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1. Sayfa 

~ Hergün 
Akdeni:zde 
Saklambaç 

Yazan: Muhittin Bi'l:en -

(BaııaraJı J iBd 3Cyf'oda) 
denizin dibine gidebilir. Sigortalar art • 
tnı§ ve yahut ödenemez nisbetler ~lmış
tır· hat•~ bir takım canını seven msan-

' - . lar, Akdeni7..de yolculuktan vaz geçmıye~ 
hiç olmazsa çekinmiye b~lamışlardır. 
Yakında Akdenizde ·şliyım gemilerin 
yavaş yavaş tenhalaştığını görecek olur
sak hiç te hayret etmemeliyiz. 

Akdenizin eski tarihinde bir takım 
korsanlar vardı; fakat, buharlı gemile -
rin işlediği zamanJardanberi, Akdenizde 
böyle bir emniyetsizlik devri biç bir 7.a -

man görülmemiş, hatta bu şekilde bir 
emniyetsizlik ihtimali hatır3 bile gelme
mi§tir. Fakat, dünya öyle oldu ki içinde 
her §eY vardır: Şimdi de Akdenizde meç
hul insaruar, torpilli bir saklambaç oyu
nu oynuyorlar. Saklanan bir gemi "" a
nyan bütün dünyanın gözü, fakat, işin 

mahiyetini keşf etmeğe şimdiye kadar im
kan bulunamadı! 

* Bu meçhul denizaltı kime aittir? 
Şimdilik bu bir sırdır. Bu 8lm ancak 

Akdcnizin dalgaları biliyor. Eğer bu ge
minin faaliyetinde bir intizam ve ıttırat 
olsaydı o zaman kime ait olduğu hak -
kında bir dereceye kadar doğruya yakın 
bir fikir edinilebilirdi. Fakat, bugün bir 

·bayrağa, yarm ötekine taarruz eden bu 
denizaltı korsan, hayali bir roman kah -
ramanına o kadar çok benziyor ki bunun 
hüviyeti hakkında bir tahmin yapmak 
bile gittikçe müşkülleşiyor. Acaba, Jules 
Verne'in kahramanı kaptan Nemo 
hortladı da elindeki gemi He dünyayı 

birbirine düşürmek mi istiyor? 
İşin roman ve latife taraf mı bir tara

fa bırakırsak görürüz ki mesele et -
rafında muhtelli nazariyeler ileri sürü
lüyor. Bir tarafa sorarsanız bu gemi, 
Frankonun elinde bulunan İspanyol de
nizaltılarından biridir; böyle bir gemi
nin bir Rus kömür gemisini batırmasım 
biraz makul görsek bile bir İngiliz tor
pidosuna hücum etmesinde ne mana o
labilir? İngiltere hükUmeti, geçende tay· 
yare hücumuna uğnyan bir İngiliz ge -
misinden dolayı Franko hükiımetini prcr 
tcsto ettiği zaman Burgos hükumeti böy- J 

le bir hadiseden dolayı hayret beyan et
miş ve bunun daha ziyade mesele çıkar
mak istiyen bir Madrid tayyaresi tara -
fından yapıla bileceğini söylemişti. İngiliz 
hükumeti bu defa da tekrar Burgosa mü
racaat edecek olsa. belki de Franco, gü
lümsiyerek şu cevabı verecektir: 

- Böyle manasız bir hareketin bizim 
tarafımızdan yapılmasına imkan tasav
vur eder misiniz? Olsa olsa gene bir me
sele çıkarmak ve sizinle bizim aramızı 
bozmak için bunu bir Madrid gemisi yap
nuştır. 

cFakat, Madridin elinde böyle bir ge
mi yok ki ... > denilse o zaman da ayni 
tarzda gülümsiyerek şu cevabı verir: 

- Madrid hükumetinin elinde yoksa, 
Fransadaki halk cephesi hükumetinin de 
yok mu? Kızılların hamisi olan Rusyanın 
da mı yok? 

Franconun vereceği cevaplar bu kabil
dendir. Bir de öbür tarafa sorunuz; on
lar da başka fikirdedirler. 

cBir kere, derler; Franco hükumeti 
başlı başına böyle bir denizaltı faaliyeti 
gösteremez. Bunun için bu denizaltı ge
misi olsa olsa ya İtalyanın, ya Almanya
nm olabilir. Dünyanın sulh ve sükunu
nu ihlal etmekte birinci derecede men -
faat sahibi olan ve İspanyayı ellerine 
geçirmek istiyen bu devletler, ya denizal
tı gemilerini doğrudan doğruya kendi 
zabitleri ve tayfalarile kullanıyorlar, 

yahut ta bunlann içine Frankonun bah
riyelilerini koyuyorlar!> 

Fakat, başka bir faraziye daha var: Bu 
renizaltı gemisinin iaşist Portekize ait 
c.1ması ihtimali neden olmasın? 

Bu gibi daha bir çok faraziyelerin ara
sından bir sonuncusunu daha göstcrebi
l:iriZ: 

Bu denizaltı gemisi, enternasyonal bir 
anarşist teşkilatının da elinde olabilir! 

* Hulasa, yalnız Akdenizin lacivert dal-
galarınca malum olan bu asri saklambaç 

oyununun içindeki sım ..anlamanın jm
knnı yoktur. Geminin batırılması bile 
muammayı halledemez. Mutlaka yaka -
lanması icap eder ki bu da pek güç bir 
§eydir. 
Şu halde bckliyeccğiz. Bu oyun nere-
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r----------------~ Resimli Makale: X Her genç kız bir şairdir X Sözün K1sası 

~ . -· 
·~ .... -------"'-· .. 

Bir sergi 
Münasebetile " 

E. TaJu----· 
9P ürkiyede, rejım değişik1i~i ve 

U Cumhuriyetin istikrarı, bet 

sahada bir t.ak1m gızli istidat ve kabi· 
liyetlerin de tezahür ve inkişafını mu· 
cip oldu. 

On yıl önceye kadar, matbuat ale• 
mimizde, kuvvetli bir karikatürıst, ya· 
ni hakiki bir ıni7.ah ressam1, kolay tu· 
lunur bir şey değildi. Meşrutiyet dev• 
rinde birdenbire bir yıldız gibi par!a• 
yan, fakat maatteessüf gene bir :;?ldıS1 
gibi sönen üstad Cem'i istisna ede: • 
M?k, içinde yaşadtğuruz muhiti, o mu• 
bitin bariz hususiyetlerini mizah ade .. 
sesile görüp tesbit edecek ve tarihe ya 
digar bırakacak kudrette bir san'at • 
karın yetiştiğini gnr.ned.k. 

Sedad Nuri ile Sedad Simavi'nin 
hazan çok kuvvetli çizgilerı, arkası gel 
miyen birer .. zühu~ab tan ibaret kal .. 
dı. 

Her genç kızın kalbinde bir şair kabiliyeti gizlidir, ta -
biatm her mevsimi ona başka bir §lir, her ses başka bir nağ· 
me ilham eder, muhiti aşk perileri ile doludur. Hayatı .hayal 

içinde geçer. Bunun içindir ki acı bir hakikat ile karşılaş
ması mukadder ise ekseriya kendisini toplıyamaz, ezilip 
mahvolur. 

Genç kızdan tabiatin verdiği faila hassasiyeti söküp ata
mayız, esasen bu, beyhude bir :ziyan olur. Fakat i"mD arası

ra maddi düşünmiye, hislerini firen altına almıy• sevket
mek dalına elimizdedir, bir anpenin, bir babanın kuı:ıa 

karşı en büyük borcu da bunu yapmaktır. Şiirde, musikid<?, 
bir vezne, bir besteye muhtaçtır. 

Karikatür, bızde inkişaf etmek, kıY 
metli san 'atkarlann yet,Şll'eierıne meY, 
dan vermek için, sanki bugünkü reji• 
min ihür ve ınukaddir havasını bek!i • 
vordu. Ve bu rejim sayesinde matbu· 
~t ileriye gidince, karikatür ressamlı
ğı ileri gitti. Ve bir de bakt!k ki, ~aı.e• 
te ve mecmua sayblarında, eserleri 
gittikçe tekamill eden imzalar belir .. 
meğe başladı .. ( soz 

Bir erhell kadar 
Adali vücutlu 
Genç hız 

Bu adaleli, ıoomoa gibi bazuıu genç ... 
Bir kızdır. İngilizdir. Ve sikiet~e Hal
ler şampiyonudur. Ayni zamanda da, 
mükemmel bir güreşçidir. Hasımlarını 
gayet kısa bir zamanda yenmektedir. 

Kadınlara nasihat 
- Erkeklerir1 sitilolarmı kul -

lanıp uçlarını bozarsalllz. 
2 - Çok yem.ek yemiyorsun, diye 

ısrar ederseniz. 
3 - Herkesin önünde zayıf nokta -

ARAS O 
------------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Meğer itidiyormuş 
Kulaklan az işiten bir muham:

den bahsediliyordu. ArkadCl§larındarı. 
biri: 

- Ben de onun kulağının ağır işit
tiğini zannederdim. Halbuki senden 
benden iyi işitiyorm.U§. 

Dedi, sardular: 
- Yok canım nereden anladın? 
- Geçen gün matbaada oturuyor-

du; bir 
0

aralık işitilir işitilmez bir ses-
le kendi kendine: cArtık vakit geldi, 

1 kalkıp gitmeliyim!> dedi. Ve bunu 

1 
dtıymU§ olacak ki hemen kalktı, çan
tasını aldı, gitti. 

1 

* • 
Ay milyonlarca sene 
Sonra binlerce 
Parçaya bölünecek 

İngilterenin bütun dünyaca tomn -
mış Astronomi alımi James Jeans, mü
tehassıs! olduğu ilmi herkese sevrlir -
meğe muvaffak olmakla tanınmıştır. 
Bu ilim adaıl'..i geçenlerde, ayın parça
lanacağını, ve geceleri arzı bir ay vcri-

larını ortaya vurursanız. b. k ..l 1 t - ·· • • · . . _ . ne ır aç .ayta ay;..ıın.a acagmı soyıe -
4 - Anlatt:kları hır hıkayemn en . ti B. ka · ·· d 

1 · d - - - • d k mış • ır c gur: once e gene ayın tat ı yenn e, sozunu agzın an aoıp, .
1 1 

• aa· 1 - . 
.. 

1 
. • mı yon arca parcJ.ya gı acagını sov-

sonunu soy ersenız. 1 d. • w 

5 - Herke3in yanında, on:t harçlık, 
e ı. 

para verirseniz. Ayın gün geçtikçe küremize doğru 
6 _ Uzun boylu olduğunuz takdir- yaklaştığı muhakkaktır. Günün birin -

de, kısa topuklu ayakkabı giymey1p te, de, tehlike mıntakasına varacak ve ev. 
ille yüksek ökçeyi tercih ederseniz. veıa iki parçaya ayrtlacak. <laha snn -

Baylanmz sızden hoşlanmazlar. ı a dört parç.a olacak, sonra sekiz pa!'----------·--00-00-00--- çaya dağılacak, nihayet yeryuzunun 
ye kadar gidebilirse gidecektir. Telgraf etrafmı kap~ıyan küçük halkalar h.1 -
haberleri, yakında bu işin enternasyonal Jine gelecek ve geceleri gökyüzü..'lde 
bir konuşmıya mevzu teşkil edeceğini de arzın ufkunu saran aydınlık bir kemer 
gösteriyor. Enternasyonal konuşmala ~ görülecektir. 
nn, diplomatlar arasında neticesiz bir 

O zaman ne hilal doğacak, ne ay pı 
çene yanşına münhasır kaldığını tecrü-
beler göstermiş olduğuna göre Avrupa, rıl pın laydıniık serpece.k, ne de şair -
sürprizlerin önünde sürü nip gitmeğe ler sevgıfüerin: aya benzetebHecek -
mahkum demektir. ]erdir. 

Dünyanın şirazesi bozulmuştur; nereye 
doğru gittiğimizi ancak Allah bilir! 

.Muhittin Birgen 

Fakat bütü11 bu hadiseler, yüz h!n

lerce, milyonfore~ yıl sonra v~ku bula
caktır! 

NDA 
Kadın nabızlarını 
Dakikada 136 
Defa attıran erkek 

1<.0NUŞDUKTAN SONR~ 
J<.Al.P ÇAR PıN.TI 51 

) Bunlardan bir tanesi de, arkadaşı • 
mız Orhan Urul'dır. Geçen gün, O;·ha• 
nm Eminönii Halke\'İ salonunda açtı· 
ğı sergiyi, gidip te gezdiğim zaman, 
kaç senedir beraber çalıştığ•m bu de .. 
ğerli arkadaşm, bizden habersiz hazır .. 
!ayıp, teşhir cyl~diği cspr:. harikaları 
karşısında hayran"l•.ğmu ifade e:jl!cek 
kelime bulaınadan. 

Espri harikı:ı1arı diyorum .. ve bu ha
rilm tabirinı bile bile kullanıyorum. 
Zira, espri, yani nükteııin, sözde bile 
iyisini yarstmarur. kolay olmadığını 
bilenlerdenim. Hem lc1an:h, hem de 
resmi birbirine uygun olmazsa der -
hal sırıtacak ve ktymetini kaybede • 
cek olan kaı·ik.Hti.irde ise, bu nukteyi. 
bulmak ve yerinde kullanmak büsbü • 
tün zordur. Robert 'l'ay1or isminde yeni bır si -

nema artisti, kadınlar üzerindeki. tesi- İşte Orhan Ural bu zorluğun ü')te· 
rile dünya şöhret!cri arasına girmış sinden gelmış, üstadhğını isbat eyle .. 
bu1unuyor. On:\ şimdl kalb çarpt!ra!'l miştir. 

Robert diyorlar. Onun sergisin : baştanbaşa gezdim. 
Mcse)fi, gene sinema yıldızlarından Tek :tük istisnalarla başlanbaşa bc~l!n· 

İvonne Ellis onunla telefonda konuş - dim. Onun ıçlı•, burada şu veya bu ka
mak üzereyken nabzı, dakikada 136 rikatürün tanfüü yapacak değilim. E· 
defa atmıya baş!anv.ş, nefesi de daki- sasen yapmağ;. yeltensem de, muvaf -
kada 16 den 24 e .fırlamıştır. fak olamam. l3u kadar nefis eserler a-

Kadın, Yay1oru.-ı sesini duyunca; rasında ayrı seçi yapmak mümkün de· 
Kalbi daha şiddetle çarpmaya başla - ğildir. 
mış, ve chayranlarmızın takdirlerin - Orhan Ural'ın sergisini gidin, gö • 
den hoşla~ır . mısınız?> dediği zaman rün. Hergünkii. kara düşünceleriniz, 
nabzı dakıkaırn 168 e çıkmıştır. :sıkınblarınız arasında, bu ziyaret siza 

Halbuki ~eleion hadisesind~ iki s:.ı · bir kaç saatlik gönill ferahlığı temin 
at önce, ayni kad:nm nabzı dakikada edecektir. 
86 defa atmakta idi. Parmaklannda ela d ik" , .. 1 . G··ı k · · b·r · · . Hem e ı 1.ur u: u ece smız, ı ·• 
en ufak bır titreme bıle yoktu. l k tt h k.ki f bı'r bir de, mem e ·e e a ı ve zarı 

Gülmekle karekter tahlili artist yetişmiş olduğunu görüp, mem
nun olacaksını.r.. 

Nevyorkun maruf psi.koloğlarından bi
ri insanın gülerken çı"kardığı sesten ka -
rakterinin anlaşılmasının kabil olduğu
nu iddia etmektedir. Bu psikoloğa göre 
Ha. Ha. diye a yı uzatarak gülenler iyi 
karakter sahibi ve akıllı insanlardır. Fa
kat a yı ur;atmıyanlar hiddetli ve kötü 
karakterli ıkimselerdir. !Ha-Ha nm sonun
daki a yı çok derinden çıkaranlar da dal
gın adamlardır. 
Hi-Hı diye gülenin :zayıf t.abiatli, He

He diye gülenler alaycı olurlarmış. Ho
!Ho diyt> gülenler piSboğaz imiş. liiyu-Hi
yu sesini çıkararak gülenler gizli tabiaili 
ve düşündüklerinin anlaşılması %or in -
sanlar ~e nihayet Hay-Hay diye gülen
ler de mürai olurmuş, 

. ~
~. /ıaL. ---------

Dün hava yarı açık ııeçti 
Kandilli rasat istasyonunun verdiği 

malumata göre dün hava rüzgarlı ve ya• 
rı açık olarak g~
miştir. Hararet de
recesi gölgede 56 CJ 
yı bulmuş, en faz.
la sıcaklık 25, en 

iSTER İNAN iSTER İNANMA! 
az sıcaklık ta 17 ,5 
olarak kaydedil
miştir. 

İstanbul halkının çok sevdiği bir operet kunıpanyası bu dedıler. 

yıl tf?norsuz ve prima donnasız kalmıştı, güzel sesli bir er- Viyanada hiç değilse bizi tatmin edecek iktidarda terıor 
kckıe güzel s&li bir kadın bulunamadığı için kış temsilleri ıie prima donnadan daha çok ne var? hkat ibu iki artisti 

anlıyan bir zat tedavi için Avrupaya gidiyordu. Onu bulup - San'atkarların kış mevsimine kadar geçecek :iki üç ay 
rica ettiler: i~inde bir miktar türkçe öğrenmesi ve ltendisine verileoelc: 

• - Bize Viyanadan bir tenor ile bir prima donna bul, rollerj türkçe ezberliyerek söylemesi prtbr. 

l STER l NAN lS TER 1 NAN M A! 

L-----------------------------------------------------------·-

Rüzgar ;şimalden 
şimali şarkiye doğru saniyede 8 metre 
sür'atle esmiş, hava tazyiki 159 u buV 
muştur. 

Dün rütubet derecesi de yüksek idi. 

Giiaco : 5.28 - Ôjie : ll. 1' 
iki.eli ı 1S,S2 - Ak,arn : l8 4> 
Yat.ı : 10.17 - lmulı: : :3.45 
R-1 RM USl - A,..bi MH 1J56 

Hızır 121 
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iddetli bir kasırga Hon-Kong 
Şehrini baştanbaşa harab etti 

Londra 2 (Hususi) - Japon top ve gemisi de karaya oturmuştur. Kasırga l gaye gütmediğini ve bunun sırf dünya 
ta!yarelerin.~ yap~ığı tah~ibat yeti.ş A • yüzünden hasara uğramış olan gemi _ s~lh~n~ ~izmet gayesile aktedildiğini 
lnıyormuş gıbı, tabıat te Çınc kar~ı ıla- ler:in miktarı yirmiyi tecavüz etmek _ bıldırmıştır. 
tlı harpet.miştir. tedir. . Bütün bu siyasi hadiseler cereyan e -

Dün gece Hong-Kongda şimdiye kadar J. ÇI i il I derken Şanghay cephesinde harp dün de 
llıisli görülmemiş şiddette bir tayfun aponya n n e n bütün şiddetile devam etmiştir. Japonlar 
çıkmıştır. Rüzgarın sür'ati, saatte 130 Uzatmasını bekliyor bir taarruz yapmamışlar, sadece Çin 
ltıile varıyordu. Şehir, bu sabah hazin p · 3 (II ·) J h · · mevzilerini şiddetle bombardıman etmiş-
bir manzara arzetmekte idi. Güya şehir arıs ususı - apon arıcıye na-
bir hava bombardımanına maruz kal- zırı Hirota dün söylemiş olduğu bir nu- lerdir. 
ltuştı. tukta ezcümle şöyle demiştir: Tokyo 2 (Tebliğ) _ Wousoung'u 

Şehirdeki telefat mikdarının birkaç c - Çin - Japon ihtilnfının dostane işgal etmiş olan Japon kıtaatı, 1 ey -
Wze baliğ olduğu söylenmektedir. Bu bir şekilde halli mümkündür. Japonya lfıl sabahı bu şehrin 4 kilometre şıma
telefatın limandaki gemilerde daha faz- Çinin kendisine elini uzatmasını bekle- linde kain Pao - Chan'a girmişlerdir. 
la olması muhakkaktır. mektedir. Japonyanın siyaseti esasen Çinliler, ric'at ederken 1500 ceset bı -

Çin mahallesinde bir yangın çıkmıştır. bütün dünya milletleri ile sulh halinde rakmışlardır. 
:E:nkaz altından on beş cesed çıkarıl- yaşamak ve herkesle iyi geçinmek esa- Muhasematm bidayetiııdenberi, Ja-
h.. sına müstenittir. .. uştır. pon orduları Çınliler tarafından kulla-

Sokaklar, yıkılmış duvarların enkazı Diğer taraftan Çinin Tokyo sefiri Ja- nılmakta olan dumdum kurşunlaıına 
ile kapanmıştır. pon hariciye ne?.aretine giderek Çin - maruz kalmışlardır. Kuantoung'u1 Ja. 
Şanghay ile münakalat kesilmiştir. Sovyet adernitecavüz paktı hakkında pon ordusu, Kalgan'a girmiş ve 31 A-

l{ablo ve telsiz servisleri de inkı~a uğ- izahat vermiştir. ğustosta 20.000 dumdum kurşunu ele 
taınıştır. Conte Verde adlı Italyan Çin elçisi bu paktın hiç bir taarruzu geçirmiştir. 
.~~ ............................................................................................ . 

ispanyada hükUmetçiler 3 
cephede taarruza geçtiler

1 
Londra 2 (Hususi) - Frankocuların !ardır. 

Santander cephesinde şarka doğru iler· 
!edikleri sırada, hükümet kuvvetlerinin 
de Aragon, Teruel ve Grenada cephele· 
tinde faaliyete geçtikleri haber :veril
lnektedir. 

Iier iki tarafın da yeni kuvvetlerle tak
\Piye edildiği anlaşılmaktadır. 

~asyonalistler 20 kasaba i~pl ettiler 

Salamanca 2 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Santander cephesinde, nasyonalist kıta
at, ı:ı.ralarında Unqueri, Villanueva ve 
San Vinccnte de la Barquera bulunan 
~mi kasabayı işgal etmişlerdir. 

Aragon cephesinde milislerin Zuera, 
\riIIamayor ve Belchite mıntakalarında-
lti taarruzlarının şiddeti eksilmiştir. Bü
tün taarruzlar, tardcdilmiştir. 

Cordue cephesinde Pennaroya mınta· 
kasında milu •• cr, ağır zayiata uğramış-

Hiikumetc:ilcrin tebliği 
Valansiya 2 (A.A.) - Resmi bir teb 

liğ, Cumhuriy\?tçilerın Belchite ctra :. 
fındaki çenberi sıklaştırmakta olduk -
larını ve bu ~chrin varo~larına varmış 
bulunduklarmı bildirmektedir. 

Düşmanın Mediana şimalindeki ile
ri hareketi, Cumhuriyetçilerin bir ta
kım mevzileri kaybetmelerine sebebi
yet vermiştir. Fak.at Cumhuriyetçiler, 
Sucra, Villamayorde ve Gallego'ya kar 
şı yapılmış olan taarruzları tardet • 
mişlerdir. 

Tahtelbahirler İspanynya ait değilıni~ 
Paris 3 (Hususi) - İspanya hükumeti 

dün resmen bir beyanname neşrederek 
Akdenizde korsunluk yapan tahtelbahi
rin kendisine ait olmadığını ilan etmiştir. 

Nasyonalist mahafilden henüz hiç bir 
ses çıkmamıştır. 

.......,.._...._ ..... ------.. --
Prens Pol'ün 
Bdşvekilimize 

Doğuda hir iplik 
fabrikası tesisi 

taziyet te grafı kararlaştırıldı 
~nka.:a 2 (A.A.~ :-- ~aşve~ıli~.iz İsmet r Erzurum 1 (Hususi) - Malatya bez 

~onunun kardeşının olumu munasebe· fabrikası müdürü Ziyanın riyasetinde üç 
.tile S. A. Yugoslav?'a naibı hü~.umeti kişilık bir heyet üç gündenberi, Erzu
l>~ens Pol aşagıdakı telgrafı gonder- rumda kurulması tasavvur edilen büyük 
tn.iştır. bir iplik fabrikası hakkında tetkiklerde 

S. E. Başvekil bulunmaktadır. 

,,--
Profesör Afet 
Bükreşte alimler 
Tarafından hararetle 
Tebrik edildi 

Bükreş 2 (A.A.) - Anadolu a
jansının hususi muhabirı bildiri -
yor: 

Tarihten evvei Arkeoloji ve An
tropoloji beynelm!le: kongresi bu
gün açıldı. 

Türk murahhas hey'eti namına 
Tarih Kurumu İkinci Başkanı Ba
yan Afet, kongre içtimaında bir nu
tuk söyledL 

Bayan Afet ikinci defa tekrar 
söz alarak Türkiycde Cumhuriyet
tenberi arkeoloj:. ve antropolojiye 
verilen ehemmiyeti, Türkiyede 
muhtelif yerlerde yapılan kazıların 
verdiği mtihim ve zengin netice -
1eri izah E'lti. Kongre azası Bayan 
.Afete, söze başlamadan evvel, nut· 
ku sırasında ve nutuktan sonra u -
zun alkışllrla büyük bir muhabbet 
ve takdir alakası gösterdi. 

Bayan Afet her ıki nutkunda da 
muvaffak olmuştur. İfadesindeki a
çıklık, soğukkanhl1ğı, temiz telaf -
fuzu ve ifade ed:len §eylerin haiz 
olduğu eh~mmiyet, bir çok millet
lerin gönderdiğı alimlerden mü~e
şekkil olan bu hey'et üzerinde ga. 
yet müsait bir tesir hasıl etti. 

Ankara 
Uğramış olduğunuz büyük ziyaı şimdi 

Öğrendim. Sizden büyük kederinize işti
t'akime itimad buyurmanızı rica ederim. 

İçtimaa riyaset eden Şeref ko
mitesi azasaıô.:m eski Fransız nazı
n Arkeolog B. Marin Pöylediği nut
kunda Bay:uı Afetin üyelerin ü1e
rinde uyandırdığı müsait tesire ter-

Gerek iktısadi ve gerek fenni ve sınai cüman olarak takdir ve tebriklerini 
bakımlardan tetkiklerini yapan heyet a-

Başvekilimiz ismet İnönü 
telgrafla cevab vermiştir: 

Pauı 

aşağıdaki 

hükumeti 

alenen söylemiştir. 
radığı 2000 beygir kuvvetinden çok daha ---------------• 
fazla kuvvette elektrik istihsal edecek 

suyu Akdağ civarında bulmuştur. Vila
yet merkezinin şimalinde bulunan Ak· 

dağdan istihsal edilecek olan elektriğin, 

Başbakan 
lzmire gidiyor S. A. Royal Yugoslavya naibi 

Prens Pau.l fabrika umumi masraflarını çok azalta- Başvekil ismet İnönü pazartesi gunu 
Belgrad cagı ve istihsal fiatını ucuzlatacağı tah· ailesile birlikte İzmir fuvarını gezmek ve 

Altesinizin göndermiş olmak lutfunda min edilmektedir. İzmirde 9 eylül şenliklerinde bulunmak 
bulunmuş oldukları telgraftan dolayı ha· Memleket ihtiyacının mühim bir kıs-. üzere İzmire hareket edecektir. 
taretıe teşekkür eder, şükranlarımı ve b · l'k f b 'k 
derin hürmetlerimi arzederim. mını temin edecek olan u ıp ı a rı a- Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili 

sının Erzurumda yeni işler açarak çok Ş"krü K d b' 'k' .. kad Ank 
ismet lnönü müsmir bir iktısadi hareket uyandıraca- u aya a ır 1 ı gune · ar a-

-----------------Erzurum halk türküleri ğı muhakkak 01au~nd~~ halk fabrika- raya gidecektir. 

1 
nın yapılmasını dort gozle beklemek- ---------

top amyor tedir. Schmeling - Max Baer ile 
Erzurum 2 (Hususi) - Halk türküle-! 

tini toplamak üzere Ank:ıra Riyaseti-, Memnu mmtakada yakalanan yEdi karşılaşacak 
CUınhur orkestrası şef muavini . ·ld"I Paris 3 (Hususi) - Amerikada dünya 
llasan Feridin riyaseti altında ecnebi mahkemeye V0rl 1 er v • • l boks şampiyonlugu ıçın yapı an Farr • 
bir heyet Erzuruma gelmiştir. İzmir (Hususi) - Bir hafta evvel, İz. J3 Joe Louis maçına mukabele olmak üze-

ilahare Ku···ltürf. ilm. isminde .yap. ı.la-1 mirin tanınmış ecnebi tüccarlarından ye- k' d" b re A \'rupada da es ı un ya oks şampi-
cad k .ola·n· .b. uyuk bır .f. ılm .. me. m.leketın ıçm- 1 dı kişi avlanmak üzeı'r! ikinci memnu 1 b k .. yonlarından A man o sori.i Schmeling 
... ekı butun halk turkulerını tophyaca- ı mıntakaya girmişler ve orada memurla- ile Max Baer arasında bir maç tertip e
gından bu heyet bir taraftan Ti.irk yerli rımız tarafından yakalanmışlardı. Yaka· 
§a k l k dilmistir. 
b r ıları~ı. dere~ en, diğer taraftan da !ananlar ' ifadelerinde, gittikleri yerin Alman boksörünün, şimdi Amerikada 

u fılm ıçm dokiıman arayacaktır. memnu mıntaka olduğunu bilmedikleri-
dünya şampiyonu n:ın edilen Joe Louisi 

Arnavutlukta bayram 
Tirnn, 2 - Arnavutluk dün kral Zo· 

ltonun tahta çıkışının dokuzuncu yıldö

blinıfrnü kutlulamıştır. 

ni söylemişlerdi. Mahallinde yapılan 
geçen sene mağlup ettiği ve bu yüzden 

tetkiklerde gidilen yerin memnu mınta-
ka olduğu anlaşılmıştır. Kendileri mah- zenci boksörün dünya şampiyonu ilan 
kemeye verilmişlerdir. edilmesine itiraz ettiği malumdur. 

Bir ana iki 
Çocuğunu ustura 
ile boğazladı 
Viyana (Hususi) - Avusturyanın K.le

genfurt şehrinde zabıta evlad katili bir 
anayı tevkif etmiştir. Kadının suçu, iki 
çocuğunu ustura ile boğazlayıp öldür
mesidir. 

İda Mittinger ismini taşıyan bu kadın 
bir gece yarısı yatağından kalkarak eli
ne bir ustura geçirmiş ve döşeklerinde 
mışıl mışıl uyuyan üç yavrusunun üzeri
ne saldırmıştır. Bunlardan birinin başını 
koparıp attıktan sonra ikincisinin boğa· 
zına sarılmış, usturayı onun da gırtlağı 
üstünde sürtmeğe başlamıştır. Bu sırada 
çocuk acı sesler çıkarmağa başlayınca, 
yanı başında yatan ortanca çocuk uyan· 
mış, anasını gözleri dönmüş bir halde, 
kardeşlerini de kan içinde görünce ya
tağından fırlamış, kapıya koşmuş, merdi
venlere ntılarak canhıraş çığlıklarla soka
ğa kaçmıştır. 

Çocuğun bu korkunç çığlıklarını du
yan apartıman kiracılan yataklarından 
fırlamışlar, İda Mittingerin dairesinin a
çık olduğunu görünce içeriye girmişler 
ve canavar anayı ikinci çocuğunun ka
fasını koparırken görmüşlerdir. Kadın 

odaya bir sürü insan dolduğunu görünce 
kaçmak istemiş, fakat birkaç erkek tara
fından sımsıkı yakalanarak karakola gö
türülmüştür. Kadın yüzü gözü, elleri ve 
vücudu kan içinde karakolda sadece şu 
ifadeyi vermiştir: 

c- Ben çocuklarımı çok seviyordum, 
bu yüzden hepsini öı!'ı.irmek istedim!> 

Şark vilayetlerinin 
Planları yaptırılıyor 
Erzurum 2 (Hususi) - Üçüncü umumi 

müfettişliğin merkezi olan Erzurum ile 
diğer vilayetlerin plfınlarını yapmak Ü· 

zere Paristen celbedilmiş olan şehir mü
tehassıslarından Lambert Trabzona gel
miş ve Umumi Müfettiş Tahsin Uzer ta
rafından kabul edilmiştir. 

Trabzon, Gümüşane vilB.yetleri tetkik 
edildikten sonra Umumi Müfettiş Tah
sin Uzer ile beraber mütehassıs Lambert 
Erzuruma gelerek tetkikatına başlıya· 

cakhr. 

Erzurumda da vali muavinliği 
ihdas edildi 

Erzurum 2 (Hususi) - Üçüncü umu
mi müfettişliğin merkezi olan Erzuru
mun işlerinin artması dolayısile bu işle-

rin ynlnızca vali tnrafından tedvir edil
mesinde vekalet tarafından büyük güç
lük görüldüğünden, Ankara iskan umum 
müdür muavini Hilmi Balcı Erzurum 
vali muavinliğine tayin edilmiş ve vazi

fesine başlamıştır. 
Hilmi Balcı İstanbul nüfus müdürlü

ğünde bulunmuş, kendisini muhitine 
sevdirmiş, kıymetli bir idare adamıdır. 

Cörlng bir 
Nutuk söyledi 
Berlin 3 (Hususi) - Alman Hava na

zırı Göring dün söylediği bir nutuktn 

Almanyanın silahlanma siyasetinden ve 

ıı Sabahtan Sabaha: 

Şayia J 

E 
e Yirminci asır, korsan lar 

devrine taş çıkartıyor! 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

a 

D 
spanyol sahilleri civarında ve Ba -

lear adaları mıntakasında bir İngiliz 
harp gemisi daha meçhul bir denizaltı 
gemisinin tecavüzüne uğradı. Meçhul ge
minin attığı torpiller gemiye isabet et -
mediği gibi İngiliz harp sefinesinin aç -
tığı ateş te hedefini bulamamıştır. Bu 
suretle de, bir müddettenberi fikirlerin 
hüviyetini tesbit ile meşgul olduğu kor
san denizaltının milliyeti anlaşılamamış
tır. 

Faknt bu ve buna mümasil hadiseler 
beynelmilel alemde ciddi bir endişe u -
yandırmaktadırlar. Çünkü milliyeti ne o
lursa olsun, bir müddcttenberi İngiliz, 
hüktımetçi İspanyol ve Sovyet Rusya 
gemilerine musallat olan bu tahtelba -
birler, hareketlerinin bir :cabı olarak 
Frankoya veya Frankoyu tutan Alman
ya ve İtalya gibi devletlere mensup ol -
dukları zehabını uyandırmaktadırlar. 

İtalya böyle bir tahtelbahirin kendi bah
riyesine mensup olduğunu resmen tek
zip etmiştir. İngıltereye kaı·şı gizli, açık 
esaslı bir husumeti bulunmıyan Alman· 
yanın da böyle kötü bir harekete teves· 
sül edeceğini kabul etmek mümkün de -
ğildir. Geriye, bu deni?.altının Frankoya 
ait olması meselesi kalıyor. İddialara 
göre Frankonun elinde, bu işleri yapa -
bilecek ayarda, hareket mıntakası fa7Ja
ca geniş bir denizaltı yoktur. Şu halde 
şu fikir hatıra geliyor: 

Ya bu gemi, Frankonun davasına 

meyil duyan devletler tarafından ken -
disine satılmış, yahut ta, beynelmilel va-

ziyeti karıştırmakta menfaattar olan 
Valansiya ve Madrid hükümeti, bir tah· 
rik olarak, bu işleri yaptırmnkta bulun
muştur ki her suretle bu iki ihtimalin 
ikisi de aklın mülayim bulduğu şeyler -
den değildir. Şu hnlde: 

Bu esrarengiz tahtelbahir veya tah -
telbahirler kimin hesabına hareket edi
yorlar? Bu sualin cevabını verebilmek 
cidden güç oluyor. Nitekim, ayni güç -
lükten ötürüdür ki davada doğrudan 

doğruya alakadar bulunan İngiltere hü
kumeti dahi kat'i kararını verebilmek 

için ıhtimal üzerine muhakemesini bina 
etmiyor. İstiyor ki bu şeni tecavüzleri 

yapan gemi veya gemilerin hüviyeti an

laşılsın ve mes'ullcrın ceza:n ondan son· 
ra tayin edilsin. O zaman veyl bu işi ya
pan veya yaptıranlara' 

Selim Ragıp Emeç 

---··················································--nasyonal sosyalizmden bahsrderek: 
- Bugün deniz filomuz çok kuvvetlen

miştir. Sulhün ba~lıca amillerinden biri 
olan bu mes'ut hndise bütün Almanlar 

tarafından sevinçle knrşıhınmaktadır. 

Nasyonal sosyalizme gelince her zaman 
dediğim gibi, bu sistem yalnız bize aittir. 
Nasyonal sosyalizm umdeleri hiç bir va· 
kit bir ihracat malı değildir.> 

Kadınlık 
Beyaz perdenin yeni Valantinosu, yakışıklı bir sinema artisti Robert Tay· 

Ior'un Londrnya gelişi hadise oldu. Binlerce genç ve güzel İngiliz kızı ve ka
dını sinema artistini biraz daha yakından görebilmek için polis kordonla
nnı yardılar. Fransız gazetelerinde çıkan resimler kaldırımlara düşen ka
dın gururunu bütün fecaatile ifade ediyor. 

Onu trenden çıkarken, otomobile binerken görmek için kıvranan İngiliz 
mislerinin heyecanına karşı o bir erkek gururile konuşuyor: 

_ Peşimden ne koşuyorlar, bilmem, çapkın bir adam değilim, evlenecek 
te değilim. Kadına düşkünlüğüm de yok. Ne istiyorlar benden! 

Bunu söyliyen erkek muhakkak ki dünyanın en mes'ud adamlarından bi
ridir. Öyle bir erkek ki güzel kadınların hücumundan kurtulmak için polis 
kordonu arkasında seyahat ediyor. 

Fakat mübalağa etmeden konuşabiliriz ki pek uzak olmıyan bir günde her 
erkek cTaylor• un şikayetini tekrar edebilecektir. Çünkü kadınlık umumi 
hayata karıştığındanbcri gururunu ve cinsi kıymetini kaybediyor, sevgisi 
azametli bir taç ve tahta feda edilen kadın belki de tarihin kaydettiği son 
mes'ud kadın olacaktır. 
Kadın erkeğe yaklaştıkça, erkeğin mesaisine karıştıkça tab;i haklarını 

elinden kaçırıyor. Hayatını kazanan kadın bile ctınin ve sinırinin isyanı 
önünde cinsi zfıfına mağlüb oluyor. Dişiliğini kafasile ve maddi hayata ka
rışmasile inknr eder gibi görünen kadın nihayet fiziyolojik zlifına kurban 
gidiyor ve erkeğe çok yaklaşmanın, onun mesai hayatına sokulmanın ver
diği bir tokluk karşısında sakit ve lakayd kalan erkeği tahrik için guru· 
rundan fedakarlık etmeğe mecbur oluyor. Eski kadın, dişi kadın. çocuk iuı

dını, evinin kadını bu mecburiyeti hissetmiyordu. 
Kabahat kimde? Sürhtın <~ 



Misafir lngiliz denizcileri . ~skici Ömer Tımarhanede eroinden 
İngiliz amirali dün RiyHeti Cumhur sarayında Uvey ~ızını bı•r k•ş• d h ••Jd •• 
defteri mabsAus_u i~zaladı, bu&"Ün de Cumhuriyet Nasıl Oldürdü? 1 1 a a o u 

abıdeaıne çelenk kondu B. k ·· 

• 

Feriköyünde Bayram yerinde Ara- ı: aç gun evvel Bakırköy tımar- anlaşılmaktadır. Fakat, nereden? .. 
~.sokakta 4 n.l;lJllaralı evde oturan es haı:esınde_ ba~?n~u ~:mzi ismind~ biri te, hadisenın burası meçhuldür. , 
kicı Burunsuz Omer.in, üvey kızı Rem. eroınden olmuştu. Dun gene aynı has- hafta içinde birbirinin ayni iki vak B 
ziyeyi ağır surette bıçakla yaraladJğı- tanede, buna benzer bir hadise olmu~ nın zühur edışi, nazan dikkati ceıt,et' 

1 nı dün yazmıştık. hast~~a~~. ÜSII13n fazı.~ eroin 1çtiğin- miştir. Dün ce.s2dı muayene eden ad ' 
Hadise etrafında bir muharrirlıniz den olmuştur. Osman dun sabah bir a. liye tabibi Salih Haşim, ölümü şüpheli 

tahkikat yapmışt!.r. Aldığımız neticeyi rali~ brsat bularak, hastan~~n firar görm~ ve mo!"ga kaldırılmasınn ~il 
1 yaZJyoruz: etınış, fakat az sonra Bakırkoyunde ya zum göstermi§tır. Hadiseye müddeı:J 

Feriköyd~ Aralık sokakta 2 numa - kalanmıştır. Yaınız kaldığı bu müddet mumi muavinlerınderı Nurettin el ;.o1 
ralı bir katiı evde, belediye sufar i±ı- 2arlında, bu beyaz zehn tedarik ettiği muş, tahkikata başlanılmıştır. 

;:::::f~ı:~;;,,~-:;ı:;::ın:; i~~~~;~~ işsiz kalan bir ad;;;~;~~;'"öi;h~ 3 buçuk yıl haps8 
lurmaktadır .. Remziyenın üvey baba- papUÇ çalarken yakalandı mahku'"m oldu 
sı Burunsuz Ömer de, Remziyenirı an-
nesi Hakimeyle beraber, yanındaki 4 İşinden çıkmış ve boşta kalmış Ek- Dün, asliye 2 inci ceza mahkeme' 
numar.ah evde oturmaktadır. Evvelki rem isminde bir adam hırsızlık ~uçun. sinde bir sırkat davası neticeye var' 
akşam, saat 16 sularmda, Ömer, üvey dan adliyeye sevkedilmiş ve Sultanah- mıştır. 
k12ı Remziyenin evdı:? yalnız bulun _ met 3 üne~ sulh, ceza mahkemesinde Ayn ayrı yedi yerden, nıuhtelil 
duğu sırada Bahrinin evine girmiştir. muhak:ınesı ~~pı.m~ştır. Ekremin su- zamanlarda sirkatten suçlu Vahraıı1i 
Biraz sonra, Remziye, feryad eJerek çu Fatih camune gıderek, cemaatin cürmü sabit olduö--Jndan 3 sene 4 s1ı 
evden fJrlaınış, yanındaki annesinin e. namaza durduğu. ~~ fırsa!~. istifa- hapse mahkum ol~uş ve çalınan' eŞY,. 
vine kaçrnıştn'. Bu sırada da, iki ye _ de ederek, Şevkı ısmındt bırının ar - yı bile bile satm almak ve saklama1'' 
tinden yarala.nm:ş bulunmaktadır. ö _ kasındaki kunduraları çalmış olması - tan suçlu Girgor 1 gün hap:s, ı ııra pa' 
mk er de kızcağlZın arkasından koşmuş, dır: Suçlu, .kund~ralar koltuğ~da ol- ra cezası, Pan>ıyot da ı gün hapısl~ 

endi evine girmiştir. Beş yerinden da- ~ugu halde, camıden çıkmak uzer~y - cezalandırılmışla?:dır. 
ha yaraladıktan sonra, kızJ kanlar i _ ken, kendis:nden şüphelenen ır.üez - .... -····-·-......................... - ... -......-"' 
çerisinde bırakım~. sokağa fırlayıp Ka- zin tarafından yakalanmış~:r. fer de bana ilerde polise alınmamı. Y9 

sırnpaşaya doğru kaçmıştır. İki saat ka Suçlu Ekrem. dün Sultanahmct pacağım bu islerin büsbütün imkfit1S1ı 
dar sonra yakalanm1{. cürmünü itiraf üçüncü sulh cezada yapılan d•ıruşma - kılacağını söylediler. Velhasıl, bund31l 
etmiş, kızdan bır lira j)ara istedığini, sında, hıçkıra hıçkıra ağlıyarak, ken - da vazgeçtim bay hakim .. Neticede W 
vermeyince kızd!ğını, onun için yara _ disini şöyle mü~a.!aa etmiştır: . te görüyorsunuz ki bu ha~c düştuJ111 

ladığını söylemiştir. . -:- ~en, ı:ırşe.mrde ç~lışıyo~dum. I- huzurunuza çıkartldım. Ne yapayı~ 
Remziye de, derhal sıhhi imdat ot-0- şımı ~~ybedm:e, yenı b!r vazife bul c.ç kalmıştım, sefil ve perişan olınuŞ 

mobilile Şişli çocuk hastanesine kal _ ~ak ıçın 15 gun evvel Jstanbu;a gel - tum .. 
dırılmış, yaraları dikitl'rıişti.L. Remzi • dım .. Burad:ı muhtelif yerlere başvur- Duruşma neticc?Simle, Ekremin sıl' 
ye, dün sabah, hastanede ·.>lmüstür. dum, hatta Valinin huzuruna bile ~·k- çu delillerle sabit olmuştu. Sultanahj}' 

Ağır bir matem havasınm. hüküm t1m. Fakat, bir türlü iş bulamadım. Po- met 3 üncü sulh ce1.a hak:mı Kı:itJ1 
sürdüğü evinde, kederli koca, inuhar- li~ olmak istecı;m, istida verdim. im - suçlunun ı ay. ı O gün hapsine ka~r 
ririmize şunları söylemiştir: k~n ?ulunamadt. Hatta, hatta .. bay !ıa. verdi. Fakat. bu Ekremin ilk mahkıt' 

.ı'!l'.minıl ve mai yyeti nhtım4u -.- Remziye ile dört sene evvel ev _ kım ınanma?.Sınız amma garsonluk, ha miyeti olduJn için, cezası bu ı;efer!i~ 
İngillerenin Akdeniz kuvvetlcr;ne lendik~i. Bir sene sonra bir çocuğumuz mallık yapnnya bile razı oldum. Bu se tecil edildi. 

mensup Delhi ve De.spaç Jrruvazö:-leri. oldu. Öınerin, üveyi k1zındn, çoktan _ , • ,...._ .. - ___.. _...,.. _...,_ .........__ 
le İngle - Field, İsis ve Alix muhnp- beri gözü varmış. Son zamanlarda da, [)ehir ışlerl· Müteferrik : 
lerinden müreitkcp filonun limanım•za bir kaç defalar tecavüzde bulunmnk ıs-
geldiğini dün yazmışt!k. temiş. Ben, tabii bunlardan haberdar Kunturatsız kiracılardan Maliye Vekili Avrupadan, Nafii 

Filo Sahp1zar1 açıklannda demir - değildim. Dün akşam, Ömer, Remziye- ceza almacak Vekili Ankaradan şehrimize geldilet 
lemiş, orada bulunan Türk donanması yi, kendi evine çağ1rmı§. Gitmeyınce, Belediye varidatının zarardan vı - Bir müddettenbtd tedavi için AV• 
namına bir subay filo kumandanın~ zi- kendisi kalkıp bizim eve gelmiş. Kan- kayesi için her tahakkuk ve tahsil baş rupada bulunar. Maliye Vekili Fu:ıl 
yaret ederek selamlam~ş. sonra da, de- ma, gayri meşru tekliflerde bulun _ memurluğu mıntakasındaki tebliğ me. Ağralı dünkii ekspresle Fransadan fs-
niz komutafü Mahmut İngiliz Amiral! muş. Remziya mukavemet etmiş, ni _ murlannın, müracaat ettikleri mükel- tanbula dönm~tür. Maliye Vck:lı. 
VeJs'i ziyare! ederek choş geHiniz• de hayet, cebindeki kunduracı bıçağım leflerden icar ve isticar mukaveleleri- gazetecilere, ~·rall!laya tedavi !çin git~ 
miştir. İngi!i~ konsolosu ve konsolos- çıkararak tehdit etmiş, gene mukave _ ni sormaları usul ittihaz edilmiştir. tiğini, tedavisi bittiği için döndüğilflü 
Juğa mensup zevat ta filo komutanım met edince, iki yerinden ynralarnış. Bu Yapılan araşt~malard1 konturat - söylemiştir. Vekil, bir kaç gün fst971' 
ziyaret etmişlerdir. aralık Remziye evden fırlayıp yam. _ sız kiracılarıı rastgelindiği takdirde bulda kaldıkta.1 sonra Ankaraya gıdC-: 

Saat onda, Amiral, Kurmay Hey'e- mızdaki annesinin evine kaçmış. Ora- bunlar hakkında ceza zaptı tanzim kı- cektir. 
ti, ve gemi komutanlarile beraber Ya- da da yetişe~k, pencerenin kenarında lınacak ve konturat harçları iki misli Dün, Nafıa YekiH Ali Çetinkaya d& 
vuz zırhlımızı ziyaret etmış, beyaz sıkıştırmış. Beş yerinden daha yaralı • cezasile alınacakt1r. Ankaradan İst3nbula gelmiştir. 
büyük üniformayı labis Türk amiralı yarak sonra 'kaçmış. İçyagıv fabrikalan teabit edilecek Yük Ye binek hayvanlan 
ve kurmay hey·eti!e gem! komutanla- tespit ediliyor 
nmız tarafmdarı karşılanmışlard•r. Sa- Bir kumarhane Her ka:za dahilinde bulunan ve iç Yük ve binek hayvanlannın 1 EY -
saat on buçukta, Amiral Şükrii Okan- yağlarını eritmek suretile yağ istihsal liılden itibaren tesciline başlannuştırJ 
Ja Kl!rmay Ba~kanı ve gemi komutan- Meydana eden müesseselerin mahallerinin, sa - Her kaza dah:Fnde tescii işile uf:tra~,-
Jarı, Ingiliz gcmismc giderek iadei zi- hiplerinin senevi istihsal miktarları • cak memurlara yer tefrik edilmiş ve 
yarette bulunmuşlard:r. İadeı ziyaret- çıkarıldı nın bildirilmesi bütün kayrnakamlık - memurların çal!.~acakları günler ve 
ten sonra İngiliz Amiralı ve m3rveti . v . lara beledivt! riyaseti tara!·ndan bil - yerler sıraya konmuştur. AlakadarJııh 
E'rkanı motörle Dolma bahçeye git~s Amiral Vels Evvelkı. gece Beyo.glu~da b!: apn-, dirilmiştir. - muayyen ~clerde tescil mahnJlerif18 

Yavuz bandos1~ ve bir deniz ktt'ası ta·~ mutanı Amiral Mehmet Ali bir gar - tınıanda gızlı olarak ışletılen bır ku • B l . .. müracaat edecekler etmedikleri talc -
d rt. ek m h d ,, k lrn·-ı 1 1 u suret e elde cdılen malumattan . ' 

rafından selamlanmıs., Saraya gı·.~ı~.~1. enpa .ı verec '. gar·d· en .. partid.en son- ar ane mey anu ç1 arı .... ru et e . t'hs 1 "kt t b·t l k dırde belediye kavanevnine gö,.e cC" 
u=c.r. 1 . kum !l 5 k. k 1 lS ı a mı arı es ı o unaca tır J • 

mutad meradimlt> defteri mahsmu im- ra aynı vapur arıa donulecektır. ar oyn •. ydn ;şı ya a nnmıştır. . zaya tabi tut!J.lacak!n~·d:r. 
zalamış ve jöıımi.iş~ür. Yannki program Bu apartıman. Beyof:{lunda Aktar a - Eyüpte belediye tetkilAb Yeni fabrikalar bu ay açılacak 

Am . 1 S d d.. y .. v1 d . İ partırnanıd 1r Apartımanın dördün"ii E - k d b . y . f b .. . rıı· ıra , arny an ondükten son - ann og e en evveı ngiliz Amiralı k t d · · 
1 

d :- yup azasın a elediye müdür • em a rıKaıarımızın açılma me 
ra, Başkonsolos Taton ve Ataşem!ıiter Vels, İngiliz Kurmay hey'eli, gemi ko- / .ın ~· maruf kum:ırc~ a~ ar: Mul:ıt- lüğü tesisi ve belediye t~kilatı yaoıl- simi bu ay içinde yapılacaktır. Başve-' 
Pakerle beraoer valiyi, müteakıbcn i~- mutanları, şehri ve müzeleri geze~ek- t ı~ı·~ ~m;r oynatt•gı a er alınar:ık ması bey' eti vekile~ kabyl edilmiş - kil İsmet bünü. 14 EylUlde şehr•m:ze 
tanbul Kommanmı ziyaret et."lıi~ ve Jer, öğleyin, İstanbui komutanı Cemil a ~·h aşt arunıı:J~· . . . tir. Bu suretle gelecek mali sene bida- gelecek olan İktısat Vekili Celal Ba ,f 
gemiye dönmü~ür. • Cahit tarafından Tarabyada Tokatlı _ . 1 ay.~~ ev~e ı gece emnıyet ıkın- yetinde belediye teşkilat•mn yapılma- yarla birJikte Gemliğe giderek sun 

Saat on altıda İstanbul Valisi. 1 7 de yanda verilecek öğle yemeğinde bulu- cı şuhbe u~unc.~ ~ıs~m. mkerndurbrık, ku- sı kat'i surette tekarrür etmiştir. . ipek fabrikasını açacaktır. Oradan 13ut 
ısta b ı K A . k1 dır mar anenın qozcusunu an mıra ba- "dil • 11... • •• :p • 

n u omufanı, mıra! Vels e 7.:- naca ar • 1 ld k .. Halkevi l 80 bin li saya gı ece.< ve ıv.ıerınos yun ve ı 
yaretini iade etmişlerdir. Türk ve İngiliz takınılan maçı ~ı şer er : ·rm~ ~zer~.5~~:.y~ ~ol- 88 :;~na ek ra lik fabrikası açıldtktan sonra Nnzilli 

Gece saat 20,30 dn Vali taralından Saat on vedide Taksim stadvcnıun- taarnkiışda:, u S?ktrn a a, 
1 

orl undcu a:- 88 ec ye geçilecek ve yeni basma fabrı~ııSı 
P 1 t b. k V• •• d Tü. k . . ' • aırenın ao1smı ça mış ar ır. Goz Cag-alogv'und k" E ..... H Ik . ç I kt erapa as a ır a şam yemegı muta • a, r ve Ingiliz filoları futbol ta .. b 1 d ~ •. . ~ a ı mınonu a evı- a ı aca ır. 
~be d . . . . . ' - cu u un u~·ı ıçın vazıvetten· emm 0 _ b. 1 -----------

31\.J n e bn· suare verıJmıştır. Ge:-ek kımlan arasında bir futbol dostluk ma- . - .. . ı1!asının yanına yapı acak olan spor 
yemek ve gerıek süare hararetli b;r çı yapılacak, saat 16,43 den itib:ıren lan kumarhane sah~bı, ~!u:ıterı gE>ldi salonu için 26 b:n liralık istimlak ya _ Polisle: 
dostluk havas. içinde geçmiştir. radyo ile hat~a anlatılacaktır. ~anned~rek. k~pıy.ı açmış, memurlar pılmıştır. O civnrdu:d ada kamiJen s:a- Dnnkn 

Bugtinkü progm~• Gece saat 22 de İngiliz elç:liğincie :rhal ıçerı gırmışle!. ve. rulet,. oyna : tın alınmışttr. Spor salonunun S 7 b!n u kazalar 
Bu sabah saat 9, 15 de Istanbul de- bir resmi 'kabul yapılacaktır. akta olan ~n?, Omeı. Cel~l, ).farı lira sarfolunarak inşa edilmesi karnr _ . 11 ! nun;ıarau vatman Süley~a~~ 

niz komutanh!':1ından b:r subav D 1 _ Pa· ve Nevzadı curmu meşhud halınde ya- }asmıştı. ıdaresındekı Bostancı tramvay: FcJ1 _ 
· cı • 0 zar programı k l l d c·· ·· ·ı ı · 1 ı .,; b h · ta ·· · · ld.. Vl rnabahçede lngi ız kıfnsır.. bek : crc>k 5 Eylf:ıl paz;ır ünü Türk ve İn T a amış ar ır. ..urum a e ı o an ru et - • _ .. a çc ıs c;y<>nn onı~rıne ge ıgı .. de 

T k · ··1·· ·· ,. y g . gı ız le 80 liralık 15 5 tan" fiş müc:adere _ Bu sefer salonun daha buyuk olma- man Kızıltopruı-ta Ikbalin kfr.:kıırı 
a sırne go ummc;, onda ab•dcye rne- ~ubay erbaş ve erlerı Yavuzda to 1 c - e ed'ld ·· d 80 · · 1 

• ~ d ğı 
- rasimle çelenk konmuşt~r. Mu-asi1~ - nacakiar, saat on dörtte Kö rüdc: ~i- dilmiş, kumaı: oynatan ve oynayanlar sı a_rzu ı' ;gın _en . bm Ahralık. bir otura~ Dokt\J~ Hüseyinin .. k~II:ın ı · .. 

de bir bölü'" dC'ni.1. d , • v . p r hakkında tak!bo:ı.ta başlanmı~tı:-. proJe hazır.anmı~tır. Istımlak edılcn hususı otomobıl tramvayın onun::? ~~ 
, . · kerı, don.ıı1'1'1a \apur, 14,30 da da dıger bır Ak;:.ıv va- ............................................. : .... - .......... evlerin yıkl'ma~ına ve ı·nsaata eylt"ıl' k · t · b d n oı1 ·· ·k ı t · 1 K · · v UP me ıs ernıs u s•ra a tramvayı muzı ası, san m . o?1utanı, donan - puru Modaya hareket edecek, Modada, tide bulunacaklard•r. son haftasındar. itibaren ·ba ı k _ .. , . · - - (( ıığ· 

ma komutan• Dcnı.l Komutanı d.ı bu.- donanma komutanlığ' .. nca tanzim edi - ,. Paz:ırk.-si programı tır ş anaca kısmına çarp:ı• ak sag tarafı hasa 
lunmuşlardır. len deniz yanşlan yapılacaktıı. Bu va. 6 Eyllıl pazarte:o! günü saat 20 ne ..... : .......... - ........................... -.............. ram:t~: 1 b U k .. eındc:tl 

Bugün saat üçte donanma k:nru•a. ıışlara, vilayetce tesbıt edilen klüp·l~r Köprünün Havda .. pasa iskelesinden ha ERTUCRUL SADi TEK M t f u e.furgatlzm bmr~lrh 1°!1,.1 .dc.;tı A · ı ş·;ı- ·· Ok~ y . · · · J • us a a çı : a l ara ası e ..a"' • nı . mıra • ~ · ı . .-n, avuztla :cıı- de ıştırak edeceklerdir. Ayni vapur - reket edecek bir vapur Yavuza 11öra- Bu gece (Heybeli) ' Hıise-' 
safırler şeref~?. ?ır öğ'e z~yafeti vere- larla Köpriiyc dönülecek, davetlı ol - yacak, sonra Boğazda bir gezinti y:pı- e~ç~rk~n, 83i7 n~:nar:ı.lı va.tma~o Jaıpl 
cek, 17 de, kopruden kalkan vapurlar- mıyanlar köprlide çıktıktan sonra da- lacak donanmrl Komutanı Amiral Ştlk Yann gece (Beylerbeyi) . nın ıdares.nde,{ı Sır~ecı - hıı i .. 
la Bo ··azda bir gezintı yapıla~ak ve vetliler, bu vapurlarla Yavuza g{de _ rü Okan, saat 21 de, İngiliz Amiralı şe Pazartesi (Bebek) t~amvaj; çarpmış, beygırierdeıı _ rtııır 
E~.nrn Büvük:ıd.ı::• gid:lecektir. Bü - ce~ler, harp filosu komutanı Mehmet refine, Sümerpa!asta bir veda suaresı Salı (Soadiye) ~ın ayagıv kın~~ı:, araba ve ko~~.1 şe1 
yukadada Yat kluptc, harp filosı.ı ko - Alı tarafından verilecek kokteyl par • verecektir. Tiyatrosunda asara ugram.ştı •. Mustafaya 

olmamıştır. 



.. -----------------------------------------------------------------------·-------------------------------------·----..... ----------------------~~~--Y urdda Zafer ve TayJare· 1 Bir izdivaç faciası 
Bir adam hem kendisinden 
kaçan kansını, hem de 

kaynatasını öldürdü 

Samsun Karadenizin 
en güzel şehri oldu bayramı tezahüratı . 

Bir kaç yıl evvel aynlanların ıimdi tanıyamıyacaklan 
kadar değiıen ıebrin içme auyu İfİ de halledildi Çanakkale (Hususi) - Setilbahirde 

oturan Romanya göçmenlerinden Ha
:::=, 1 S yaşındaki kızı Hanifeyi isteme
diği halde 29 yaşında çiftci Cinci Meh
mede veriyor. Babası kızı zorla verdi
ğinden kız eşim istemeyip kaçıyor. 
Mehmet bundan muğber oluyor, hem 
Hasanı hem de Hanifeyi öldürüyor. 

Amasyada define 
ar8DJY01 Çankırı (Husu.t) - Zafer ve tanare bayramı mıtnısebeWe tehJr tiqtan 

Amasya, (Hususi) - Kızlarsarayı başa taklarla silalemnlf, bayram acına Cumhuriyet meydanında llflnler ftl'il .. 
mevkiinde define bulunduğunu tahmin miş. Büyük öndere tazim telgraflan çekilmem brarıa,tırılmıf, geçit remıl, aece 
eden Atıf Gi.ilönü ile Rıfat Kazanasmaz de fener alayı yapıbnıftır. Relim bQramda ,apılan merulmden bir intibaı 
ve Nuri Yörgüç bir müddet evvel Ma- göstermektedir. 
liye Vekfiletine müracaat ederek haf
riyat müsaadesı istemişlerdi. Vekalet 
lizım gelen müsaadeyi vermiş, hafri
yata başlanılmıştır. 

Samsun Bir kurt 3 kişiyi yaraladı 
Samsundan JUtbyor: Samsunda bir,orta Ticaret vardır. Belediye öte- Çanakkale (Hususi) - Kalabaklı 

liman mevcud olmaması dolayısile, ge- den beri dilrilst bir progr~l~ . ç~lı- köyünde kurdun biri koyunları bekli
len vapurla!' iskeleye yanaşamamakta, flyor, halkın sıhhati ve her turlü ihtı • yen küçük bir çocuğa saldırarak yüzü
Fo1cu yükünil motörlerle dışarıya çıka· yaçlarile .~k yakından alAkadar olu - nü tehlikeli surette yaralamıştır: Çocu
rabilmektedir. Bu da, çok masraflı ve yor. Bu cümleden olarak bakkalları sı- ğun feryadına babası yetişerek kurtla 
külfetli bir iş olmaktad•r. Samsunda bir kı bir kontrol altında bulundurmakta boğuşmıya başlanu bu boğuşmaya ço
liman yapılması için bir çok defalar te- seyrüs~ferin !ntiz~. te~i~ etmek~e cuğun anası müdat.le etmiş, kurt, er
tebbüste bulunulmuş ise de, bunun çok v~ ezcumle hastalık muvellidı olan ç~- keği yaralad•ktan sonra kadına saldır
büyük bir masraf~ bakması bu teşe~- r~ uıeyva ve ~arat et satılın~ının .0 - mış, bu andan istifade eden adam da 
büsleri akamete ugratmıştır. Maam~fih nune geçmek gıbı faydalı tedbırler ıt- kurda çullanını~ ve müthiş hır boğuş
yakında Samsuna bir liman yapılacağı tıhaz. etmekt~ir'. ~an bu tedbırle~ ma başlamı.ştır:· Yaralanm'l§ bulunan 
1m1ulmaktadır. sayesınde şe?rımızın umumi sıhhatı kadının taş ve sopa ile kocasına muave. 

Müstebit idarelerin ellerinde uzun h~r sen~ye nısbetle çok şa!anı memnu- neti sayesinde kurd öldürülmüştür. Fa-
yıllar ,ihmal edilerek bakımsız kalan nıyet bır hal arzetmektedır. .. .. .. kat üçü de yaralı olduklarından bura 
Samsun, cumhurıyete çok harap ve sö- Halkın banyo. ihtlyac~ı d~ goz onun Memleket hastanesi.ndedider. 
nük bir halde geçmiştir. Samsun, cum.. de !utan. bel~ıye her ıst~ılen yerde • • 
lıuriyet idaresi d<?vrinde umran snha- denıze gırI?eyı !asak. eı:mış. ve ba~yo Altı novada bır katıl yakalandı Muradlı (Husust) - Zafer ve tayyare 
sında çok geniş adımlarla ilerlemiştir. maha~lerinı tahdıt etmışt~r. ~ıman reısı, Çanakkale (Hususi) - Bayramıçın bayramı burada da tezahüratla kutlu -
Birkaç yıl önce Samsundan ayrılan bir tahlisıye grup Amiri, ~eıedı~c d~~l?.ı·u Cizgirler köyünden Halil oğlu Mustafa, landı. ~t'alar, mektepler, teşekküller ve 
lrunse bugün Samsuna gelirse, onu çok ~~ fen m~_muru, ~yet .dır~kt~rl.u • damadı Aliyi tüfeğile öldürdükten son- halk Cumhuriyet meydanında t~pllJl • 
ijeğişmiş bir halde bulacaktır. ~den ~untehap ~ır kom_ıserın ıştır~- ra üvey kızı Zebraya tecavü~ etmiş ve mıştı. Nahiye mildilril Nuri ÖZör çok 

Samsunda önem verilen işlerden bi- kile teş~ı~ .:>lunan bır ~omısyon~ intı- kaçmıştır. Bu katil 14 ay hali firarda heyecanlı bir nutuk söyledi.. Ordu. Tay
ıini de kültür işlerı teşkil etmektedir. hap et!ı~ı Gazhane cı~a_rınd~ki ~a:ıyo kaldıktan sonra Bayramıç kazası bu a- yare cemiyeti, Dirit ~r tltıbü ve halt 
S ' h·ı· d k 0 'tlilr h · d mahallının muntazan: bu plaJ halıne ko damın yakalanması için Evciler nahiye namına da nututlar soylendi. Öjleden amsun ve mu t ın e u sa 3s,n a . · 1 db. ı 1 · -

d w ı· .. 11' h l ' nulması ıçm esası te ır er a ınmıştır. ..d .. u·· Fuadı katilin derdestı'ne me sonra spor me..,danmda atletik musaba .. 7'flpılan eger ! ve şumu u am c1er . • l"'. h 1. mu ur - J .. 

cidden takdire Iayık bir derekededir. Gelecek ~ene bu yerın asr~ P aJ 8 ıne mur etmiştir. Fuat, katili sıkı takib e- kalar yapıldı. Belimde tezahurata iftirak 
M d 'h . k 1 b. k "lk konulacagı kuvvetle tabının olunmak- d ek Altmovanın Yusuf Bey çiftliğin- edenlerden bir grup Atatürk büatil ö • erkez e ı tıyacı arşı ıyan ırço ı d er _ .. 
okul, bir orta okul, ve bir de lise mev ... ta(ıGr .. p kı) d w 

1
. 

1 
d b' de yakalıyarak adliyeye teslim etmiş- n?nde ve toplu bir halde gorulmekte • 

B J d b k bi d azı ar , eger ı eser er C?n ı- t' dır 
cuttur un ar an aş a r e ·sı b tıd k' r · k b" ır. · 

J,.s·k; ... IJ-p .••• n ... a ... h .... i .. g .... e .. s .... in····d·-. - ~~id;~ s~yle~d~ğ~;ag~~~ §:~~;~a~ Urfada far .... e._m_.u::-~a ..... d-~ksi 'iıeticelendi 
il·• Parkının bulundug~ ver vaktlle me-
A lal ilrk heykeli zarlıkmış, General Kazımın Samsun Urfa (Hususi) -

valiliğinde bulunduğu sırada birçok i- 936 yılı mart, nisan 
tirazlara rağmen buradak! rnezaı lık aylarında Urlanın 
kaldırılmış, bu dilnişin park yapılmı~- merkezi ile Viran
tır. Samsunun caddeleri tamamile tef- şehir, Haran ve Sii .. 
riş edilmiştir. Şehrin belli başlı derd- rüç kazalarına ce • 
lerinden birisini teşkil eden içme suyu nuptan ve Suriye 
ihtiyacı da, birçok masraf ve fedakar- topraklarından sü
lıklara katlamlarak temin edilmıştir. rülerle tarla fareleri 
İtfaiye teşkilatı da muntazam ve faal gelmiş ve her tarafa 

Kırklareli - Usküp nahiyesindeki A -
tatürk büstü binlerce halkın iştirakile 
ve Trakya Umumi Müfettişi General 
Kazım Diriğin huzuru ile yapılan bir tö
renle açıld.L General Dirik bir konuşma 
yaptı. 

Bu uzun ve değerli konuşma alaka 
De dinlenmiş ve çok alkışlanmıştır. Va· 
ii ve Türk Komutanı ve vilayetten gel
miş pek çok kimseler hazır bulunmut
tur. 

bir haldedir. datılmışlardı. Har • , 
Sağlık işleri iyi bir çığırda yürümek- man zamanında e • ,. 

tedir. kinleri mahveden bu 

b v ld İki hastane mevcuddur. Memleket hayvanlar için şid • 
Mendereste iki genç ogu u hastanesi şehrin haricinde, yüıtsek ve dem mücadeleye ~-
Aydın (Hususi} - Aydın tüccarla- havadar bir yerdedir. Zühreviye has- rişilmişti. Far~leı:u1 . B~ tarlada f<We mücadeleli tppılırkm 

rından Eyüb Şahinin kardeşi ~enan tanesi ise, şehrin ortasında ve genel bulunduğu ara~ .yumı beş bm hektar~ık bir. mm~~· Her kazaya iki ~emur 
atla İlıcabaşı mevklinden ~elirken at. Kitabevinin yanından çıkan yokuşun yollanmış, zehırli gaz çıkaran Hora fişeklerı ve ıstrildnln celbedilerek imha 
~ düşere~ ölmüştür. ö üzerinde bulunmaktadtr. Her iki has- ha~eketine geç~lmiftir. Bu mücadele neticesinde fareli yerler temizlenmf.f ve 

Umurlu köyü civarında da Fazıl ve tanenin de, dahili teşldlAtı çok munt:ı- ekınler farelerın zararından kurtarılmııtır. 

······························~································ Hüseyin isminde iki genç yıkanmak ü- zamdır. KÜÇÜK M EKET HABERLERi ~==-
!ere menderese girmişler, bir daha çık- Vali Fuat Tuksal çalışmaktan yorul- ME L : 
nıamışlardır. İki gencin cesedleri h~- mak bilmiyen çok değerli bir idare a- Bir ..... ~baneı 1U'alaclı ___ I M-us_ta_f_a çobanı Bmedll Ahmed köy korucu-
llÜZ bulunamamıştır. mlridir. Sındırgının Karatör .koyünden Çavuşo~lu su Halil ba11ndan atır sureta raraıa11111 ve 
·•-===-==-=--=====-------==--ıı:ı::::=-----=----------====--=------c::ı-====-- mecruh Balıkcsl: memleket hastanesine aev-Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki: kedumıştır. Haya•.ı tehllkeuoır. C"arıh Ahmd 

adliyeye tesllm edllmlştlr. • 
Aynlıkta bir yabaneı tatulda 

Ayvalığın Sarmısak mevkllnde MldWl -
den bir kayık gelerek taraya çıltan ve ora -
dan da yaya olarak AyvalJla inen 28 yaş -
larında Petro adında bir phıs kasaba dahi-

HAVATEHLI~ 

Gonen (Kusust) - Yedisinden yetmi • 
şine kadar bütün Gönenliler zafer ve 
tayyare bayramını çok coşkun bir sevinç
le kutlulamışlardır. Hava kurumu önün· 
de başlıyan merasimden sonra askerlik 
şubesi önüne gidilmiş, burada nutuklar 
söylenmiş, sonra tekrar Hava kurumu 
önüne gidilerek gene nut..ıklar, fiirler, 
Nitabeler söylenmiş, merasime nihayet 
verilmiştir. Cumhuriyet meydanında sa• 
baha kadar eğlenilmiştir. Resimde Gö • 
nenlilerden Vecdi Bora fiirini okurken 
görülmektedir. 

KlzıJeahamamda 
Kızılcahamam (Hususi) - 30 ağustos 

zafer bayramı coşkun tezahüratla kutlu· 
lanmıştır. Cumhuriyet meydanında zafer 
tak.lan kurulmuş, kaymakamla garnizon 
kumandanlığı mülhaklan birer nutuk 
söylemişler, yatı mektebi talebeleri ta • 
rafından manzumeler okunmuş, gece fe
ner alayları tertip edilmiştir. 

Balıkesirde 
Balıkesir (Hususi) - 30 ağustos bay • 

ramı geçit resmi çok parlak, vali ile 
kolordu kumandanının ve kıdemsiz za
bitin nutuk.lan çok heyecanlı olmuştur. 
Gece fener alayı tertip edilmiş, bayram 
münasebetile Çocuk Esirgeme kurumu 
tarafından 50 çocuk sünnet ettirilmiş ve 
bunlar giydirilmiştir. 

Malatyada 
Malatya (Husust) - Zafer ve tayyare 

bayramı diğer senelere nisbetle çok da· 
ha parlak ıekilde kutlularunıştır. Bay • 
ram günü muazzam bir de geçit resmi 
yapılmıştır. 

Samsunda 
Samsun (Hususi) - Zafer ve tayya

re bayramı her senekinden daha rnuaz. 
zam tezahüratla kutlulanm:şhr. Gece 
muau.am bir fener alayı yapılmış, 
halk eğlenceleri gece yarısına kadar de
vam etmiştir. 

Hekimhania Atatürk büshi açıldı 
Hekimhan (Hususi) - Zafer ve tay

yare bayramına tesadüf eden 30 ağustos 
günü büyük kurtarıcı Atatürkümüzün 
güzel büstleri merasimle ve coşkun te • 
zahüratla açılmıştır. Halk Atatürke de • 
rin bağlılıklarını teyit etmişlerdir. 

llnde yabancı ıörWereıc tutuımu§tur. Bir Fransız profesörU Adanada 
Kend151 Fransaya gitmek emelinde ol - • 

- Hasan Bey methetmek 
&lbi olmasın amma.. 

· ••• Kızımı bir göraen adeti 
bir fiir ... 

~ ••• Adeta bir resim. 

duğunu ve aııevt sebeplerden öturü mem • lelkıkal yapacak 
leketlnden çıkmasına müsaade edllmedlğl Adana (Hususi) Paris Tıb Fakültesi 
lçin Mldllllden Ayvalığa. kaçtığını söyle - Parazitoloji profesörü ve tıb akademi-
mektedir. • .. . 

Elidsde bir im enstıtisi açılıyor si azasınldan profesor Brumpt, şehrı-
izmlr, CHusus1) - İzmir kıa enstitüsü mü- mizdeki sıtma mücadelesi üzerınde tet. 

. _Pek üzüldüm, hakikaten dür muavini Bn. Nurlye kültür bakanlılınca kikler yapmak için 6 eylfilde buraya 
böyle ile talibi _,._,,ı. ElAzlz kız enstıtüaü teşkilatını kurmaıa me- gelecektir. Tıbbi mehafıle mensub ze-

~ mur edllmlf ve l!llblze litml§tlr. vat profesörü karşdıyacaklardır. 



6 :-·ayfa 

Amerikada ge:ırip kanun 
ve memnuniyetler 

Nevyork mezarhklarında kuş ve tavşan avlamak, 
Florida da komşunun ahçısını ayartmak, Newjer
seyde akşam altıdan sonra köpeklerin havld ması 
memnudur, Nevyorkta at hırsız1n · n cezasi idamdır 

' 

SON POSTA 

HADi S E LER 
KARŞISINDA 

Çorapsızlık modası 
Bir tarihte İstanbula Rus mültecileri 

gelmişlerdi. Hemen hepsi de beş parasız
dılar. ,Kadınlarının ,başlarına giyecek 
şapkaları yoktu. Uzun sarı saçlarını yı· 
kayabilmek için lazım gelen sabunu ala
mıyorlardı. Bir çare düşündüler .. Ve ni
hayet buldular .. Uzun sarı saçlarını kes
tiler.. Eski bluzlarını yırtıp, kesik saç
.Jarının üzerine sardılar. 

Onları görenler oldu. Pek azı acıdı 
geçti. Pek çoğu da bl'ğendi. Beğenenler 

koştular sarı, siyah, kumral, düz, kıvır

cık saçlarını kestiler ve Üzerlerine birer 
bez bağladılar.. Buna Rus başı denildi. 
Ve moda oldu. 

* Sokakta çorapsız gezen Kadınları gör
dükçe bu Rus başı modasını hatırlıyo

rum. 

Kadın sokağa çorapsız çıkamazdı. Hat
ta evinde bile daima çorap .giyerdi. Ço
rabın ipeklisi vardı, ajurlusu vardı, koyu 
rengi vardı, açık rengi vardı .. Her elbi
seye göre çeşidi ayrı, rengi ayrı olurdu. 

Çorab sağlam bir şeydi. Çabuk çabuk 
Oklohamada devlete aid göl Zerde balina avlanamaz ( 1) eskimezdi. Fakat sonradan çorapçılar 

Amerikada günün yirmi dört saati Alaskada, resimlerini almak için ayı - nedense çorabın çabuk eskiyenini, yani 
zarfında, kanunsuzluk yapmadan, mev- lar rahatsız edilemez. çürüğünü piyasaya çıkardılar. Çürük ço
zu nizamlara aykırı hareket etmeden Oregonda, otel ve yahut pansiyonlar- . rablar en aşağı bir buçuk liraya satın a
yaşamak imkansızdır ve eğer. Amerika- da yatak çarşaflarının .boyu, muhakkak 

1 
lınıyordu! Fakat bir gü·n bile dayanmı

da şimdiye kadar yapılagelen kanunla- surette 2 metre 70 santım olmalıdır. Ak- yorlardı. 
rın her maddesi tatbik ıedilebilseydi, si takdirde suçlular 3oo dolar cezaya il Hergün bir buçuk lira çorab parası 
mevcud hapishaneler adam almaz, biı.• çarptırılır. . . veremiyen kadınlar bir çare dü§Ündüler 
çok muazzam müesseseleri de hapishane. Virjinyada üç pazar arka arkaya kılı: ve nihayet buldular. · 
lere çevirmek icab ederdi. Zira yediden seve gitmiyen idam olunur. Gene garbı Ç b . · . 1 • .. 1 . k k k - ora gıymeyız. 

t · k d ç ic:lemiyen tek adam VirJ'inyada pazar gun erı a sırma a-
ye mışe a ar su ~ h" tsı'zl"ktı· r Dediler. Evde çorabsız gezdiler, soka-
mevcud olmıyacaktı. nuna urme ı . 

istatistiğe meraklı, Amerikalı adliye- Tennessee'de herhangi bir şoför, geçe- ğa çorabsız çıktılar. Onları görenler ol-
cilerden biri, hukuk kütüphanelerinin ccği yolları on gün evvelinden. aid oldu- il ~u. P.ek a~ı acıdı geçti, pek çoğu da be-

ğu makama haber vermekle mükelleftir. 
1 
gendı. Beg. enenler koştul .. ar, renk, ren. k, 

raflarında istif edilmiş olan bütün kanun 
f Bır. boks maçında, herhanızi bir bahse 

1 
çeşid, çeşıd, çorabları. çop tenekeler.me 

·ve nizamname kitablarını karıştırmış, e- ~ 
deral şehir ve belediyelerlnın şimdiye girişmek, kumar oynamak demektir. Bu attılar, çorabsız gezm1ye başladılar. Ço-
kadar ıo milyondan fazla kanun çıkardı- da suçtur ve 100 dolar cezayı müstel-

1 

rabsız gezmek moda oldu, ve bu modaya 
d' uymıyan kadın kalmadı. 

ğını ve bu rakama her sene yeniden en zem ır. 
aşağı, 200 bin madde ilnve r>dildiğini hay- Sigara kutularını açarken, üzerindeki Senelerce evvelki Rus başı modasile, 
retle tesbit etmiştir. varidat pulunu da yırtmalısınız. Aksi bugünkü çorabsızlık modasının menşe-

Bu garib, kanunlardan bazılarını yazı- takdirde kaçakçılık suçile, 6 ay hapis cc-, leri tamamile birbirinin ayn:dir. 

yoruz: 
zası yersınız. ismet Buitlsi 

Oklohamada devlete aia göllerden bi- Şimal Karolinasında, otel odalarında l . ............................................... - ...... -
rinde balina avlarsanız, cezanız hapistir. bulunan ikişer kişilik karyolalar arasın- yavaş gittiği için, korna sesleri ve ıslık
Nevyork mağazaları pazar günü mum da asgari 60 santim mesafe olması kanun lar ile alay edilen bir adam, kendisile 
fiatlarını ilan edemezler. Aksi takdirde iktizasındandır. alay edenlere nanik yapabilir. 
para cezasına çarpılırlar. Nevyorkta at Oregon ve Vaşington şehirlerinin ka- Eğer cSuzi set in sup• cümlesini doğru 
hırsızlığı, cezası en ağır olan suçtur. nunlarına göre, otomobil sanayii ile uğ- 1 telaffuz edebilirseniz Filadelfiya polis
Suçlu, icabında hatta elektrikli sandal- raşanlar, otomobillerinin 'belediyenin leri sarhoş olmadığınızı tasdik ederler. 
yada idam bile edilir. koyduğu nizami sür'atten daha hızlı git- Tennesse'de, sokakta gezerken eski 

New Jerseyde, Collingswoodda sabah tiğini ilan edemezler. şarkıları ıslıkla çalarken yakalanırsanız, 
saat sekizde ve akşam altıda, köpeklerin Misuride, demiryolu üzerine sabun bı· ı 50 dolar nakdi cezaya uğrcırsın ız. 
havlaması kanun ile menedilmiştir. rakanlar hapsedilir. Ne\•yorkta milli bayrağı, müzayede ile 

Nevada eyaletinde, umumun geçtiği Corciyada, zulmü ile iştihar eden diş 1 veya rehine koymak büyük bir suçtur. 
caddelerde deve güdmek yasaktır. hekimleri hapse girer. Garbi Virjinyada, bir ecn€binin köpek 

Nevyorkun, herhangi bir mezarlığında Louisiana'da kadınların şapkalarına 

1 

beslemesi memnudur. 
kuş ve yahut tavşan avlam3k memnudur. taktıkları iğnelerin 3 santimden fazla u-
Arkanzastat öküzlere boyunduruk tak- zun olmaması iktiza eder. V b 
mak yasaktır. Klintonda, hiç kimse, ta- Yeni Meksika eyaletinde, bisiklet \•e apur a ODman 
vuklarını, davarlarını, hatta kaplanlarını yahut herhangi bir arabaya, ahenksiz •• t} • d 
zincire vurup dolaştıramaz. ses çıkaran korna veya klakson takmak ucre erın e 

Nevyorkta güneş battıktan sonra, mü- memnudur. t • ı A Jd 
cevherat alım ve satımı yasaktır. Floridada, komşunun ahçısını ayart- enzJ at ya pl 1 

Denverde, bisikletle gezerken, ayakla- mak !as;ıktır. . . . Haliç, Ak.ıı ve Şirketi Hayriye va-
rınızı ön tekerleğin yüksekliğinden faz- . Maı~e de sokaklarda çıvılı ayakkabı rpurlarının İktı..;at Vekaletince tosdik 
la yukarıya kaldırırsanız, karakolu boy- ıle gezılemez. . edilen tarifeleri gelmist~r. 'I arifeler ı 
'larsınız. Şimal Dakotasında'. .telefonda ycmın Eyllı.lden muteberd;r. · ~ 

Alabomada pazar günleri domino oy- etmek cinayet addedıl~~· Haliç vap:.ırlarm:lı: Sermayesi Dev· 
namak memnudur. Los Ancelosta seyrusefor esnasında 1 t f . .. ' e tara maan verılmış muesseseler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ memurlaril~ bcladiye v~ de~eUn üc-

------.. -----··------·---------------- •. --... ~--~ 

CONUL iSLERi. 
18 yaşında genç kız, 
iki çocuk annesi 
- •Ben t 6 yaşında bir kızım, se. 

ı:dz aydanberi hir erkekle tamşı)<ı
rum, bu zat ailesinden yenı ayrılm1ş 
2 çocuk babasıdır. Kendisile tanış
mamız bir arkadaşın takdimi ile ol
du ve aramızda derhal anlaşma baş
ladı. Beni seviyor. benımle evien
mek istiyor. Ben de ona mütemayi· 
lim, fakat evvela mes'ud olup ola-

mıyacağımdan, sonra da ailemin mu
vafakatini alıp alamıyacağımclan 

korkuyorum.> 

* Bu sabah aldı~m bu mektup bana 
birkaç hafta evvei Ankaradan almış 
olduğum bir mektubu hatırlatt1. 

Onda da bir genç kız kendısile aynı 
müessesede çal:şr.ın evli bir erkeği 
sevdiğini söyiüyordu. Bu sonuncu. 
sunda erkek hiç olmazsa karısından 
ayrılmıştır. Ve görülüyor ki bana 
gelen nümunelerinde his dal:ileti 
hastalıkları hiç değilse hafiflemek
tedir. 

* Ortaköydc Bayan •A. N.» ye: 
Kanun bir Türk kızının yabancı 

kandan bir erkekle evlenmesine bir 
şey demez. Fa19at cemiyet bu kadını 
affetmez. Avam tabiri ile mayası bo
zuk teliikki eder, benim dıl~üncemle 

tamamen haklıdır da. Meseleyi mü
nakaşaya girişemeyiz. Bu bir histir. 
Mantık oyunları ile hırpalanmıya 

gelmez, kırılır toz olur. 
TEYZE 

retli memurlarına nısıf tarıfc üzerinden 
abonman karneler: verilecektir. Yani 
bunlar da devle! memurları giti nısıf 
ücretli tari~~den istifade 0deceklerdir. 

Akayda: Tam ücretli abonman kar
nelerind~ yüzde on ten:~iia~ yapılmış

tır. Bu tenzııat, on yapraklı karnell?re 
de şamildir. 

Şirketi Hayriyede: Boğazın k:ı.rşı -
lıklı iskeleleri arasında tek biletlerden 
dörder ku:u~ indirilmiştir. 

Yeni liman ta rif esi 

Liman isıetmc tarifesı 15 eyhlldc 
tatbik mevkiine girecektir. Hamalıve 
ücretlerinden 25 kuruş, 375 kuruş!~k 
gruplardan 25 kuru~ indiriinıiştir. Sa -
lon hamaliy~ ücretlerinden de tenzilat 
yapılmıştır. Yoku salonundan geçe -
cek bagajlar tasnif edilmistir. 

Diğer Hınanlard:1 

İzmir liman işletmesinin dahili ti -
caret hamaliy~ ücretlerind.:? 75 kun.' 
tenzilat yapılmıştır. Mersin ve 1'rab -
zan liman işletmelerinde de muhtelif 
nisbetlerde tenzilat icra kılınını~tır. 

Ey lul 3 

1 Havada Bir Röportaj 1 

Türkkuşunun tayyare 
filosile nasıl uçtum ? 

T ayyarecilerden biri · karaya ·indikten sonra arkadaşına 
takıldı: '' Tam dört defa kanadına dokandım, anlata•, 

madım. Adalara gidelim diyordum ,, 
Yazanı Naci Sadullah 

Tayyare filomuz fstanbul üzerinde 

lstanbul havalarındaki gezintiden bir ba§ka intıba 
Dün, İstanbul üzerinde bir saat süren Bu endişe, belimi saran kuşağın bana 

uzun bir uçuş yapan filodaki tayyareler· verdiği sıkıntıyı bilsbütün arttırdı. Ra· 
den birisinde ben de vardım. Fakat ne hat bir nefes alabilmek için evveıa ken· 
yalan söyliyeyim: Dünkü uçuşum, geçen dimi çözdüm. Nisbeten ferahlayınca, bir 
seferki uçuşum kadar korkusuz geçmedi. sigara yakmayı düşündüm. Fakat cebim· 
Yeşilköyden hareket ettiğimiz zaman de kibrit bulamadım. 

saat tam ona on vardı. 
Uçacağımız istikametleri, en önde gi

den tayyare tayin ediyordu. Biz onu, o 
kadar yakından takib ediyorduk ki bi
zim tayyaremizin kanadile klavuz tay
yarenin kanadı arasında hemen hemen 
bir metre mesafe kalıyordu. Önde giden 
tayyarenin sağında uçan tayyare de bi
zimle tamamen ayni hizada uçuyordu. 
Onun ve bizim arkamızdan da birer tay
yare daha geliyordu. Bu suretle, beş tay
yarelik filomuz, havada çok muntazam 
bir müselles teşkil etmişti. 
Bindiğim tayyareyi kullanan genç pi

lot Hilmi, hareketimizden evvel beni o
turduğum yere iyice bağlamış. ve: 

c- Salon, demişti, bağlanışınıza ba
kıp ta, bir tehlike var sanmayın ... Tay
yareye binmeye henüz iyice alışmamış 
olan yolcuları bağlamaklığımız, onlara 
biraz fazla emniyet vermek istememiz
dendir.:. 

Tayyarenin tekerlekleri karadan ke
sildikten sonra pilotun bende evvela şüp
he uyandıran bu teminatını haklı bul· 
dum. Çünkü Türkkuşunun yeni getirt
tiği bu küçük tenezzüh tayyaresi insanı, 
yeni yapılmış asfaltta giden bir lüks oto
mobil kadar bile sarsmıyordu. 

Fakat beni ilk ürküten şey, tayyarenin 
önünde gördüğüm bir cam borudaki si
yah mayi oldu. İkide birde, cam borunun 
ucundaki 130 rakamına kadar yükselip 
alçalan bu mayiin mahiyetini bir türlü 
kestiremedim. 

O cam borunun, motörde bulunan su
yun zeveban derecesini gösteren bir alet 
olması ihtimalini düşündüm. 

Ayni ca~ boru, çok yakınımızda uçan 
diğer tayyarelerde de vardı. Onlardaki 
boruları bütün dikkatimle gözden geçir
dim. Diğer tayyarelerde, siyah mayi, 
cam borunun ta üstüne kadar değil, ya
rısına kadar bile yükselmiyordu. Bu far
kı sezince kendi kendime: 

- Eyvah... dedim, bizim motörün su
yu fena halde kaynamış. Bu tehlikeyi, 
bizim gafil pilota nasıl haber versem? 

Arkamızdaki tayyareye baktım. Onu, 
meşhur kadın pilotumuz Bayan Yıldız 

kullanıyordu. Cesur kızın ince yüzünde· 
ki sükun, bana da sirayet etti ve endişe·. 

lerimi azalttı. 
Hele başımı sağa çevirip te, diğer tay

yarelerden birini idare eden Bayan Na
ciye Torosun güler yüzünü görünce, sa· 
de korkuıar.ımı gidermekle kalmadım, 

korktuğumdan bir hayli utandım da! 
Meşhur tayyareci Vecihi, Bayan Yıl

dızın kullandığı tayyareye binmiş, O ha· 
ve kurdunun emniyetini kazanışından 

belli ki Bayan Yıldız, hakikaten mesle
ğinin Yıldızı. Bunu düşününce kendi 
kendime gülüydrdum ve: 

- GördünJtnü Yıldızı? diyorum. Yıl

dız dediğin Holivuttaki gibi yeryüzünde 
değil, böyle gökyüzünde olur!... c Yıl· 
dız• ları layık oldukları yerlere yükselt· 
mek te gene bize müyesser oldu! 

En önde giden tayyareye bakıyorum 
Mubarek, kanadlanmış bir mihrace aza· 
metile süzülüyor. Biz onun peşinde, ier· 
man gözliyen bir maiyet gibiyiz. 

Nitekim, o klavuz tay.Yarenin pilotl! 
arada sırada, a

0

rkasından gelen otomobil
lere işaret çakan bir açık otomobil şof Ö

rü gibi elini kaldırarak bize direktifler 
veriyor. O alçalıyor, biz de alçalıyoruz. 

O sağa kıvrılıyor, biz de kıvrılıyoruz. O 
yükseliyor, biz de peşinden! · 
Aşağıya bakıyorum. İstanbul, bol 

renkli bir kabartma harita gibi görünü
yor. Boğazda demirliyen İngiliz filosun· 
daki koca kruvazörler, birer küçük futa· 
ya benziyorlar. 

İnsanları, apartımanları, hanları, sa
rayları küçük, aciz görüp hiçe saymanın 
zevkini, gururunu, çok yüksek mnkarn· 
lara yükselmenin çilelerine katlanma· 
dan tatmak istiyenlere tavsiye ederim: 
Tayyareye binsinler! Muvakkaten de ol
sa, matlub hasıl oluyor! 

Tayyarelerin pilotlarına bakıyorum. 

Birbirlerile harıl harıl sohbet ediyorlar. 
Fakat ağızlarile değil, kollnrile, ve işa

(Devamı 10 uncu sayfada) 
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Ja.pöiiyaya 
olmaktansa 

• 
esır Çorludan İstanhula 

otobüsle seyahat 
• 

"Motörüme söz söyletmem, mükemmeldir. Fakat ne de 
olsa kul yapı sı .. Bu kadar da aksamasın nn?" • . 

O'iimü tercih edecektir!,, 
YA ZA N : 

Madam Çan - Kay - Şek 
Maruf ç:n Maresalinin karısı ve Nankin hUkOmeti Hava Nazırı 

Pariste çıkan Le Journal gazetesi, 30 
ağustos ta.riJıli nüshasında maruf Çin 1 
man\alı Ça~Kay-Şekin karısı olup ay
ni zamanda Nankin hükumeti harn na
zırı bulunan Madam Çan-Kay-Şekiıı son 
Çin - Japon ihtilafı etrafında yazdığı çok 
şayanı dikkat bir makalesini nep-etmek· 
tedir. 

, 

cÇinliler Japonların vesayeti altında 

y~cı.amaktansa ölümü terçih ederler11 
başlıklı olan bu yazıyı ehemmiyetin(? bi
tıaen aynen alıyoruz; r inliler, sırf birl~mek, medeni 

V seviyelerini yükseJtrnek, sulh 

\re sükun içinde yaşamak 'istemelerinden 
dolayı Japonlar tarafından insafsızca öl
dürülmektedirler. 

Nankinde çok vahşiyane yapılan gece 
bombardımanlarına şahid oldum. Yüz· 
lerce Japon tayyaresi, zavallı yurddaş

larımın üzerine hakiki bir bomba yağ
muru yağdırdılar. 

Yurdumun, Japon tahrib dehası altın· 
da büyük ziyanlar gören bu parçasını 

gördükten sonra Şanghayın barut kokan 
harb cephesine gittim. Orada yıkılmış 
duvar t:ışlan gibi görünen binlerce ka
davra gördüm. 

B ütün bu zulümlerin sebebi, Japon
ların fakir halkımıza yaşamak 

hakkını vermek istememleridir. Bü
tün bun1arın sebebi, Japonların, bu
gün bizim kuvvetimizi teşkil eden iktı
ladi kalkınmamız ve gayet açık olarak 
lhüşahedc edilen ittihad temayüller imiz 
karşısında endişeye düşmeleridir. 
Japonyanın yurdumuzu istila için dün

yaya gösterdiği cÇinle makul esaslar da
hilinde iktısadi mukaveleler y:ıpmak, 
bahanesi, sırf hakiki maksadını gizle
mek için uydurduğu bir masaldır. Onun 
hakiki maksadı Çinin tekmil iktısad ka· 
baJlarını ele almaktır. Onun hakiki ·ni
Yeti Çini esaret atına almaktır. Yurdu-

Mareşal Çan-Kay-Şek ve karısı 

muzda her istediğini yaptıracak derece
de kuvvetli ordular bulundurmak iste
mektedir. 

Netice itibarile, diğer devletlerin hiç 
bir şey yapamamaları kar§ısında, maksa-

• 
Sirkeci ile Trakya arasında sefer yapan otobüslerden biri 

Çorlu çarşısında gür bir ses yükseli • J de otom9biller, otobüsler geçse ila. Fa -
yor: kat bilamübalağa, kağnı arabalarına bi-

- Haydi. .. kalkıyor. Sirkeciye otobüs... le yol verdiğimiz oluyor. 
Hayli beklediğim için sanki cennete Şoför ise bermutat kimseye ağız açtır-

kalkan bir vasıta duymuş gibi sıçrıyo • mıyor: 

rum. Mavi boyalı, yepyeni, koskoca oto- - Motörüme söz yok; elbette aksar. 
bilse biniyorum. Ve saat 22 ye doğru yo- Kul yapısı bu .. . Hem bağırıp çağırmayın. 
la revan oluyoruz. Fakat otobüsümüz, Herkes uyuyor. 
Çorlunun bir kilometre uzağında, zınk Hakikaten, bu arızalara alışan, ve İs -
diye durmaz mı? tanbula ertesi günü varmayı göze almak 

1 
- Hayrola? mecburiyetinde kalan yolculardan çeığu, 
Diyecek oluyoruz. Şoför dehşetli aksi. asabi bir tevekkül içinde uykuya teslim 

Bizi hiddetli hiddetli paylıyor: olmuşlar. 

- Kul yapısı bu .. Bu kadarcık ta ak • Çok geçmeden, türlü türlü kokularile, 
samasın mı? horultularile pencereleri tıkalı otobüs, 

Bu doğru söze ağız açmıyoruz. Fakat seyyar bir yatakhaneye dönüyor. 
yarım saatte tamir edilen ckul yapısı> Tam o sırada, bir ses duyuluyor: 
yarım kilometre ileride tekrar aksıyor. - Dur! 
Şoför bizden evvel davrandığı için, küf- Otobüs zınk diye durunca, uyku me -
retmek gene bize düşmüyor. raklısı müşteri bilmem kaçıncı defa gür. 

Fakat üçüncü arızada; yolculardan bi- lüyor: 
risi çıkışacak oluyor. Şoför, kullandığı o- - Yahu, ikide birde tatlı rüyasından 
tobüsün bozuk motörü gibi hırlıyor: etmesenize insanı? 

- Motörüme söz söyletmem: Motörde Karanlıkta otobüse sokulan bir jandar-
bir şey olsa, işler mi? ma soruyor: 

- Benzin mi yok? - Kim attı tabancayı? 
- Benzinsiz yola çıkılır mı? Bir te • - Tabanca atan yok. 

neke ihtiyatımız bile var?? - Nasıl yok? Hem bir, jki değil, aıtı, 
- E? yedi el atıldı! 
- Kul yapısı bu! Aksar elbet! - Yanlışınız var! 
Bir sigara yakacak oluyorum. Ön sı- Bu konuşma uzayınca anladık ki, va -

rada oturan yaşlı bir bayan ayaklanıyor: zifeşinas jandarma, otobüsün tıkalı ek
- Rica ederim ... Sigaralar söndürül • zos borusundan çıkan patırtıları tabanca 

sün! Arabada bir teneke benzin varmış! sesi sanmış. Onu ikna edip yola düzül -
- Benzin tenekesi kapalı!.. d\ikten sonra, bu seslere kulak kabartın-

Madam Çan-Kay-Şek - Ateş kokusunu duyunca, kapalı te- ca jandarmaya hak verdim. 
çimentodan siperler, müdafaa kuleleri için ortaya attığı bu yalandan dolayı nckede değil a, yerin altında bile olsa Çünkü ekzos borusu, öyle patırtı yapı-
inşa ettiklerini ve muhtelif yerlere mit- mes'uldür. parlar .. İstemem... yordu ki, dışandan duyanların bizim o-
ralyöz, her nevi modern silahlarla mü- Diğer taraftan J aponya csempati ka- - Pencere açalım! tobüsü tank zannetmemelerine imkan 
, ehhez çok kuvvetli müfrezeler ikame zanmak için birçok büyük devletlere Çin- Bu sefer, kalın palto ile oturan zayıf yoktu. 
ettiklerini biliyorlardı. Japonlar, bugün deki harekatının sadece komünizmle bir yolcu celallanıyor: Bir aralık, arkamda oturan otobüs sa-
kullandıkları müstahkem mevkileri se- mücadele gayesini güttüğünü bildir- - Pencere açılır mı? Bir de zatürree hibi omuzumu dürttü. Parmağile evvela 
nelerce evvelden inşa etmişlerdir. miştir. mi olacağız? şoförü gösterdi. Sonra elini ağzına gö -

Çinli bugün kendi toprağını, evini ve 8 ir defa daha tekrar ediyorum: Bu- - Biraz hava girmesin mi? türüp, manasını anlıyamadığım bir ta -
karısını müdafaa etmek için dövüşüyor. gün Çin, yapacağı işi biliyor. Ken- -. Hava ~lma~ istiyen otobüse binmez, kım işaretler yaptı. İşaretle meram an-
Memleketinin şerefini korumak için ölü- disinden istenen şeylerin de farkındadır· sa~fıye~: gığde~. 

1 
. ]atmaktan ümidi kesince, kulağıma eği-

me hazırdır ve bu u~urda kurban ol- b k b ı tmeğc h d J J en 1 ı a ız an payımı a ınca, sıgara- lip merakımı giderdi: 
b ve una mu a e e e azır ır. a- .. d.. .. d 'l" . t 

k k l A 1 . . . mı son urup ı ımı yu uyorum. ş r- k k k" ma tan orkmaz. ponya p ::ınını yan ış çızmıştır. Netıcede M t" .. ğl b . . t 
1 

- o or ır se ız saattir uykusuz ... 
Çin muzaffer olacaktır. 0 oru sa. am, enzmı amam 0 an Direksiyon başında kendinden ge,.ivcrse 

J aponlarm harbetmek için daha iyi k 1 b ı k d f k ~ 
u yapısı 1 mem acıncı e a a sayın- kendimizi hendekte buluruz. Onu biraz 

orduları ve daha iyi teşkilatları ol- Eğer dünyada adalet tamamile kay- ca müşterilerden birisi. sesini yükseltiyor: 
b ld - b' h d lafa tutuverin! ması muhtemeldir. Fakat bunlar Çinli- o ~y~a, eger ır mua e eye atılan im- _ Rica ederim, ikide bir<kı durup ta 

nin, cesaretini kıracak amıller değildir. za hıçbır kıymet taşımıyorsa ve eğer insanı tatlı uykusundan etmeyin. Rüya 
Japonya muahedeleri yırttı ve zannet- ken~ilerini ı:ıcd~ni s~na~ milletler, kuv- görmiyede mi rahat yok? 

ti ki biz, fabrikalarımızın ve mahsulleri- ve.tlı ~e h~rıs bır mnıalletın . ~asum ~ir Diğer iki yolcunun bir baş sarımsak 
mizin kontrol ve idaresini ona bırakma- mılletı bogazlaması seyırcı kalmaga yüzünden saç saça, baş başa gelişi, İs • 
ğa ve doğrudan doğruya Tokyonun em- tahammül ediyorlarsa, onlar için bir ce- tanbula varmak için acelesi olmıya'n bu 
rine girmeğe razı olacağız. za günü mutlaka gelecektir. uyku düşkünü yÔlcuyu susturuyor. 

Fakat biz bu şartları asla kabul etmi- Çin, muharebenin dehşet;ni biliyor. - Bir bu eksikti. Burada da sarımsak 
yeceğiz. Fakat o, esir bir millet olmaktansa son yenir mi? 

Çin bugüne kadar başka devletlere ferdine kadar ölmeği de tercih eder. - Sarımsak ta benim, can da, canım 

Ben hayretimi ve hiddetimi yenmiye 
çalışarak, can korkusile, uykusuz şoföre 
dalka\·ukluğa başladım. 

O arada da kendi kendime: 
- Budala, dedim, şu talihine bak ... A

leme servet temin eden dalkavukluğu ~en 
üste para vererek yapıyorsun! Neylcrsi· 
niz? İnsan can havlile dalkavuk bile ke
siliyor! 

birçok imtiyazlar vermeğe mecbur oldu. Çin korkmuyor. Zira onuq çocukları, dmda muvaffak olmak için icraatında , 
devam etmektedir. Yavaş yavaş kanının emildiğini hissettJ. son nefeslerine kadar cealerinin top • 

nerede isterse orada yerim. Sana ne o • 
luyor? 

Hareketimizden altı buçuk saat sonra, 
_şafak sökerken Sirkeciye vardığımız za
man şoför, davalarını isbat etmiş insanla
rın gururile sırtıma vuruyor: 

.• . Nihayet Mançuko misalini bütün vuzu- raklarını müdafaa edeceklerdir. 

Halen Şanghayın tabu lımanı olan h il - d-· V b"t" b 1 k b. 
W P h . d k 1. b' ı u e gor u. e u un un ara arşı ır ang- oo ne rın e uvvet ı ır . d 

Japon filosu bulunmaktadır ve Japon şey yapama ı. 
hükfuneti, Nanlmn hükUınetine bu ge- Fakat bunun bir sebebi vardır. Çünkü 
!n.ileri, sırf Çinde yaşayan Japonları-!!- Çin geri k~lnuştı. Çün,kü henüz ittihad 
tnenfaatlerini korumak için gönderdiği- etmemişti. Fakat bir gün bu ittihad vu
ni bildirmiştir. Halbuki bu gemilerin kubulacak ve Çin, dünya yüzündeki ha
bombardımanı altında binlerce Çinli can kiki mevkiini alacaktı. 
\.'ermekte ve halk hayatını kurtarmak 

için Japon tayyarelerinin ateşi altında 
beynelmilel mıntakaya hicret etmekte
dirler. 

B irçok hükumetlerin mümessilleri 
1932 senesinden beri Japonların 

llong-Keon'un muhtelif nokt:ılarında 

Japonya daha fazla beklemekle gü
zel rüyasının kendisine çok paha

lıya malolacağını anladı ve hücum kara
rını verdi. Dünyaya karşı da bu hareke-

tinin sebebi olarak Çinin taahhüdlerini 
ifa ctmediğin'i gösterdi. Fakat dünyayı al
datmak, kcnai hırsını mazur göstermek 

Sehirde artık 
tifo kalmadı 

Aşı istasyonlarından bir 
kısmı kaldrrJlacak 

Son 24 saat zarfında İstanbul bele
diyesi sınırları dahi.lmde bir tifo v..ık'
asına rastlanmıştır. Sıhhiye Müı:iür.i -
yeti önümüzdek! pazardan sonra s.ıyı
sı 80 ni bulan aşı ista5yonlarının bir 
kısmını lağvedecektir. Diğer istasyon
lar ay başına kadar çalışacaktır. . 

- Can senin amma, burun da benim! 
- Otobüste sarımsak yenilmez! diye 

bir kanun, bir yasak var mı? 
- Terbiyeli olanlara göre var! 
- Bir yaşıma daha girdim. Sarımsağı 

terbiyesiz olanlar mı yermiş? 
- Uzatma sözü ... 

- Nasıl!. Motörde bir şey olsa, bura
lara gelebilir miydik? Fakat kul yapısı 
bu ... Arada bir aksar tabii! 

Naci Sadullah 

Beriki, sarımsağı"t daha iştahla dişle- Yeni subaylar 
yip söyleniyor: 

- Amma adama çattık yahu ... Sarım- f,flfanbuf a ge/igor/ar 
sak yemiyecekmişiz ... Ses çıkarmıyacak- Bu sene Ankarada harbiye mcktc • 
mışız! binden çıkarak orduya geçen yeni 5U-

O arada, bizim kul yapısı habre aksı- baylarımız m!.lhte!iE kıt'alarda ıatbi _ 
yor. O aksadıkça duruluyor. İnilip, bil - kat görmek il zere şehrimize gelecek _ 
~em neresin~ ~e.~zin dökülüyor. Ve ye- !erdir. Kendilerı merasim·e karşıleına
nıden yola duzuluyor. cak ve Cumhuriyet abidesine de çu -

Öyle .ağır gidiyoruz ki, önümüze sa- 1 lenk koyacaklarcıır . 
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İngiliz hükumeti şiddetli tedbirler aldı 

Akdeniz devletleri bir 
konferans aktediyorlar 

Yazan : Arif Cemil 

Cani, güzel kadının ağzından: "Tayliryan büyük adam 
olacak! ,, sözlerini işittikçe koltuklarını kabartıyordu 

(Bo§tarafı 1 inci ıayfada) .bütün tedbirlerin alınması icnp eder. 
zırı Malkom Makdonald, hariciye müs- F.ransızlar ne diyorlar? 
teşarı Lord Halifaks bu sabah hariciye Paris 2 - Epoque gazetesi yazıyort 
nezaretinde Edenin riyaseti altında bir Havoc gemisine karşı yapılan tecaVÜZı 
toplantı yapl'lll§lar ve Akdenizdeki son bu felaketli dahili harbin zuhurundan~ 
korsanlık hadiselerini müzakere etmiş- beri vukua gelmiş olan en vahim bAdiS• 

Benzi uçuktu, tavrında anlaşılmaz bir siri yavaş yavaş kalkarken ağrılar da - Bir zamanlar büyük bir ormanda lerdir. gibi telakki edilebilir. 
i:ieğişiklik vardı. Maykovayı görünce başlar. İlk önce hafif bir sızı duyulur. müthiş, vahşi, kara bir kurt yaşarmış. Balmoralda bulunan başvekil Çebr - Le Journal yazıyor: İngiliz efkArı U• 

elinden geldiği kadar nazik olrnağa ça- Ondan sonra sancılar şiddetlenir, git - Köylüler ona kara manasına gelen lenin de haberdar edildiği bu müzakere- mumiyesinin meşru heyecanı, kendisin• 
bşarak: tikçe daha tlyade atrar ve tahammül «çorni» adını takmışlardı. Herkes 0 ler neticesinde garbt Akdenizdeki İngiliz hürmet ettirmek istiyen hükfunet için 

- Böyle geç vakit ziyaretine geldi • edilemiyecek bir hale gelir. kurtta menfur bir insan ruhunun yaşa- diströyerleri.nin adedinin ~oğaltılması çok kuvvetli bir müzaherettir. İşte !ngt· 
ğirn için kusurumu affet ... Gibi laflar İşte Tayliryan bir ameliyat geç:rme- dığını zann~dermiş. Çorni, 0 kadar kararla§tırılmış ve bu hususta amirallı· liz - Fransız teşriki mesaisine yeniden 
mırıldanmağa başladı. ğe mecbur olan ve bu maks=ıtla muvak- müthiş bir canavarmış kı orman civa _ ğa emir verilm.i§tir. başlamak için çok müsaid, çok elverişli 

Maykova onu ciddi bir bakı.şla yuka- kat bir zaman içın bayıltılan bir hasta rındaki köylülerin hepsi ondan korkar- Halen g~r~i Ak.denizde mevcud saffı bir saha. Zira, bütün bu işlere bir niha• 
ndan aşağıya kadar süzdükter. sonra: gibiydi. Maykovamn sözleri ona kloro- .. harb adedının artırılmasına lüzum his· yet vermek arzusu Parlste hiç olmazsa 

- « Hayır, hiç rahatsız etmiyorsun form gibi tesir ediyor, planını kurdu - Jarmış. Azılı k~rt, davarları agıldan çal- sedilmemiştir. Londrada olduğu kadar hüküm sürmek• 
Salamon, dedi. Bilirsin ki seni gördük - ğu cinayeti işlemekten ibaret olan ame- dığından, kızaga koşulan atlan parça - Zira araştırma ve takip işlerinde tedir. 
çe çok memnun olurum. İyi ettin de Iiyatı, ıztırapsız atlatmak için onu ba - ladığından köyfüler ona lanet okurlar - sür'at bakımından cliströyerler daha •Bu iş İtalya olmadan da ynpı.Iu-
geldin. Esasen ben de az evvel seni dü- yıltıyordu! mış. elverişlidir. Populaireden: Akdenizde sahilleri o-
şünüyordu.m. Tayliryan hıçkırıklı ve kesik kesik Faliat, köylüler kurdu kovaladıkça Akdeniz devletleri konf~ransı lan memleketlerin bu denizde seyrlsefai• 

Bunu söylerken Tayliryanı yatak o- çıkan bir mırıltı ile Maykovanın ağu - kurt da daha ziyade azarmış. Takıbat - Sabahki nazırlar toplantısında ve • nin serbestisi için bir konferons akdet-
dasına götürdii. Ermeni fedai orada şuna atıldı. Kendinden geçmek, bütün tan kurtulmak için gündüz ne kadar rilen kararlar cümlesinden olarak İn - meleri hakkında Fransa tarafından ya4 

bitap bir halde bır koltuğun üzerine hislerini bir anda silip süpüren bir aşk gizlenmeğe mecbur olursa geceleyin de giltere hükfunet~ Akdeniz devletlerini pılmış olan teklifin kabul ve icrası fay• 
dü~tü. Geçirmekte olduğu buhranın girdabına kapılmak istedi. Fakat, o ka- . b tte ... ı.. .. ·ı . h tt~ kul-b 1 bir konferansa davet etmek üzere Fran dalı olacaktır. Bu konferans, korııanıı.V . . . o nıs e vc:u'"iı eşır, a " u e ere . 
gözlerine aksettirdiği vahşiyane bakış dar asabıydı ki: b·ı g· k d 1 ··ıJ·· .. .. sa tarafından yapıian teklifi kabul et. işlerine bir nihayet vermek için enerjik 

D b·tik b' h Id . ı e ırere a am arı o ururmuş. ne kadar korkunçtu! Koltuğa oturduk- - emıansızırn, ı !r a eyım, .. .. .. miştir. tedbirler ittihaz edecektir. İtalya, bU 
tan sonra gözlerini yere dikerek: diye homurdsnarak ondan uzaklaştL Koyluler bu ha!vanın zulmun.den ° Bu konferans, Milletler Cemiyeti konferansa iştirak edecek midir? Bund• 

- c İki saattenberi evlerin etrafınd3 Maykova, siyah geceliği vücuduna kadar yılını~lar kı başpapaza gıderek konseyinin toplantısı münasebetile ge- bir mahzur görmüyoruz. Eğer İtaya, Ak· 
dolaşıyorum, dedi. Kapının. önünde se- iyice sardı. Lambadan intişar eden ren- kendisinden yardım dilemişler. Papaz Iecek hafta Cenevrede yapılacaktır. denizi ~meçhul korsanlar• dan kurtar· 
ninkinin otomobilini gördüğüm için garenk ziyaların içinde canlı bir hey- bütün gece oruç tuttuktan ve dua ettik- Kabine bir kaç gün sonra tekrar top- mak istiyorsa hiç kimse onun bu bapta
e\re girmeğe cesare~ edemedim. Sokak kel gibi Ermeni fedaisinin önüne dikil- ten sonra sabahleyin erkenden ormana lanacaktır. ki yardımından istiğna göstermiyecek• 
sokak dolaştım. Beş dakika evvel tek- di. Tayliryan: . gitmiş, kul'dun ini önünde durmu\ ve Havok gemisine taarruz eden deniz- tir. Eğer böyle bir arzusu yoksa İtalya 
rar geldiğim zaman otomobil gitmişti - Semaverin vızıltısı bıle . ruhumu canavarı d~anya çağırmış. K'Urt: altı gemisinin hüviyeti bu ana kadar olmadan da bu işi yapmak imkanı mev• 
Odanda lamba yandığı için kapını çal- sıkıyor, sustumr mu~un? cedı. _ Ne istivorsun, papaz? diye sor _ keşfedilememi.§tir. Şimdiye kadar elde cuddur. 
dım. Senin yanında bulundukça ar • Kadın sem~vere yaklaşırken: • ·c: .. edilmiş olan nuı!umattan fazla bir şey İtalyanlar heye<."ana maha! yok diyorlar 
kanıdan beni kovalcıyan korkunç ha- - Semaveri dışarıya çıkaralım, sus- muş. Papaz demı,, ki. öğrenilmesine ihtimal verilmemekte - Londra (Hususi) - İngiliz Havolt 
yalleri unutuyorum. Yahu~ onlar beni sun. Bu gece çok asabis!n, galubçik - Çorni, neden bu kadar fena!ık ya- dir. torpidosuna yapuan taarruzu mevzu -1 
buraya kadar takip etmeğe cesaret ede- moy ( 1 ). Gidip .~atağımda biraz uzan - pıyorsun? Niçin bir çok günahlar :şli- Bir İngiliz gemisi daha batırıldı ubahseden Mesajer') gazetesi, bu ha -ı 
miyorlar. mak istemez mısm) Gel kunduralarmı yorsun, insan öldürüyorsun? Londra 2 (Hususi) _ Akdenizde orta dise ile Alman Leipzig kruvazörün• 

Maykova onun saçlarını yava~ yavaş çıkarayım. Ben de karyolanın kena:,ına Kurt cevap vermiş: çağ devrini andıran bir emniyetsizlik yapılan taarruz hadisesi aras!llda pek 
okşadı. Tayliryan, pek büyük bir ka- oturur, sana masallar anlatırım. Gor - _Ben Allah tarafından fenalık yap- h-k·· ~ kte e gemi batırma hMi· garip bir müşabehet bulunduğunu k&Y, 

d.. ·· · d d h h t S ··t u um surme v d tt"kt k' 
bahat işledikten sonra annesinin affın~ ~n mu, şU:O-. ı . -~ a ra a sın. ana ~su - mağa ~emur cdilrni) bir mahlUkurn. 0- seleri alabildiğine devam etmektedir. e ı en sonra o va ıt ademi müdaha• 
~azb~r olan haşarı bir çocuk gi~i .~e- ~ınemden ış~th~ım karakurt mas .. lını nun için de ölünciye kadar fenalık ya- Havok torpidosuna yapılan taarruzdan le komitesinin Leipzig hadisesile meş· 
nış bır nefes aldı. Maykovanın yuzune .anlatayım, dınle. w sonra bugu-n de Woodford adlı İngiliz gul olmak istemediğini yazmakta ve 
b kt G.. 1 R k d ·· 1 · pacagı.m. ' . · beyeca a mah i 1 d v ·1 · .. a ı. .u. ze.. us .... a .. mının gaz erı, ne (Arkası ııar) petrol gemisi Barselon ile Valensıa ara- n a 0 ma ıgmı 1 erı sur • 
k d b k ( J) Rusçada «güvercinim• demektir. mektedir 

a ar uyu gorunuyordu. • • • • • • •• •••• •• • • • •• • •• •• • •• • • • •• • • • • • •• • • • • ••• ..... • • • ••• •• • • • • sında meçhul bir denizaltı gemisi tara~ · 
Maykova asabive; içinde kıvranan ı. • 7T "' h fından torpillenmic: ve birkaç saat içinde Bundan başka Roma gazeteleri, nıeO 

Ermeniye: batmıştır. u enıza ı gemısının ta yan o a• ,, Camilerle killselerdeıdl vmumı ayvan ~ h l d · ıt · · · ı 1 bn 

-Biraz otur da dinlen. Semaveri ya- Kırkçeşme . ' Sergisi ayın Geminin ikinci çarkçın ölmüştür. Ya- dığını iddia etmektedirler. 
kar, çay pi~irir, keyfimize bakarız! Ce· Suları kesı·ımedl 19 unda a"-ılacak ralanan diğer sekiz kişile mürettebat İs- Almanlar ne diyorlar? 
vabını verdi. v panya sahillerinde karaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan Alman matbuatı ise, 

Belediye, Kırkçeşme suyunu kestik- Ziraat Vekaletinin İstanbul umumi dı meçhul denizaltı gemisinin Valensia hO• 
Bunu söyledikten sonra çıplak ayak- ten sonra bu su ile çalışan hamamlar- ehli hayvanlar sergisi, 19 Eylfılde, E • Bu hA.dis~ yeni bir ~ey~an. ~yan r- kUmetine aid olduğunu söylemekte v• 

larile halının ıizerind~ yürüyerek se - d t d f l nın kapanmış oldu dirnekapı dışarısında temizlik ;c:ıleri a- mış ve tıcarı mahfellerı endışe ıçmde bı- takib edilen gayenin de beynelmilel y~ 
. t• d' S k k an o uz an az ası - ~ rakmıştır 

maverı ge ır ı. emaver aynar en: w A • h ı da 1 kt r EyluAıun·· 11 · · n· ka kl kl k k ld ğu •· 
ı . k. ld' S l . gu malumdur. Bunlardan bır kısmı ter- ır arın açı aca ı . ın - L d 2 (A.A.) Woodfordun tor- ı rışı ı ar çı arma o u nu ya. .. 

- yı ı ge ın, a amon. Senı k t · t k d'l · k· lduıJun- den itibaren sergı·ye iştirak ettirilmek on ra - .. . maktadır. 
k .. d b . b kl. d ı d di os esısa ı en ı erme ya .n o ::. ·ıı . hakkında gelen mutemmım aç gun en en e ıyor um.. e · d b' f1 hi t d ik istenen hayvanların kayıt muamelesi- pı enmesı --------

-Beni bekliyor muydun) dan akz ırl mas:a ba şle r stuyu c ar ne bac:lanacak, kayıt beş gün sürecek, malfunata göre gri boyalı olan ve hiç bir Dikkati celbeden 
e ere ça ışm.-ga aş amış ır. ~ · t' b ı b" d · lt gemı·sı· 

- Evet, bekliyordum. Beni hiç gö - . . . . ayın on altısında bitecektır. Eylıilün ışare ı u unmayan ır enıza ı Jl.liiJılm bir nokta 
recegWı·n gelmemış m· "di? Beledıye, sular ıdaresı bırçok semt- 1 d d k k d d tarafından iki torpil atılmıştır. ı.,ıı 

ı ı · . . d 1 d k' 1r k on a tısın an on o uzun~ a ar a .. . . lerdekı camı şa ırvan arın a ·ı ."lı.ır - . . . ' Otuz kişiden ibaret olan mürettebat (Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Çok meşguldum; zıhn!m perışandı. çeşme sularını kesmemiştı·r Patrikha- yazılan hayvanların puanta3ı bıtırıle - d . iki' dal . d. i kiz t s · .. ~. · k . 19 A d · · kü d enıze san ın ırm ş ve se saa bul denizaltı gemisi tarafından ba-
~nı ~?~~cegı:n ~eld~. Fakat hasretimi neler ile kiliselerdeki Kırkçeşme sula- ce. tır. Eylul e. s~~gın~n şa res- tehlikeli bir se ahatten sonra Benicarlo- tırılması umumi efkar .. son dereci 

b~e duşunrneg~ ımkan bulamıyordum. rı da kapatılmıştır. 1?1 yapılacak, sergı, u5 gun devam et- ıkabilmi t~. Gemi ü saat i inde heyecana düşürmüştür. Bütün in• 
Bılsen, gecelen sabaha kadar uykusuz 

1 
.. d k 

1
. b .

1 
d 

1 
K k- tikten sonra, 22 Eylui.de kapanacak - ya ç ş ç ç 

geçirmek ne müthi bir z 1 D ...... _ çın e o ı ası mevcu o an ır tır. batmıştır. giltere Akdenizin emniyeti mese .. 
. ş a ap. uşunu çeşme suyunun eJ'an halk tarafından A •• • • B" R • · d b t ıldı lesile meşguldür. Gazeteler hüku 11 

yorsun, aklın daıma bir noktaya sap- kullanılmakta olmasının esbabını su- Eylul~n 11 ınde, Pendikte, K'.a~tc.- ır 2 u(Hs ge~)ısı Ge a ırkit lın t "dd tl' db' 1 lın 
lanıp kalıyor. Sabahiey:n kulaklarm u-

1 
·a . d t hkik ttik B' lın hususi muhasebe hayvan serzısı a- Londra ususı - eç va a an me e şı e 1 te ır er a asını tav-

v ld k .. . ar ı aresın en a e . ıze şun- 1 k k'b d . b. h b ·· M 1 k ' dl s t siye etmektedirler. gu ıyara , gozlerın yanarak kalkıyor .. . çı aca tır. Bunu ta ı en e, sırasıle, ır a ere gore, a a ıas a ı ovye 
ve bütün gün sersem gibi dolaşıyorsun. lan soyledıler: Silivri, Çatalca ve Yalovada da, ikra- gemisi Yunan sulan açıklannda meçhul Gemi batırma hadiselerinde 

_ Çok asabisin galiba at · d «- Evkaf idaresine camilerde terkos miyeleri hususi muhasebeden veril • bir denizaltı gemisi tarafından torpillen· Londra siyasi mehafilinin bilhassa 
' eşın e var. . 1 b'l . . . b. f nazarı dikkatim celbeden nokta şu-

Ellerin neden titriyor? Ne oluyo ? tesısatı yapı a ı mesı ıçın ır masr~ mek üzere üç sergi daha açılacaktır. miş ve batırılmıştır. 
Sen arihte nam b!rakmag~ a namzetrso~na:n. listes. i verdik. Bize henüz cevab verıl- Mürettebattan bir kişi ölmüş, diğerle- dur: 

ed Abd t 1 l k im a Ot il · · t · ı·k tali tn · k ım t Şimdiye kadar tecavüze ugv ra • bir gençsin! Bunun nasıl olacağ· _ m ı. es a an arın susuz a am - e er ıçın emız ı ma ameıı ri urtarı ış ır. İ 

Sıl Şo .. hret kazan"Cc"'gwını tabı' ·ı bı'lrn:nı'. na_ sı için baralardakı Kırkçeşme musluk- I Meçhul denizaltı gemisi, Malakias ıu- yan gemiler arasmda tek bir tal • 
n " ıyo yapı ıyor yan, Alman ve Portekiz gemisi 

rum. Fakat, gözlerinin bakışı bana 50··y- iarını kapatmadık.• İstanbula seyyah celbini arttırmak lara gömü.ldükten sonra, ~~anko bayra-~ kmiş b d w kl yoktur. Bu keyfiyet bir çok tefsir' 
lüyor: Sıhhive müdürü Ali Rıza da şunları için büyük otcJciler aralarında bfrlik e;ını çe ve gar a ogru uza aş-,, lere yol açmaktadır. 

«Tayliryan büyük adam olacak:. di • söylemektedir: kuracaklard~. Bu husustaki tetkikler mıştır. 
yor. c- Kırkçeşme suyunun her taraftan ve temaslar henüz ikmal edilmediğin - İngiliz gazetelerinin mütalealan Yeni ortamekteplerin mfidürlerl 

Güzel kadının ağzından bu ve buna kesilmesini belediyeden istedik. Demek den. bel~diye ~eis muavinlerinde~ Ek- Lo~d~a 2 (A.A.) - Havas ajansı Şehrimizde önümüzdeki ders yıl•JY 
benzer sözleri işittikçe Tayliryanın kol- ki bazı mahzurlarJa karşılaşılmış ve r:m.ı~ rıy~setmde ç~l1?an komısyon muhabırmden: . . dan itibaren yeniden açılacak olan y~ 
tukları kabarıyorö.u. Onun için elleri _ camilerle kiliselere ve patrikhaneye bir bırlıgın mzamnamesını t~am~ı~aın~- Havock torpid~ muhrıbıne kar~~ Y_~- di orta mektebe kimlerin müdürlük ~~ 
nin titreyişini, korkulu buhranlar ge _ müddet Kırkçeşme suyu verilmes:nc mış:ır .. Bun~an başka .otelcıler ıçın bır p~lm.ış ~lan tecavuz, ~a~etelerde buyuk pacakları Maarif Vekftletinden Ma3l"; 
çirdiğini Maykovaya belH etmemeğe ça- mecburiyet hasıl olmuştur. Er geç bun- temızlık talımatnamesı de hazlrlana - bır infial tevhd etmıştır. Müdürlüğüne bildirilmiştir. Buna g 
]ışıyordu. lar da kaldırılacaktır.• caktır. Times gaz~tesi, diyor ki: re ameli hayat mektebi binasında ,_. 

Halbuki TayEryan sadece tecrübesiz, Hamamcılar cemiyeti eski reisi !fam- Temizlik t.alimatna~es~in h~z7r • İngiliz donanması~ mültecileri tah- çılacak Cağalo~lu erkek orta okulU ~ 
·· 1 · d kild k 1 b h lanrn_asında .bılha.ssa ore.llerın asrı ko.n ıı·ye etmek ve kontro~ 1·cra ey.ıemek su- rektörlügvünü Istanbul kız orta okUl goz erı umanlı, bir cinayet için terbi- za ise bu şe · en yana ya ı a a set- - -"" a·Irn· for ıle techtz edılmelcrı ve otellerın retı'le sulha bir takım hizmetlerd bu- yardirektörü Tahir, kız muallim rn~ 

ye e ı ış genç bir canavardan başka mekte ve: seyyahları ağLrlayab!lecek şekle ifrağ lunmuştur. Fakat ı'ngı"liz donanmeası . tebinin tatbikat bmasında açılacak çı,,• 
bir şey değildı. Gözlerindeki duman ona «- Bu takdirde bir müddet için ha- Ui 
hiç bir şey göstermiyordu. Sankı ame - mamlarda da Kırkçeşme suyunun ser- edilebilmesi imkanları aranacaktır. nın yapacaiTı başka bir takım i~ler da- pa kız orta mektebi direktör veki -
liyat masasına yatan bir hasta gibi ha- best bırakılmasında mahzur görüJme- -yakındıı. ~alimat~a~e .. hazır.Ianarak ha vardır. İngiliz donanmas1, icabın - ğini kız mual~im mektebi müdür ~ 

me
li ı'di• demektedir. Şehır Mecl.sın.n onum~zdeki devre da bunu isbatta tereddüt etmiyecek - avini Fuat, Cıbali muhtelit orta o A 

yıltılmıştı. Bu bayılma nas:! şeydir, bi- toplantısında. arzedilece~vt.ır. tir. direktör vekUhğini Cumhuriyet or~ 
liyor musunuz? Hasta evvela bayıltıcı Birlik faaliyete geçtıgı zaman te - D il T 

1 
('1 h t . d . okulu müdür muavini Şükrü, Tılk51 4 

ruhu koklamak istemez, onu clile iter. Yeniden terkos çeımeleri açılacak mizlik talimatnamesi de hazırlanmış o- ~ .! : e';>rap gaze esın en. muhtelit orta okulu direktörlüğU~.ı 
Sonra, çan sesleri işitmeğe başlar, b'iş- Belediye sular idaresinin kapanan lacaktır. . But~~ bıtaraf .a~vletl~r, ~n .meşru Zonguldaktan Halis, Beşiktaş muhteill 
ucunda sayıldığını duyar, kendı de sa- Kırkçeşme ınusluklannın yerine açtır- tıcaret ıçın ~~d~nızı te~keli bır hale orta okulu direktör vekilliğini G3A 
yar, nihayet öHi bir hale gelir. Sonra dığı terkos musluğu sayısı 125 şi bul _ Üsklidarda sünnet diiğünil so~an te~a.vuzlerm teşkil et~ekt~ ol - Osman paşa direktörti Galip, üsk~~~ 
tekrar uyawnır. Ya~adığını, ölmeyip ha. muştur. Sular idaresi şehir içinde aça- Cumartesi günü akşamı °Çsküdar dugu de~ı~ı~ hare~etlerine hır nıhayet üçüncü orta okulu direktör vekillı~! 
yatta oldugunu an ar. cağı terkos musluklarının sayısını Kızkulesi parkında Kızılay Üsküdar vermek ışı ıle ala.rndar olınalıdırlar. Üsküdar birinci orta okul direktörG 

O anda hasta hiç bir ıztırap duymaz. 300 e çıkaracakt11·. Her iki musluk a- şubesi tarafından sabaha kadar devam Daily Mail, diyor ki: Müeyyed yapacaktır. 
Yaşadığını bildiği halde dünya ile biçİrasında 200 - 250 metre kadar bir me- etmek üzere büyük bir sünnet düğünü Denizaltı gemilerinin hüviyetleri • Müdür vekilleri ayrıca vekalet :xn"' 
bir alakası yok gibidir. Bayılmanın te- ~afe bırakılması.na çalıftlmaktadır. tertib edilmiştir ni meydana "1karınak ı,ın icap eden aşı almıyacaklardır. 
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Son Poatanın telrikuı : a 

Deniılerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
!'osta. nın Hikayeleri~ 

Çe-.iren : Ahmet Cemalettin Saraçoil11 Yıkılan Saadet 
B~.r ~ün ~elul ~e m~h~.un tel Örgülerden caddeye bakarken 
gozum agır agır yuruyen bir genç kıza ilişti ve hafifce: 

Yazan : SalAhattin Enlı 

- Maryan!. Maryan!. diye seslendim 
Çıkan top:akla.rı ortadan kaldırmak 1 

işini güpe gündüz halletmeğe karar 
verdik. Çünkü herkesin gözü önünde 
ve apaçık yapılan bir işin yüzde "doksan 
nazarı dikkati cclbetmediği muhakkak
tır. 

Tünelin medhali benim oturduğum 
köşkün tamam karşısında idi. Biraz ile
ride de bir yığın yapı taŞı ile bir mik
dar kum ve çakıl duruyordu. 

Birdenbire bende bir bahçe merak•
dır başladı. Dünyad!ı bahçe ve çiçek 
merakı kadar zararsız, kimseyi rahat. 
sız etmiyen bir merak olur mu? Hatta 
bahçe merakı demek o işe merak sard1-
ran adamın imar ettiğ~ toprağa bahlığı 
demektir ve bin bir emekle yetiştirdiği 
çiçekleri, fidanları bıraktp kaçan bir 
bahçe meraklısı henüz daha görülme
miştir zannederim. İşte bende bu bahçe 
merak1 başlar başiamaz o t:ış ve çakıl 
yığınının etrafı düzeldi, yeşerdi ve bir 
bahçe halini aldı. Artık gemi çtpasını 

Şezlonga ili§ti, hastanın odasını yarı ay dınlatan bulanık elektrik ziyan içinde, 
gayriihtiyari btı§ı 1ı.ı duvara dayadı 

tasvir eden çimen reaimler, göbekle:, Maryan. Em.den kruvazörünün ba§ına ge Zenleri, benim 'Ü.sera kampında bu1un

ta8 •• r~la11r ~uli top:akbfarda
1 

d şBaşır~~bekbl ır dttğumu öğreninoe Şanghaydan kalkmt§, beni teselli etmek üzere Singapura 
ur a e ıue rmege aş a ı. u go e- k da t · · 

cm, tarhlarm tünelden çıkan toprak- a r ge mışt.ı 
l~rla vücuda w~et~ldlğini söylemeğe ~ulundu~":1 vapurıa:l~ seyahat etmiş., lesi yapılır. Ben de seyahatlermde ken· 
luzum yok degıl mı?.. tı. Keodısım bundan ikı sene k:ıdar ev- disini bir Avrupalıdan ayırd etmemiş, 
Hatırıma geldikçe kendimi tutamaz, v~l ~anımıştmı ve çok severdim. Yarı çok hoş tutmuş, izzet ve ikram etmis-

el'an kahkahalarla gülerim. Çınlı, yan Fransız olan cMaryan> çe- tim. • 
Bir gün kamp kumandanı kanıpı tef- kik siyah göı.len, abanoz saçları ile mi- (Maryan} cEmden• kruvazörünün 

tiş ediyordu. Ben de kendisine refakat ni mini bir mahliiktu ve çok cana ya- başına gelerueri benim üsera kampında 
ediy~d~. Bizim küçük babçeçif>~ kın bir şeydi. • bulunduğumu öğrenince cŞanghay•
geJdıgımız za~an 1:_umnn~an .b;rdenhi • Şimdi artık yirmi ik~ yaşlarında ol- dan kalkmış ve beni teselli etmek üze
re durdu. Tab1ate aş.ık bır ~dan: olan malı idi Nar.in vücudü mutavassıt bo- re ta (SingapW" )a kadar gelmişti. 
kumandanın hayretınden gozlerı fal- yu ile cidden zarif bir genç k d M Halbuki n .. b ıc· d · · w ta "b · ı t R h f h . ız ı. ar- o 2 ı aıresıne yapbgı 

şı. g! ı açı mış ı. . u a e~a. veren bu yanın babası zengin bir adamdı :ve müracaatta beni ziy~et etmesine mü-
yeşıllıkler karşısınaa kendını tutamı ya- <Şanghay) da bir bankanın dırektö ın· a d" · rak: : .. .. r - saa e e ılmemı;. Yalnız parmaklık ar-

- Sizler bahçıvanlıktan iyi anlıyor- gunu yapıyordu. Kendi~i çok iyi bi .. kasından kendisile görüşcbnirmişim' 
sunuz doğrusu! demişti: Tebrik Ederim tah~il .g~rm~ş ol~~undan fransızcayı Maryan bana birçok çiçek ve ge~~ 
baylar .. . GüzeJ, çok gilze!! .. Burası a- ve ıng.ılızceyı puruzsüz konuşuyordu. pek çok gazete getirmişti. 
deta mini mini bir park haline ge~ecek_. Gemilerde melezlere Avrup~ı muame. (Arkası var) 

Aman, devam edin!. 
Ben ağzımı aç1p bir kelime bile söy

lemedim. O kadar beğendiği, takdir et
tiği bahçenin toprakları nereden gel
miş olduğunu bilseydi, acaba kuman- Muhammen bedeli (10.800) lira olan sabit asetilen cihazı ve buna müteferri 
dan cenaplan ne yaparlardı? Kampta §ebeke malzemesi 15/10/1937 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarj U5ulü ile An· 
bir kafes maymunumu~ vardı. Biz bu karada idare binasında satın alınacaktır. 
kafesi tamam tünelin methalini örten ~u. işe ~irmek isüyenlerln (810) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
çimen murabbaının üzerine koyuyor- ettiği vesikalan, resm1 ıeazetenin, 7.!5.1936 gün ve 3297 veya 1.7.1937 g. 3~ No. lı 
duk. Çalışmad !ğımız .zaman hiç bir nüshasında intip.r etmif olan talimatname dairesinde alınmı~ vesika ve teklif· 
yabancı göz tarafından görülememesini lerini ayni gün saat 14,30 a :tadar ikomisyon reiıliğine vermeleri llzımdır. 
istediğimiz o methal üzerinde maymur:· Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Haydarpapda 
larımız atlıyorlar, zıplayorJar, bin bir "'Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (572.8) 

maskaralıklar yapıyorlardı. 

Derin bir vect ve ibadet hissile mü • 
tehassis idi. Hayatı çok sevmekle be -
raber aylar vardı ki ondan el etek çek • 
mi§ ve kendikendisini mutlak bir inzi -
vaya bırakmıştı. Şişlinin en konforlu bir 
apartıınanından Eyübün mezarlıklara ba
kan bir evinde ikameti ihtiyar eden Sa· 
mi hayatından şikayet etmiyordu. Bütün 
m~galesini münhasıran kitaba ve oku
rnağa vermişti. İkinci meşgalesi de sık sık 
Eyüp sırtlarına tırmanarak bir mezarın 
otlarını ayıklamak, çiçeklerini düzelt -
mekti. 

Bu hareket, onun indinde bir ibadet 
kadar mukaddesti ve bu işte bir ibadet 
ifa etmenin verdiği vicdani ve ulvi haz 
ve huzuru duyuyordu. 

Ondan sonra sırtını oradaki servi a • 
ğaçlanndan birisine dayıyarak tabiatin 
önünde uzanan muhteşem manzarasını 

seyre dalıyol'du: 
Uzun, gürültülü, dağdağalı bir hayat -

tan sonraki bu inziva, onun için genç ya
şında bir nevi mezara gir~ demekti. Bu
nu kendisi ihtiyar etmişti 
Arkasında gürültülerle dolu bir hayat 

bırakmıştı. Şişlide güzel bir apartımanı, 
çok güzel bir karısı ve nur topu gibi bir 
kızı vardı. İradile geçiniyordu. Hayatla -
rında bir tek bulut yoktu. Hemen mut -
lak bir saadet içinde yaşıyorlardı. 

Bir gün Şişli muhiti korkunç bir hava
disle çalkandı. Saminin karısı ağır su -
rette bastalanmışb. Apartımana dok • 
torun birisi gidiyor, birisi geliyor; fakat 
hastalık hakkında hiç birisi kat'i bir teş
his koyamıyordu. 

Nihayet, hastalık, son günlerde çok a
ğır iraz gösterdi. Doktorlar, cNesriıı> in 

O sıralarda talihin hiç ümid etmedi. 
ğim bir lfıtfuna daha mazhar oldum: hastaneye kaldırılması lüzumunu itti -

Kampın yüz metre kada;- ilerisinden oı• şl erı• her yem ekten sonra u u•• n de fakla ileri sürdüler. Hasta~ok ağırlaşmış 
büyük bir yol, bir cadde geçiyordu. olduğu için otomobille sevki kabil olma-
Hatta bu caddeden araba ile geçen ka- dığından nihayet hastaneden bir sedye 

dınlara işaret bile etmekliğimiz kabil 3 defa nlçı'n fırçalamak la" zl·mdır' getirilmesine karar verildi. 
oluyordu. Dedim ya! Şışkolarıri biraz 1 1 Sami, kansını bin itina ile sedyeye ya-
~apkın olduklarmı dünya biiir ... Ha, tmrken gözlerine toplanan yaşlan göz-
ne diyordum? Evet, bu büyük yol bizi Çünkü bir defa dişler ba~ten alınan mikroplara bqı müdalaaaızd.ır. Sa • lerine içirmeğe uğraşıyor, metin dnvra-
hariçteki aleme bağhynn biricik r:ıbıta n iyen ağndaki tıS&lya• 4eailen mayide milyonlarca mikrop cloluclur. narak duymuş olduğu derin ve hudutsuz 
idi. Binaenaleyh bütiin glin imtidadın- teessürü belli etmerneğe çalışıyordu. 
ca gözlerimız bu şoseden ayrılmazdı. Salyada bulunan Lüab dişle- Kızı cÜmid> i,..- annesinin hastaneye 

O gün de mehll ve mahzun caddeye rin en birinci düşmanıdır; diş- gittiğini görmemesi için sabahleyin da-
dalgın dalgın bak:ırken gözlenm bir- lere yapışarak yosun peyda e- ha erkenden uzak komşulardan birisine 
denbire tanıdık bir simaya ı·ı•ı::·.ı· ve bu d M" ı · d go··ndermic:ti ~. er. ıne en 3şın ırır, yavaş ya- ~ 

Sami, karısını keneli elile hastaneye 
yatırdı. Geç vakte kadar orada kaldı. 

Nesrin etrafının ve olup bitenlerin far
kında değildi. Bir hübututarn içinde 
idi. 

tanıdık şahsiyetın arabadan inip nöbet- vaş dişleri ve kökleri çüriitür, diı 
ci dairesine girdiğini görünce kendi kendime: etlerinde iltihaplar peyda olur. 

Dişlere yapışan yemek artıkları 
- Allah, Allah, dedim, galiba talıh 

gene bana gülümsem:ye başlıyor ... 
Ve sanki hiç oral! değilmiş gibi ya

vaş yavaş nöbetci daires!nin civarına 
sokuldum. Bir müddet melez ~enç bir 
kızın acemi acemi etrafına bakınara-:C 
o taraflarda dolaşm1y:ı başladığını gör
düm. Gözlerim yanılmamıştı ve ben' bu 
genç kızı tanıyordum. 

Statü gibi rlimdik ve süngü takılı 
tüfek1eri omuzlarında hareketsiz du
ran iki nöbetciye göz ucile bir baktım· 
herifler oralı bile değillerdi. Bunun ü~ 
zerine genç k lza hafifcc: 

ve ecnebi maddeler de temizlen
mezse birer mikrop yuvası hali· 

ne gelir. Eğer dişler muntaza~ 

man ve günde en az 3 kere 
cRadyolin> le fırçalanmadığı 

takdirde çok çabuk mahvolma
ia mahkiimdur. 

RADYOLiN 
Bu muhtemel Akıbetleri vaktinde bertaraf eder. 

Sami, iki ateş arasında olduğunu dü -
§ilnüyordu. Bir tarafında ölmek üzere o
lan kansı, diğer yanında kendisini bek
liyen kızı ... Ne yapacağında mütereddit 
idi. 

Fakat bu tereddüdü, bir lahza devam 
etti. Ve sonra derhal kararını verdi. Ço-
cuğunu misafir olarak bıraktığı evden a
larak apartımana getireceğini, onu uyu· 
tacak ve sonra hastaneye avdet edecekti. 

bütün harareti sanki ruhunun içinde top. 
lanmıştı. 

Küçüğün bu mahzun ve sessiz hali a • 
partımana geldiği dakikaya kadar devanı 
ettikten başka orada da babasına anne • 
sini sormadı. Sami, o gece ilk defa kızila 
misafir odasınqa yer yatağında yattı. 

Elem ve ıztıraplannı çocuğuna belli et .. 
memeğe nefsini cehtediyor ve hıçkınkla .. 
rını içine doldurmağa uğraşıyordu. 

Onun tamnmile uyuduğuna kani ol • 
duktan sonra yavaşça yataktan kalktı. 

Hizmetçiyi çağırarak onun yanında yat
masını tenbih ettikten sonra ayaklan • 
nın ucuna basarak hastanenin yolunu 
tuttu. 

Oraya bütün ümitleri kırılmış bir kül .. 
çe halinde girdi. Nesrin, kapalı gözleri, 
mutlak bir felç içindeki halile yarım ö
lüm manzarası gösteriyordu. Yalnız telC 
hayat emaresi, göğsünün alınıp verilen 
teneffüsle hareketi idi. Eğer bu da ol • 
masaydı, eğer yüzünde hayat denilen 
aydınlığın son renksiz ve ışıkları da bu· 
lunmasaydı, hiç kimse kendini bilmez bi11 
halde yatan bu hastanın yaşadığına hük
medemezdi. 

Sami, onu rahatsız etmekten çekine • 
rek karyolasının ayak ucuna oturmadı. 
Yalnız tereddüt ve endişe :ile elini onun 
alnının üzerinden muhterizane geçirdik
ten sonra karşıki şezlonga ilişti. Hastanın 
odasını yan aydınlatan bulanık elektrilC 
ziyası içinde, gayri ihtiyari başını du • 
vara dayadı. 

Bu ne kadar devam etti; bunu Sami 
bilmiyordu. Yalnız bir sıra güneşin doğ• 
duğunu hisseder gibi oldu. Uyumuş de • 
ğildi, uyumamış ta değildi. Adeta uyku 
ile uyanıklık arasında kısa bir an geçir. 
mişti. 

İlk işi, Nesrinin yatağına yaklaşmalC 
oldu. Bu, Saminin hayatının en korkung 
bir anı idi Ayağa kalktığı halde ken .. 
disinde oraya yaklaşmak cesaretini bu· 
lamıyordu. Bir an, odanın havasını din• 
ledi, havayı derin ve matemi bir sükfuı 
kaplamıştı. 

Nazarlannın cNesrin> in yüzüne te• 
mnsilc göz bebeklerine sanki kızgın bir 
milin batırılması bir oldu. 

Çene kaymış, gözler korkunç bir ittisa 
ile açılarak tavana saplı kalmıştı. Bu ö
lüm o kadar sessiz olmuştu ki, onu ne 
hasta duymuş, ne de Sami hissetmişti .•• 

* 
Bu hadiseden sonra Sami apartıman 

değiştirdi, ev değiştirdi, hatta semt de
ğiştirdi; fakat hepsi boştu. Saadeti yıkıl· 
mış, kalbi yıkılmıştı. Onu Eyübe defnet
tirmişti. Her hafta muntazaman orasını 

ziyaret ediyordu. 
Geçen günler çektiği ıztırabı azaltaca• 

ğına bilakis arttırdı. Şehrin gürültüsü 
onu boğuyor ve sıkıyordu. İşte bu müla• 
haza iledir ki tam iki senedir, Eyübün, 
her türlü gürültüden, dağdağadan uzali 
şu sessiz mahallesinde tutmuş olduğu bm 
evde oturuyor .. Ve kendisini tarnnmile 
hayattan çekti ve nefsini; kızına, karı • 
sının mezarına ve inzivaya bıraktı. 

Yarmki nushamızda: 

MİRA S 
- Maryan, Maryan! diye seslendim. 
Melez kız benim bulunduğum tarafa 

döndü ve nöbetcilerin de bıze dikk:ıt 
etmemelerinden istifade ederek alçak 
sesle konuşmıy.a başladık. 

Sabah, öğle ve akşam günde 3 def• 
dlt lerinizl flrçalayınız .. 

O akşam baba kl7.ln komşu evinden a
partımana gelmeleri çok hazin oldu. Yol 
imtidııdınca çocuk babasına annesi hak
kında hemen hemen hiç bir şey sorma
dı. Adeta kablelvuku bir hisle geçrn fa
ciayı nefsinde duymuş gibi idi. İçten ge-
len bir sessizlikle ve mahzun bir yüzle Yazan: P~ul Achard 

1 
babasını takip ediyordu. Geçen facianın ______ __,ç_e_\'_ir_t·_:ı_: _N_u_r_u_n_n_h_A_ta_ç;:...;, Bu melez kız bir çok defalar si.ivarisi 
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~SPOR~ -
Sekizinci Balkan 

Yazan: SELAMI iZZET 

Dil noksanından sınıf 
dönen lise talebesi 

'(Baştarafı ı inci sayfada) 

Bir genç kıl, kalbinin esrarı- Gönül de Allah için güzel kız. Bunun 
111 kolay kolay açığa vuramıyor. Kendi ıçin kabul ettiler. Şimdi Gönülün gü
kendime de kız:yorum. Neden sanki zelliği ile övünmek sırası onların. cBa
durup dinlenmeden kendi kendime a- ki Türkiyenin en güzel kızım aldı ... • 
cımyorum?.. .. bunu söylemek zevki onlan izdivaca 

Hem Mazlumu seviyorsam, kader de razı etti. Yoksa oğullarına kimlıl kızı
beni hırpalıyorsc. kabahat bende mi? .. nı alamazlardı. Gönül içtimai mevki i
Bunda 1 benim ne suçum var?.. tibarile bulunmaz bir Hind kumaşı de-

atletizm oyunları 
Bugün Bükreşe hareket 
edecek atletlerimizden 

muvaff akiyet bekliyoruz 
Sekizinci Balkan oyunları, ha geldi, ha 

gelecek derken, nihayet hakikaten geldi 
çattı. Balkanlı atletler, iki gün sonra ilk 
defa Bükreşte karşılaşacaklar. 

laftılar ki bir ecnebi dil dersinden dola
yı ikmale kalmış yirmi talebeden ikmal 
imtihanında ancak bir tanesi m\lvaffak 
olmuş, diğerleri dönmüştür. Kendi ifa· 
delerine göre, bunlar diğer derslerinden 
de hep iyi numaralar almışlardır. Gene 
bu mekteblilerin iddialarına nazaran ho
calarından bütün senede ancak iki ay 

yanların, münhasıran yabancı dildeki 
noksanlarından dolayı dönmeğe mah• 
kum edilmeleri doğru mudur, değil mi• 
dir? Biz bu suale chayırı. cevabını veri· 

yoruz. Tecrübe ile sabittir ki liseler, sa
de bizde değil, her tarafta, • eğer sırf dil 

öğrenmek maksadile kurulmuş husu~ 

müesseseler değilse - talebeye dil öğre

temiyorlar. Bu mektebler, yalnız bir ha• 
zırlık ve umumi malCımat müesseseleri• 
dir. Yalnız ecnebi dildeki noksandan do
layı talebenin döndürülmesi caiz ola
maz. Dil öğrenmek biraz da, hususi bir 
meyil ve istidad meselesidir. Diğer ders· 
lerinde çok iyi olan bir talebe, resimde, 
musikide olduğu gibi, dilde de bazan lü
zumundan fazla geri kalabilir. Bu, onun 
dönmesini mucib olmamalıdır. 

Suçum yok, günahım yok; ancak ğil. Nihayet dul bir kadının kızı. Mal 
herkese verdiğim öğüdü biraz da ken- diye de bedestende iki k•nk dükkanı 
d~ t~tbik etsem olmaz mı?. Bernayı Balıkpazannda dört mağaza, Kuledi~ 
dınledım, onun~.a onun kadar meyus binde de bir viran apartımam var. An. 
oldum ve so? soz: . nemle babamdan kalan maaşı ile bera-

c Unutmaga gayret et, unub dedım. ber aldığımız beş yüz liravı doldurmu-

Mevsim zarfında her vesile ile yapı
lan büyük küçük bütün müsabakalarda 
dikkate değer neticeler elde edemiyen 
atletlerimiz, on beş gün evvel Macarlar
la yapılan müsabakalarda azami formla
rını ortaya koyan derecelerile bize haki
ki vaziyetlerini göstermiş oldular. 

kadar ders görmüşler. Eğer işi bu çocuk
lara soracak olursanız, onlar h~ haklı· 
dırlar ve hocalarından da şikayetçi gö
rünüyorlar. Acaba, hakikatte dedikleri 
şeyler doğru ve kendileri de mağdur 

mudurlar? Bunu bizim bilmemizin imka
nı yoktur. Belki tamamen haklı ve belki 
de tamamen haksızdırlar. Belki de kıs
men hakları vardır. Bunu bilmek bizce 
gayri mümkün olmadığı için bu mesele
yi bu bakımdan mütaleaya lüzum gör
müyoruz. 

Mazlum derdini döktü, onu teselliye yor... " 
çalıştım ve ona da ayni şeyi tavsiye Bazılarının formlarından düştüğü, ba

zılarının da daha iyi forma doğru gittik
leri o günden bugüne kadar da gene on 
beş gün gibi bir zaman geçti. 

ettim: 
c Unut , unutmak en iyi çaredir.• 
Bunu başkalarına söylemek kolay, 

biraz da ben unutmağa gayret etsem, 
ben unutsam, olmaz mı? 

Yirmiyi aşan bir kızım, daha ne ka
dar zaman yanıp yakılacağını? Daha 
nice bu meyus halim devam 
edecek?... Ne zaman hayattan 
zevk alacağım?... Yer yüzünün 
tadını ne zaman çıkaracağım? . .. 
Bu yaptığım, gençlii~!mi inkar etmek
ten başka bir şek değil, gençliğimi an
lamadım, çocukluktan ihtiyarlığa geç. 
tim. Gençliğin ne olduğunu, gençlik 
zevklerini, duygularını bilmiyorum ... 

Bazan böyle düşünüyorum, sonra 
kendi kendime: 
cAşkım en büyük zevkim diyorum; 

yer yüzünde Mazlfım3 beslediğim sev
da kadar güzel, ulvi bir şey yoktur.• 

Filvaki bu sevgi beru perişan edi -
yor, bedbaht ediyor, fakat bu aşkını ol
masa yaşıyabilir miyim? •. 

cHayır ... Öyleyse? .. • 

* Gönülle kocası geldiler, yeni apar • 
tımanlarına yerleşti;er. 

Bayan Sözer, Bakinin annesi, onlar 
burada yokken güzel bir apartıman 
tuttu, döşedi, dayadı. Zevkli kadın, gör
gülü kadın, fevkaliide zeki ve anlayışlı, 
sapına ~dar monden.. 

Anneme: 
- Bana yardım ediniz de çifte kum

ruların yuv:ısın: hazırlıyahm, dedi. 
Oğlu ile gelinlnin apart:ma:ıına 

cÇiftc Kumru'ar Yuvasi.• diyor. An
nı:>ın. 

- BLt husu<:ta siz benim yard•mıma 
mühtaç dcğils!"liz dc>dı. İste:J:ğiniz gi
bi, istediğinizi yapınınız .•• 

Ve itiraf etti: 
- Doğrusu ben biraz eski zaman ka. 

dınıyım, bugünkü üsltibu hem bilmi
yorum, görüp bildiklerim de benim ho
şuma gitmiyor. Onun için siz varken 
bu iş bana dü~mez. 

Bayan Sözerle Gönül, gelin kaynana 
efsanesini iflas ettirecek mahiyette. 
Bayan gelinin kendisini taklid ettiğini 
görüyor ve koltukların! kabartıyor. Gö
nülün üstüne titriyor. Bir ana kızını an
cak bu kadat" sever. Bir dediğin.ı iki et
miyor. Öyle ya, mademki gelin kayna
nasının üstünlüğünü Iarkediyor, ona 
!ayık bir kadın olacak demektir. Bayan 
Sözere sorarsanız, Türkiyede bfr tek a
vukat var: Oğlu Baki. Esasen caba ev. 
lenmeden evvel: 

- Oğluma varacak kıza ne mutlu! 
der dururmuş. 

. Bütün bun!ar ala ve mükemmel. Ye
ni kan koc<mın istikballeri parlak gö
rünüyor. Kardeşim namına sevjn:yo
rum. Çok sevdiğ: hürriyetim elden ka-
çırdı ama, buna mukabil -ben de dahil
bin bir kızın hasret çektiği bir saadete 
kavuştu. 

* 
Mazlumdan daha sık mektup alıyo-

ruz. • 
Mektubları evvela annem okuyor, 

sonra bana veriyor ... Mektubların çoğu 
anneme hitaben yazılmış ama, benim 
için yazılmış olduklarını anlıyorum. 

Demek beni unutmamış, yalnız unut • 
mamış değil, hatırlıyor da ..• 

Mektubları tekrar tekrar okuyorum. 
Mazlum oradaki hayatından bahsedi
yor; çok memnun görünüyor. «Asker
liğin tadını asıl şimdi anladım• diyor. 

Mazlumun mektublarına ben cevab 
veriyorum. Annem: 

- Mazluma cevab vermek lazım ge
lince sen benim katibliğimi cdeceksjn! 
dedi. 

(Arkası var) 

Eski komiserler 
Yeni bir işe 
Memur edildiler 

Son günlerde büyük bir dikkat ve ih· 
timamla hazırlanan atletlerimiz, ümid 
ve temenni ederiz ki bu kısa zaman zar
fında en yüksek derecelerine vasıl ol
muşlardır. 

Bugüne kadar müsabakalara iştirak 
etmiyecekleri kat'i şekilde söylenen Yu
goslavların Balkan oyunlarına girmiyc
cekleri tahakkuk ederse, bizim için kuv
vetli bulunduğumuz müsabakalarda da
ha iyi dereceler elde etmek imkanı bir 
parça artmış olacaktır. 

Yugoslavların bırakacakları .boşlukla

rın bir kısmı Yunanlılar ve Romanyalı· 
lar tarafından doldurulurken bu arada 
bize de bazı dereceler isabet edecektir. 

Balkan oyunlarında belli başlı rol oy
nıyan Yugoslavların «.kincilik yeri ;ya 
Romanyaya ve yahut ta bize kalacağına 
göre atletlerimizin bu nazik noktayı na· 
zarı dikkate alarak fazla gayret sarfet
meleri lazımdır. 

!Kendi topraklarında yarışacak olan 
R~manyalılar şayed bu müsabakalarda, 
her seneden daha iyi derece almak su
retile ileri atlıyacak olurlarsa, seneler· 
denberi peşini kovaladığımız üçüncülük 
doğrudan doğruya bize kalmış olacaktır. 

Sekiz senedenberi ilk defa alacağımız 
bu üçüncülük yanında hesabımıza bir 
kaç ta güzel derece kaydedilecek olursa 
Balkan oyunlarından şerefle dönmek ilk 
defa bugün yola çıkan takıma nasib ola
caktır. 

Balkan oyunlarının ortaya çıkardığı 
heyecanın artık içini, dışını bilen atlet
lerimize hayırlı yolculuklar dilerken, 
renklerimizi temsil edecek olan milli ta
kıma da muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Ömer Besim 

Balkanlar arasmda serbest 
güreş baş pehlivanhgı 

Fakat, şu kısa ömür içinde ve bu uzun 
tahsil müddetinde bir sene daha ayni sı
nıfta okumanın, hayat bakımından bü
yük bir mesele olduğu muhakkak bulun
duğu için bu mesele üzerinde, sırf aka· 
demik bir bahis ve bir prensip meselesi 
olarak, uzun uzadıya durmaya mahal ol
duğuna kaniiz. 

Bahsin tetkik edilecek iki noktası 

vardır. 

- Ya üniversite? denilebilir. Bilhassa 
bizim memleketimizde yabancı dil bilmi• 
yenin dürüst bir üniversite tahsili yapa· 
mıyacağına göre oraya girecek talebenin 
bir yabancı dile bir dereceye kadar csa· 
hib, olması iktiza etmez mi? Böyle bir 
sual variddir ve haksız değildir. Fakat, 
buna karşı da şu tedbir kullanılabilir: Li· 
se şehadetnamesini gösberip ve ba.kaM 
lorya yaparak üniversiteye girmek isti

yenlerdcn muayyen bir derecede bir dil 
bilgisi istemek. Böyle bir mecburiyet, 

Biri şudur: Acaba, bir mektebin her 
hangi bir muallimi, herhangi bir sebeb
den dolayı bütün ders senesi içinde an- bizim memleket için, çok zaruridir; fa-
cak kısa bir müddet derste bulunursa kat, bir mekteb talebesini, bilhassa di
- ki bu gibi hadiseler bizim mektebleıi- \ğer derslerde iyi olduğu zaman, sırf ya· 
mizde daima görülen şeylerdendir - ta- hancı dil noksanından dolayı döndür· 
lehe, o seneki programı yapamamış ol- menin • hak ve adalet bakımından de
maktan dolayı, imtihanda mümeyyizlere ğil - sırf şu asrın çetin hayatının umumi 
karşı mes'ul tutulmak lazım gelir mi, şartlarına intibak etmesi elzem olan ter· 
gelmez mi? Bizce talebenin bundan do- biyecilik bakımından doğru olmadığına 
layı mes'ul tutulmamaları icab eder. Bu kailiz. 
takdirde, o seneki programa göre talebe
nin noksan kalan malfunatını tamamla
mak için, maarif nizamlarımız, bizde 
şimdiye kadar mevcud olmıyan başka 

bir usule müracaat etmelidirler. Bu usul 
de, ertesi seneye yapılacak herhangi bir 
saat ilavesi yolile eksiği tamamlamak 
olabilir. Bundan fazlasını yapmak • hak
lılık veya haksızlık bahsi burp.da bahis 
mevzuu olamaz - bugünkü terbiyeciliğin 
ruhuna münafidir. Hiç değilse biz bu fi. 
kirdeyiz. 

İkinci nokta da şudur: Liselerde oku· 

Bahsettiğimiz müracaat vesilesi, bu 
fikrimizin yazılmasına vesile vermiş ol
du. Üst tarafı kültür erkanıharbiyesinin 
bileceği işdir. 

Belediye EmirgAnda bir çocuk 
bahçeai yapbnyor 

Belediyen:n Emirganda yaptıracağı 
çocuk bahçesi en yeni şekilde olacak • 
tır. Bu iş için Emirganda metruk cami 
yanındaki karakol binası yıkılacak, ya 
nındaki arsa istimlak edilecektir. ---------

Havada bir röportaj 
(Baştarafı G ıncı sayfada) 

retle... Tam etrafımla oyalanıp ta kor
kularımı unuttuğum sırada, birden yü
reğim ağzıma geliyor: Çünkü bizim tay
yarenin kanadı, klavuz tayyarenin kana
dına dokunuyor. 

beni, havada duyduğum vehimlerden u
tandırıyor: 

- Su değil, benzin derecesi o! 
- Demek bizim benzinimiz diğer tay· 

yarelerin benzinlerinden fazlaymış! 
- Öyle!.. 

Apartıman döşendikten sonra Bayan Sındırgı (Hususi) - İki buçuk üç ay 
Sözerle gidip gezdim ve anneme hak evvel Bigadiçte Boşnak kızı denmekle 
verdim. Hayır, modern üsllıbu beğen- maruf Hatice öldürülmüş ve cesedi Bi
mediği için değil. bu işe karışmadığı gadiçin on beş dakika mesafede ekin 

İstanbul Halkevi, Cumhuriyet bayra
mında Balkan :milletleri arasında bir 
serbest güreş başpehlivanlığı müsabaka
sı tertib etmek üzere büyük bir teşebbü
se girişmiştir. 

Bu çarpışmayı hafif atlatıyoruz. Atla
tıyoruz amma, bizim pilot, bu kazadan 
sonra aklını başına devşirip uzaklaşaca
ğına, ona tekrar sokuluyor ve kanadlar, 
bir defa daha sürtüşüyorlar. 

O sırada, yanımıza, önümüzde giden 
tayyarenin pilotu sokuluyor ve t.Bay 
Hilmiye: 

için. Ablamm kaynanası, modern üs- . . . . . . .. 
lfıbun en güzel şekillcrıni intihab ede- tarlalarının bınnın ıçerısınde te.sad~-
rek cidden nef1s bir yuva kurmu~. Bil- f~n bulunmuştu. Bun~ ya~n katıl ~a
tün döşemeler. son asrın son zaman üs- la bulunamamı~tır. Bıgadıçt~ muallım 
li'ıbunun, bütün küstah!ığının bir sen- Nazifin kızını öldürenleri bulan eski 
tezi. .. Ama zarafeti münakaşa kabul et. polis kosimerlerı ve şimdi nahiye mü
rniyecek derecede ... Her şey rahat ve dürlüğü yapmakta olan Bay Hüsnü ve 
~llanışlı ama, her şeyde san'at gözetıl- Bilal şimdi de bunun katilini aramak • 

m~ ~dırla~ 
Tabii Gönül görünce sevincinden de- --------------

li oldu. Bir iki ufak tefek müstesna, 
her şeyi beğendi, takdir ettı, biyran 
oldu ve kabullendi. · 

İlk defa kaynanasının şerefine bir zi
yafet çekti. Artık kaynanasının halini, 
tavrını taklide uğraşıyor. Bızi beğen
miyor artık. Doğrusunu isterseniz, biz 
geçimi rahat burjuva sınıfındanız, Sö
zerler ise yüksek mand tabakasına 
mensub. Gönül aradaki farkı gördü ve 
bizi bırakıp onları taklide başladı. 
Meşhur misaldir: Kestane kabuğundan 
çıkmış da kabuğunu beğenmemiş der
ler. Hoş, bu söz doğru olmasaydı, te
rakki ve medeniyet olmazdı. 

Şimdi hatırlıyo:-um, $özerler onu ge
lin diye pek çabuk kabul ettikleri için 
bile şaşmazdı. Ona sorarsanız: 

- Annes!le babası pek istemediler, 
fakat Baki beni öyle seviyordu ki, Js

rar etti de evlendik, diyor. 
Bana kal:.rsa., Sözerler -çok zengin 

oldukları için- paraya pu1a bakmadılar, 
sadece gelinlerinin güzelliğini ölçtliler. 

NIJbetçl 
Eczaneler 
Ba ıeee nöltet4!i olan IC'Slldeler 19alar
dar: 
İsU.nbul cibeıhıclekiler: 
AUarayda: (Z1:t:ı Nuri>. Alemdarda: (Eş
ref Neıet). Beyazıdda: {Haydar). Ba
matyada: (Erofllos~. Emlnönünde: (Be
ıtr Kemal). Eyübde: (Ant ~r). Fe
nerde: (Emllyadll. Şehremininde: ıNA

zun). Şehzadebaşında: (Üniversite). Ka
ragümrükta: (Kemali. Küçfikpazarda: 
(Hul\1sl). .Bakır köyünde: (Hil!l). 

Beyotıa clheilnılekUer: 

İstiklfU caddesinde: COalatasaray). Tü
nelb:ı.şında: <Matl•ovlç). Galatada: Cİkl
yol). Fındıklıda· CMustllfa Nall). Cum
huriyet ca!ldcsıııde: <KürkcJyan). Kal
yoncuda: tZ:ı.flropulosJ. Firuzağada: 
(Ertuğrul). Şişlide <Asım>. Beşlktaşta: 
tNall Halidi. Sarıyerde: (Nuri>. 
Adalar ve An:uloln clhetinctekiler: 
Üsküdarda: <Irnr:ı.horı. Kadı.köyünde: 
(Moda, Merk~z>. Büyökadada: (ljinası 
Rıza). Heyb?llde: (Tanq). 

Yugoslav, Romen, Yunan, Bulgar ve 
Türk başpehlivanlımnın girecekleri bu 
müsabakalann büyük bir ehemmiyet 
kazanacağını nazan dikkate alan müte
şebbisler, şimdiden hazırlıklara ~aşla
mışlardır . .Bundan evvel de esasen 10 ve 
11 eylUide Türkiye başpehlivanlık müsa
bakaları yapılacaktır. 

Alman ordusu Fransa 
Hududunda büyük 
Manevralara hazırlanıyor 

(BafU&rwfı 1 fftCi aayfada) 
Bu manevralarda İtalyan başvekili 

Musolininin de hazır bulunacağı kuvvet
le söylenmektedir. Duçenin ziyaret gü
nünün yaklaşması münasebetile Alman
yanın mühim merkezlerinde hazırlıklar 
yapılmaktadır. Daha şimdiden birçok 
yerlerde taklar kurulmağa başlanmıştır. 

Fransız ve lngiliz ordularımn 
manevraları 

Londra, 2 (A.A.) - Royter bildiriyor: 
Bu ayın 9, 10 ve 11 inde Fransa büyük 
erkanıharbiye reisi general Gamelinin 
de huzurile cereyan edecek olan İngiliz 
ordusu manevralarında bulunduktan 
sonra, İngiltere harbiye nazırı 13 eyllıl
de Fransaya geçecek ve Normandiyada 
cereyan edecek olan Fransız ordusu ma
nevralarında hazır bulunacaktır. Harp
ten sonra ilk defa olarak bir İngiliz har
biye nazın Fransız manevralarında res
men hazır bulunacaktır. 

Önümdeki saate bakıyorum: 160 kilo
metre sür'atle uçuyoruz. 
Diğer tayyarecilere bakıyorum: Hepsi

nin sırtlarında paraşütleri var. 
Maazallah, bir kaza koparsa, koca filo

dan karaya sağ inmiyecek bir ben va· 
rım. 

Hem, paraşütsüz havaya çıkmak, şem· 
siyesiz sokağa çıkmaya da benzemiyor. 
Birisinde ıslanmak, fakat diğerinde, göv
denizin olanca kırmızı suyile toprağı ıs
la tmak var. 

Tayyarelerin birdenbire çil yavrusu 
gibi dağılmaları, ve birbirlerinden uzak
laşmalan, beni bu vehimlerden kurta· 
nyor. 

Uçuşlar tamamlandığı için, meydana 
iniyoruz. Tayyarenin inişi de, her alçalış 
kadar tatsız. Tayyare alçalırken öyle ya
na yatıyor ki, kendimi çözdüğüme piş

man oluyorum. Yükseklerden inerken, 
tıpkı yüksek makamından azlolunmuş 

bir memur gibi insanın başı dönüyor! 
Karaya iner inmez, pilot Hilmiye, tay

yarenin önündeki cam boruyu gösteri· 
yorum. 

- Bizim rnotörün suyu fena halde 
kaynamıştı! 

Değerli pilot, gülerek verdiği cevabla, 

- Yahu, diyor, ne dürtüp duruyordun 
kanadı? 

Bay Hilmi tıpkı: cTam dört defa omu· 
zunu dürttüm!ı. der gibi: 

- Tam, diyor, dört defa kanadına do· 
kundum. Anlatamadım. 

- Maksadın ne idi? 
- Adalara da gidelim diyordum. 
Bu sefer beriki de esefleniyor: 
- Tuh... Bir türlü anlı yamadım. Ket 

ki birkaç defa daha dokunaydm kana
da ... Yazık oldu. 

Onlar konuşurlarken anlıyorum ki, 
bana müthiş bir kaza korkusu duyuran 
o kanad temasları, tayyareciler arasın· 
da alelade bir işaretleşmeden ibaretmiş. 

Gözlerimi gökyüzünde dolaftınyorurn: 
Az evvel tayyarelerden İatanbula 1erpi· 
len 150 bin beyannameden bazılan hAli 
havada uçuşuyor. Sigaramı yakarken, 
bir cesaret taslamak istiyorum: 

- Yukarıda yakacaktım amma, kibri· 
tim kalmamış! 

Bu sözüm, pilot Hilminin gözlerini bil• 
yütüyor: 

- İsabet! diyor. Eğer maazallah kibri· 
tiniz olsaymış, sigaranızla birlikte ikimiz 
de tutuşurduk! 

Görüyor musunuz? Kibrit almayı u· 
nutmak ... Yani altmış paralık bir gaflet 
hazan iki hayat kurtarabiliyor! 

Naci Sadullah 

İstanbul Liman işletme idaresinden : 
Galata Rıhtım üzerinde yaptırılacak antrepo için 31/8/937 de elde edilen 

!intlar isabetli görülmediğlnden buna aid pazarlığın 6/9/937 pazartesi saat 
14 de tekrarhüurcağı ilin olunur. c5787 il 



KIZIL AY 
HASTABAKICI HEMŞiRELER 

Okulu Dlrektlrltlğtlnden ı 
Yeni den Jl)ma. hazırlanmaktatlll'. Okul pceli ft paruu:chr. 

Obl, smç -~ .... baatabalucı w ·~ ı...ire Jetite· 
rek, hastanelerde ve umumi ııhhatle alikadar olan müeeıe1eler-
de ça\atmalarma mahwıtur. 

Tahıil müddeti üç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler • asi 
dı' .. .,..of..-lcs '" -ni-a- taıafmdaa ftlrilir 

isteklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az oda tahsili Wliıaif 
olmaları p.rttmr. Diier tartlarımızla fazla aa ... için yazı ile".,. 
bmat lıtaabuMa Ak•raycla Haseki caddesi..le Okul Dinktir
lüjiine müracaat edilmesi. IS eylul 1937 den sonra münıcaatler 
kaW ectilmiyecektir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve plim lllucibınce Paşabahçe İspirto Fabrikası aramda yap

tırılacak kılıf amban binası kapalı zarf uaulile münakasaya k.onul11 ıtrr. 

2 - lhha..,.,, '1edeli e258M.• k1a 'Ye mtrvalkat taıdııat clm. liradır.. 

3 - Eksiltme 6/IX/937 tarihine rastlıyan Pazartesi jÜnÜ saat 15 ele ltabataJ 
Lıııisad11r Lewww ft MübQaat Şabai ncteki Aha )[emisyonunda yapdacaktır. 

4 - Şartnameler cl26:t kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnpC Şube
linden alınabilir. 

5 - Jruhürlü teklif mektubu, tanuni vesaik ve % 7,5 güvenme puası•ı ih· 
tiva ecleftk olan 1rapab zarflar ebiltme günü en ~ -t 14 e ~- yubndl. 
adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. c5425:t 

~ 

1 - Şartnamesine tevfikan pazarlıkla 2000 kilo kazein kolası satın alınacakhr. 
2 - Pazarlık, 20/IX/937 tarihine ra1tlıyan Pazartesi IÜJlÜ saat 15 de Kaba -

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisymunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - isteklılerin pazarlık için tayin edilen gün w suUe % 7,/l güvenme _parala.· 

rile birlikte adı aeçm koım&yCJILıll plmel eri ilill alanm. c51'lb 

---1 - Şartnamesine göre pazarlıkla bir adet radyo mekiDesi satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rasUıyan Cuma günü saat 16 da Kabatafta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahın K~ ymptJaalrtır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte " 7 ,5 güvenme parala
tile iirlilde adı geçen komiSJOlla gelmeleri ilin elunur. .5820. 

••• P-08TA 

lataabal 8orsua bpanıf 
fiatlan 2-9- 1937 

ÇBKLS& 

A91h' KapaıuJ 

Londra 6.11.00 iıl.09 

•n·T• 0,7161 O,'JllO 

l'ulıl 21.0.SS 21.55 
llUIDD lt.H7S ~ 
llrlbll 4.'72S 4.025 

AllDa .. MiS .. .., 
Cenevre S.4250 S.4JIO 
Bofp O.!Ct14 O.DM 
~ 1.42" 1.42'10 

Prat Z2.662S 22,Mıs -- 4.WI 4. ll!I ........ IO.OI •.oo .... U5D 1.9"2 
vaqna 4.17'J 4.17'0 
Budapelle 19811 4.'810 
Biltnt 106.4975 •. 4'75 
Belsrad 11.3' k!I 
Yotobam& 2.1m 2.1m 
Moslı:Oft 2>.<&311 a.us 
Stokbolm 3.0'J31 S.0'739 

SBBAM 

Anadolu taL • IO 
pef1ll OCI. ._ 
A. em. .. • ftdell 00.00 ••• 
Bomontt - •utar 08.81 a.m 
Mian oımu&o 09,90 t,t5 
Uerlı:n banb.11 00.11 Ol..• 
İt Banbl1 00,0 .. ~ 
Telefon O. 
ittıba\ n netır. 00.00 -
O&rk I>ettrmeDl .ct-10 
Tertoıl 0.1' ... 

ISTIKKAZL&S 

A... Lp..f 

Tlrk IMJN1I 1 Pllln 14.to 14.M 
14.m 14.65 
.. ~ oo.ım 

• • 1 .... il 
• • D ftldell 

'rABYILAT 

Anadolu ı pe. 
• 1 vadtll 
• D pe. 
• u .... 

AUıılDlu.a.~ 

Afilıı Kap&ıllf 
tıo.oo oı..oo 

oo.oo 00.QO 
oo.oo oo.oo 
oa.oo oo.oo 
!8 5) !'8 50 

IRADVOI 
BugUnkU progr•• 

ISTANBUL 
1 Efl6l 1931 c... 

ötıe~&ı: 
12.JO: PIAkla Ttirt m1lllilll 12.50· llaft· 

·--------------------------~jdlıL IS.05: MnbtltUf p1a JMll!QaU. ...... UllffJah: 

Ttıı-k Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
iL inci ltqlll• 11.IEfllll / 1937 tlecmr. 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradlr-
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikrami1elede 

(20.000 Ye 10.000) liralıi iki adet miikAfaf Y...-. 

DIKKA f': 
Bilet alo Jaerka 7 Eylll 137 ılaG elqı=ına bdu lllletiai 

değiftirmit ........... Ba tmiltea mnra llilet IHriadeki hakkı 
ıakıt olur. 

Nafia Vekaletinden: 
Baladiz • Burdur hattı ihtiyHı i!iıı muhammen hedeli ıneemua !'HJ8D Un

._ ibaret oı.n cem'an 3e(J80 metre mfkip balast lııapab zarf usaltl De miJl
meye konulmuştur. 

1. - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 Bradan ibaret ınoe<> metre 
mikabı Bozanönü istasyonu civanndaki taş ocağından B - Muhammen bedeli 
~ linıdaıı ibaret olan lOOlf metre milibı Karalnı111 laalyomı dftmıdakl 
taş ocağından C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10000 met
re mikabmdan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattının tarafeynindeıı 
toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balutı olarak wrilecektir. 

2. - Eksiltme 9/9/1937 tarihmde saat on beşte ve~ Dmıiryollat inpat 

clalresindeki münakasa komisyonu odasında yapılacaktır. 
3. - MuYakkat teminat '2715 liradır. 

4. - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi w diler mfmikme ft'l'8la 185 
kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinclm nrihnektedit. 

i. - .. ebülliiqe gitmek ilti,.ıs w numaralı artbrma, ebiltme .. lıa
Je bııuna maeılrince ibrazına mecbur oldukları evrak ve nm«alarla 1137 mı~ 
line aid ~ üzere vekiletimizderı v-en'1mff müteahhitlik vesilra•nı ft fiat 
teklifini havi zarfiarmı mettfır bııunun tarifaU dairesinde bazırlıyarak 9/9/ 
1137 tarihinde saat on dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komiayo
•ana makbuz mukabilinde vermelen JA.zımdı:r. (2911) (5500) 

Be~u • TUaelbafl • Ye•lyol 

ALMAN LiSESi ft Ticaret 
mektebi 

Tam clevıel1 Lile - Tieue& Mektebi - Almanca 6iftmmek tçtn lbzarl IUUf 

DERSLERE 9 EYLOL PERŞEIBE BAŞLAllACAKTIR. 
ıc.,11 m .. nıuı ı a,tlldea Mlllaren 1llıqıOn saat 8 den 12 J9 •adar, 

......... 81'1111, .......... llhllll nponı, 4 folDlrat w matep ta.Mlkname 
_,. dllion dle. pJJl)lr. Pula Wallll içtll • ıMIN Jdrawt Wf8 41188 ya 

18.30: PlAkla dana musltlsl. 19: RadJVfo
nıt komedi: PalaYra. 20: Muaı&fa Ye ana
dqlan taratmdaa Tbrt m1llD:lll .,. halk 
prt:ıJan. 211.30: BaJ Oımr Bu& taratmdan 
arabca aayrev. 20.f5: lfedlme w artactaf•n 
tarafından Türk mua1tial ft halt oartııan. 
Csaa& liJaıı>. 11.11: Oru.&ıa. 22.15: ~ Ye 

borm ll.Uerıet. 22.JO. Plltla aololar, opea 
ve operet parçaları. 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsamin Eksiri 

BALSAMIN L i KiT 
Yllıdeki çil ye lekeleri izale 

ederek cilde mat Ye cuip 
bir ten tMIİn eder. 

INGb Jz KANZUK ECZANESi 
BEY<>CLU - lsTANBUL 

Geme Bikimlijindea: 

ttillifoa ecUbaell. 

lCanm Oelmnln A.Jdmb k6Jlnde llebmet 
lem 8ldlb &ar~tındaD aleJblne ..... bo
tuma daft8 berlD9 .lbmetlilmmı ~ul 
bulu-·na mebni Dnn J8)Jlbmf oıaa teblı 
sata nılmm malla_,. 9111111Jm C.1*eln 
Bale* lr6Jıhdeo Jfthem otta b6retçf Tabir 
hakkında gıyap taran ftdmlt oldutandan 
15/9/93'1 Ç&rtamba. rtln11 saat H de maJite
...,. ....... \üdlrde ...... , L ztrw IJ
yaben IMLtılacalı Ye vatıaıan ikrar •e bblll 
etmıt R°t •ı· .. nl' UU. &ılllll ol• 
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GDiP. HEZLE. BAŞ va DIS,. Ki gı~LI ~-
auTUH AiAILAAI Di N DiRiR. • 

1 latanbal Belediyesi binlan 1 
Ten bibi Beledi: 

Belediye zabıta taliıutn•meefnie 7 ei maddesi IOkaklan hiç bir §eY atılmı· 
yacağı ve süprüntülerin madenl ltıir kap iç.inde oıaraıt çöp arabalanna verilece-
lini amir bulunmasına ratııım bir~ düJdrAncı1ann çöp irabı bulundurmıyarak 
vakit vakit dükkinlarmın çöplerini sok ağa süpürdükleri görülmüştür. Bundan 
böyle ev, apartıman, ban, mafua ve dii kkinlann sahip veya kiracılan bir çöp 
kabı bulunduracak ve bu kaplar mutlak ve madeni ve kapalı olacaktır. Bu ten-
bihi belediyeye uygun harekette bulunm ıyanlar belediyeye ahkamı cezaiye ka • 
nununa tevfikan cezalandınlacaklardır. cB.:t c5837:t 

Kefil bedeli 1188 lira 45 kW'Uf olan H eybeliada ilk okulunun tamiri açık 
ebiltmeye konulmut ile de belli ihale gününde giren bulunmadıtmdan pazarh
la çevrilmip. Kqif evrakile prtııame ıi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 :No. h bnWlda ~ı vesikadan başka Nafia müdürlülünden a1a
eaklan fen ehliyet ftSikasile 89 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya me~· 
tubile berUer 719/937 ..ıı lini saat Hde Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

(l) (5'155) 

~ 

Beykos Umar ~e JM!'ft teBayi §irk etinin vergi ve resimler borcundan do
layı gümrük kayıtlanna nazaran tahtı hacze alınan ve gümrük resmi verilmemi§ 
bulunan Transit 24322 kilo Motorin 3/9/937 tarihinde Cuma günü saat 15 de ma
hallinde açık arttırma ile satılacağı ilin olunur. cB.> c5836• 

Ankara Mektepleri 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Mıktan Muhammen Muhammen ~ 7,5 Mnnakasa 
Piab bedeli Teminab 
ıaır., Lira Kr. Ura Kr. Tarihi saati 

Yedi Kolr 2'67 Ton 2800 68796 00 ft159 50 20-9-987 15, 
KOmQrQ Pazartesi 
Kriple Komartı 290 Ton 12200 6380 00 •78 50 ID-9-937 15,IG 

Pszartesl 

1 - Komisyonumuza ballı yatılı okulların ihtiyacı olan miktar, muhammen 
bedel ve ilk teminatı karplarmda yazılı kok ve kriple kömürleri ayrı ayrı ka • 

palı zarf uaulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/9/937 Pazartesi güıril 
saat 15 ve 15,30 da Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. ı 

2 - Ekailtmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun ı 
ve 3 eii madGelerine göre ellerinde bulu nan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İlteklilerin tekil mektuplarmı 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve 
prt:naınetıini görmek iatiyenlerin mektepler muhasebeciliğinde komisyon katibi-
ne müracaatları ilin ohmu. c3071:t c5781:t 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
C>rkestrası Şefliğinden: 

Cmnurl>aşktpbiı J'ilannonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orkes
trası vazifesini de g6nnek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ka
bul imtihanına tlbi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne
vine göre ayda 80-150 ıtra ücrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ye caz için• 
- Bir Pixanist, • bir birinci kemancı 
- Bir ikinci .kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion ya but Akordiyon çalabilecek) 
- Bir .Batori 
- Bir Konwbu (bqb bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (bqb lıir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet ~ Cbatb bir atel de çalabilecek) 

- almacakbr. 
İsteklilerin hüviJ!lt cürdanlan ve elin deki sair vesaikle birlikte imtihan edil

mek üzere 8 Eylülden itibaren 11 Byl61 1937 Cumartesi gününe kadar istanbul
da Galatuaray Lm.lne ve Anbn.da imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey
ldlden 20 Eylfil Puartem gününe kadar Cumurbaşkanlılı Filarmonik Orkes-

trası tefliiine bat wrmalan llzımdır. 
?Curacaat ft imtihut zamanı sut 1~ 13 arasındadır. (2722) (5224) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Yüksek Enstitümüzıin önündeki .kış mevsiminde kaloriferli binaların 

kalqriferle, kalorifer olDUyan binaların, kok kömürü sobasile 165 gün müddet-
le wtı.lması iıfinin kapalı zarf usulile müteahhide ihalt:si ilitı edilmişü. 

2 _ Tayin edilen günde talip çıkmadığından eski prtlar içınde tekra!" ilin 

ohınur. 
3 _ M.twnmen bedeli 18000 on sekiz bin lira muvakkat teminat teklifın ,_. 

7,6 dur. 
4 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafm

dan 4/9/'R'l tarihine rutlıyaıı Cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
5 - Teklif ımektu'blaruun ihaleden bir 12: t evwline kadar makbuz: makabi

l inde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır •uJ.uD. 
malan. 

1 - Daha fazla iubat w paraa..z prtname almak iMl!'J9leda brtt'il Dlılll 
Mwtiııqüne ..V.Cutlua Ua ohmw. Jllb .mr. 
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HAS N TIRAŞ BIÇAGI 

Bütün dünyada emsalin~ hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük 
muvaffa.kiyet kazanan Hasan Tırq bıçaklan yeni ve kat'iyen paslanmaz nev'ini 
piyasadan musırran isteyiniz. 

Yeni Hasan tıraş mak.iııelerile birlikte Hasan tıraş bıçaklan tJrq olduktan 
sonra kat'iyyen !ilmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıra§ bıçağı hiç bozul
mamak: şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraı eder. Dün
yanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak HASAN tırq bı
çağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dlkut 1 adedi 
I, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş sabunu • Hasan tırq kremi - Hasan 
tıraş pudrası • Hasan tırq kolonyası da çok zevk ve neş'e ve1e11 yardımcı ve 
mükemmel vasıtalardır. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 ecı_o 111•tr• ıfık veren 

1 
Fen erleri gelmiştir. 

ı,ı •t•k ...... " lçlw r•lnız 

DAIMON Pilleri 

D AIMON 
ile 
Ampullarım 

kullanınız, ve her yerde O A 1 M O N 
markasına dikkat ediniz. 

HiÇ ŞÜPHE 
ETMEYiNiZ. 

Sizi de 
8ENCLEŞTi'RiR 

' 

1 Askeri F•brlkalar llinları 

1 

,. 

1 
Kırıkkale Kuvvet Santralı için iyi bir kaynakçıya ihtiy~ vardır. Yol mas

rafları kendisine aid olmak ünre talip olanların imtilianlan yapılmak üzere 
me:ıkQ.r Santral Müdürlüifiııe müracaatian lüzumu ilin cılunm. c5642. 

.Boş Lakırdı De _ğil! 

Buz dolaplarının emsalinin en iyisi olduğuna dair işte en beliğ bir delil: 

Amerika hükumeti 
tarafından tertip edilen resmi mlıabakada 

WESTINGHOUSE 
Buz dolabları yüksek evsaf ve cereyandan 

tuarruf hususunda 

En üstün olarak kabul 
edilmiştir. 

Amerika hükumetince bu hususta verilen 

Resmi tasdiknamenin 
Sureti sayın müşterilerimizin emrine 

müheyya olarak müessesemizde 
mahfuzdur. 

5 sene garanti 

estin•house 
Türkiye umumi mümessilliği 

•• 
HELiOS MUESSESATI 

Galata Voyvoda caddesi, No. 124-126-128; telefon: 44616 

GECEL • GÜNSl!L 

. KIZ • ERKEK YUCA OLKÜ LiSELERi ORTA • LiSE 
( E&KI : 1 N K 1 L A B ) 

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

1

.. tarifname gönderilir. Çarııkapı. Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 

İSTİKLAL LİSESİ DirektörlüQünden : 
1 - İlk, orta ve lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 1 O dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az taleb~ alınacağından mektebe girmek isteyenle!' biran evvel müracaat etmelidirler. 
4 - Eski talebe Eylfılün onuncu gününe kadar gerek mektupla gerek mektebe baş vurarak kaydını yenilet. 

melidir. Eski talebenin Eyıulün onundan sonra müracaatlan kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birincı sınıfların bütünleme ve engel sınavları Eyliilün birinde, diğer sınıfların 

yedisinde başiıyacaktır. 
6 - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 

HiÇ · ' 
Bir asabi nöbet yoktur ki 
15-20 damla KABDOL 
ile sükunet bulmasın. 

KAYIP: İstanbul Elli beşinci okuldan 
aldığım 6/7/1937 tarih ve 141/21 No. lu 
diplomayı kaybettim. Yenisini alaca • 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. (924) 

Balat Düriye sokak 10 Avram Bello. 

Nqri7at lıılildürü: S.liın Ragıp EMEÇ 

UJdrLata s. Raııp ~ 
A. Ekrem t18AKLIGIL kullanınız. Binlerce buta71 kurtarmıştır. Eczanelerden _,.... 


