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iş yerlerinde 
iş 48 saat 

Yazısı 2 inci sayfamızda 

Sene: 6 - Sayı: 2043 

Akdeniz anlaşmasına 
ltalya da giriyor 

Pariste bir f oplantı yapılarak ltalya ile 
b anlaşma şekli kararlaştmlacak 

uu proje.yi Nyon'u imzalayan 
devletler kabul ederlerse· 
~---~--ı Italya 

Bll§Vekil uc Bll§Vekil Vekili Atatürk1e beraber 

Büyük önder 
Dün Başvekili ve Başvekalet 

vekilini kabul etti 
Akdenlzde 

kontıroı vazifesi 
anacak ................ --

Milletler Cemi
yeti f aşızme kar
şı mücadele et

Başvekll bu akşam Ankaraya 
gidiyor 

Calal Bayar da yarın gidecek 
(Yazısı '1 incMM) 

mezse a m e ı e ı --------___;_----------~ 

·enternasyonali i 
her tarafta tah-

1 

rikata başlıya -
cakmış. 

1 

Roma, 22 (Huıuıi) - Akdenizin 
kontrolü için yapılan Nyon antaımaama 
nihayet İtalyanın da gireceği tahakkuk 

Yeniden bir derece 
terfi eden 

Doktorlarımız 
Tam listeyi 
neşrediyoruz : 

(Ya.mı 6 ıncıda) 

1 
etmektedir. I>:in bu husuıta İtalyan ha-

- ~ni.yaFıA Awwwman- ~=~<~...:___7 .... ..:...... ·-..:'.::__ 

~aya hareket ediyor ltalya ve 
Alman polisi, ltalyan polislnto Almanya 

işareti Uzerlne Mellllayı tahkim 

B • • k t ediyor 1 ı~ s u 1 a s e Bir kaç gün evvel verdiğimiz 
bu haber teeyyüt ediyor 

~ey dan ver ilme m esi için Sik 1 ki~=:~ :u::.ys;~r gazeteafnin Tancad!. 

Birkaç gün c·-vel, yed\ b1n İtalyan ask( \.. . ~ te d b •ı r 1 er alı vo r (}'azısı 7 incide) rlnln Mellllaya (t11panyo1 ll'aaı) çıktıkları 
• ~ haber verilmektedir. Uç fırka. derhal bu Sabı·ha Go·· kçen 

,...__._..,__, -
Prof "Sör Pittard teifni slJyler1ıen 

Kurultayda 
~ 2 nci gün 
~~llgün Anadolu, ıran ve Türwww 
ıstanda yaşayan insanlar ve 
Onların babaları buranın en 
~ eski sakin;eridir,, 
~Ofesör Plttaırd0 Atatürk huzu
~t\ctc.1 bu ınsanlaıron dünyaya 
\•aenıyet yaydoğano izah etti. 
, .. ilham Necmn onomen glllıneş-
ıı teorrısıınan tarnınoe aDAkasını 

anlattO (YtızıM 4 fütcildn) 

§ehrf terk'!derek t11panyaya gitmi11Ur. İtalyan 
zabltlelr, bu yedi bin aakert, bugünlerde Me- 1 B b h l •• •• b k t tti 
llllaya gelecek bUyük mikyasta İtalyan kuv. .ti 1 U 88 a nonune are e e 
vetıerının nk koıu oıdutunu beyan etmekte. F U Akşama dönecek 
dlrter. r8D88010 eD g zeJ K d ta . • Atatü''rk kı 

1 k a ın yyarecım.ız, zı 
Dl(\'er taraft&n, b r ÇO Alman müheııd!A.. vUcutlu erkeği Sabiha Gökren bu sabah tayyare$lylc 

nln İspanyol Fuına geldikleri abcr veril- :ıı 
mcktedlr. Bunlar, Franııı• "ıuıtakaaı budu. Buniian birkaç _ ·· 1 ev\•el Pariste, "en gtL tnönünc hareket etmiştir. Sabiha Gök-
dunda ve Tanca etrafmdıtkl mUatahkem mev zeı vücutlu erkek., mllaabakası yapılmıı ve çen tnönündc bröne alan gençler için 
kilerin takvlyeıılnJ tetkik etmektedirler. nn. bunu, çok iyi bir aporcu olan Jak Paske ka.. yapılacak merasimde hanr bulunduk • 
yUk kallbre!J Alman toplan Kabo, VID&. zanmııtır. 
Altlaemua yerlqUrUmlııtır. Bundan başka Resmimiz, jUri beyeU reialnln, blrlncililtt tan sonra bu akpm §chrimize dönccek-
Kabod& topçu kuY'·etıerlnln yerle§Urilmeel kazanan genci te~rtk edi§lnl göstermektedir. tir • 
için, stratejik faaliyete ba.JJanmııtır. ---------.;...-----------

HABER - Bundan birkaç gün evvel, 
150.000 kişilik yeni İtalyan kuvvetlerfn.ln, 
İspanyaya h&rekete haztrlandıklarmı bir 
Fr&nsız gazete~nden naklen haber vermı1 . 
Uk. Yukarıdaki haber de önce verdlğtm.lz ha 
beri teyit cbnektedlr. 1 

Nankin tahribe 
başlandı 

.Japonyanın notaları 
dlnlememesı yüzünden MAYO 

Müsabakamız 
Müddet varın I 

öODeyln bltıvor 

Japonya ile Amerika münase-

Müsabakamıza iştirak için kupon 
toplayan okuyucularımıza, kupon
larile beraber listeleri göndermele
ri için verdiğimiz on beş gUn 
lük müddet bugün bitmiştir. Hata . 
kuponları ve listelerini gönderme- ... 
miş okuyucularımız bulunuyorsa 
yarın öğleye kadar bunları idareha 
nemi7.e yollamalarını rica ederiz. 
Yarm öğleden başlanarak en kısa 

batının kesilmesi ihtimali var · 

bir zaman iç-inde listelerin tetkiki 
yapılacak ve hediye l>azanan oku- ~ ... 
yucularımızın isimleri neşredilecek· 
tir. 

""""!Jf$11lllııtrı:"lf"""""'"!'""""""""''"""""'"""""""' 
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Vış SUµua: 

Milletler Cemiyeti 
ve Sokullu 

Mehmet Paşalar 
Y azan : Şekip Gündüz 

Son enternasyonal hadiseler, Millet
ler cemiyetinin ıslahı ve "kuvvetlen
dirilmesi,, meselesinJ tekrar ortaya 
çıkardı. 

Milletler cemiyeti asamblesinde bu 
sefer söz alanlar ve garbi Avrupanın 
büyük yığınlı efkarıumumiyeleri üze
rinde müessir gazeteler adeta söz bir
liği etmi§ gibi bir ağızdan ve bir kalem 
den bu esası müdafaa etmektedirler. 

Milletler cemiyetinin ıslahı ve kuv
vetlendirilmesi ortaya atılmış yeni bir 
dava değildir. Cenevreye büyük ümit
lerle bağlanmış olanlar, Cenevrenin 
idealistleri, Cenevre müessesesi etra
fmda söylenmi§ ve yazılmış olan hara
retli nutukların ve yazıların tesiri al
tında kalmış olanlar, bu müessesenin 

beklenilen faydayı temin edemediğini 
görlinoe, dUnya siyasasmdaki "realist,. 
seyir önünde aczi isbat edilen bu mü
esseseden ümit kesmişlerdi. Fakat 
Milletler cemiyetinin büsbütün orta
dan kalkmasından doğacak f eli.ketle
rin, dUnya siyasasındaki "realist,, ha· 
rcketlerin gösterdikleri istikamette 
inkişafları takdirinde insanlığa ve 
medeniyete mevut akibetin kötülüğü, 
içinde bocaladığı bütün imkinsızhk

lara, manasını kaybedişine ve aczini 
hergUn bir parça daha göze vuruşuna 
rağmen Milletler cemiyetini - bir canlı 
cenaze halinde de ol!a • yine ayakta 
tutma.ğa onlan zorlamıştı. 

Osmanlı tarihind'e buna benzer bir 
•• hadise vardır: 

"Kanuni Süleyman sefer esnasında 
ölilr. Oğlu ikinci Selim tahta çıkacak
tır. Fakat Kanuni lle birlikte gaza.ya 
gitmiş olan bliyük ordudaki temayül
leri bilen vez'ir Sokt.ıl1u padişahın öl
düğü anlaşıldığı anda bu ordunun ne 
gibi serkeşliklere kalkışacağını kes
tirmektedir. Orduyu yeni padişahın 

yanına kadar "mehma. emken,, disip
linli bir halde ulaştırabilmek için bir 
çare dUşünUr. Bu çare Kanuni Süley; 
manın hastalandığını yaymaktan iba
rettir. 
Fakat ordunun içinde nasılsa padişa
hın öldüğü duyulur. Bunun üzerine ve
zir padişahın bayatta olduğunu isbata 
mecbur olur. 

Betbaht Kanuninin cesedine, sandı
ğındaki en debdebeli elbise giydirilir, 
kavuğuna en kıymetli sorguç takılır, 
arabasının içine oturtulur. Ve perdele· 
ri yarı inik bir arabanın içine her ta
raftan sıkı sıkı bağlanan bu ce.~ede 
Sokullu ara sıra bir şeyler anlatarak, 
tazimler göstererek ordu arasında do
laşır. 

Işte Milletler cemiyetinin bugünkü 
hali. Her tarafta gemi azıya almış, 
eli palalı, gözü kanlı, bir takım serden 
geçtiler naralar atarak yağma ve ta
lana girişiyorlar; 1sviçrenin bir tara
fında da bu cemiyet. gfıya medeniye
tin devamı, trumnlığm felaketlerden 
ku?tulmıı.sı, milletler arasındaki tesa
nüdün inkişafı gibi davaları hallet
mekle me5gul. 

Buna bakarak Milletler cemiyetinin 
bugünkü havarilerini de birer Sokul
lu vezir gibi görmek ve faraza Litvi
nof u, bir Soku1lu Litvinof paşa, Ede
ni bir Sokullu Eden paşa, Delbosu 
bir Sokullu Delbos paşa, Puriçu, bir 
Sokullu Puriç paşa sanmak mümkün 
değil mi? 

Acaba bu hareket, yani her ne ba
hasına olursa olsun ,,.e manasızlığının 
derecsi ne kadar artarsa artsın Mil
letler cemiyeti idealini muhafaza fik
ri yanlış mıdır? 

Biz yanlıB olmadığı kanaatindeyiz 
Zira tarih vezır Sokullunun o hareketi 
ile ordunun dağılmadan, serkeşliğini 
artırmadan ikinci Selimin yanma ka
dar varabildiğini yazıyor ve Miletler 
cemiyetinin bu yarı ölU halinde de bir 
çok kıymetli iş'er ba.şardı~ı görU
Yoruz. 

Binaenaleyh: bu cemiyeti ıslah et
mek '" kuvvetlendirmek dava.ama 
dört elle 11arılmanın tamamile yerinde 

ve doğru bir hareket olduğuna da ka
niiz. Milletler cemiyeti on altıncı 
asamblesi esnasında, yani Habeş da
vasının o buhranlı günlerinde bir İs
viçre gazetesi Ccnevredeki murahhas 
lann hepsi ile konuşmuş, bu mcvzua 
daır çok kı) mPtli bir anket yapmıştı. 

A vrupanrn, Asyanın, Amerika, Af. 
rika ve A vustralyanın küçüklü bü
yüklU milletlerini temsil eden murah
hasların. o ankette neşredilen ve o 

zaman büyük bir alaka uyandırmış 

olan cevaplarında hep şu iki esası ile
riye sürmüş olduklarını hatırlarız: 

1 - Milletler cemiyetini cihanşü
mul bir hale sokmak, 

2 - Milletler cemiyetine dayanacak 
kudret temin etmek, 

Acaba cemiyeti düzeltmek fikri bu 
gün tekrar ortaya konulurken neler 
söyleniyor? 

Bu ciheti göze vurmak için bu mev
zua dair son iki gün içinde söylenmiş 
bir nutuk ve yazılmış bir makaleden 
birer parça alıyorum : 

Le Temps "Cenevre ve sulh buhra
m,. adlı başmakalesinde şöyle diyor: 

"BUtün hatalarına, bütün zaafları
na, bütün inkiı;arlarına rağmen Mil-

letler cemiyetini devam ettirmek la· 
znndır. Zira bunu kaldırınca yerine 
nenin konacağı meçhuldür. Milletler 
cemiyetinin ortadan kalkmumdan do 
ğacak bo§lu.k, sulhu devam ettirmeğe 
imkan bırakmayacaktır.,, 

• 
Ve Fransa Hariciye Nazırının son 

nutkunu ele alarak vaziyeti bir kere 
de bu nutka göre tahlil edip, Delbo
sun §U sözlerini mükemmel bir tavsi
ye olarak ileriye sürüyor: 

"Sı,ılhun devamı ancak bUtun ne!
retlerimize ve mücadele arkadaşlığı 
temayUllerimlze üstün bir hisse ula§
makla. temin edilebilir.,, 

Yani "düşmanlıkları bırakalım_,, 

"menfaat ve his ittifaklarından vaz
geçelim,, demek istiyor. Bu davet o 
derece mesihane bir vaıza benziyor ki 
bazı siyasetlerin insanlıktan irtidatla
rmdakl de~ceye bakarak Milletler 
cemiyetinin bu tavsiye ile ıslah edil
miş olacağını sanmak mümkün de
ğildir. 

İkinci bir fikir ise Litvinofun dün
kü nutku ile ortaya atılmıştır. Bu zat 
da şöyle diyor: 

"- Milletler cemiyeti aza.•nndan iki
si taarruz ve istilaya uğramıştır. Bu 
sefer tecavüzün gerek nazariye gerek 
filiyat (yani hem prensip hem taktik) 
bakımından gösterdiği küstahlığın de
recesi büyüktür. 

Hepimizin muhtaç olduğumuz sul
hu ancak kollektif surette müdafaa 
edebiliriz. Taarruza karşı göğüs ger
mek ve müşterek bir mukavemet gös
termek lazımdır.,. 

Görülüyor ki Milletler cemiyetinin 
ıslahı işi halii. münakaşa safhasında 

dır. Zaten Milletler cemiyetini uafa 
uğratan şey bu iki görüş arasında 
mütemadiyen bocalamış olması değil 
midir? 

Şekip GUNOG: 

Sarhoşken denize 
atılırmış 

Beykozda oturan Cemil lsminıte hlriıri dll.ı 
gı-ce on birde Sandal iskele~lnden kt'!ıırllslni 
denlıe atmıştır. Bu sırada lıılte'e yıı.nınıtal<I 

gazinoda kukla oynlllılıyordu. Bir adamrn 
denize dUetuğtlnU gören kadınlar çığlıjtt ko. 
parmışlardır .• Oyun yarıda kalmış. blrkaı: 

klııl elbtııeleri ile denize atılarak botutmakta 
olan adamı kurtarmıtlardır. Cemilin ııar. 

hoş olduğu, aarhOf olunca kendisini de.nlze 
atmayı Adet haline getirdi~ an'qılmış, mUı! 
dclumumtıığe te!llm edllmlştir. 

Bir hlzmet~I kadın 

eranıyor 

Çoculcıuz bir aile yanında ev hiz
metçiliti yapac&k kimsesiz bir kadın 
uaruyor. Matbaamız vernesine mJr&· 
caat. 

HABER - J\l{şam postası 

'11 numaırauo Bş Kanunu emri 

iş yerlerinde 
48 saatlik iş haftası 

tatbik olunacak 
Emir ıı llkteşrlo sabahından itibaren 

mert olacak 
Ankara: 21, {A,A,) - İktisat vekA.leU lj 

da.ire8i reisli~indcn resmi teblif: 
lı,ı kanununun 3:1 lncl maddesinin (C) ben. 

di mucibince, lı,ı müddetleri hakkmda BtRlN. 
Ct OF.NEL E'.'HtR. 

Kırk se!ciz saatlik hafta 
1- lı,ı kanununun §tlmulllne ılren her tür. 

lü işlerden: 
a - kanunun üçüncü maddesi muclbinc.a 

aanayide.n sayılan \'e bu maddenln a, b, c, 
d, e, f., h kendilerinde yazılı ola.n "her türlll 
madenleri veya diğer herhangi bir maddeyi 
topraktan çıkarma ve taş ocakları lşlerlnd.? 
"ham, yarı ve tam mamul maddelerin işlen
mesi, temizlenmesi, ııcklinln değiştirilmesi, 

!Uslenmeıı, sat11 için bazırlanmaııı işlerinde,. 
"her türlil kurma (montaj), tamir, temizi~ 

me, söküp dağıtma tıılerinde,, , "bina yapılma 
sı ve tamiri ve tadlli ve bozulup yıkılmaııı ı,_ 
!eriyle bunlara yardırneı her türlü amal imal. 
Jlll işltrlnde,., ''Elektrik ve her turlU muhar. 
rik kuvvetler istihsali, tahvili, nakli, tesisat 
ve tevziatı işlerinde,. , "au \'e gaz tesisatı \'e 
i§lelmeai l~lerinde., , "remi \'e vapur inı,ıası, 

tamiri, tadili ve bozulup da~ıtma işle.rinde,. 
b - Bankacılık, slgortaeılık işlerinde ve 

••tıcarl !aaliyetıerin yardımcı hizmetlerinden 
olan komisyonculuk, acentalık ve emsali l§
ler dahi daJıll olmak üzere., hilkml veya ha.. 
kiki "ahıslar ta.rafından ytirUtülmekte olan 
tUrlU vaaınardakl toptan ticaret 1şlerlnd ?, 

çalıottrılan lşçllcre HAFTADA C~MAN UJ 
S.\ı\Tl.tK tı milddcU tatbik olunur. 

2 - 1ıbu hafta.da •8 ıaatllk tı milddeU 
35 inci maddenin (a) bendi mucibince 6 iş 

gününe tevzi edJlerek işveren ta.ra.tı.ndan 
tesbll edilecek uauı, tgyerinin bağlı bulun. 
duğU ''i§ dairesi bölge amirllğ:l.,ne bu g-cı'!el 
cmrfa meriyetı:ıden itibaren 15 ı;-Un içinde 
yazı ile bildirilecektir. 

56 saat çalı~ma t arzı 
3 - Ha.tta tatili kanununun 3 üncü mad. 

desi nıuciblnee igbu kanun hUkümlertnd~.ı 
müstesna olan ~terde çalı§tırılan işçilerin 

taUI gOoüne ait çalışma mühleti, dlger ı, 
günleri glbl 8 ııaatUr. Bu ıureUe bunların 1 
gUnlUk iJ müddeti ('E!\L\ N 66 1&&t olur. 
Şu kııdıır ki anılan kanwıun diğer madüe. 

Jert hUkUmlcrlnden müstefit olmak suretiyle 
tam günllncle dahl be.ledi~eacn nıhAtnam 
alara.k IŞllycbllcn 8alr f§Ycrlcrtndc ,saJl§tırı .. 
lan lgı;Uer ~ı;in IL\ FrADA 48 SAATUK iŞ 
l\tllDUJe:·rt esası mahfuz olup bunların mlL 
navebe suretiyle ha.ftalık istirahat haklar1 
temin edıllr. 

4 - Yukarlki maddeler muclblnce 6 \'ey~ 
7 gllnlUk I§ haftalarında 48 veya 66 aaauı:~ 
iş müddeUnln tatbik cdileceğ l§ yerlerinden 
tıı kanununun 3i inci maddeaindekl csasıau 

müsteniden, iş müddetlerini arttırmak lhtiy'\ 
cmda bulunanlar BU MADDEDE YAZIT.t 
GENF.L ŞARTLAR ALTL""i'DA gUn!Uk .,.a. 
Jı§ma müddetlerini arttırmak il.zere iş dairasi 
nin ligli! "bölge amlrliğl,,ne mUracu.t ede. 
bilirler. 

ıı - İ§bu genel emrin 1 numaralı bend1ııln 
fa) tıkraaında eayılmı§ olan sanayi işleri 

zUmrelertnden: '•ham, yarı ve tam mamul 
maddelerin lşlenme~ı. temizlenmesi, ıeklinln 

değiştirilmesi, süslenmesi, l!atı, için hazır. 
lanma.ııı işleri,· zllmrcslne giren lşltr arasın. 
dakl iıt'l :\R;K ÇIK..\RAN FIR UH .. AR ile ay. 
nl fıkrada yazılı olmıya.n ve t~ KANUNU. 
NUN S t):SCJÜ l\f.\DDE!i!tNlN D,G.t,l ,.J, ve 
K, BF.NDLP.:RlSDE ~~l:"ILAN ~.\IR S.\. 
N.\ \·t tŞLERISDE ve gene 1 numaralı (b) 
fıkrasında yazıınu: olan perakende ticaret 
tşlerlle aanayidcn ııayılmıya.n diğer her tur. 
1U vaıııftakl iglerde çaıı,tırılan işçilere alt 
haftalık tıı müddetleri, ayrıca çıkanlacak 

"genel emirde,. tesblt eclileeeğinden, bu ı,_ 
!erde tatbik edllegelmekte olan l§ mUddet. 
lerı §imdilik muhatu.a olunabilir. 

is tisnai iş'er 
6 - Gene sanayi l§leıi arasında ''hAm, 

yarı \'e tam mamul madrlelerln 111\enmesl, 
temizlenmesi, §ek!lnin degi§tlrllmeaı, ıUs. 

lenmesı, satı§ itin hazırlanması işleri,, zum 
resine giren mevsimlik işlerden üzUm \'e 
incir işlemelerinde ihracat devre!rlne mUnha. 
sır olmak üzere çalıştırılan lşç!lerin gUnlU1< 
iş müddeti ıı:s ÇOh. 11 s.\ ATI1R. 

• Blnaenıtleyh btı lılerde çıtlıştmlan iKllerln 
pazar glln\I ile birlikte 7 günlük iş müddeti 
ancak CE'JAS 71 S \ AT OLABIUR. 

Genel emrin meriyete glrmeııiyle l:'i te§ri. 
nisanı 1937 tarlbf areımdaki geçecek zaman, 
tiç i§çi poetaıı çatıştınlmak için bu gibi i' 
yerlerine verllmia b~rltk mUbleUdir. 

Uç l§ÇI postaeından berbir postaya. sekl. 
t.er aaatllk lf müddeti tatbik olunur. Bu müd 
detin ortalama bir zamanında işçilere yr- m 
u.atıık dinlenme verilmesi mecburidir. 

Bu bendin rtlmulüne giren l;ılerde Uç ı,c:ı 

poata.sı çalı§tırmak usul Un Un, yukarda yn. . 
zılı hazırlık mühleti dahilinde, hangi tarıh. 
ten itibaren ve hangi saatlerde postalar de. 
gl~Urilnıek suretiyle tatbik edileceği işveren 
tarafından it dalreııinln ilgili •'bölge amirli. 
ğl.,ne yazı l'e bildirilecektir. 

Fazla çalı~ma müddeti 
9 - İ§ kanununun H inci maddesinin Ca) 

bendi mucibince herban;I bir l~ yerinde ge. 
net olarak muıı.yyen çalı§ma l!!l&Uerindtn 
once veya sonra yapılması gerekli olan hıı.. 

zırlama veya tamamlama yahut temizleme 
l§lerlnde çalı;ıtırılan işçiler \'e bu 
J:'enel emirde teıblt edilen çall§ma 
mUdedUne lltveten ve bu müddetin 
bll§lama ve bitme 1!&.&tlerinden önce veya 
aonra olmak üzere, ve iki ıaati •e~emek 

ıartıyle, fazla çalı§tınlablllr. 

Ancak böyle ha7.ırlama. tımamlama ve. 
ya temizleme ıoıertnde çalıftirılacak ı:çile. 

rln aayıııt: 
2~ kişiye kadar işçi çalıştıran iş yerlerin. 

de en çok :ı i§çl 
26.00 kişiye kadar itı;I çalıştıran tş yer. 

terinde en çok 3 l§çi. 
111. 7~ kl§lye kadar l~çi çalıştıran i§ yerle. 

rınde en çok 4 l§çl, • 
i6.IOO kl§lye kadar işçi çalıştıran it ye:-. 

terinde en Cazla 6 lfçl den ve 100 deıı yu. 
karı işçi çalı;ıtıra.n İ§ yerlerlnde lıe l§ÇI sayı. 
aı yekCınu en ı;ok yUade bC§inden fazla ola. 
maz. 

Bu ıureUe hazırlama, tamamlama vey1ı 

temizleme t.oıerl için günlük çalıoma saatle~ 
rinden önce \'eya aonra çalıştırılan iıçllerln, 
.rukarda yazıtı §arUar dahtılnde, hangi eaat. 
!erde bu l~leri ne kadar mUddetlerle \'e kaçar 
kl'i olara.'k yapacşkları ve bu i~çıler araıımda 
tıı.tblk ec.JHen münavebe u~ulleri iş verenler 
tarafından lş dairesinin il~ili "bölge amirliği., 
ne yazı ile bildirilecektir. 

a ..... , ıg ... ~liu, ... Uoiı'l t'ft.u ıl:lt;'"..'J'ı; ••• nı " \. 7 
bendinde yanh Olüugı:ı veçbile', ,.uuaıerı .,_ 
lında bıtevlye ııUrmeylp vakit vakit ifa edil. 
mek lcabeden kontrolcu, bekçi, gece nöbet. 
çisi gibi l§çllcre tatbik edilecek günlük ·1 
müddeti r.N Ç-OK tı SAATTİR. 

Bu gibi tşc;llcrt bulunan iş verenler, bunll\.
rm hüviyet vazifelerini ita tarz ve usullerini 
ve bunların iıı ıaatlerinln ne zaman başla)'.f';l 
ne zaman bittiğini bunlar arMında gece veyt 
gündüz çalışanları iş dairesinin ilgili "bölg~. 
Amlrllği,.ne yuı ile blldirmelfdirler. 

l ı - İ§bU genel emir 11 teşrinievvel 19~7 
pıı.zartc!'I aabahı aaat altıdan itibaren meri. 
dil'. 

t HTAR - Bu genel emirde yazılı ı, müd. 
detıerlyle buna. mUtef.erri uauller Ye muam!. 
leler hakkındaki hUkUmlE"re riayet etmedi~! 
- yapı\l\cak teftişler neticesinde - teabH 

edllcrt i,":'ertnler aleyhinde iş kanununun ceza 
hl.iklimleri mucibince kanuni takibat& glrtıl. 
lccektlr. 

ı tHTAR- Bu genel emirle teııblt cdlll'n 
~ mllddetlel'lııin ,.e bunlara müteferri usul ve 
mua.melelerln tatbikini e11&1 tutarak lşçtıertn 
UcreUerlnden eksiltmeler yapıtma.sı, it kanı•. 

nunun ceza tnUeyyldeleriyle yasaktır. GUnde. 
ilk, hdtalık nya aylık licreUe çalııtırılan lı. 
çiler gibi saat heaabtyle ç&Jııtınımakta olan 
ıııçllerin de iş aaatıerlnin bu genel emrin tat 
blkl dolayıııiyle au.lmaııı, bunların (UnlUk 
kazanı;larının eksllmealne İıebeb olamaz. Bi. 
nAenllleyh yerlerinde ıimdıye kadtr tatbl:C 
edilegelmekte olan iş mUdedtlertyle bu ce. 
ntl emrin tesblt eyledlfi iş mUddeUerl ara. 
aındakl sa.at tarklarma ait olan Ucretl.?r, 
yeni tatbik edilecek lı mUddetıertnln herblı
saatlne dUşen ücretler Uzerine zammedllme< 
suretlle işçinin bir &'Unllik kazancı eakl had 
ve miktarında muhafaza olunur. 

Bu ihtarın akal.ne hareket eden 1§ veren. 
ıer, iş kanununun i3 Uncü maddeeinln ''iıc;I 

Ucretlerlnden ekııiltme yapılmıyacağ"ı,. hAlf. 
kmdıı.ki mutlak hükmüne mUıtenlden, l O 
ıncı ceza maddesi mucibince kanuni takt . 
bata uğrarlar. 

Mandaya çarpan 
Bir hat beçisi ağı r yaralandı 

İzmir 21 Chuausf) - çukur Hüseyin civ&. 
rmda bir dekovll \cazMr olmu, \'e bir amele 
ağır şekilde yaralanm~tır. 

ıu 

dlaıµıta if.air. 
w • 

" Varlık şairlert 
'' ı:ııe"" 

A NK.ARADA çıkan yarlı~ dL 
. ~ı gel 

muumm 101 incı sa~ . 0 • 
Elli ay, yani dört yıldan f azlA btr b(i)' 

man.. Bir edebiyat mecmua!ını? bit· 
le devam edebilmesi, yerleşn:e~ edt
tabi çok hoşumuza. gicliyor. 1tır wı· 
yim ki l'arlık'ın başyazılarında, . bit 

nl t }l!Ç 
kitlerinde görülen "zih ye '' uraJll 
zaman hoşuma gitmedi; buram ~nsıı. 
uysallık (confonnisme) ve ksrı 
sahte, öğrenilmi§ edebiyat . k~ır'' 
Fakat şimdi ondan bahset.J11en'l11 dalı' 
sı değil: Varlık rnecmuasuıı,. riJ!le 
d ~ . k.. . ı· karıle ogrusu onun bır oşesın 

sevdirmek istiyorum. JdİJle 

Varlık, ilk sayıların?a, r oldıl' 
de özüne de yıllardanberı alışı . ~\· • • bır ,,., 
~umuz, yani hemen heme~ hı~yot 
ıfade etmiyen man.zumelen ne •t srtıct 
du. Sonra i~ hayli değişti: Ca}ıl gibi 
Tarancı, Ahmet Muhip Dra.na: bit 
şairler. tesirlerden silkinip yen ar'' 
ifade, yani bir tahassii! nıenbaf 
mağa başladılar. JJU•• 

Varlık. şairleri ara.sına . .F".'11,urlt' 
nü, de kanştı. Fazıl lfUMnÜn.uı:- tJ111' 
rini okudum, fakat. kendisiJU artl'' 
marn: Vtırhk şairleri topl~ Jt1f1'f 
nnda bir eatethik kurJn&g& çal ı::1te 

b&ll' v. 
mı? Onu da bilmem. Fa.kat i i11" 
geliyor ki Fazıl Hüsnünün he~ t/'Je(/ 

rinde hayırlı bir tesiri oldu. 1fe el bi~ 
.,.j-et muaya eerbest nazmın "_, ••. 

§Üphesiz onun eseridir. . ıca4ıl' 

Bundan üç dört yıl evveııne ,ıt 

bizde - Nazım Hikmete ra~tı' ç~U 
be11t nazım var denilemezdı • rıtdJ \ti 
yalnız Nazımın serbest na.znll.' ı.ı" 
bazı gençler onu taklit edıyot ~ 
Fazıl. Hüsnü ilk şiir kitabın~ 
kitabın adı yanılmıyorsa.m -_,.,. 
çizdiğim dünya.'dır} bUsbütliJJ ti' 
Naznnınkine hiç benzemiyen bit 
best nazım kullandı. ~, 

Varlık'ın 101 inci sayısınds.1C1 ~fi 
zumeler - Ali Mümtaz Arol~t:l1 ııtct~ 
iki mı!'lraı her nedense on ı~\,,." 

" bulan manzumesi mtiste.tın• • 
best n·azımla. ııu· 

... , ""· • .. • pl• 1 
Bunlar güz~l mi? Bilmıyortl ~ 

küm verecek değilim. HerhaJde 'jiJ 
hoş. tatlı bir surette şa.şırttJ: t<iİçuı 
Japonların hai - kai dedikl~rı 0.,µ1 
manzumeler var. Orhan Vell. ııatl1'11' 
Rifat, Mehmet ~i Sel onlat"I J3if t•' 
tan küçük parçalar yazmışlal'· 
nesini alıyorum: 

İNSANLAR 

- N~ kadar ecverim o lneant&rı: •• 
O IMa.nları ki renkli, ııillk ttf 
Dünyasmda çıkartmalann )e ııtt6 

Tıwuklar, ta\'şanlar \'e köpekler 
Y1tgıı.yıı.n ın;anlara benzer. Jtİ' 

V 1 
..• okı-~_..tıı 

Bu parça Orhan e ının. \)J'Oeıeı· 

fatın, Mehmet Ali Selin ınan~alr ift~~ 
den de birer parça olsun ·~~fı,1: 
dim: Yerim yok. Fakat 11ıı 0~)~ 
o eayısıru. edinip o ,itrleri e _.d•w 
Göreceksiniz ne kadar taz.e• ~ otrt'ıtı 
§ir!n şeyler. Belki henUz bit a ç f'ır 
havası eezereiniz; belki b~ r.: ti~ 
lerin bizi şaşırtmak, zoraki 

1 
dilf' ı! 

hayaller bulmak sevdasına t1 f~f 
olduklarını görilrsUnUz.. zarı tiJC• 
Bu halleri de onlara. bır tarıt 
sevimlilik veriyor. 1,_ç 

Nunıllah/4 

7 - Gene 11anR)i işlerinden yukarıda Anı. 

l&n zümre dahlllndekJ "'pancardan şeker ı. 

mail,. işlerinde, 'münhasıran kllmpany11. dev. 
reıılnde, çalıştırılan işçilere tatbik edilegel. 
mekte olan lı,ı müddetleri - bu yıl kıı.mpan. 
yaııında mahsus olarak - aynen muhafat'.L 
edilmiştir. şu kadar ki kampanya devresin. 
den ııonra bu ıeterde çalışmaya devam edP.n 
di~er kıııım ı,çtıP.re umumi f'ıta.s. olan HAF. 
TAD \ 411 S \A TUK tŞ ;\tÜDDf;Tİ tatbik 
cc.Jilcccktlr. 

Baş langıç giinti 
8 - Teknik nya ekonomik lcabat dolayı. 

sil,., günlln hiçbir de\·reslnd~ durmakınznı 

birlblrl ardınca IKf posta.Jarile yürQlUlen 
lelerden iıbu ~ene! emrin l num&ralı bendin. 
de ıa;,ıan zUmreler dahilinde olanlarm en 
ıeç ı~ tc§rinlııani 1937 pazarteei sabahı sa. 
at altıdan itibaren günde Uç l§Çl poatuı ça. 
hı,ıtırmalarr mecburidir. 

Hattın bu lnıımmda hat çav~u bulunan ' 
Abdullah kendi id&re ettiği bir dekovnıc 

~cllrken önüne a.nsızm bir manda çıkmıttır. 
Abdullah hayvanın yol üı..,.rlne bu ani çıkışı • 
Uzerlne frene hAklm olamanııJ ve o etlraUe 
mandaya çarpmı,tır. 

Bu C&t'Plf1D& neUcubıde dekovil 
dııanya çıkıruıı. Abdullah da muvazeneıinl 
kaybederek maldııeııilı altma düşmilftll•. 

Hat ç&VUfU muhtelit yerlerinden atır suret.. 
te yaralandıtı gibi iki ayatı d& .kınlmııtl!'. 

Kendisi hutaneye kaJdmımJftıT. 
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~e.;:; .. .. .. 
,~~nı 'l'!!_~ff!: 
~,.., doğan söz 
a i-athkte eınııuern 

t rtıaruf adam ölür, arkasından: 
llırız · ' . \'aıı vah .•. İsuır.bulun meşhur 

~ lııdcn biri dah:.. gitti. 
'.•ela, Süleyman Nazifin, Ahmet 

'(, n vefatından srnra böyle ıöy
~ bairna eksiJ:Hldcr duyduk. F.1.

lalıklar? Yeni r.esil yeni tipler 
~or mu? Öyle insanlar ki, haya
ttı· Çt§ni getirsinler, tuz biber t~ş
Sa ınıcr ... 
l:tJi lllrını başlıca fidelik matbuattır. 
~e göz atınc.1, halihazırın ve is 
aı/Spiri, müşahtde, söz çeşnisi, 
t ılt C'ihetind.;rı kimleri yarattı
~: 

1
11tlcr vaad ttcifini görürsün'iz. 
~ tktaşlanm, yahut yan mesl!k-

'Pl arasında dirtkatime çarpan ye 
~ttdcn birer birer bahsetmek iste
u"'Yatı nıeslek':!aıJarım" diyorum. 

'1 •raıarında gazeteciliğe intibak 
llcr, zaman zaman yazı ncşret-

~q: 
'ıı Şevket gibi. 

11 
~at, otuzuna hnüz gelmemit 
~ vcri~r. Aslen muallimdir. O-
~ taber gezm~k bir zevkolur.Çiin 
i llcreye gözünUzü çevirinıeniz,o 

4 trıanzarayı bir kendi gözünüzle, 

~ ttı_;ı~ latif, prizminden geçmit o 
b~tiirsilnüz. 
kt\ Sevket, biberli baharatlı 
\a. !emeği çeşnisindedir. Hiciv!e· 

-.tır· ·1 
~bil ı ı e azıcık ağız burun yakar. 

. l'le yanışları tevenler,ondan ay 
biı ıatemezler .. 
·nr b. "k 1 k ~ ır mu emme onuıan ar-

'ır k z Eıref Şefiktir. 
t' a~ sene evvd, onun haıbuha!
~ l~tafetten, diğer bir yazımda 
~ ltırn. Sonradan b:.itün Türkiye 
~ E:ırefj dinlc<li. Fakat onu biz 

· Spor keniisini öyle yuttu ki 
~~ncviyata galebe çalmış oldu. 
~.ederiz ki, Güne§ klübünün 

1 
1YCti de tatil edildikten sonra 

l~dlldhol r.ıeydaıu~dan ıöz . meyda 
'I Ct • k etsın .• 

oı f 11 U1Aı.aL yoı::uı uvı nu•met 
'1i iltak görüyorum. Yazılarını 
'Zdc okuduğunuz: Hikmet Mü
ttıılı§masından ~n fazla zevk aldı
~ ç muharrirdir. Yalnız ben de
~ a;rı da söylerler. Şahsan gayet 
~ ılhassa temiz, sıhhatli nilkte 

ttı. e kıvır kıvır basbuhaline, mUte 
, PırıJdıyan zekasına doyum ol 

~i !)' 

tlb :iktedanların, hoısohbetlerin 
~akette başkayJı, bunlarınki baş 
~" at eskiler gitti gidiyor, vc-
"'llır d' t ı lta e ıyor. ıte, tamamiyle ay-

\ 1lt \t rakterlerde ilç tanesi. Fakat 
'ılı ilr. Bunları da baıka bir ya

atacağım. 

~ ( VA ·Ntl) 

b t<ayseri 
~stırmaları 
't~ \Tekili .men edilme 
~ı rıa~blerini anlatıyor 

~ Stırına ve sucuklarının ~n
~kkındaki karar, pastırma 
~ dar pastırma ve sucuğu ıe
l&ında da endişe ile karşılan • 

il'e '1 
~tt:.. ekili Refik Saydam bu ka

ltztı • 
~İl:ı eııne saik olan s~bep hak-
~ IU beyanatta bulurunuttur: 

~ltı~~ridc hayvanlar gayri uhhi 
ıq b a kesilmekte ve bu pastır
l'lc ~suretle kesilen hayvanla. 
•i,iJ 1 cdilmelctd:iir. Bir mez -
~,c .hayvanların kesilmesi ve 
~ 1rtıalatı itinin bir zapt ve 
· heı'lı~rnasını be~ seneden her: 
'la tdıyesine tebliğ etmiştim. 
~~tabi menettik .• , 

\~~1 .. ft Veklllmlz 
0 Yde hava işl erin i 

'\ ,, tetkik etti 
\:ıı.eltilirniz Ali Çetinkaya dün 
~ ~ehrimize gelmiş olan ha
tİıj~\Un müdürile birlikte Ye
~lt~rek yeni dört motörlü tay
~ lt etmiştir. 

, eşflköyde dünyanın en mo
~ ':'iı~:raan~amıc1an birinin ku-

lbUJ·d 1 • t' l.')cın e emı§ ır . 
. ,~ lltı umum müdürü dUn ak-
:\~ buçu~ nıeydanmr tetkik et,1.r lr tavYarc ile lzmire hare- J 

.·· . . 
~· 

Tütün gümrüğü mcydamn®1d unıttmi aptes1ımıeni>ı bir an evvel kt.ıldırılmcısı lıizımdır ... 

lstanbulkonuşuyorl 

Tütün gümrüklülerin ~e 
dertleri var ? • 

Limoncu·ıar, mallarının halden geçmes; yüzün
den çok zarar gördüklerini söylüyorlar 

Bugünlerde kısmetimiz, H alicin ba. 
kımsı.z ve köhne sahillerinde dolaımak· 

mıı .. 
Galatanın karanlık , karmakarışık 

sokaklannda saatlerce dola§ıp üç rö
portajlık mevzu bulalt henüz: bir gün 
olmuıtu ki. gazetemizin telefonu çaldı. 
Kalın ve sert konuşan bir ses : 

- Hemen ıimdl, mutlak, mutlak ge-
t:r '?':: .. :~- r.:: .......... ::5:; -·>•-ı .. nu"T D"'"''";.,.. 
Çok enteresan şeylu görcctl:siniz .. 

Kelimelerini bir ncf este dizdikten 
ıonra, benim kendisine bir şey sorma • 
ma vakit bırakmadan ve başka en ufak 
bir tafsilat bile vermedi, telefonu çat 
diye kapayıverdi. • 

İstanbul konuıuyor röportajları için 
her gün mektuplar, telefon müracaatları 
alıyor ve bunları muntazam bir sıraya 
koyarak şikayet edilen her ~emti ancak 
zamanı geldiği zaman geriyorduk. Fa· 
kat bu telefon muhaveresi öyle tuhafı· 
ma gitmişti ki, değil sı ra beklemek, 
hatta elimdeki yazının tamamlanmasını 

blle beklemedim, derhal btoğrafçı Ali
yi sağırttım ve tam tepedeki öğle gü. 
neıinin istanbulu yakıp k~vurduğu bir 
ıaatte, arkadaşımla ber.aber, yola koyul· 
"uJC, on dakika sonra, telefonda söyle
nen yerde bulunuyorduk . 
Burası, İstanbul Balıkpaz:ınndaki da

racık, karanlık ve berbat sokaklar ara. 
sında geniı. ferah bir meydandı. Bir ta
rafınd \ deniz ve yeni yapılmış bir ka
yık iskelesi bulunuyor, diğer üç tarafı 
:aa altında dükkanlar bulunan ekserisi-
4-5 katlı büyük binalar, sokaklarla 

kaplanmıştı. 
Yerler, tstanbulun bir çok kısımla • 

nnda az bulunur bir temizlik içinde idi. 
iskele kenanna yanaşmıJ 4-5 yük ara
basına koca ko-:a denkler yükleniyordu. 
Meydanın deniz istikametinde gö-

rünen eski usul bir apteunc<ien baıka, 
ortaJda bir şikayeti mucip olaaak, hele 
bizim iki ayağınıızı bir pabuca sokup 
buraya koşturacak hiç bir hadise gö -
rülmüyordu. 

Va2ğalf1"ll : Haberci 

Gezdiğim!:: sahillerde ra~gcldiğimiz 

Ben Alinin, o da benim yüzüme ba. 
ka kalmıttık, bir an: 

- Acaba yanlış mı geldik, diye dil-
• §Ündük .. Dostumun burayı gayet iyi 

tanımasına rağm~n tereddüdümüzü izale 
için oradan geçen bir adama: 

- Tütün Gümrüğü meydanı burası 

mı? diye sorduk. • • 
Müsbct cevap aldık. 

O zaman, dükk~nlardan lialettayin bi· 
risine doğru ilerleyip. kapı önüride du
ranlarla konuşmak kararını verdim. · 

Burah esnaf beni güler yüzle karşı • 
ladılar. Onlarla uzun uzadıya konuş • 
tum. Bana bir çok şikayetlerini söyle -
diler. Fakat içlerinden hiç 1:.irisi bize e
dilen telefonun sebebini izah edemedi. 

Tütün gümrUğü meydanının ilk lder. 
di, bizim buraya ayak basar basmaz 
gördüğümüz aptesane idi. 

- Aman. diyorlardı. Şunu bir an ev
vel kaldırsınlar.. Biraz rfagar estimi 
ne kadar kötü kokusu varsa hepsi 
dükanlarımızr dolduruyor. Sonra bura
da sattığımız malların çoğu yiyecek içe
ceğe aittir. Düşünün bir kere, civarda 
böyle p!s bir aptesanenin bulunması o. 
tur mu. Tifo salgının şiddetli devirle -
rinde şikayetlerimiz nazarı dikkate' a-

bir seyyar pil<iucı. (Yazısı yamı). 

lınır gibi oldu. Kaymakam, nahiye mü
ıdürü geldiler. Vaziyeti bizzat gördük • 
ten sonra aptesanenin kaldmlacağıru 

vaad ettiler. Fakat aylar gesiyor, apte
sane gene olduğu gibi duruyor. 

Aptesane için söyliyeceklcri tamam 
olunca bir de lambasızhktan bahsetti -
ter 

- Burada, bir tek elektrik lambası 
yok .. Uç dört gün evvel bazı memurlar, 
geldiler, lamba yerleri için tetkikat 
yaptılar .. Fakat henüz bundan da bir 
ses çıkmaldr. Bu "dertten de bir an evvel 
kurtulmak istiyoruz, diyorlardı .. 

Biz böyle elektrikten, sokaktan, ap
tesanc<ien, lambadan, filan konuşurken, 
mevzu birdenbire değişti. Etrafımdaki 
]erden şrk giyinmi§ bir genç: 

- Buranın asıl !dertleri başka, diye 
lafa karıştı, ve: 
- Bizim, iki esaslı derdimiz var. İste~ 

seniz söyliyeyim, teklifinde bulundu. 
Sonra cevabımı 'beklemeden anlatnu 

ya başladr .. 
- Meyvaho~un buradan kalkması 

üzerine vaziyet o kadar değişti ki, me. 
seli eskiden 1500 liraya kiraya verilen 

bir ~ükkan, şimdi 500 liraya düştü .• Fa 
kat bizim piyasanıı:ı asıl belini bi'1<en, 

vazi··~t şudur: 

Bu gördüğünüz dükkanların çoğu 

limon üzerine iş yaparlar. Bıliyorsunuz 
ki, limon yerli malı değildir. Dışarı 

memleketlerden getirilir. Fakat buna 

rağmen limonun da, mutlak mcyva ha. 
tinden geçmesi şart koşulmuştur. Mey
va hali ise buraya epey mesafededir. Bu 
vaziyet karşısınıda bir mal 

0

bizim antre-

Tiıtün gümr:ığü meyilanındaki esnaf Haberci ile konuşuyorlar .. 1 

polara girinciye kadar tam üç aktarma 
geçirmek mecburiyetind«iir. Bu hem 
malların hırpalanmasına, hem de bizle. 
rin fuzuli yere bir çok masr~f etmemize 

sebep oluyor. Hal, ancak yerli meyva
lar için yapılmış bir yerdir. Biz şimdi 

a'ınan rüsumu vermiyeEm, demiyoruz. 
Mallar doğrudan doğruya buraya geti
rils~n.. Gümrük 1"e5mi nasıl veriliyorsa, 

3 
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Prof. Pltıar ~'ın te zi 
Asrın Us, bugünkU Kurun gazetesindeki 

başyazısını tarih kongresinde okunan tez:. 
lerden prof~ör Pittardm tezine huretmlf. 
Ur. Bu kıymetll prof6Ör tezinde TUrk ta. 
rih kurumunun bUtUn dUnya eCklrma isbat 
etmeğe ı;alrştığt esu noktanın doğruluğunu 
işaret etml§ olmaktan ba,ka bunları isbRt 
için kuvvetli deliller gösteriyordu. 

Profesör Plttardm bu ehemmiyetli bir 
noktayı tebarüz ettiren tezi kongre muhl. 
tinde l!yık olduğu allka ile karşılandı. t~. 
tc Asım U!, yazısmm bUyUk bir kısmını. 

protcsörUn tezine hasrederek onun söyle. 
diklerini kaydetml§Ur. Asım Us demekte. 
aır ki: • · 

İllvlçrell Tarih uunanının ağundan tı-
kan bu aö:ılerln bWm için ne kadar mühim 
oldutunu eöylemeğe hacet yoktur. Profeacr 
l'ittard Tiirk Tarih Kurumunun ortaya ko~. 
du~u bu da\'&), en parlak bir 511rette te) it 

ederek, ayni zıımaııda muhtelll yerlerde 
yapıJmıı kazıJarm neticeleri lle labat e-tmek. 
ted.lr. 

Profe.ör Ate-t bu tanda bir mllU kllltür 
davamıza hkmet ettlji için rl;ruet me\·lclln 
den bu ı.,1çrell lllm ad.amma teşekkUr eder. 
ken blltun kon&'re uumm ea.m.lmJ hluiya. 
tmr ifade etmııttr. 

TAN' da 

Kurultayın uyandırdıfiı 
du,unceler 

Ahmet Emin Yalman da Tarih Kurumu. 
nun çalışmalarından ve elde edilecek netice. 
lerden b&haedlyor, ya.zıamm bqtaratı &ytleD 

ıöyledtr: 
Dlln ~e llÖyledlflnılz &'fbl, biz Türk Tarlh 

Kurumunun çal.qmalamıd& bUg1ye hlmıcttfan 
f$Zla ma.nalar görüyoruz. 

BJJ&'fye lılmıet &'ilul bir ,eydir. Kendi ta. 
rlhimlz hakkmdakl malbm.tmm.m a.rtmım. 
m laterlr.. İnl&Dlar aramda yerleflp ka1aıa 
yanlış bir :takmı tarUı teWddlerlnüı dettı
ıneslne elbette kıymet 'Veririz. 

Faka't biz, yeni &l'llftırmalar uyeaiııd" 

Türk rnllletinln ~dl ~mitini do,tnı bir 
Z&'l'lyeden öfrenmNlnden Te kendi kendlnl 
tanımumdan çok mUhlm amell neticeler de 
bekllyoruL 

Bu )·olda bir tarih bllgl11l, bluı kendi h.ayıı. 
tımız l~ln J e.nl idealler ve r:aJ ele.r ıtdkln e.. 
deblllr. Tarihin E'n ur.ak devlrlcrlndı:ıt ~lı. 
) 'arak lnaan.lık J~ln ı;ok esulı medeni kıymet 
Jı-r yaratmı~ bir millet ıııfatlle kendi :raratıcı 
kuvvrtlml:ıfl daha fada. ıuvenme3·I ö~nl. 

rl7:. Krııdl krndlmlze tam bir manada liuuı. 
ınıya lllışırıT. 

Bö3le mU8bct bir milli ıuur, bize ı;ltlec~ 
flmlz yeni yollan ıös-t"'rmell, bayatrmrz için 
J·~nl 'bir azim Te fnklşaf kaynağı olmalıdn· •• 

Romanyada TUrk parası 
Burhan Felck'in mevzuu bugün ciddi. Ro. 

manynıia. Romanya milll baqka:aının bir 
Tlirk lirası mukabilinde anca.k 87 ley tediye 
ettiğinden fakat, ayni memlekette banka ha. 
rlclndc bir TUrk llramım ugart 110 ley ol. 
duğUndan bahsediyor, dlyorld: 

Burada l\ferkez Bankaama para''I yatınr. 
kf'n bh:e orada ala<-ağnmz ley mlktarmı yor.. 
mıyorlar, yalnız (ıu kadar Tlirk lirası mu. 
kabW ley veriniz) diyorlar. Onun için arada 
kaynıyan hakkmııu kurtannrya yarıyaca.k 
ellmlıde bir &enet bulunmuyor. Acaba bu gl. 
bl hallerde bundan sonra almaak ley nı~. 
tan da ya.zıh& olur mu 't 

Blzck'n sonra gidenler u.rar gormealn dlye 
:razl)onım, hl,& akıl ötretmP_,k itin d"tıı: 

CUMHURIYET'de: 

Ankarada oturulacak 
evler meselası 

Yunus NadJ, bugilnkU ma'kalesinl bu balı. 
so ayırın~. Ankarada ev klralannm pahalı.. 
Jığmı öne aUrUyor. HilkQmetln yardımiyle bu 
işin ba.şarılablleceğtni aöyJQyor. Yunus NL 
dinin fikri ıu: 

Senıt. &mt koopE'ratJ11.er V,klll. Htlkinnet 
)·ardım olarak bu kooperatiflere kredi a~at 
Jrd.ır. t,ın arkıı.smı kooperatJfler getır~ktfr. 
Pr~ln olarak J>P., altı ytlz Ura vel'flCA':k olan 
bir m<'lnur, ayda elli aıtmıı lira vermek su. 
retıle yapılacak bir t:\'ln tapusuna aahlp ola. 
bUlr. Ankarayı imar edl'Cek, mamurlan ev 
81lblbl yapaeak ola.n para, Anl<arada oturan. 
tara hlikO.metln yaptrkı m~kt'n yardımı pıı. 
rasıdır kl bu, hazrıdır. Kooperatutenı lştlark 
eden memurlar böylece ev sahibi olduktan 
80nra. :ırbk hllkftmetln yaptığı aekena yar. 
dımma ihtiyaç hiuetın.lyeceklerdlr. .De\·lrt 
her yıl Ankara memurlarma bir milyon lira 
radde. inde bir para yardoru yapmaktadır. 

Galiba bunu on yılı mtltN~~n1z bir zamandan 
beri de öd~r. Acaba devlet bu yardı 
mı ne zamana kadar yapaı-akhr. 

Bö) l l'I haı'flket edlllrtıe devlet ııekPna ~ar. 
danr atır yiikllnden lrurtulur \"& memurlar 
ev Nhlbl olurlar. 

hal. yani belddiye resmi de ya gümrük
te, gümrük resiınleri ile beraber, yahut 
ta antrepolanmızda alınırn .. Böyle ha. 
reket edilirse, bizim mağduriyetimize 

nihayet verile<:eği gibi, limon fiyatla • 
rının da daha ucuzlaması imkanı hasıl 
olacaktır ki bu da halkın karına bir iş 
olur. 

Bu sözleri, etrafta toplananların hep
si tasdik ettiler. Burada konuşacak baş 

HABERCt 
(Lütfen sayıfayı çeviriniz.), 
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Kurultayda 2 nci gün 
2ZEYLÔ'L-~ 

Şuaı mı 1
11 Harplerde Uliittl ı 

kaldıran bir keşif [Jl 1kinci tarih kurultayının A seksiyo
nunun dün öğleden evvel yaptığı içti· 
madan sonra kurultay heyeti umumiyc
ıi au.t 15 te Büyük Önder Atatürldin 
yüksek huzurlariyle ve §ehrimizde bu· 
lunan Baıv~kil bmet İnönü ile Ba§ve
k11et vekili Celal Bayar ve bütün vekil 
ler, mebuslar bulunduğu halde toplan-
mııtır. , 

Dünkü toplantıda kongre ıiyasc t 
mevkiini Prof. Afet i~gal etmi§ti. Bir 
ıün evvelki zabıt okunduktan sonra 
memleket haricinden ve yurdun her ta
rafından Kurultaya gelmiş olan tebrik 
telgrafları okunarak bunlara cevaplar 
verilmesi kararlaştınldı. 

Isviçre A.limi kürsüde 
İlk olarak kürsüye gelen profesör 

Pittard Neolitik devirde küçük Asya 
ile Avrupa arasında antrepolojik müna
ıebetler mevzulu tezini Franıızca ola
rak izah etti ve çok dkışlandı. Bu tez, 
sekreter Faik Reşit tarafından da ay
rıca Türkçe olarak okundu. 

Profesörün tezi eııas itibariyle bu
günkü Anadolu Türjcleri ile onların ba· 
balarının Budanın ha~ta İran ve 'I'ilr'<ıs 
tanın en eski ve ilk sakinle:-i oldukları
na dairdir. Bu sa'kinler brakisefal 
oldukları gibi onlarda:t evvel biribirini 
takip eden neıiller Je Brakisefal idi. 
Hububat ekmek, htiyvancılığı bile bu 
inaanlar bütün dünyaya yaymışlardır. 

Prcfesör bilhassa Avrupada büyük 
beteriyet inkılabını yapan ırkı tavsif e
derek ıöılerini §Öyle bitirdi: 

"Bütün medeni küre Anadoluyu ve 
ona mücavir memleketleri medeniyeti 
hazıramız:ın bütün elemanlarını ve ba~· 
lıca ırklarımızdan birini kendisinden 
aldığımız bir mukad Jes toprak gibi te
llkki için, ön Asya bu~nko:i Avrupa· 
nın anası gibidir.,, 

Profesör Pittard tezini okuduktan 
ıonra Baıkan profesör Af et, Türk tarih 
tezi için esaslı ve beynelmilel ehemmı
yeti haiz hakikatleri ihtiva eden Pittar<l 
m tezini takdirle kartıhyarak kendisine 
teıekkür etmit ve celst-ye on dakika ara 
verilmittir. ._ 

ikinci celse 
Celse açıldığı va!<it İbrahim Necmi 

Dilmen kürsüye gelmi§ ve "Türk Tarin 
te~inde güneı • dil te.,risinin yeri ve de
f eri., b&§lrklı tezini okumuıtur. 

İbrahim Necmi Dilmen, tezinin !O

nunda demittir ki: 
"Bu birkaç örnek, güneı • dil teori

ıinin tarih ve coğrafya kelimelerini ana
liz etmekle nasıl yeni hakikatler ortaya 
koyduğunu göstermeğe kafidir, zanne
derim. 

"Şu izahlardan ıonra, mesela Roma
nın kuruluıun.dan önce İtalya yarım.~ · 
dasında yerleımiı olan Etrüsklerin de 
Tilrklerden ibaret olduğu, bu yarımada-

ka bir ıey kalmarıuştr,. 
· Fakat bizi palaspatHıras buraya sü

rükliyen telefon muhaveresini hala u. 
nutmamııtım .. Tütün Gümrüğü meyda
nından ayrılmazdan evvel ayni mevzua 
bir kere daha temas ettim. O zaman 
yaılı bir ut: 

- Bu olsa, olsa, d:di, size h:r müddet ev 
vel meydana yığrlmıt olan bir sürU ara· 
banın vaziyetini göstermek için yapıl _ 
mıı bir müracaattır. Eğer bir saat evvel 
ıe1miJ olsaydınız burası arabalarla hm-

cahınç dolu ve geçilmez bir halde föi. 
Filhakika, bu hoşa gitmez bir manzara 
auediyordu amma, ne yapsınlar, bu a
rabalarda ıi§ için gelmişlerdi. Hepsi te· 
ker teker yüklendi ve nitekim siz ge • 
linceye kadar meydanda ancak ldört 
beı araba kalmı§tı. Eğer telefon eden 
zat bunun için tela§ ettiyse bence hak
ıuzlık etmiıtir. 

Böylece konuştuktan sonra artık Tü
tün Gümrüğü meydanından ayrılıp ge· 
ri ıitmek üzere idim. Arkadaşım Ali: 

- Yo! dedi, buraya kaıdar gelmişken 
r.ana daha bazr yerler gösterec.eğim ki, 
buralarda enteresan mevzular bulaca • 
ğına eminim.. 

Ve koluma girerek beni d:ı.r bir so· 
kağa saptırdı. 

HABERCi 
NOT: Tütün Gümrüğü meydanında 

ft bundan &0nra gezdiğim Yemiş, Yağ 
ve Soğan iskelelerin:ie hamall •ğa ait 
mühim dertlerle karşıla~tım. Fakat bun 
lan ayn bir yazıda yazacağım için bu
rada bahsetmiyorum. 

HABERCi 

nın garbindeki deni.ı parçasına verilı.:n 

Tyrehnien adının Turana nisbet edii· 
diği, Türk iskitlerii aJlannı Scandinav
ya yarımadasına götürdükleri, hasılı ta· 
rili ve cağrafya isim!~rinin analizleriyle 
klasik tarihin muammaları çözülJp cr
taya konulduğu kolavlrkla anlaşılır. 

"Türk tarih ve Dil tezlerinin bu el 
ele verişin.den çıka~ak olan yüksek gö
rü:ler Uzerine sayın kurultayın dikkati· 
ni celbetmeği ilmı ö:l .. v saydım. 

"Bütün bu historilı., prehistorik ve 
lengüistik biliş ve buluşlarırruz, bir yük
sek dehanın, yalnız himayesi değil, 

daimi ilhamı, daimi irşadı, daimi faali
yeti sayesin.de ortaya çıkabilmektedır. 

O da Türk Tarih ve Dil Kurumlarını ku 
ran ve koruyan Ulu Önderimiz Ata
türk'tür. Sözümü bitirmeden bu küraU
den onun yüce ilmi :chberliğine &Onsuz 
şükranlarımı tekrarlarım.,. 

Re•s~n teşekkürü 
B. Necmi Dilmenin tebliğinden son

ra kongreye başkanlık eden Bayan Afet 
şunları söylemiştir: 

"Biraz evvel nutkunu dinlediğimız 
profesör Pittard, gar; dünyasına mari
di medeniyet götürenlerin Türkler ol· 
duğunu söylediği gJbi, coğrafya fakill· 
tesi profesörlerinden Necmi Dilmen, 
medeniyet eserlerini ifade eden sözlerin 
Türk dilinclen intişar ettiğini gösterdi. 
Gerek profesör Pittard'a ve gerek pro ı e 
sör Necmiye kurultay adına teşekkür 
ederim.,, 

Profesör Landsberger kllrsilde 
Kürsüde İbrahim Necmi Dilmeni 

profesör Landsberger, takip etti: 
Profesör Landsberger, Önasya ka

dim tarihinin esas meseleleri mev· 
zulu bir tebliğ yapmıştır. Profesör, ta· 
rih felsefesi ve metodolcji hakkında u
zunca bir girişten sonra tarih cereyanı· 
nın girift olduğunu, tek taraflı olan te
kam:ilcülük veya devridaim nazariyele
riyle tarihin seyrini izah etmenin ;m. 
kansız bulunduğunu o;öylcdikten son
ra, tarih ilminin yardımcı vasıtalan o
lan arkeoloji, antropoloji ilimlerinin 
temin ettiği maddt kültür efyasını:-t 

eski zamanlar tarihfai tetkik için kıy
metli birer unsur teııkil ettiklerini kay 
detme~le beraber bu unsur tetkik e
dilmedikçe dil ve tari.:1 alimleri clbirliği 
ile çalışmadıkça, tarihi tamamen aydın
latmanın kabil olmıyacağına iıaret et· 
miştir. . 

Bundan sonra cel~e bir müddet tatil 
edilmiştir. 

Üçiincü ceh:;e 
Üçüncü celı:e açıldıktan sonra Bertin 

mUze direktörlerinden Dr. Andraı Su
merlerin m::ınumantal sanatları hakkın
da bir tez irat etmiştir. 

Sumer sanatının ve bilhassa mabed
lerinden teknik izahat ve tafsilatlar 
gösteren bu tezde, Sumer kültürünün 
umumiyetle yfjkseldiği bir mukaddeme 
olarak söylendikten sonra Sumer din 
mimarisinin Sumer dü~ünüı ve duvu· 
§iyle münasebeti ara~tmlmıt ve Sum:r 
mabedlerinin tek!mül safhaları ~österıl 
miştir. 

Bundan sonra yurnun her tarafın
dan gelen tebrik tel~raflan okunarak 

~····E;-ı;···A·b·d~·i·i·~·h~·~····· 
i : hediyeleri 

! 
: 

Emirin has mil~aviri 
hediyeleri takrlim için geldi 
Bundan altı ay evvel Atatürkün mi· 

saf:ri olarak şehrimizi ziyaret etmi§ 
olan Maverayı Erdün Emfri AbduUa
hın Cumhurrcisimiz için seçtiği ipek 

halı ve altın güldanhk takımile Başba· 
kan İsmet 1nönU için intihap ettiği 
halisüddem atlar ve kUçiik Ülkünün 

celse bugün saat 14 te tekrar toplanıl

mak üzere kapanmıştır. 

Bli~Ünk ü program 
Kurultayın bugünkü toplantısında 

o:inden kalan tezler okunacaktır. Bun
dan sonra ıırasiyle Pro•esör Yusuf Zi-
ya Özer son arkeolojik hadiseler ve su· 
barlar. 

Profesör Myres Yunanistan İran ve 
Beniisrail. 

Profesör Abdülkadir t~an Paziri~ 
hafriyatı. 

Profesör Dr. Schede Anadoludaki 
Yunan ve Roma hara.i:ıelerini araştırnu 
netodu. " 1 • • 

Profesör Von Der Osten Anadolu
nun milattan önce üçüncü bin yrlı. 

Profesör Marinatos ikinci bin yılda 
Girit ve eski Anadolu dünyası. 

Dr. Bittel Prcistorik devirde Ana
doluda ölü gömme adetleri. 

Profesör Güterbock Etilerde tarih 
yazıcıhğ .. 

Dr. Brandenstein Türk .diliyle Et
rüsk dili arasındaki gramer yakınlığı 
hakkındaki tezlerini izah edeceklerc!ir. 

Yeni gelen iki prefesör 
Romanya asarıatika müzesi asistar" 

Dr. !on Nestor ile Cezair üniversitesi 
müderrislerinden Maurice Reygassc, 

tarih kurultayına i,tırak etmek üzeıc 
dun Köstenceden şehrimize gelmişl:!r· 
.dir. 

Bulgar ordusu 
manevralan 

Umumt harpten beri yapılan 
ilk manevralar pazar günü 

başlıyor 
Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar ajansı 

biJ:iiriyor: 
Balkan harbindenberi ilk defa ola • 

rak yapılacak olan Bulgar manevrala
rı 26 eylül akıamı ba§hyacaktır. 

Popovo ıehri civarında cereyan ede· 
cek olan bu manveralann hefedi, mo • 
dem piyaı:le fır kalan ile motörlü fırka • 
lann teşkilatını ve aevkülceyş kabili -
yetlerini tetkik eylemektedir. Mmi mü. 
dafaa meselelerinin yalnız zimamdarla· 
n değil, fakat bu meselede bir rol oy
nayacak herkesi alakadar eylediğini te. 
barüz ettirmek üzere, bu manevralar 
ilk !defa olarak, umumi ve aleni bir ma
hiyet arzeyleyecektir. 

Profesör Baxter gitti 
Sultanahmette Arasta aokağmdakl eski 

Bizans sarayı hafriyatmr yapan proteııll~ 

lstanbulun 
Meşhur yankeslcllerl 

Şimdi trenlerde faaliyette 
ı:::-!rnç gün evvel Ankara. treninde 

bir mebusun 3000 lirası çahnmı§tı. 
Bundan başka tzmirden tstanbula se 

len Mersinli bir tüccarın C:a Bal.kesir 
treninde 2800 lirası, Konyadan istan
bula gelen b:r bakkalın da ı 600 lirası 

çalınmıştır . 
Trenleı'l:ie ve Anadolunun bazı şe

hirler nde bunlara benzer hırsızlıkların 
tstanbuldan uzaklaşan meşhur sabıka -
lılıır tarafından yapıldığı ar~laşılmakta. 
dır. 

Son günlerde lstanbuld;.ki sabıkalı 
yankcs:-ei ve hrrsız:a:ın ortalıkta görün 
memesi, bunların İzmir Fuarı ve Ana • 
doludaki diğer panayrrlar münasebc. 
tiyle oralara gitmelerine hamlolunmuş. 
tu. 

Şuradan buradan gelen hıtberler bu 
zannı teyit etmiştir. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü bu vaziyet karşısınc!a bu 
iş1 ·-de ihtisası olan değcrlı ınemurla · 
rındıın b'r kaçını tre;ı hırsız'armın ya -
kal.lnmasına memur etmiştir. 

Hapishaneden 
kaçtılar 

Bursa 21 (husust) - M. Kemalpaşa kA.. 
!!abnsınuı hUkQmet ve jandarma daireleri 
arasında bulunan tek katlı hapishane bina . 
smm arka tarafından Uç mahkQm kaçmı9. 
tır. MahkQmlar hapishanenin arka!lmıJ:ııı 

bağ'.antı mcvkllne çıkmışlar ve dereboyunu 
takiben kaçmı§lardır. Jandarma firarllerln 
fzl Uzerfndedlr. 

yapılmış ! •ere~ 
Son yapılan bir keşifle , h~~tit8 

düşman askerlerini öJdürınek :ıerı:e 
onları felce uğratmak gibi ye 
mıhlamak kabil olacaktır. k ;ıet. 

Bu keşifle ortaya konuıaca ~4' 
dü~marı askerlerini topla. \'eya r!P'' 
şunla öJdürmiyecek ve onları a1' f 
olarak değil, ancak baygın olaJ' 
re serl'!cetkir. ıaıı ı" 

Bu suretle, mağlup oıınu~ 0 ~af.' 
kerler hareketten aciz ~s.ıaca~·ud:IV: 
taraf ilerliyecek ve eehırJer, ıır~ F 

kan dökülmeden almacakt.Jr. SO ~d~'J· 
kerler ayıltılacak ve tekrar ~ , 

$' 
caktır. ksld~. 

Harbi tamamen ortadan ce>-e •· 
yan insanların aczini bir dere 'f 
dar zayıflatan hayırlı bir ke~~~ tc? 

Diğer taraftan, bu sene Pa~ı re ~,t' 
lanan bir kongrede tabii 8.fet ~e ~ 
şı çareler aranmaktadır. zel~·e '~ rf 
lu. yıldırım, kolera Mlgt111 tıere ~ 
gibi insanlığı tahrip eden {lfe ,-eri--:! 
şı niçin ilmin ve fennin ~n 5~ıı (ıli1 
teriyle mücadele edilmesın? )reııi .~ 
ile harekete geçen kongred.e ı;ıJ11: 
şifler gözden geçirilmekted•f· '}\il\'&' 

rm arasında, yeni bir siperi ~di~jlt; 
dır. Radyumla işliyen ve § 

1 
Jılf'" 

den bir kaç milyon daha fa~ \ır 111! 
te olan bu siperi saika bUyül< eltte ' 
taka dahilinde yıldırımı çeltııl 
toprağa naklaetmektedir. 

• i. ... • - ., .... lal! .. •&•±BBl811 .. .-~ 

1 

SUMER BANi< 
Umumi Müdürlüğünden: 

llı-nkamız tarafından Avrupaya tahsile gönderilecek liM mezUıtl~ 
müsabaka imtihanına 28-9-937 ıalı günü aalxıh a<?At (9) da hU 

1
,9' 

ve .\n.karad:ı başlanacaktır. Evvelce müracaat eden taliple-rin eısı geç~,;" 
957 pazartesi günü saat 14 e kadar htabulda Bıanlwruzın Galatadaki 
•İJ'\e mÜr2'ceatları limmdır. 

HA YIR ' • ''Bay Tekin 
oe~nn anır 

Afrikada ,, 
Hafta Daına 

ALKAZAR Slnemasıııdll ~ 
Ba.kster bu seneki me!!alsfnl bitirerek dUn -~~~ 
a.k§am Londraya hareket etml§tfr. l 

Sevğili halkın arzusunu yerine getirdik ~ 

" 
' • . . . • • •• \;, • •• ' . • • • -o • Nrt 

1937 - 1938 senesinin en gözde aiucma yıldızı ROBERT TA YLOR ve dedikodulu &fk ma,eı11laı1 ll" 
bütün dünya gazetelerini dolduran aevciliai BARBARA ST ANVtK tarafından nefis bir surette yarat• 

büyük Aşk • Saadet - incelik ve güzellik eaheserl 

NAMUS BORCU Fr:~=:~c
8 

Bu akşam M E L E K sinemasının 
Beyaz perdesine şeref verecektir 

iiı•••••••••••• Numaralı biletler aatılmaktadır. Ttlefon:40868 ·········~~ 

Yarın akşam 
MARlE BELL - HENRY ROLLAN 

sinemasında 
ve JACQUE CA TELAtN•in temıili ve VlCTOR MARGUER11'.&'iıt 
SARAY 

meş lıur romanı ve senenin en büyük Franıı~ filmi 

Erkek Kız (LA GARÇONNS) 

filminin ilk iraesidir. Haftanın en büyük muvaffaluyeti olacaktır. 
• ~ ,. • • • ıf • ııı; • --- ... . ... ... . ~ . - . . . . 

ku~ualtınkutuh~~clffiEmarethas ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
müşaviri Es•eyid Mehmet tarafından il•&•• 
şehrimize getirilmiştir. ı ı 

Emir hazretlerinin müşaviri kabil j 
olursa. hediyeleri bu~ün Reis0 cumhu
rumur.a takdim edecek ve }pmir Ab- ! 
dullahm bir mektubunu da sunacak
tır. Küçük ÜlkUnün hediyesi de Cum
hurreis'mizin huzurunda verilecektir. 

Mezıın bu'unan Da~bakan İsmet ln
öniine getirilen atlar emaneten Sipahi 
ocağına verilmiştir. 

Esseyid Muhammed, Başbakanımıza 
da Emir hazretlerinin bir mcktubiJe 
beraber bu atların halisüddem oldu~
na dair recere beraatlarını da takdim 

Istiklôl Lisesi · 
• • 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, l~ız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadı~.~t 
2 - Henüz müracaat etmiyen eski talebenin kayıtları kapanmıgtır. BUl'lda.n sonra yapılacak JJl 

kabuledilmiyecektir. 

3 - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

edecektir. · , ... ._ .................. ._ ............ _,, 



t Cinaye t ve aşk romana 
tot.ho Chri8Ue'nin bu en afu:el romaın (VLNQ) taratmdan tUrkçeye çevrilmlıür. 

'---- - 5 
~ ~0tnancı, heyecanlı heyecanlı Fran

!ı ~ta ltonuşuyordu. Komiser de ayni li
da ona cevap verdi. 
\tcnitya Ker, sakin 11esiyle: 

~ ..... 'l'ces!):ife şayan bir hadiıe... Fa
~· bay komiser, hakkınız var. Vazife-

1 l'apmak mecburiyetindesiniz 1 
l>oliıı amiri: 
.-Teşekkür ederim, efendim! - de
~ Ve sonra ilave et~i: • Bayanlar, bay 
~ liuradan dışarı çıkmamanızı rica e
~ .. Ben, doktorla... Affedersiniz, 

•z? .... 
' Doktor Briyan. 
' Mü§errcf oldum. 

~ ' .. . Doktor Briyanla birkaç ~ey 
~~lllırıak istiyorum .. Buyurun. yan ta· 

~ Stkilelim. 

; :Sen de gelebilir miyim? 
~ ll suali uzun bıyıklı, kısa boylu a-

• •orınu ·tu. 

~:0ırıiıer, döndü. Lafa karr§an bu 
~ Ycıizi tersliyccekti. Fakat bird<"n-

t Y'İizünün ifadesi dcği}ti. 
~ij;:- A. .... Affedersiniz,,. Bay Puaro ! 
~~ U~Uzü göı\.inüzü u kadar sarnu~sı
~ 1ti lz kalsın sizi tanıyamıyacaktım. 

lt tdcrim, buyurun 1 
ilpıyı açtt. Briyanla Puaro'yu ö!tn geçirdikten r.onra ic;eriye ıirdi. 

11 tkada kalan yolcular, JÜpheli ıüp
; ~~.giren iki tailsa bakıyorlardı .. 
'"C(lı liorbüri mırrlGandı: 

~~Ne dife bizi bıırada hapsediyor
lı· bu herifi yanlarına alıyorlar? 

~Ilı ır sıra üzerinde rr.ütevekkiline o
~111 olan çiftlikçi asilzade kadın Ve· 

ker cevap verdi: 
1 ' l!elki Fransız po1ic .• ne menıup
·~ \'ahut da r:im:ük hafiyesi .• 

\ 0rrnan Gel, mahcup bir eda ile 
1
>'c hitap etti: 
~ Matmazel, zannedersem, ben ıi-
111t'de rastladım. 

' levct. oradan ~e!ivorum. 
guzeı memleket ... Çamlar ne 

c ~İbi kokuyor. 

:::- Cidde:ı .... Çok "üzel. 
~tl'k • 
, 

1 anlı. cesaret t. ı•ldu. 
' ~en .... Sizi tayyarede hemen ta-

~"· 
, iri, hayretle: 

C 'i ok canım. 
tııç adam ili ve etti: 

'~ llu ölen zavallı kadının katJerlil
' ltıa.aına ihtimal veriyor musunuz? 

~Yet Ö 1 ·· .. .. B" 1 t' .... y e goı unuyor.... oy c 
~tııiYetin i§lendiği yerde bulunmak 
~ t hoş bir §CY değil. 

'\1t •Özleri söylerken ıenç kız ür-

\. ~()r 
.'\b tnan Gel, ona yaklaştı. Onu 
~~ ~l tehlikelere karıu muhafaza et-••r :r ~ 1Yen bir hali vardı. Baba oğul 
~' tılar hala aralarıncla Fransızca mü 
. :'\i Cd' 1 R'd t .. •yor ardı. B;.y ı er, cep deı-

'llıı lllı.ıtemadiyen he&aplar yapıp kol 
·~~bakıyordu. ı, .. :ii Horbüri. ökçe

t tt· ıtaızlrkla yere vuruyordu. Tit
-:Ylc bir cigara j'~ktı. Yolcuların 
)•tır ?ulunduğu odanın kapısında 
ı()d bır polis nöb:t bekliyordu. Y•n 
)t ;da komiser Jap doktor Briyan
' li~aroyla konu§uyordu. 
~Ilı 0Yle vakalarda daima hazır na
' ~bay Puaro! 
~lld a siz, azizim? ... Tayyare istas
ıı~~ hemen kar§ımıza çıktınız .•• 

(~>' 1 ırıutat yeriniz Lurası değildir ... 
' ~ illnıış olaca1<sınız ı 
İtlrı en bü;•:.ik bir kaçakçı şebekeıi
lc deyim de burada onun için te· 

it~~ bulundum. Fakat itiraf ederim, 
ı~ deltj bir vakayla senelerden beri 

~~a.rnıştım. Haydi artık i'e giri
i~i ıca ederim bay doktor. bana ad

'}( "c isminizi sö;·ler misiniz'! 
brj Ulak ve boğaz mütehassısı dok· 
~~:arı, 329 Harli sokağı. 

ilda oturan bir katip not aJıyor-
1\tı 
~ dcui ki: 

'd ilbıta ooktorurr.uı: cesedi m•ıa
~ ~t Ctcktir. Maama~ih tahkikatla 

.,... bulunmanız j?zımdır. 
"ek· 

' (j 1 efendim. 
ıı11 1 iıırı hadisesinirı ıaıt kaçta ol
'~ takriben ban:. aöyler misiniz:' 
~ ıq drn.ı muayım: ettiğim zaman 

ttcn beri ölmüı olduğunu an· 

!adım. Bundan fazla kati bir şey söy
liyemem ... Zaten garson da meı.clenin 

Londraya varmamıza beş dakika kala 
farkına varmış, fakatgarson kadınla son 
defa olarak üç çeyrek evvel konuştuğu
nu söyledi. 

- Eğer hakikaten ortada bir ci.1.ı
yer varsa zamanı nisbeten taayyün edi
yor demektir. Şüphe uyandıracak her 
hangi bir şey dikkatinizi celbetti mi di· 
ye sormağı zait buluycrum. 

D-0ktor başını safü•aı; Puaro hü
zünle içini çekerek: 

- Benim de hiç bir şey dikkatime 
çarpmadı 1 - dedi. - Ben zaten gerek de
niz gerek hava seyahatlerinde daima ra 
hatsızlanırım ... Onun için sarılıp s::ır

malaşır, uykuya dalarırr .. 

Jap: 
- Doktor 1 Sizce bu öF.imün sc::oc

bi ne olabilir? 
- Kati olarak l:>ir ··ey söyliyemem. 

Böyle vaka karşısımh fethi meyyit 
yapmak mecburiyeti vardır. 

Komiser hak ver 3i: 
- Te}ekkür ederım. doktor! Sizi 

daha fazl.a işgal etme;, istemem. Yalnız 
bazı resmi muamelatn lıütün yolcuı.ır 

ıibi tabi olmanızı rica edeceğim. Ma
attceuüf sizi istisna dı:meyiz. 

Briyan,ş gülüms?dı: 

- Rica ederim. Be-nim ne bir sapa
nım, ne de insanı öl fürecek ba~ka i:ıir 

aletim vardır. Bunun böyle olduğuna 

yakinen kanaat hasıl etmenizi isterim. 
Komiser, maiyetimteki polise işa· 

ret ederek: 
- Sizi aramasın3 müsaade edin. 
Ve ilave etti: 
- Acaba bu dikendeki zehirin ne 

cinsten olduğuna d1ir lıir fikriniz var 
mı? 

Hekim başını sallıaclı: 

- Kimyevi tahlilini yapmadan bir 
.,." tı:.nvlt:melc miis\cül n~ur ... Vahsi ka· 
vimlerin ekseriya ku:Jc1ndıklarr t:ehır 

Kı:.irar' dır. 

- O zehir ani surette mi adamı öl
d:irür? 

Doktor: 

- Kürar zehirinirı tesiri, yıldırım 

gibidir. İnsanı ani ~urette öldürür. 
Komiser: 
- Onu ele geçirmek kolay -0lmasa 

gerek! 

- Tabii .... Herkes t:lde edemez. 
Polis amiri, §akacıydı. Nükte yap

masını severdi: 
- O halde sizi adam akıllı aram.ık 

lazım! - dedi. 
Maiyetindeki polisi çağırdı. Dokto

ru yanındaki odaya, muayeneye götür

düler. 
Jop, Puaroya baktı. 
- Ne garip macera .... Masal gibi 

bir şey .. insan nasıl tasavvur edebilir 
ki, bir zehirli diken, bir tayyarede, kim
senin nazarı dikkatini relbetmeden, sa
panla yahut tüble atıl.tbilsin ... 

- Pek doğru söylüyorsunuz. 
Komiser ilave etti: 
- Adamlarımdan iki kişi tayyareyi 

aramakla meşguldürler. Tabiatiyle pat
mak izlerini de aldıracağız.. Şimdilik 

gareonların ifadesine bir bakalım. 
Kapıya doğru yür:iyüp emirler ver-

di. İki garson içeriye (rdi. Küçüğü ar· 
trk kendine gelmişti. Fakat lianrinın 
hali rengi uçuktu. 

Komiser; müşfik hiı baba tavriyle: 
- Oturun. çcx:uklat ! - dedi .• Pa

saportlar siz de mi? 
Ret1mi kağıtları uzattılar. Zabıta me

muru hepsine göz atarak. ölen kadının· 
kini açtı: tctkika ba~lculı: 

- Anna Morison... Fransız pasa
portu ... 

(Dcvanu var) 

384 sene evvel bugün 

------------~----------..... ... 
Kemend 
Şehzadenin boğazına geçti ve 

o "baba, baba,, diyerek 
can verdi 

iki bas da 
dışarıda 

kesiliyordu 
1553 :>,lı 21 eylQI (UnU, 384 sene evvel bu.. 

gün Saruhan valisi şehzade Selim Bolvadin. 
de bulunan babaaınm elini öpmek için ordu. 
ya geldi. S~ferde beraber bulunmak mUıaa. 
de.sini aldı. 

Osmanlı saltanatmm ı;ok ,a.rip ve çok 
yUz kızartan hA.diselerinden b!ri de hiç §tip. 
hesiz manasız ve ııebebaız idamlardır. Bu o 
kadar çoktur, ki idamlarm tabil bir kanu.ı 

hUkmUnde olduğ'Unu kabul etmek ltzım. Ku 
dettığimlz idamları suçluların idamı ıanmıı. 

ymız. H&yır, küçtik bir şliphe ile bllba.nın, 

ya.ni padl:abm vezirini, oğlunu , ,u veya l>ı : 

memuru öldtirtmeıin<len bahsediyoruz. Harp 
de en bllytık muvaffakiyeUer kazanan padl. 
şahlar kendt evllUarını gözleri önünde öl. 

dilrtmUşlerdir. Burun bu cinayetlerin en 
dch§et:ııerinden birini anla.tacaıız. 

Padi;;ah Süleyman orduııu ile Erefllye ıel. 
mı,u. Oğlu ıehzade Muslata babumm bu. 
ıundufu mevkie gelerek otak kurdu. Evltt, 
babasının iltifatına m•zhar olacağını umıı. 

y~r. seviniyordu. 
Bır gtın sonra vezirler, oehzade Mustafıt . 

nın çıı.dırına gf'ler~k elini öptUler ve kıymet. 
u hediyeler a.ldıktan ııonra; 

- ŞehzadernJz, dedıler. Mtikellet bir ..ıt 

1ızl bekliyor. Şevketıtl padlşahımızm elini 

opmeli Uzcre ota.fı hümayuna te§rıtlerlnizi 

ocklerl7.. 
:Mustafa tuzağa düşUrUIUyordu.ÖldüMllecf!lı 

ti. Blr şeyden haberi olmayan ııehr.ad~ atma 
binerek koendıslne delllet eden vezirlerle otL 
tı hümayun yolunu tuttu. Yol Uzerinde top. 
ıanm~ yeniçeriler elleri çatlayıncaya kadar 

alkışlıyor padişaha ve Mustafaya dua ediyor 
!ardı. 

ı;Jehude otağın önünde atından lnerelt 
içeri girdi. Babumm &1ller~11zU ile ka.r;ıla. 

:acağmı du?unuyor ıceıe rcııyordu. ll'akat 
otağın lt>ine ilk adımını atar atmaz ~qırdı. 

Karııeında baba.c;mm yerinde yedi di111lz hain 
bakıılarla ltendıelnl ııUzUyorlıı.rdı. 

Saraym rütubeUI mahzenlerinin, karan. 
!ık dehllzlerinde en korkunç cinayetleri itle_ 
dikten ııonra bunu bir tek inıana &öylemek. 
ten lciz bulunan dllılzler, aanki mahrum bu 
lunt:lııktarı konu,mamn intikamını alıyormut 
gibi emredileni boğar \'e bunu tabii bir v&. 

zile ııayarlardı. TUyler ürperten hldiseler 
karşısında kılları krpırdamıyan dil.ıılzler, ko. 
nu§amadıkları için olacak vahft bir kaplan. 
dan farksız olurlar. 

Must&lanm karşısma çıkan dilıizler, vezirı 
aunı İbrahim papyı uykUl\Ulda botınuı o. 
lan dilllzlerd!. Şimdi,, de Şehza.de Muıtatayı 
gozU a.çık ve alenen boğaca.ktardı. 

Atıae bir perde arkasında hızlı hızlı nele., 
l!itslerf geliyordu. Bu. Musta.tanm ba.buıydı. 
Oğlunun öldUrUldtiğlınti rHzlerllc görecektt. 

7 dilsiz şlm;oek süratile Muııtatanm Uzcrlıı' 
atıldılıır. Fakat Mustafa derhal kar~ı dur. 
du ve Uzenne atılanlardan bir kaçım ilk yum 
nıkta yere serdi. Sonra Perdenin arkaamda 
bulunduğunu farketUfl ba.baaı-- ~lendi: 

- BR.ba, ~öyle bu adamlar yanlı§ hareket 
<'diyorlar. 
nk atıJı~ta mu\'atfa.k ola.mıya.n dilsizler ikin 

cı hamleyi yapıyor'ardı. Her tararı !arılan 

Mustafa en nihayet ba~mı kemende kaptır. 
dı. Artık kurtulu!Ş yoktu. , 

- Ba.ba, baba.. diyerek can \'erdi. 
Bu e.ıınada ~ehzadenin lnıra.horu ile bir a. 

ğasınm dııarda da b&Şları kesiliyordu . 

Niyazi Ahmet 

Tonton 
amca 

ve 
hırsız 

s 

Tren 

Vazaın: ilhan 1aı us 
Hareketten belki yarım saat sonıa 

c.amın önüne geldi. Rafl.ua, bo~ yerlere, 
ve yüzümüze baktı. Tereddütten ziya
de korkuya ben'ziyen v~ küçük. san 
&özlerini bir saniye içın bir deniz feneri 

gibi parlatan. aşikar bir irkilme ile ev
vela koridora doğru kımıldadı, sonra 
vazgeçerek uzun bir atlım attı, kapıyı 

açtı: 

- Müsaade eder"Seniz ben şuracığa 
ilişeyim. Zaten yolum kısa, Sabancaya 

kadar .... 
Ceketini çıkarmak istedi.Fakat bir ko 

lu henüz sırtında idi ki .iki eliyle göğsü 
nü ve sırtını yokladı. Terli olduğunu 
gö11:.ince vazgeçti, çıkardığı kolu tekrar 

giydi. 
Elinde yeni alınmış kapaklı bir kır 

sepeti vardı. Onu evvela yere. iki baca· 
ğının arasına yerleştirdi. Fakat tren 
sarsıldıkça sepet, uf"lk, kısa cam şıkır
tılariyle sallanıyordu. Kaldırdı. kanape 
nin üstüne koyarak dirseğiyle kapağına 
dayandı. Sepet çıtırdadı, baktı, tekru 
aldı ıepeti rafa doğru uzattı. 

Rafta hiç bir şey yoktu, fakat bir 
türlü münasip yer bl'lamadı. Belki be~ 
dakika, ta pencerenin dibinden kap<ya 
kadar, sepeti kıpırdamadan tutacak bir 
nokta aradı. Nihayet tam oturduğu 

köşenin üstüne düşen zaviyede karar 
kıldı. 

Ama yerde ve kanepede rahat dur
mıyan sepetin rafta sallanmadan otu· 
rac.ağına inanamıyor ve sık sık başını 

kaldırarak, hatta bizim kendisinin ha
reketleriyle meıgul olup olmadığımızı 
gözün:in uciylc kontrol ettikten sonra 
sağ veya sol elini, dizinden sepete doğ
ru uzatarak, endişesini ortaya vuruyor
du. Bu elin. bütün ko:-kulara rağmen, 
nihayet yan yolda durarak geri döndü
ğünü ve dizlerin üstüne düştüğJnÜ gör
düm. 

Arkadaıım onun ıırasında ve pen· 
cerenin yanında oturuyordu. Pek ziya
de merak ettiği halde, ancak bana ba
kan gözlerinin köşesniden ne görebilir
se onunla iktifa etmeğe mecburdu. An,a 
ben kolayca ve rahatça yeni yolcuyu 
ıeyredebiliyordum. Yalnız açıkça onu 
rahatsız etmemek ve bu suretle hareket 
lerine bir bozukluk vermemek ıçın 
koridora, perdelere ve koridorun pen· 
cerelerinden 'görünen kırlara bakıyor
dum. 

Kalktı, sepeti yere indirdi ve dizle
rinin arasına sıkıştırarak bir horos ıi
bi öten kapağını açtı.Sepetin için.de yağ 
kağıtlarına aarılmıı ve kırmızı kınnap
larla bağlanmıı, irili ufaklı birçok pa
ketler vardı. İçinde iki ufak çavdar ek· 
meği ısakladığrru açıkçc ilan eden biri
ni aldı, altına üstüne baktı, tekrar yeri
ne koydu. Başka bir raketi daha kısa 
bir tetkike; bir üc;üncüsünü büsbütün 
ani bir muayeneye tabi tuttuktan son-

ra, sepetin istifi içinde bozu)mamıı olan 
eski yerlerine itina ile yerleştirdi. Bu 
paketlere bakarken gözlerine dikkat et
tim: Bu gözler, uzun zamandır görül
memiş bir çocuğa götürülen hediyeleri 

hayranlıkla ıeyreden bir babanın göz
lerindeki manayı taııyordu. Fakat ou 
paketlerin cümlesinin. hiç olmazsa or-

taya çıkan üç tane•i;1in tamamen yol yi
yecekleriyle dolu olduğunu arkadaşını 
da, ben de anlamııtık. 

Sepeti unutmuş gözüküyordu . Fa
kat bir rampa başında dizelri birdenbi
re sallanıp gevıeyinc: ıt pet, dar dibinin 

üıto:inde süratle yana yattı ve kapaK 
hala açık olduğu için i~indekilerin ya
rısından fazlası yere döküldü. Yolcu 

sancıya tutulmuş gibi belinin J&t· 
tarafını s.üratle arkaya kıvırdı, iki eli· 

nin parmaklarını avuç derisini çatlatır· 
casma açtı, sonra öne doğru atılarak 

döşemenin üstüne kapandı. Ama çok 
geç kalmıştı. Biz sepetin devrilmeı>iylt 
yolcunun yere kapanması arasında ge
çen kısa zaman parçası zarfında, yeı e 
dökülenleri görmüştük : 

Bir ağız armoniği, bir şiringa lasti
ği, ince eczahane kağıdiyle sarılı bir 
ilaç kutusu ve bir sift eski pandofla. 
Bunları çarçabuk yerden topladı, sepe
ti kapadı, tekrar rafa yerle§tirdi. A
vuçlarını biribirine sürterek tozları silk 

ti ve ilk defa olarak ukasına dayandı. 
Arkadaşıma bakt.m. O bana daha 

evvel bakmıı. dudağının çok kenarını 
oynattı. latemiyerek ben de ayni ~yi 
yaptım. Sonra gözlerimi koridora çe· 

virdim. 
Misafir bir cigara paketi Ciıkardı. 

(11,S) luk bir cigara paketi! Daha açıl· 
mamıştı. Tımağiyle kenarını yırtmak: 
istedi, olmadr.. Diplerinden kesilmiş 

olan tırnaklarına baktı, sonra üst 
yelek cebinden bir kibtit kutusu çrka· 
rarak kenarından bir uzun kıymrk ko· 

pardı. Bununla paketin kenarını keııti, 
açtı. Bir cigara aldı. Bu cigarayı baıtan 
başa iki parmağı arasında oğdu, iki u
cundaki tütünleri fiske ile silkti. Fakat 
beğenmedi bu cigarayı... Onu kutuya 
koyup ba.ıka birini aldr. gözlerine yak
alştırıp gene ayyıldıza dikkatle baktı, 

sonra avucunun ortasına koyup tartar 
gibi hafifse salladı ve açık avucunu ci· 
gara ile beraber dizinin üstüne dayıya
rak başını koridora çevirdi. 

Tren uçuyordu. 

Fırsat 

baktım: 

• * • 
dü~üşken iiıtüne başına 

Siyah bir ceketin altına çizgili, gri 
bir pantalon giymişti. Koyu kahve ren· 
gi kadifeden bir yelefi vardı. Potinleri
nin burunları kabarık ve mukarat ile 

tarak araıı iri zımbalı bir §eritle süsl•Jy· 
dil. Pantalonunun ütüsü bozulmasın 

diye vakit vakit iri, kı11ı elleriyle diz 
kapaklarını yukarı doğru §;ekiyor ve o 
esnada açık filizi renkli çorapları görü 
nüyordu. Cigarasından üç nefes çekti, 
çekmedi. Kapının yanına çakılrruı olan 
cigara tablasını eliyle yokladı. Tera çe 
virip içini boşaltmak için bir mihver et
rafında dönen bu alelicaip şeyi galiba 

şayanı itimat bulmadı, kalktı, kapıyı 

açtı, lroridora çıkıp kapıyı tekrar kapa
dı, pencereden cigarasını mümkün oldu
ğu kadar uzağa fırlattı, dönclll , kapıyı 
çatı, oturdu yerine, k::ıpadr kapıyı. O 
sırada bir şey nazarı dikkatini celbetti. 
Kapının tokmağını yokladı. Burnunu 

cama dayıyarak koridor tarafındaki tok 
mağın da oynayıp oynamadığına baktı • 

Soluk dudaklarının iç zarında müs
terih bir gev~me belirdi. Bana döndü, 
bereket gözlerim ba)ka yerdeydi. Te
pemden tırnağıma kadaı, deminden beri 

hiç belli etmediği ve göstermediği bir 
sükunetle, beni süzdü. Kirpiksiz göz 
kapaklarını küçülte küçülte ve avu
ciyle dizini sıvazlrya sıvazlıya, beni 
seyretti. 

Sonra birdenbire yerinden kalktı, 

Tren ineceği istasyon:ı gelmiş de dur· 
muş gibi elini sepete attı, dııarıya bak· 
tı ve devrilmemesi için sepeti yerinde 
oynatarak filenin içinde daha derin bir 
yuva :ıçtı, güldü. 

Koridora çıktı. Evvela trenin gitti
ği yola, sonra geldiği tarafa baktı. 

Rı:izgar uçurmasın diye rol eliyle şapka
sının tepesini bastırıyordu. Uzun müu
det böylece kaldı. Fakat şapkasının ka
lıbı bozulmuştu. Bu sefer sağ elini ba
şına götürerek şapkayı düzeltti. Ama 
gene rahat edemedi, s:kardı şapkayı, 
elinde tuttu. 

lzmite geldik. İstasyon kalabalığı o
nu şaşırtmış gibiydi ... Koridor boyun· 
ca birkaç defa gitti, geldi. Sonra acel: 
acele kuompartımana daldı. Bir an bize 
baktı, sonra sepetini aldı, çıktı. 

Tren düdüğünü öttürüp hareket 
edince, az ötede bir acıklıkta, onu deni· 
ze doğru yü11:irken göı dük. 

İlhan TARUS 
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Yeni Alman ticaret 
anlaşması 

Anlaşma etrafında tam malumat veriyoruz 
Muahede bir seneliktir ve iki taraf itiraz 
etmezse birer sene mtlddetle uzayacak tır 

Bu ayın 15 inden itibaren tatbik mev } 
kiine girmesi mukarrer Türk - Alman 
ticaret anlaşması Vekiller Heyetine ve· 
rnm=ştir. Bir senelik olan yeni anlat • 
mayı her iki taraf mayıs ayında 
bildirmek §Utiyle feshetmek hakkını 

haizdir. Böyle olmazsa anlaşma birer 
sene müddetle uzayacaktır • 

Eski anlaşinada iki ay bir fasıla ik 
fesih hakkı. mevcut olduğu ve bunun 

bilhassa ihracat mevsitrbniz<1e Alman. 
larca tatbik edilmesinin tevlit edebile • 

ceği mahzurlar bu suretle önlenmişti. 

Almanyarun Türkiyeye yapab'leceği ih 

racat nisbetinde Türkiyeden Almanya· 
ya Türk malı ihrae olunacaktlr. 

Türkiye ihracatının meva~m fark ve 
kaTakteri ve çinde bulunulan aylann 

Türk ihracat mevsimi başlangıcı olma· 
sı ldolayısiyle • bu nisbetin dQba elasti· 

ki olarak tatbik için - Almanyanm Tür· 
kiyeye anlaşma devresi zarfında, ihraç 
edebileceği Alman malı kıymeti yekQ • 

nuna mütenazır olarak, Türkiye mal • 
lan için kontenjanlar tesbit olunmuıtur. 

Bu liste harkinde kalan 'l'ürk malla
n kontenjansız olarak Almanyaya gire 
cektir. Listede görülen nisbetle Alman 

mukabil ihracatile mütenaaiben arttırı
l ıp eksiltilebilecektir. 

Barsak 
Bal mumu 
Palamut 
Buğıjay 

Arpa 
Dan 
Burçk 

r:uşyemi 

Yün hah 
Kürklü de:i 
Pamuk kiispesi 
Zeytinyağı 

Nohut 
Kuru kaym 
Kepek 
Manyazit 
Antimuan 
Krom 

1,000,000 
106,000 

1,000,000 
4,800,000 
2,000,000 

286.000 
1,000.000 

300,000 
541 ,000 
105,000 
361,000 

33.000 

300 000 
91.000 

700.000 
5,000 

53,000 
2,000,000 

·lngiliz Milli 
takımı 

Glukovda İskoçyaya çıkacak İngiltere mıl 
11 takımı teeptt edilmlıUr. Dikkat edJlece!t 
olursa meohur Araenaldan blçbir oyuncu alın 
mamı§tlr. Takım §Öyledir: 
Vodley (Şelııa) Beeda (Sponıton) Barkf'ıı 
(Mançeıter), Villngam (Hudemild), Young 
(Mançester), Bray (Mançeater C), Hattle 

VOf (Stokçltl), G&lley (Volehapton), Stell 
(Steksiti), Vestvood (Bolton), Açhall (Vo\ 
verhonpton), 
İhUyat (Sm.lt (Lelçtaer (Cfty) Pullls 

(Şelsa), 

Hücum hattı hep Vcnbrden teeıkkill et. 
mlıtfr. 

HABER - J\JCpm postuı 

Türkiye futbol 
birinciliği 
yapıhyor 

Ueı;en sene milli kUme \'aziyetinln !hda. 
eından .sonra. bazı mıntakalar mlllt kUnıe 
den hariç kalmı,Şlardı. Bu hal karşısında Ilı. 

male uğra.dık!anndan bahseden bu mmtakd. 
lann itirazları nazan dikkate alınmış bu 
mevsim zarfntd& 1ıt&nbul, Ankara, ve İzmir 
bölgelerinin iştirak etmiyeceklerl bir TUr. 
kiye birinciliği yapılmasına karar verilmlj. 
Ur. 

Maçlar teşrinievvelln ilk haftasında başlı. 
yacal{tır. Grup haline ta.kıılm edilecek mın. 
takalar kendi aralarında maç yapacak ve 

. grup §&lllplyonlan Ankarada toplanarak tL 

ralarmd& ve bUyük stadda Türkiye birinci. 
ııgı için kendJ aralannda çarpışacaklard•r. 

Federasyon bölgelere gönderdi~! bir tamimde 
mmtaka .,amplyonlannın isimlerini lııtemış. 
Ur. 

Gruplar önUmUzdeki hafta teııbit edllec~k 
ve grup maçlarının yapılacağ:ı yerler bldJlrl . 
lecektir. 

lstanbuıspor 
klilbUnde çay ziyafeti 

lstanbulspor klUbU bqkanlığmdan: 
Yeni faaliyet senesine girerken çalııma 

programımız etraiında görtl§mek Uzere ldU. 
biln Çarşıkapı caddesinde yeni taşındığı 

blna.amda ocre!lerlne tertip edilen çaya 25 
cylQl 937 cumarte.si günU aaat 16 da bütun 
faal sporcu arkadaşların gelmeleri rica olu. 
nur. 

Bir lspaoyol 
oyuncu Parlste 

tııpanya mm takım oyuncularından Regu 
rio Fraıuaya gelmlıtır. Ve Rıuılng klUp d!S 
Pariye glrmiıtır. Kendlal bu hafta Llle karıı 
oynıyacaktır. 

Almanya yeni G. t. R. kararnamesi. 
nin ikinci maddesi şümulüne giren 

memleketler arasında bulunduğundan 

her nevi Alman malı Türkiyeyc konten
jansız girebilir. Liseler Alım, Satım Komisyonundan : 

Beherinin ilk teminat ET;:siı.tme Yumurta 400.000 kental olarak kon
tenjan listesine ilave olunmuıtur. şiin.. 
•diye kadar Almanlar bhı ha!tadaıi fazla 
bayat yumurta tcıebbüsünlln yilzde 

15 i geçmesini şart koyuyorlardı. Bu 
nispet yüzde 40 a çıkanlımt ve mr haf

tat!an bir 4ya lradat ola:n y\tmU'rta ır. 

nıflan da ilave ettirilmiıtir. 

Erao.kın cinri Mikta'n. Tahmin Fi. Lira Kr. 
E1.siltm.en in 
yapılacağı 

gün 1J6 saat 
nin şekli 

Kontenjan ile ihraç olunacak mad -

deler ve mark olarak kıymetleri §Öyle
dir: 

Tütün 11.000.000 
tlzüm 8,500,000 

1ncir 1,500,000 
Fındık 12,500.000 
Badem 106.000 
Pamuk 5,000,000 
Ceviz 1,200,000 
Yün 3,600,000 
Tiftik 4,800,000 
Kendir 7,900 

Sovyet 
Rusyada 

Be7 lıiikUmet reisi, on 
başvekil azlolundu 

188 kişi asıldı 
Moskova, 21 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

. Mahalli gazetelerin neıriyatı ·hulasa 
edilirse, bu sene 4 ağusto&tan 4 eylül 

taTihine kadar geçen bir aylık müddet 

zarfında 183 kiıi ihanet, casusluk veya 
suikast eürmiyle kurıuna azilmittir. 

Bunların 51 i Leningrad nuntakaaında 
vuku bulmuştur. 

Diğer taraftan federasyona dahil cüm 
hur:yetlerden beşinin rcisile onunun 
baıvekiti 1936 danbcri azlolunmuıtur. 

Srıv:·ctıt'ı-f Ros tc;\•da çıkan •'Yolot .. a111ı 
gazete!er! bu ayın 16 sr.ıda yeniden "altı 

ml!kaı,;ı lhlll.:\lcl ve sabotajcı Kolkoz .. un kur 
'i'!n:ı lll"Zlldlğlnl h:ı.bcr vcrmel<tcdir. 

-- -------------
Faciaya bakın 

Bil m iyerek ~ocuğuliu 
ö ldUrdU 

Balıkesir ~ı lhu3Ust) -;- Göle ilçe mer~t>. 

zln!:ı Snllmb~y mahallesinde oturan mahal. 
ı" r.ıt!nıcssıll Reldrln altı buçuk aylık kız 

t•ocu~u bc:;il:te ..,ıu olarak bulunduğu haber 
veri!rr.toı. Mı.idC:oium:ımlllğin yaptığı tahki. 
.at ve doktor raporu netıccsl'ld~ anasının 

C'<..:uğu yUzllne örttü~ü bir bezden bava ala. 
r.•ı,,-arak .ku.cz.ğızm boğulduğu anla§ılmıı. 

tır. 

Kilo KUTU§ 

Pirinç unu 700 20 ) 
Un ekstra 14!500 16 ) 
Makarna 4500 26 ) 
Şehriye 1060 26 } 
İrmik "1350 . 18 ) 
Kuskus 4lSO 24 ) 

327 · 15 · 29 / 9 / 937'. çar-
ıan'l'h.ıl •an+ 1!'\ 

· de 

Ni§Uta 600 18 ) 
KÔmiayônumuza bağlı Galatasaray, Erenk5y ve Kandilli liselerinin mayıs 

1938 sonuna kadar ihtlyaçlan olan yukarıda miktar, muhammen bedeli, ilk 
teminat eksiltme gUn ve saatleri yanın da yazılr yiyecekler açık eksiltmeye 
koiımuştur. E ksiltme İstanbul Küttür direktörlüğü binası içinde toplanan ko
misyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamedeki yazılı kanunt vesikalardan başka Ticaret odası
nın yeni yıl vesika ve teminat makbuzları ile birlikte gün ve saatte komisyo

gelmeleri. 
Şa.rb:ıanıeleri görmek üzere komisyon sekreterliğine müracaatları (6100) 

1 

tÇERIDE: 
• Şark mmtakalannda muhtaç zürra& tev 

zl edilecek arazi hakkında 1~ eayılı kanun 
hükmUnUn ta~bul vlltyetlne de tatbiki Ve. 
killer heyetince kararlattınldl. 

• Zonguldağtn yurdııever zenginlerinden 
Mehmet Çelikel viltyete bir lıtida vererek 
30 bin Ura Ue bir lise blnuı yapıp teberrU 
edeceğini bildirmiş ve KUltUr Bakanlığ:ınca 

~.onguldakta blr Uae açılmıuıma deltlet edJl. 
meainl rica etmlı ve yapmak lstediğt llae 
blnuı için proje iatemlftir. 

• Ziraat veklleti, Ege tUtUnlerlnin ıalabı 
için 1zmlrde bir t QtUn eıı.1titll.IU açmayı klL.. 
rarlaşt.mnl§tır. 

• ÖlçWer nlzamnamuinin mUfettiıler ha~: 
kmdakl 4.& UncU maddesi değiıtırllmi§tir. 

• tzmlrln Şirince beledJye reisi Nafiz ıu. 
llstlmal iddia.aile tevkif edilmlftr. 

• tkncl Tarih llUrult&yı mUnuebetile Darı> 
hanede buılan 8,6,7,lS ve 12,lS kunıtluk pullnr 
aatqa çıkanlmqtır. 

• Şftrayı Devlet Adana beledJye relııl hak. 
kında - vazt:eslnl ihmal suçuyla - lfu:umu 
muhakeme karan vermtıtır. 

• Şehrimizde bulunan lktleat vek!leti da. 
imi müsteşarı Faik Kurdoğlu cuma günü \' .. 
Tilrkolts rtlsl Burhan Zihni de yarm akşanı 
Ankaraya gideceklerdir. 

• Trakya genel mUfettl~I KA.zım Diri'<, 
Bursa vallııt Şellk ve Mardin valisi Fehmi 
ıehrimlze gelml1Ierdlr. 

• tı kanunu hUkUm'erine giren gazet• 
yazı işleri mUdUrlerine muhabir ve muharru 
lerl için de bir I§ nlzamnamc:ıi h:ızırlıınm.ı.k. 

tadır. 

• Bu ayın 27 ainde BUb.,.eşte toplanmuı 

mukarrer B3.lkan ticaret odalan kongnn! 
tehir edilmlftir. 

• tetanbul mekteplerine müracaat eden 
hiçbir talebe yersiz bırakılmıyacaktır. 

• Gemliğe bağlı kUçUk çlrtllk köyünden 
Aslan oğlu Ayvaz kıskançlık yüzünden k:l.. 
rtsı Meryem.! ve komşusu Ahmet oğlu Ayeti 
tabanca ve bıçakla yaralıyarak öldUrmUıtu:-. 
KaUI yakalanmıı adliyeye verilmiştir. 

• Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fenl 
Çakmak, "Adatepe,, mubriblle Yunaı:ı suıa . 
rından geçerken Yunan Umum Erk!nıharb~ 
ye reisi general Papagosa tclslzle eeltmla. 
rmı göndermiştir. 

• PendJkte bir hayvan sergiııl açılmı§tır. 
Bundan bqka Silivri, Çatalca, Bakırköy ve 
Yalovada da birer sergi açılacaktır. 

• Safra köyU civarında, merada arkada~ı 
!'feclbl taşla öldür~n ~ 7 yaşlarında Remzi 
dUn birinci sulh ceza mahkem<.'slnde clnayu. 
tini itiraf etmiı ve tevkif olunmuştur. 

• BUyUkçekmece yolu üzerinde kamyon•ı. 
nu devirerek bir kl~lnln ölümüne ve bfo' 
kişinin yara'anmasına sebebiyet \'eren ıorör 
Koço dUn tevkif edilmiştir. 

• Yeni ııııbah pazarları bir ilkteşrlnden 
itibaren kurulmağa başlayacaktır. 

-.. •.. •ta~ 
I~ ·~16 1 
.~.~&:!""!"~....11.ı!!.,~-===:"'-~ -
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(iUnptin dutu,u mıııe,ı n hatııı 

5,47 18,08 
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Yen iden terfi edell 
doktorlarımız 

Mütehassıs 287 doktorumuz 
birer derece terfi ettirildi ş•k 

Sıhhiye vekaleti, } eni tcşkil~t kaıı.ı Fahri, İhsan, Arif, Nazmi, Ahıned 
niyle beraber terfi eden vekalete ba~- rü. Rizeden Süreyya Salim. I r 
1ı doktor ve memurlaıdan sonra hususi Maaşı elll beş lira ola~ a aıı· 
idare ve belediyeler tıüdcesinden maa~ İstanbul belediyesinden JJal'.111 f)' 
alan doktorlar için ,ıe ~u terfi liı;tesi JUsi Fehmi, B~ıkesirden tbrahıtıı_..adill 
h 1 u"•"'ıııeu azır anmıştır: rem, Çankkalcden Kcizım , nU"" ~ıcİ 

Maa~ı seksen lira olanlar Adapazarından Ruhi, Konyadw. adil' 
İstanbul belediye kimyahanesinden Besim, Kırşehirden Naci, Maııı• ndal' 

İsmail Muhlis, Ante')Clen Rifat Hamdı, Semih, Maraştan Sedat, saınsu 11 ~ 
Afyondan Recep Şefik, Antalyadan Agah, Mersinden Rı"iştü, Tarsu•;;.yt&'. 
Hayri, Bursadan Ekrem, Yusuf. lzze:l- za. Kastamonudan Seyfeddin • . j\tıt,ı 
din, Çorumdan İsmail Memduh, Adana riden Veli, Kırklarelinden Avnı •. 1 ,~ N 

. }31 c 
d T {jk C h Yadan Hasan, Aydından urı. ~ıı· an ev ı , erra pa'4dan Rüştii . Bah- C rrv 
ri İsmet, İzmirden Nuri, Fuad, Has:ın ten Tahir, Edirneden Tahsin, e 1'" 
Yusuf. paşadan Mehmed, Beyoğlundan. ~ 

mal, Kadıköyünden Hasan, Denli tJ 
Osman, Yozgaddan Ziya, Urfacfall Maaşı yetmiş Ura olanlar 

Düşkünler evinden Salih Bekir, Ha 
sekiden Ahmed Şükrü. Nazmi, Esa i, 
Ali Rı.dvan, Avni, Nazmi Aziz. Nad 

Kazım, istabul belediye sıhhat m:id ü
rü Osman Said, milfettiş Şükrü Kamil 
Zeynepkamilden Ahmet Eyüp, Ko· 
misyondan Hamdi Sı:.:Ieyman, Şükrü, 
Hasan Osman, verem dispanserindc;ı 

Mustafa, emrazı zühreviye teşkilatı mü 
o:irü Zihni Galip, 10Ufetti1 Mehmc<l 

Rüştü, emrazı zühreviye hastahanesin 
den Naci, Nureddin, Beyoğlundan Os 

man Nuri, Ziyaeddin, Saim, İbrahim F. 
tem, Şevket, Trabzondan Abdullah, 
Bahkesirden Hasan Raif, Mustafa Ş;ı

ban, Kamil İhsan, İzmirden Halil, Bür 
haneddin, Hüseyin Hulki, İsmail Ziya, 

Esad, Lütfi Rahmi, Kocaeliden Naıl, 

Feyzi, Konyadan Osman, Nail, Kır~c
hirden İbrahim Etem, Malatyadan Şc 

fik, Manisa;ian Şevket, Ali Faiz, Enver, 
Samsundan Hasan Fehmi, AJaeddin, 
Sabri Şevket, Necmeddin, Ordudan Sıt 

kr, Kütahyadan Ahm~d Ferid, Abdur
rahman, Kilisten Mehmed Emin, Gire 

aundan Abdülkadir, Mersinden Kemal 
Şakir, Iıpartadan lbrahim Etem, Kas 
tamoniden Hayrı Dilaver, Aydından 

Ahmed Necip, Şev!tet, Boludan Hakkı 

Arif Salim, Bursada;1 Şefik İbrahim, 
Osman Niyazi, Mehmed Tevfik, Lütfi, 
Cevad, Çankırı.dan İsa, Rasim, Diyarı 

bekirden Mustafa, Orhan, Burhan, E
dirneden İsmail Hakkı, Eskişehirden 

Şükrü, Şemseddin C)ami, Sinoptan Ba
hir, Sıtkı Eyüb, Adanadan Ziyaeddin 
Reşad, Beyoğlundan Fikret, Tahir, Nee 
meddin, Tarık, Cerrahpaşadan Neşet 

• TercUmanJar dUnden itibaren yeni ro. 
zetlerlni takmağa başlamışlardır. 

• Yıldızla Taksim tarasında otobUs ıııe. 
Ulmeslne müsaade verilmiştir. 

• Bir tnı;iliz yUzbqısının idaresinde bir 
tayyare Hindlstana gitmek Uzere şehrimiz. 
den geçmiştir. 

• İspanya maslabatgUzarlığma tayin etli. 
len Çinin Tilrklye maıılahatgUza.rı Hıılao, dCn 
yeni vazı:eıııne gitmiştir • 

• Ankarad& sırf kadınlara mahsuıı olmak 
fu:ere bir beden terbiye salonu açılacaktır. 

• Şile postahaneııl memurlarından Mehmet 
lfilfekçl ibUl!ıı suçundan bir sene hapae 
mabkQm olmuştur .• 

• Ankara belediyesi Hacı Ba)Tam camii vu 
OgUst mjbedi etrafındaki binaların hepstn l 
lstlmlAk ederek bu iki m!bedJ ortaya çıknrt 
mağa karar vermiştir. 

• Maarif vek!leU 20 eylQlde biten liselerin 
kayıt müddetinin yeni bir emir vertlincey\l 
kadar uzatıldığ:ını dUn blldJrml§tlr. 

O I ŞARIOA : 

• Levane\•skiyi bulma}{ Uzere arqfımıal:ı. 

ra çıknuş olan kAşlt Vllklnsten bir telıılz 

alınmışt.rr. Bu t elsiz, 11:.1 &llndenberi kendi. 
11lnden hiçbir haber a!mr~amış olan Vllklna 
ha'{krndakl endi§Cleri izale etmiştir. Vllklns 
Bl\g' ve aalim olarak Kanadanm şimali garbi 
hududunda yere inmiştir. 

• Breııtte İspanyanın C.6 denizaltı gemisi 
nl ba!ma hldlııc!'!lne alt tahkikat devam et. 
mektedir. 

• Sabık Çek cumhurrelal Mazarlkln cen:ı 
zesl dUn merasimle kaldmlmıı ve bu mu. 
nasebetle bir nutuk eöyllyen cumhurrelal 
Beneş bütün Çekleri ittihada da\'et ctml§tlr. 

• Peşte zabıtaııı muhtelif şehirlerde yedi 
zengin kadınla evlenen Yanos Wmli bir k:. 
mancıyı tevkif etmiaUr. 

ad, Trabzondan Tali.t. lif 
Maa~ı kırk beş lira ~Js~d· 

İstanbulda Hasekide JJah•· 91f 

önünden Kudret, Fatihte;ı Nallr• I sr 
oğlundan Sükuti, Aı:hlardan yuııı 'yiıtı 
rıyerden Suad, Balıkesirden ~U~cJCO 
Üsküdardan Ekrem, Kadık<»: J.id"' 

Tevfik, Beyoğlundan !:emal, oeıül 1JC' 
Ali, Muhiddin, Bartında~ 

r 'fe 
fadan Muzaffer, Tokattan Se ıl!I• Jle'' 
dağından Lütfi, Uşaktan Kudret •. jt' 
sinden Mazlum, Bursadan şerııl1• 
zincandan Halit , 

Maa~ı kırk lira olanlar Jltı· • ftf rOJ 
Düşkünler evin.den Halit. 

1 er 
den Halil, Siirtten Yusuf brnirdel1 Jf" 
lfil, Konyadan Şevket, Malatyadal' yP 
san, Muğladan Mustara, Aksa~ 
Cemal, Kütahyadan Ratip, t1,4ııcld' 
Osman, Elazizden M ecdettin, ~ 

ten Tahsin, tsparta.dan Fahri, Oi ~~ 
dan Kemal, Karstan Esad, M1" '/." 
Kadri, Çorumdan Ayşe, Adan•~sf' 
mal, Osmaniyeden N·:vzad, Z~ ,ııt" 
milden Fuat, Naci, Eyüpten Ati fi' 

'Osküdardan Süleyman, tstanbW~··' 
,..;;&J_ ~-... , ..... 1&11_!_...,,.... · r- .,,iif yo1· 
Sadettin, SaJranboludan O.~rf'dll' 
gattan Faik, Ahmet İhsan, 
Münir, Trabzondan İrfan. ııl'' 
Maaşı otuz beş lira ola tt# 
İstanbuldan Fikret Rebia .,e ı.flf 

İzmirden Ali, Bursadan Ekrel!I• ,;,, 
buldan Sadettin, İhsan, Mehıııet J{, 
Faik, Fatihten Tahsin, Feh~· 'f~ 
Kemal, Abud, Neeat:i, Şükril• dil'~ 
Hicri, Hakkı, Mit'hat, Nazif, A eJs;" 
Şevket, İbrahim, Sanyerden 11 f.I' 
Ahmet, Bakırköyden Salibatt!ıı. /.~ 
cep, Kadıköy.den Ahmet, ff allP• ~· 
Eyüpten Kemal, AğvaC:an saffetdett11'' 
sundan Hikmet, ÖmeıHden ~~deıt 
Mahmudbeyden Mehmet, Sı rı ~· 
Şükrü , B:.iyükçekmeceden ff•:~~ 
takadan H:ısip, İstraneadan 

Maaşı 25 lira of811 ııaıı' 
Yalnız İzmir memleket 11ast• 

sinden Muzaffer. ___,/ 

Tuncelind~.,, ~ 
isyanın çıkı ş sebepleri bS Udi ~ 

Yeni hakikaUar öA'rellf1 Qı 
Seyit Rıza'11 

"' 
teslim oıma•• &J!. 
karısı mani o•ı:;1 lif_: 

Eliziz 22 (Hususi) - TUJl dJf ~ 
nının yapılışına ait şimdiye ~~', 
Ilım olan vaziyetin çerçevesı se>'i~~ 
re genişlem iştir. Buna. ~beP fllll,...,9 
zanın bazı ifşaatı üzerın~e cel~ttcc 
muhtelif noktalarında ınil8~1 t>JY,, 
tınlan idari tahkikatın şa.Y ıcld'·, 
hakikatleri meydana ko~~ ,c 
hususta adli tahkika~~ . 1 ııı,ıoP' 
Elaziz müddeiumumil ıgıne .,.. 
gelmiştir. ilJJ ııttıi'~ 

Seyid Rız3nın isticvabı d J<etldi~,. 
tir. Seyid son söz olarak stiıfl 0 _.,, 

daha ilk anda hükumete ~ oll• ! lıır 
ğa karar vermiş bul~du~ll ıcııdıtl~ııııl 
buna Tuncclinin en mUth1~ 0ıdıJr 
lunan karısı Besinin ınanl 
söylemiştir. 

iş arı y~r .,ısibİ ,ııı 
Matbaa i~lerindc tetcnılc · 

düz makine ustası iş ~rıyO:· c;_.t'f"' 
T .• ~üret~~1" 
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Büyük 
Başvekili 
~ bulunan Bqvekil tamet lnönü dün 
Ilı 

4 
hc:e sarayına gelerek Cumhurrelıl. 

- llıııı lgtürk tarafından kabul edllml.§Ur. Bh· '-n. ?a BaıvekA.let ,·eklll Celll Bayar da 
~elerek kabul cdllml§Ur. 

' l':'e18lmlz İsmet lnönll ve CelAl Bıı 
"-. ~llkte bil!hare kurultay mllzakercle.. 
~ P buyurmuglardır. 
~ekfı lmıet !nönllniln altı haftalık 
'b~_l'et ınUddeUnl Heybelladada geı:lrece 
~maktadır. 

önder 
kabul etti 
Başvekllet vekili CelA.1 Bayar yarın ak

şam Ankara.ya gidecekUr. Şehrimizdeki ve. 
killerden bir kunsı da Ccıa.ı Bayarla berabt>r 
Anka.raya gideceklerdir. 

Dlln kurultay toplantı~ı mUte&klp Ba., 
,·ekil İsmet İnönü beraberine Cel&l Bayan 
alarak Heybelladaya gitml§Ur. İsmet lnönıl 
nün buı;iln allcslle birlikte birkaç gün için 
Ankaraya gitmesi de muhtemeldir. CelAI 
Bayar, Bavekllet vekllllği işine dünden iti.. 
baren başlamıştır. 

Musolini yarın 
Almanyaya gidiyor 

~~llıa,22 (Hususi) - Başvekil .Mu 1 nihe gelmiş olan İtalyan mültecilerine 
\ 1 Yann Almanyaya y hareket edi- dikkat edilecektir. Aynı tedbirler, 
~ ~u seyahat için ltalyan hudutları Berlinde de alınacaktır. 
\~ tertibat alınmıştır. Başvekilin Sunday Expres garetesinin Berlin 
~ ~inde damadı ve hariciye nazırı muhabiri bu havadisleri verirken ez
'Ciano ile parti umumi katibi cümle diyor ki: 
il.. e bulunmaktadır. "Yukardaki tedbirler, N~~berg 
'°"''ekil, Alman devlet reisi Hitler kongresi esnasında HiUerin ehemmi
~cla dağ kös\.·:iıı<le görü~ecektir. yetti ihtiyat tedbirleri alınmaksızın 
\ıı tı sonra iki devlet adamı Al- dola§masından hayrete düşen İtalyan 
' askeri manevralarında buluna- polisinin doğrudan doğruya talebi 
ltt ~e. bilanare Münihle Berlini ziya- lizcrine yapılmaktadır. 
~~Ceklerdir. Hiller. ihtiyat tedbirlerinden boşlan 
~ hının edildiğine göre yapılacak rnıyor. 0, yalnız. geçtiği yollarda. hal
~ltl:ır anlaşmahra zemin hazır· kı geriye almak için bir sıra muhafız 
'~ k fakat bir anlaşma imza edilmi istemektedir. 

lir. İtalyanlar Hitlerin böyle halk a.ra-
l) A 'man lpdbirler sında. şoförün yanında ayakta dur-

' ~Usolinintn Hitlerle birlikte geç- mak suretile saaat~ beş mil gibi az 
'r:oııarı 35 bin siyah gömlekli mu- blr silratle gitmesini tehlikeli buluyor 
~) çift sıra bekledikten başka \'e kolayca bir suikasta uğrayabilece
~liarın iki yanındaki evlerin pen- ğine işaret sayıyorlar. 
\ı.""'~. kapıları ve damlarından da İtalyan polisi bu münasebetle vazi. 
~a tedbirleri alınacak ve yan yetin end'şe verici olduğunu Almanl&r.· 
~ ları polisler dolduracak,tır. ra blJdirmişler ve Musolini için başka
\l. ~tUn yabancılar göz altında bu· ca bir tedbir alınmasını istemişler
~acak, tiilhassa Fransa.dan Mü- dir ... 

~ankin tahrip 
· ediliyor 

~n 22 - sut ıo.ıo da çalınan tlll ( rr.ühlet alakadarları haberdar etmeğe 
\,~•POn tayayrclerinln geldiklerini b:ı kafi değ ldir . ., 
~ ce, halk yeraltı sığınaklarmıı. yerlc;ı Japonya kabul elti -
~ e ba§Iamı§tır. Saat 10,35 de yeniden Tokyo, 21 (A.A.) _ Çin denizi a -
\... ~ tchıtke dUdDklerlle beraber 13 Çin ıklarında İngiliz ticaret gemilerinin 
C'ı. havalanarak Japon tayyarclcrllE< 1 ç . . 

\
."lt tut ı sicil .,.,.ı.adetm .. melerının Japon donan -

"•-
1 00 

b d ması tarafından tetkikini ko.bul etmek 
U§tUlar. 30-40 Japon tayyaresi 1 ~· 

lıa. ~ ~up mmtakaıını b r m ar ımau . . . . . ... .. ~ 
\~l'\ın t J tıı 1 ıcin 1ngılterenın ıle:ı sur.nu~ oldugu " a utarken, diğer apon o ar: ~ . . .. 
"-. 'ıı-.. _ in dl" k d""' 1 şartlar Japon Harıcıye Nezaretı tara • . ...ı;;c .. ı.e nehrin 6 er ıyısını ubme ; • . . . 
\ • fından kabuledılrruştır. 

~~ Şangliaydan hareket eden Japon Japonlar ilerllyorlarmış 
~ rint, Çin avcı tayyareleri Nankln~ Pek!n, 21 (A.A.) - Japonlar Pekin 
~ ~ip etmlılersc de, bombardımıınd _ Hankov demiryolu boyunca yeniden 
1 °1'ıııaıtu§l&rdır. • 12 kilometre ilerleldiklerini iddia edi • 

'hn·Amerikan ·münasbeli yorlar. Çin ordusunun kuvayı külliyesi 

~~ kesilecek 
~ k 22 - Bir çok ;;azcteler, Amerika 
lfa.~~ proteatosuna rağmen, Japonltt 

---UU bombardıman edecelderi <bum 
~"-ki olan tehdlUerlnl mevkilfllle koy 
'ı Qı t.kdirde, VB.§ingtonla Tokyo arum 
~loınauk münaacbatm kcs1leblleceği 
~lttadırlar. Ga.Zcteler, ayni zamanda, 
."\ bir hı de, Japoıı hük!lmetınc ayni ,e 
\\;i Protesto verdlg1nl de söylemekte 1 
~re Ue Amerika arasındaki bu tcı.1 
'· <len son derece memnun görünmek 1 

~ ... 
~·t"rc. 22 (Hususi) - Z3 ler ko· 

~Un yaptığı içt mada Çin, Japon 
n hükumet mümessillerini tel. 

\ı ~Plantıya çağırmıştır. Komis • 

0~ılk ıŞ::k ihtilafının h llile meş -
'ı ~ktır. ikinci toplantı önümüz -

ta yapılacaktır. 

1ltarp vaziyeti 
11ailtere Nan:<ini terk 

•~t· etmeyecek 
~ ltı, 21 (A.A.) - Rınkinin tay • 

~tl' tarafından bombardıman edile· 
\;._ .. dtir Japon makıımatı tarafından 
tiı. •ne . ~~ Yapıln ıhta"ra cevzp veren 
'~"~t lnümessili böyle bir taarruz -
~) &•taıc..inaan ve malca zayiattan 

~t ~l'lırı rnesul tutulacağını bildir -

~~ ~:;11iıtir kiı 
~ halde ben ve elçilik e:-kanı 

ta-*· kat'iyyen ayrılrruyacağız. 
·~ 21 eylülde bitecek olan 

Pautingfu civarında hazırlanan mevzi. 

lere çekilmektedir. Tarlalara gizlenen 
ve çete harbi yapan münferit Çin müf· 
rezeleri Japon öncülerini hırpalamak -

tadır • 

Amerika mUdahale ediyor 
Vaşington, 22 (A.A.) - B. Hull, 

oTkyodaki Amerika sefirin!n Nankinin 

bombardımanına karşı Japon hükumeti 
nezdinde teşebbüslerde yulunmuş oldu

ğunu beyan etmlttir. 

Hariciye nezareti, bu teşebbü$l~W 
Vaıington:laki Japon sefiri nudinde 

de tekrar etmi§f r • 

Japonlar ilerliyorlar 
Tokyo, 22 (A.A.) -Japon piıdarlan 

Pekin - Hankeou demiryolu boyunca 
Paoting'in 20 kilometre şirnatine kadar 

ilerlemişlerdir. 

Tiyen Çin - Poukeou hnttı üzerinde 
Japonlar Çinlilerin başlıca mevzile-rine 

taarruz etm"şlerdir. Bu mevzilerin ya.: 
kında sukut edeceği muhakkaktır. 

Japonlarm verdiği cevap 
Tokyo. 22 (A.A.) - Nankin bom -

bat1Jımanının İngiliz ve Amerikan se -
firleri tarafından portesto edilmesinden 
bahseden hariciye nezc.reti namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat, Ameri· 
ka·ı ve fngilfz sefirlerine Japon hükU • 
meti s'yasetinin asla değişmemi§ oldu
ğunun yani Japonların gayri muharip
lere taarruz etmemekte olduklarının ve 

Italya - Japonya 

Anlaşması 
Müzakere sona ermek üzere 

Son birkaç ay içerisinde İtalya lle Japoo 
ya ara~ıında bir ukert anla§ma yapmak ic;ln 
ıkl hUk!lmet arıı.smda gizlice cereyan eL 
mekte olan mUzakereler ıona ermek üzen. 
dlr. 

1'"ran11Z liyuet muhabiri Madam Ta.buls' 
nln yazdıfma göre, Tokyo, müzakeretenn 
ıUraUe intaç edllrnealnl istemektedir. Anla:
manm ihtiva edeceği maddeler ara.amda, 
•'komünizme kartı mücadele., bulunduğu 1-
bl, harici siyasetin muayyen m:!elelerl Uze. 
rlne iki memleketin mUıtereken hareket et. 
mest gibi bir kayıd da vardır. 

Ayni zamanda ıil!hlanmaya müteallik tek 
nlk tcşrlklmeııalde bulunmak maddeııt je 
mevcuttur. 

Bir eehvet:perest: : 

HAYDUT 
Dağda davar güden genç kıza 

saldırdı 
M.ilia 21 (Hususi) - Kaza.mızm 

Burnak köyilnde davar güdücülüğü 

yapan 12 yaşlarında Zehra.ya gözleri 
şehvetle dönen Süleyman isminde biri 
teca.vilz etmiş, fakat genç kız ismetini 

bu hayduda k8.I'§ı saatlerce müdafaa 
etmiştir. 

Maksadına eremiyen Süleyman kı

zın başmı odwıla. ezmiştir. Silleyma.n 
yakalanmıştır. 

Döviz kaçakçıları 
HUk~met mUhim bir noktaya 

el koydu 
HUk!lmet çok mUhhn bir meaeleye el koy. 

mU§tur. Pek cüz't bir döviz alarak harice 
gidip aylarca dolqanlarm döviz kaça.kçılıAt 
yaptıklarına §Üphe bulunmamaktadır. Bun. 
lara ne kadar az para veriline verllain buna 
kanaat etmektedirler. 

Hükrunet, ıu vaziyet k&r§amda. bazı ted. 
birler alma#I dUtUnmektedlr. Bu meyaııd& 

bu f&huılann - her kim olurlarsa oı.un.. 

ıar - isimlerinin blr (kara U.te) Ue ne§rl de 
düfünülmektedir. 

Fransada gizli bir komilnistordu 
Pariate çıkan La Uberte gazetem. ili h&be. 

rt vermektedir: 
1 eylM ta.rlhlnde bUtün J'ranaad& 43MOO 

sizli llillhlı komünist mevcuttu. Bunlar llk 
ip.rette ailA.hlarmr alarak göaterllen mevkle 
hareket etmeğe müheyya bir vaztyettedlrJer. 

Kadıköy spor 
klllbtlnflo gOzel 
bir teşebbOsU 

2 blrincıteırin 937 cumarteaı &kf&mı Ka. 
dıköy Süreyya ılnemaat bahçesinde Per& Ka.. 
dtköy apor kiUpleri &rUmd& l'Uref mtl.aab&. 
kalan yapılacakbr. Böyle bir müaab&ka Ka 
dıköyünde llk def& yapılacağt tçln çok he
yecanlı olac~ gibi ayrıca bazı m1ll1 takım 
iUre1<;Uerl a.raaında da göaterif mtı.saba.ka.. 
lan tertip edllmiftlr. 

Galip gelen güreı ta.knnma bir kupa ve. 
rilecektlr. 

Mavzer tabanca
sının işi ne? 

Eyüpte oturan Y&kup ve Uç ark&d&§I dUn 
gece Takalmde GUlb&hçe birahanesinde ra.. 
lu içtikten ıonra bir kadınla birlikte ,ık.. 

lnl§la.rdır. 

Bunlar Zambak sok&fmd& otomobile bin?r 
terken Silleyman ve All 1.aıninde iki toföt' 
kadına bakm~lar, bu baklJ aa.rhoolan kız_ 
dınnıı ve ıoförlerl döğmil!llerdlr. Bunlardan 
birinin üzerinde bir de Mavzer tabancaar 
bulunm111tur. 

üçüncü devletler tebaasının baklanna 

dokunmak niyetinde olmadıklarının bil
dirilmiı olduğunu beyzn etmitti-r. 

Amiral Hasegavanın Nankinden çe • 

kilmck için yapınıt olduğ\l ihtar, bu te

baanın menfaatleri ve emniyetleri namı

na verilmittir. 

Canton bombardıman edildi 
Cant.on, 22, (A,A,) - Dün ıehlr, bir as.at 

faaıla ile, iki tıava bombardmıanma maruz 
kalDU§tır. 

Röyter ajaneı muh&blri, dokuz Japon bom 
b&rdonaıı tayyaresi aaymııtır. Japonların 

cenubdaki Çinlilerin kuvveti manevtyelerl 
n1 bozmağa çalıpakla beraber Cant.on _ 

Hankov a.raamdakl demlryolu mflnakaJAtı 

m tnıutaa uğratmak lııtemekte olduktan an. 
lqılmaktadır. 

Nankine tekrar bava taarruzu 
yapıldı 

Nankln, 22 (A,A,) - Japonların yeni ha 
.,,.a taarruzları bugUn öğleden sonra bqla. 
mqtır. Taarruz haberi, aaat 13,1~ de verlL 
mit ve biraz eonra Japonlarm çok yllkaek. 
!erden yaptıkları bombe.rdmıan bqla.mıı ve 
20 dakik& devam et.mlfUr. 

Akdeniz anlaşmasına 
ltalya da giriyor 

(Ba~ tarafı 1 incide) • l nin tahakkuk aaha.aına lıal edilmealne lnt\. 
riciye nazırı Kont Ciano ile İngiltere ve zaren Milletler cemiyetinde aza olmıyaıı dev 

Jetlerle meaal temini maksadlle 1933 aenesl 
ranaanın Roma ma~lahatgüıarları ara· ailAhlan bırakma kon!eraruımda ilk okun. 
ıında mutabakat hasıl olmuıtur. Anla§· muını mUtea.klp kabul cdilml§ olan projede 
mad~ Akdenizin kontrolüne iştirakte münderiç ve emniyete mUteallik a.hk&.m~., 
müsavat prensibi ~s tutulmuştur. mUlhem olmak mlimkUndUr. M. Antoneaco, 
Bir iki güne ka.dar Fransız, İngiliz ve bundan ısonra iptidai maddeltı• komiteal!"d 
İtalyan deniz mütehassısları Paristc iktisat komlteaf raporlarında vanlmı§ olan 

neticeleri kabul etmekte olduğunu söylemlı. 
toplanarak Ifıon anlaşması üzerinde ve ur. 

İtalyanın da iştirakini temin edecek ta- Ha va korsanlığı devam ediyor 
dilltı yapacaklardır. Tanca, 22 (A.A.) - 700 yolcu ile 

.y. •• 
Korsikadan gelmekte ve Kasablankaya 

Fransa ve l~terc maılahat~üzar- gitmekte olan Koutoubia vapuru, Bale. 
lan İtalya hariciye nazınna !U ciheti de ares adalan cenubunda saat 18 de bir 
aynca bildirmi,lerdir: 

"İtalyanm Akdenizde korsanlık •· 
leybinde vazife almuma dair tekiller• 
teabit edecek olan yeni mukavele ile 
imza edilmiı bulunan ilk mukavele mr. 
tinleri Nyon konleranımda bulunu, O• 

lan devletlerin tetkikine an:edileceılc vo 
ancak bu devletler tarafından kabul .. 
dildiii takdirde tatbikat sahuına konu· 
labilecektir. '' 

Marmarada bir korsan 
gemisi var mı ? 

Erdekten o:.in şehrimize gelen bir 
habere göre Marmara adasının Saray• 
lar köyün.den dün sabah meçhul bir de
nizaltı gemisi görülmüştür. Bu haber 
ıüratle alakadar malcamlara bildirilmiş 

ve tayyarelerimiz dün bütün gün bu ci
varı taraınışlardır. Yapılan araştırmala· 

nn m:iıbet bir netice vermediğinden 
iddiaıun doğru olmadığı anlaşılmıştır. 

Londra ve Paris memnun 
Paris, 22 A.A. - 1Wyan zimamdar 

lanıun Akdenizde konanlığa kl.rJı m!.i 
cadeleye ltalya filoeunun da ittirak et· 

mesini prensip itibariyle kabul etme· 

leri Pariıte ve Londrada memnuniyetle 
karıılanmııtır, 

Elde edilmesi muhtemel itilif, tabii 
Akdeniz itilafını imza etmiı olan diğer 
devletlerin tasvibine arzedilecektir. 

Romanm~ tebllji 
Roma, 2 l A.A - Bugün aıağıda.ki 

tebliğ neıredilmiftir: 

"ingnl~ere ve Fransa mulahatgü· 

zarlan Kont Ciano i1e geçenlerde yap
tıkları mülikıt netic~i olarak bugün 

hariciye nazırını tekrar ziyaret etmiı· 
ler Fransız: ve İngiliz hükQmetlerinln 

İtalyayı büyük bir Akdeniz devleti o
larak asla tanımamazlık etmediklerini 

beyandan eonra üç memleket deniz mil 
tehasaıslannın, yakın bir tarihte top· 

lanarak İtalyanın Nyon anlatmasına 
ittirakini temin için bu anlaırnada ya-

pılacak amelt tadilatı teıbit eylemeleri 
ni hükUmetleri namına teklifi eylemiı
lerdir. 

Kont Ciano bu beyanatı ıenet itti

haz etmiı. Londra ve Pariı hükumetleri 
nin ileri sürdükleri bu toplantıyı kabul 

eylemiıtir. İtalya hükmeti, ıimdiye 
kadar yapmıı olduğu, vechile, mesel~ 
nin bu safhasından da Alman hükUme 
tini haberdır etmiıtir.'' 

Balkan antanb murahhaslarının 
bir tebliği 

Cenevre, 21 (A.A.) - Balkan antan· 
tı devletler mümessilleri bugün Yugoı 
lav delegasiyıonu binasında toplanmıı· 

tardır. Toplantı sonunda Yunanistan, 

Romanya, Türkiye ve Yugoslavya de
legeleri aıağıdaki tebliği neıretmiıler 
dir: 

"Delegeler, Balkan antantı memle· 

ketlerini alikadar eden beynelmilel 

bütün meseleler ve . hassaten Akdeniz 

vaziyeti üzerinde fikir teatisinde bulun 
muılar ve tam fikir birliklerini müıa
hede eylemişlerdir. Balkan antantı da

imt konseyinin önümüzdeki normal iç

timaı 1938 kanunuSclnisinde Ankarada 
yapılacaktır. 

Dilnkn içtimada 
Cenevre 21 (A,A,) - Milletler Ce'?Jlyetl 

uambleal, bu aabab l4llleUer cemiyetinin 
geçen ııene zartmdakl faallyeU hakkmdald 
umumt müzakerelerine tekrar b&§lamııtır. 

M. Aııt.oneıco, Küçük İtil&.!m MllleUer ce. 
ın!yeU ideİLline olan sadakatinden bahaetmlı
Ur. Mumaileyh, miııakm ılmdlkl ıekllnde, 

beynelmilel camianın ihUyacma tekabUI et. 
mek için z&ruı1 olan elbtlktyeU hlllz oldu.. 

tunu eöylem1fUr. Çlh&D§UmullUk preııalpl. 

tayyarenin taarruzuna uğramış olduğu
nu bildirmiıtir • 

Vapura isabet vaki olmanuıtır. 
İngiliz harp gemileri vapurun imda· 

dma koımu§lar ve kendisine refakat et. 
mişlerdir. 

• • • 
Nyon konferansının kararlamu ba. 

zı İngiliz: gazeteleri, ••tngiliz 
menfaatleri ile alakadar olmıya.n saha. 
lara, §amil olduğu için, te:ıkit etmekte
dirler • 

Sunday Expres gazetesi baımakale • 
sinde diyor ki: 

''Nyon konferansında ne kazanıldı?,, 

Göze ilk vuran şey meçhul tahtelba. 
birlerin birdenbire ortadan lcaybolmu1 
bulunmalarıdır. 

Fakat meçhul dü~mandan kurtulur
ken, malum bir düıman yapmak tthli • 
kesine giriyoruz. İtalya, Nyonda alman 
kararlara kızmaktadır. 
İWyanın bu kararlara kızmakta hak. 

lı olup olmadığı meıeleaini bir tarafa 
bırakalım, fakat şurası açıkça anlaJ1lı
yor ki ' tnıiliz gemilerinin emni~ti ile 
ala.kadar olmakla iktifa edip, Yunanlı -
lann, Ru$ların yahut diğer herhangi 
bir milletin gemilerini de dütünnıek 
siyasetini ta.kip etmese~ biç dUtmın 
kazanmıyacaktık.,. 1 

Gene ·~i suetıenin hir he.tb aütu.; 
nunda fU yazılar olmnuyor: 

Çemberliyn Mueoliniye yenikien §Ilı· 

ıt bir mektup göndererdı:: evvelce or • 
taya attığı fikirler üzerinde konuımaia

ra ~niden devam etmek temayülünde 
bulunduğunu bildireceğini öğreruniı 

bulunuyıoruz .• Maamafih, Baıvekil Ak· 
denizdeki korsanlığa k:lair kararlatmıı 
olan p?anın tatbikinden de vazgcçmi· 
ye<:ektir. 

Ent:ernasyonaı 
amele teşkllAt:ıarı 

ve ispanya 
meseıesı 

Fransız gazetelerin.in verdiği bir ha
bere göre, gerek Nyon, gerekse Cenev 
rede yapılan görüımeler eenaamda bey. 

nelmilel amele ıendikala."'UUn hümmali 
faaliyetleri nazarı dikkati celbetmittir. 

Bu beynelmilel amele teıkilatları mü 
menilleri bütün heyetlerle temaslara 

giritmitler ve murahhaslan "Fa§iİrme 
karşı kat'i tedbir alınaına:n hususunda,, 

ikıı.aa çahımıılardır. 
Bu sıralaida yapılan neıriyat bilhassa 

sabık İspanyol batyekili aosyalist Lar-

go Kabelleronun son beyanatı, bu "bey· 
nelmilel,, teıkilitın, bazı mühim karar. 

lar ittihaz ettiğini göstermektedir. 
Largo Kaballero beyanatında şôyle 

Hemiıti: 

"- Eğer Cemiyeti Akvam, kızıl is-
panya lehine harekete geçmekten imti-

na ederse, her iki "entemuyonal,, dan, 

mensuplarını bulunduklan memleket • 

lerdeki hükumetleri fatizmle mücadele
ye mecbur edecek şekilde faaliyete gi • 
rifmlerini istiyeceğiz.,, 

Bunu müteakip Largo Kaballero ilk 
beyanatı kadar tehditli olmıyan ikinc.i 

bir beyanatta bulunınuıtur: 
"Eğer Cemiyeti Akvam ispanyayı 

mül:!afaa etmek için, p.llrtı tatbik etmek 

ten imtina ederse, biz, amele enternaL 

yonalinde:n, her memleketin teıkilltlı 

prolıeteryuuu faıiat devletlere karp 

doğrudan doğruya ve billıana bu dev

letlerin, istihsalat ve ticaretine karıı ik 

tısadi tedbirler almak ıurctiyl~ hareke· 

te ccçirmesini itti~ceP. 
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Er lvandan gelen bir mekt up mUstakll 
Ermenlstan hulyasıoın suya dllşmek 

Uzere olduğunu bltdlrlyordu 
- Gelen mektubu şimdi aynen' sana 

okuyacağım. diyr:rek, c~binden bir 
mektup çıkardı. Daha uzaktan hocam 
Hamparsumun yazısıru ve imzaımı u
nıdım .. 

Hraçın, "işte al, oku,. c!iyerek bana 
uzattığı mektupta şu satırlan okuyor • 
dum: 

"Bu mektup, sizi belki hayrete dü. 

!Ürecektir, fakat orada bulunan arka
daırmız Sogomon Tehliryan, ai.ze bu 
huıuıta ti.f ahi izahat verebilecek vui
yettedir. 

"Bütün ümitlerimize rağmen Enne
niıtanın iatikbali çok karanlıktır. Hü • 
kumet' azalarının ve fıl"ka erkinm1n te
minatına rağmen hususi surette elde et 
tiğimiz mevıuk malumat, bize l tilif 1 
Dev1etierinin bizi hiç bir veçhile hiına
ye edemiyeceğini öğretmiı bulunmak
tadır. Ruıyanın bize karıı tatbik ettiği 
siyaset ue ötedenberi malum olduğu • 
na göre o tarafa da bel bağlamak kahil 
olamıyacağt meydandadır.. Bunlara 
iliveten Gürcistan ve Azeriııaycanla a
ramızda çok ihtiliflar mevcut olduiu
nu gö:z önünde bulundurduğumuz za • 
man vaziyet hakkında tam bir Fikir 
vermiı oluruz. Bu ıerait altında ilk hr
&atta Ennerıiıtanın neticesi müphem 
hidiıelerle karııla,rna11 ihtimali çÔk 
kuvvetlidir. 

"Maalesef dahili vaziyetimiz de ümit 
D.hg değildir. Çetecilikten yetiıen re
neral Antranik Harbiye Nazın olınalc 

istiyor.. Bu huıuıta size evvelce de 
malumat verilmiıti .• Antraniğin rerek 
orduda, l'erek çete tefkilatlan arasmda 
büyük nüfuzu vardır. Halk ve atker o. 
nu çok ıeviyor. 

Bunun farkmda olan Antranik alaylı 
bir general olduğunu unutarak munta
zam ordulan idare etmekle mükellef 
bulunan Harbiye Nezaretine geçmek 
iatiyor. 

Çetec'J!k ile muntazam ordu tefkili
trnın ve modern harbin biribirile ali.ka
lıı.rı olmadığmı bilenler, Antraniğin bu 
tclebini reddetmemekle ibenlber kabul 
da ebnİyorlar. 

Maalesef, lcimıe doğrudan doinıya, 
reddetmek cesaretini kendilerinde rö. 
remiyorlar, 

Hatta fırka erkinmdan hazılan da 
Antraniğe müzaheret ediyorlar. Bu yÜz 

haklı hoınubuzhıklar hatröstennittıir. 
hakir hoınutauzluklar b!ltrÖstennitti .. 
Bu meyanda Rus orduıunda yetitmİf, 
ve askeri bbiliyetlen Ruıl.; tarafm • 
'dan takdir edilerek ordu kumandanlık· 
lanna tayin edilmit olan genenl Na -
zarbekyan, l'eneral Pirwnyan,, gene. 
ral Araralyan, ve daha bir çok diğer 

kıymetli askerler Antraniii sevdideri
ni, fakat harbiye nazm olarak ordunun 
batına getirildiği takdirde mealelcten 
çekilmek mecburiyetinde kalacaklannı 
mahrem surette bize bildirmiılerdir, 

Diğer taraftan kabinenin ve parti -

mentonun tamıı.men fırkamız mensupla
nndan mürekkep olması halle araıında 
,ikayetieri mücip olmuttur. Bu yüzden 
Ranıgavar ve Hinçak fırkalan hüku • 
metle teıriki mesai etmemekte, bilakiı 
hükümetin siyasetini açıktan açığa ten
kit etmekted!:rler. Günden güne büyü -
melde olan hoınutauzluğu izale etmek 
üzere diğer fırkaJ ... rla anla~ktanaa 
hükiımet muhalif fn ka mensuplannı 

tedhiş vaaıt.alariylc sustunnayr l'ercih 

ctmiıtir. 

f'ırluımız, hükumetin bu hattı hare
ketini müteaddit defalar şiddetle tenkit 
etmişl'ir. Hükumet fevkalade vaziyetlu 
de baıka •e.ki.lde hareket ~hnek caİ.7. ol 
madığını ve fırka umumi kongresinde 
İcraatının heaabmı vereceğini ileri sü -
rerek fukamı~n tavsiyelerini timdiye 
kadar neticesiz bırakmıttır. 

Bu izahattan anlatıldığına göre, da
hilde tam bir ımar•i hüküm sürmekte
dir. FO'lattan iıtifade eden bir çok a

damlar hükumetten yüz bulduklann~an 
kontrolsiiz faaliyette bulunmlktadır • 

lar. Ortada ne muntazam bir ordu, ne 
dek uvvetli bir otorite vardır. Türkiye-

den ill'İca eden elli bini mütecaviz mu
haciı-le yetimlCT Amerikan Şarkı Kanp 
Muavenet Cemiytinin yardımiyle ancak 
bir kunı ekmek bulabiliyor. Hergün aç
lıktan ölenlerin hakiki miktanru biz 
bfle bilmiyoruz, 

Böyle bir dahili vaziyetin ilk harici 
tehlike karşraında ne gibi bir tekil ala. 
cağını artık ıiz düıününüz .. tıte bu se

beplerden dolayıdır ki bükUınete 'bı:Je 

haber vermeden fırka merkezi umumi
ıini rizlice htanbu..la nakle karar ver • 
mit bulunuyoruz. Ancak bu husustaki 
kararımızı mevkii tatbika koymazdan 

evvel sizin reymize müracaat etmeii 
faydalı gördüğümüzden ıon derece 

m'\hrem kalmak tartiyle bu huıu'ta 
dü,ündükleriniııi bize ilk vasıta ile 

• bildirmenizi rica ederiz. 

Arkaclaınnız Soıomona gelince; 
telırafla da bildirdiğimiz veçhile ıizden 
başka kimae ile temasta bulunmasın ... 

Kendiıini, size emanet ediyoruz. Otel. 
de ikameti do(ru olmıyacağtna göre, 
münsip bir yer temin ediniz. Esa

sen yakında ben de lahnbula geleceğim 
den genitçe bir ev tutmanız iyi olur. 
Arkadat Sogomona her suretle itimat 

edebilirsiniz.. llerdeki faaliyetimiz için 
onun mevcudiyetinden en yakın arka
da,larnnrzm bile haberdar olmaması 
lazımdır. 

Fırka medcezi umunllmizin a.rıfvle-
rini peyderpey emin vasıtalarla size 
göndereceğiz .. Soıomon onları tawf 

ve muhafaza etsin .. htanbuldaki ecne. 
bi mahafilde haklanuzda neler dütü -
nwdüğünü mümkün olduiu kadar ıür 
atle öğrenmenizi bilhassa rica ederim. 
Bu huıuıta vereceiiniz ııWUınat ka
rarlanmızı teahil edecektir • 

Her hanp bir fevkaladelik zühunın
da telgrafla malumat vermenizi aynca 
rica ederek acele cevabmızı beider, 
ai.zin ve Soıomonun rözlerinden öpe. 
rim.,, 

HAMPARSU\1 
Mektubu Hraça uzatarak sordum: 
- Bunu ne za~n aldınız? 

- Bu ak§am aldım ve okur okumaz 
derhal arkada~ları buldurdum, icap e-

den emirleri verdim. Bu yüzden evinize 
ıeç geldim ve sizi beklett:m . 

- Teıriki mesai ettiğiniz adamlar
dan emirı misiniz?. 

- Şimdiye kadar emniyet'mi sui. 
istimal eden olmadı .. 

- Bu i§lerde tecrübeli olduğunum 

biliyorum, fakat bilhassa bu m~ele:ie 
her Vilk'tten daha fazla ihtiyatla hare
ket etmek lazımdır. 

- Merak etmeyin, ben kullandığım 

adamları aynca kontrola tabi tuttuğum 
i~in tehlike yoktur • 

- Daha evvel bu işe memur ettiğiniz 

aı:iamlar bir şey öğrenemediler mi? 
- İngilizlerle İtalyanların noktai 

nazarlarını şu dak'kada tamamiyle ö~
rcnmiş bulunuyorum.. Amerikan ve 
Fransız mahafili kalıyor. Amerikan se

farethanesinde çalışan emniyetli bir 
arkada:rmız bu gece sdarcthanede ka

larak, Amerikan fevltalade kom:seri 
amiral Bristol ile Vaşington hükumeti 

arasırda Ermcnistan ve Ermen'ler hak 
kında teati edilen mektup ve telgraHa · 

rın kopya'arıni çıkartıp yarın sabah er. 
kenden bana getirecektir. 

- Yapabilc:cğ'ndcn em:n mbin? 
- Şimdıye kadar belki yüz defa bu 

i§İ yapmıştır. Amerikalılar çok safd=ı, 

arkad~§rmızda çok z~ki olduğuna göre 
muvaffakıyet yüde yüz garantidir. 

- Fransızlar için de Hanriyettcn 
isifadc ctmeği düşünmüyor mu idiniz? 

- Evet, fakat henü:>: k:ndisine açıla
madım, daha doğrusu pansiyon !şinin 
bir an evvel hallini istediğim için araya 
başka işler karştırmak istemtd:m. Pan 

siyon İ§i hal'ed Uiğine rutlaran, rann 
Hanrlyetle Fransız mah~fili işini görül· 
mck niyetındeyim. 

(Devamı var) 

ŞikAyetler, temenniler: 

Küfecilik de 
kaldırıhnca 

Bahkpazarından aldığımız 
birkaç kilo öteberiyi evimize 
nasıl ve ne ile götüreceğiz? 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
"İı;tımal hayatımızın dı~ görünüşünde gay 

ri lnııant manzaraları orta.dan kaldırmak lc;ln 
birçok gayretler ınrtolunuyor. Sırık bıuna.Uı. 
ğının ve bunu takiben sırtta, omuzda ve bat 
ta yUk tqınmasının men'i bu yoldaki gay. 
reUerimlzin ilk hamlelerlndendir. Bütün bun_ 
!ar ıUphcsiz ki esu itibarile çok yerinde, 
çok isabetli hareketlerdir. 

"Ancak oehrin mcdent manzara.'lmı bouıı 
ve insana azap nren bu çlrl:inUkleri ortadan 
kaldırırken ihtiyaçları da gözden U%ak tuL 
mamak Jlzımdır, bu değişikliklerden birden 
bire mUtf'f'S!!ir olacak vaziyetimizi dü§Unmek, 
lhtiyaçlımmızı yeni kararlarla na81l telif e. 
deceğimlzl de hesaplamak gerektir. Halbuki 
bu maaleıe! dU,llnUlmemiıttr. Meseli sırtta 
yük taşımak kalkdıktan M>nra bunun yerine 
ne konulacağını bilmiyoruz. At mı, araba mı, 
kamyon mu, ıepet mi, zenbil mt, nedir, ne 
olacaktır? Hamallar kalktı. Yarın kllfecll'!r 
de kalkıyor. İ)1 güzel... Fak:at bilfarz B&lık 
pazarından aldı#Jmız birkaç kilo öteberiyi 

evimize yahut Kadıköy \'apuruna ne vaaıtay 
il\ gotllreccjtlz? Bunun için araba mı tutaca. 
ftz, yokaa kamyon mu klralıyacağız! 

''Şehrin muhtelif yerlerinde kurulan pa.. 
zarlardan bir haftalık yiyecek ne\'alemnl sa. 
t:n alanlar bunlan e\•lerlne nasıl götürecek. 
!erdir? Şimdiye kadar bir küfeci meseleyi 
balledi,·erlrdl. Ay ba§mdan sonra ne olacak! 
Bu nevale, herhang1 bir adıunm elde t~ıya. 
bileceği af;ırlıkta olıa mesele yok. Fakat el
de ~mamıyacak kadar bir ıeyse ne olL 
cak ? Meııell bir teneke gaz alırsak kamyon 
mu tutulacak? 
"Şimdi eayf iyelerden şehre göç zam.ant 

yaklaşıyor. Boğaziçlnden, Adadan e~yamızı 
vapura getirdik. Köprüye yanaştık, ev1ml:re 
nasıl götüreceğiz? Vapurdan naaıl ... kartp 
arabaya nuıı yükllyeceğiz? Sonra bunun 
için bir tarife 'ar mıdır? Kilo üzerinden mi 

yoksa hacim '":erinden mi beııapla~acağız ! 
El ile ta,şma.mıyacak kadar büyük bil' yllkD 
\'&purdan nuıl çıkartıp araba.ya yllkllyece. 
ğiz! Hül~a ı,te bir ı\lrü aual ki bug1lne ka. 
dar c~vapsız bulunuyor. Kllfeclllği ve ıırtta 
eşya taıımayı kaldırmadan evvel ne yapaca. 
ğmı h&lka iZ&h ve Uln etmek icap eder. A. 
llkadarl&rın na.zan dikkatini ı:ekmenlz:l rica 
ederim.,. 

• • • 
Okuyucumuzun düşünceleri çok dokrudur: 

Sırt hamallıfı kalktı. Bir kısım mmtakalar. 
da tahmil ve tahliye ııterine mUnhL'm' ka1• 

mak \lzere bun& müsaade edildi. F11.k&t öyıe 
ııanıyoruz ki, bu mahdut mUsaa.de bütün ih. 
tlyacı k&rıılamaktan hayli uzaktır. Bilhaa.<ı& 
pazarlardan elle taşmmıyacak kadar yiyecek 
maddeleri satın alanların bunla.n evlerine ne 
lle götürecekleri mal~m deıtııdlr. Herllalde 
bunlara da bir çare bulunmalıdır. . 

Beyoğlunda t e rkos 
sula rı kestlmeslodeo 

şlkAyet ediliyor 
DUn Beyoğlunda Mis 11okağmda tkl numa. 

ralı Ziya Nuri apa.rtımanında oturan dlf ta. 
bibi Slrap lmzıtsllc aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: 

" Ilır haftadır, hergiin ö~ledcn ~onra ıuıu 
ke.ııillyor ve ertrsı aabıth !'JalÜ ~ z:c kadar ıııı. 
ııuz kalıyoruz. Geçen gün sular ldareıııne ha 
ber yo~laıhm. ı Şimdi tamir yapıyonız. blrka~ 
ı:;ün dahil beklesin) dcml~ler. Fakat bl1.im 
bUtlln l§lerlmlz yarıda kalıyor. Bunun bir Ö

nU olınmnltdır.,. 
HABJt:n: Olrnyucıınııızun şikAyetı haklt. 

dır. Sırlar idaresi belki zaruri sebebler altın. 
da suyu kc.11mek rııccburiyellnde kalmakta. 
dır. I"akat bunu daha e\'vel i!A.n ederek abo. 
nelerıne blldlrmelidir ki, herkes eu sıkmtı•ı 
çekmcsln. 

Berba t (• lga r a lar 
Rır okıryııeumın;dım (!ayanı dıkk&t bir 

ınektııp aldılc. Mektub sahibi diyor ki: 
"lnhiııar id<1re.~inln bir kısım CİR'aral&rı 

doğruaıı ııelefınin mamu!Mma rahm"t okut. 
turaca.k dereceyi buldu! Hele .ııekh; buçuk 
kuııı,a u.tılan dgaralardan bir tanesini 
muıtyene edlnlT.. K~ıdın içine sıkı ıııkıy' 
cloldıınılmıış tlltfi'I to;ı;u ,.e çöplerden ibaret, 
icilmcz. lşlemt'z berbat bir :c.~ oldu~unu l'Ö· 
rr<·r.kııİlllZ. Halkın ekseriyetinin bu cigar&yı 
kullandıjtrnı ı;-ı-n~ bu ldarı-nın nra sıra ga7.c. 
lf'lf'r<le görriil~inıtlz ııtaUstı!clerlndcn 6~~. 
nl.}'l>nl:>.. öyleyse nlc;ın bu clJ;arA.11\r bu kıı.da.r 
herhattır. AlınRn pllraya mukabil halka hiç 
ri".J;llse lt;llcblllr ~lr tutlln. ve CİR"ara. \'ermelc 
lll.zım deA'il nıtdi r? UUnyanın en netıa tutun. 
terini çıknran memleketimizde bu hıı.1 cld_ 
den acınacak bir manzara arzediyor. Bu el. 
garl\ları ıçılebilccek hale eokmaııı için lnhl. 
.ıı&rlar idareıı'nin nllZıtrı dikkatini celbetme. 
nlzf rfcll ellerim ... 

lstanbulun en çok satılan hakiki 
akşam gazetesidir. İlanlarını 
HABER'c ı•crcnlcr kô.r ederler. 

lstanbuldan görü~üşler 
............................................... ~ 

Pala~utları nedel1
9 denize döküyorlar· 

Yazan : Osman Cemal Haggtl! b'· 

\ 

buldular, buldular da yiyecek. be~:daıt 
lıkları mı buldular? De haydı .. ' otıı' 

Geçen yıl oldufu gıbi bu yıl da pa
lamut pek bolmuı.. Hatta o kadar ki 
geçerı gün tutulan palamutlardan yirmi 
binini balıkçılar tekraı denize dök

m:işler. 

Bu yirmi bin palamutun denize Jö
küldüğü günün akıamı, baktım, bizim 
balıkçı Haçik, tablasına bunlardan 
yirmi, otuz çüt yatırmış, Gedikpaıa 

çarşıaında yan pinekleyor, yarı da 
kirpiklerinin aralığından müşteri göz
lüyordu. Yanına sokulup sordum: 

- Bay Haçik, kuzdar kaç günlük:' 
Birdenbire beni farketmediği için 

gözleri yarı aralık çıkıttı: 

- Ne kaç günlüğü? Daha iki ıaat 
olmamtştır bunlar rienizden çıkalı 1 

- Hangi denizden, Akdenizden mi, 
Karadeniıden mi? 

Beni tanıyıp gülümsiyerek: 
- Yok Şap denizinden 1 

- Öyleyse. sor bakalım ıunlara, 
oralard da gizli dolaşan tahtelbahirlere 
falan rastlamışlar mı? 

- Tatalbayır bunlann kendileri bel 
Alimallah, mübarekler, (eliyle Kum· 
kapı kıyılarını işmarlıyarak) bura.d;an 
bir daldılar mıydı, bakarsın, yarım saat 

ıonra Boz burundan çıkarlar 1 
Tam bu aralık ceketi, etekliği, ço

rapları, iskarpinleri, hatta başındaki ye
menisi bile simsiyah, yalnıi saçları 
bembeyaz bir ihtiyar k.ıdm tablaya d:ıf 
ru eğildi: 

- Kaça bu çingene palamutları ba-

kayım? 
Haçik suratı asarak: · 
- Çingene palamutu değil onlar! 

- Ya ne palamutu ya? 

- Kibar palamutu, kibar! 
- Yalan deme.hey-gidi, bir kere 

kibar palamut yemez 1 
-Ya ne yer? 
- Barbunya yer, levrek yer! 
Haçik ıol gözünü bana kırparak: 
- Daha daha ne yer 1 

- Mercan yer. pisi yer 1 
- Daha ne yer! 
ihtiyar kadın hiddetle: 
- Elinin köı•:inü yer! Alayr bırak 

da şimdi fiyatını söyle bakalım, kaçara 

bunlar? 

- Çeyrt;ğe bir tane. sudan ucuz 1 
Kadın tablada yatan balıklardan 

birini yakalayıp onun kuyruk tarafını 
kendi burnuna yaklaştırdı. Bu sefer Ha 
çik işi büsbütün alaya vurdu: 

- Terı kokluyorsun, ten 1 Balık 

kıçından ltoklanmaz ! 
- Neresinden koklanır ya? 

- Başından koklanır. batından .... 
Bilmiyorsun. menşur kelamdır: 

Balık baştan kokar! 
Kadın ayni balığı bir de batından · 

kokladıktan sonra: 
- De haydi çiftini yedi buçuğa ver 

de alalım! 

Bay Haçik şıpşak bıçağa yapı§tı, iki 
palamutu hemen doğrayıp ıa.ztteden 

yapılmış incecik bir kes~ kağıda doldur
du: 

- Al bakahm, güle g-üle ye! 
-t. • 

Kadın balıgı aldr, parayı verdi, ora-
dan ayrıldı. Ayrıldı ama on dakika 
sonra elleri ba~ka şeylerle dolu olarak 
gene damladı: · 

- Balıkçr, mutlak ıenin verdiğin 
balıklarda gözün kalmrş t 

- Niçin? 
- Nicini var mı? Eve giderken 

hepsini kaptırdrm. 

- Kime kaptırdın y~nkeıiciye mi? 
- Yanke,ici balığı ;ıe yapsın? 
- Kime kaptırd:n ya ? 

- Kime olacak, koyduğun torba ki-
fıdı balığın suyu ile ıslanınca yarı yol
da alt yanından patladı. Haydi balık

lar yere .... 
- Ey sonra? 

- Sonra, ben elimdeki öteberiyi ye
re koyup da onları toplamıya ko!unca
ya kadar biri büyük, biri küçüle, biri 

alaca, biri düz ıarı iki ~öpek benden ev
vel davranıp bizim balrkları kendi ara
larında ikişer, üçer kaptılar savuştular. 

Haçik ıülümsiyerek: · 

- Ey, ne rapalım kısmet ıe~in de
fil, onla.rınmıı ! 

Ziftin . kökünü yiyesiee itler, 

iki balık daha doğra da 
para daha vereyim 1 

aana uç 

- Üç otuz para mı? O da 
mek anlamadım. ıeO 

- Yani ya. ıiyantr yarısını 
çek. yarısını ben çekeyim 1 d ııl 

- Bana ne ki 1ocnin ıiyanııı 1 
•lll' 

.... 1< kit-
- Nasıl bana ne? Sen çuru )'oııl' 

da koymamıı olsay!3ın onlar yarı 
dökülürley miydi? 11\e-

. k" kadın• Zavallı Haçık. baktı ı ( r dt 
ram anlatmak g-:iç. tuttu, bu ıe e r•f'P 
çifti çeyrekten iki balık daha dol ıct•~ 
kadına uzattı ve o biraz uıakla~tı 
sonra peşi sıra da bağırdı: .. eıııere 

- Balıkları, yolda gene k0 P \11 ıı· 
. . k" "ıdı kOı kaptırmamak ııtıyonan ag 

na sok. koynuna! .. sli' 
.k.. bu ,o Ora.daki esnaflar Haçı ın ııral' 

ne gülüşürlerken ben kendisine te 

sordum: 
11

t1ar 
- Haçik, dün tutuulan palaıı'I ôe' 

·,.jrı 
dan yirmi bin tanesini tekrar nı., 
nize dökmüıler 1 • eti' 

. ] ıfıY - Denııde kalanlar on arı doifll 
yesinler de ense yapsınlar, kıt' •• ııı•r 

. ·1 rı ... 
adam akıllı . şiımanlaıın, yag 1 

diye 1 cıı.J 
O.Cemal~ 

Tahsile 
gönderilece~ 

talebeler 
imtihana kebııldl 

şartları değlşttrll ,ıill. 
Avrupanın muhtelif meınle~ttl"~ 

de ve muhtelif ıubeleı1de tah~ • 
ve ihtisas kazanmak üzer~ .gö • Co~ 
cek talebelerin seçme ıeraltınd~_:ıtl~er 
len lüzum üzerine - bazı dcğıF 
yapılmııtrr. p1>' 

Maliye Vekaleti hesabına A~f\l ııı' • 
gönderilecek on bir t.alebenin ~,rrer• 
zunlan arasından seçilmesi ııtO tıl~ ~ 
di. Yeni ıekilde lbu talebeler ııu .JI'' 
ya mülkiye mczunlraı arasında11 11ııt•fS 
cek ve bittabi imtihana }ise ıneı ~ı· 
giremiyecektir. Yalnız bu ~rai:ere ,,. 
ye ve iktı!<lt tahsili için gidecek 

cidir. Jid'' 
Gene Maliye V ekfileti hesabr

111 ,fi ' 
cek diğ"er tat~beler .lise mezunl•; ffi'' 
arndan seçilecektir. Ayni zarn811 ıel1f 
!iye ve İktaat Uhıiline ıidecelc ıPi''e 
!erin Almanca, Fransıca veya 

1" ... ~ . e .... 
· dillerinden birini iyice biJmelerı 
nulmuştur. ... ,ıfli 

P ·da · · d .. der~d' tel' osta ı regının e gon tll• 

lerdan maada iki gencin de :;. il''" 
graf ve telefon mühendisi ol f ııı!il'~ 
Pariateki yübek posta, tclgra rrli' ,r 
dis mektebine gönderitrneei teJca 

• . • il' 
m~tı~ . ~ 

akül. t~iniı1 Atıl 
Bu gençler de f cn f ıefİtr' ~ 

ziye veya riyaziye • fizik §.U~j!ıJ!\' 
mezun olurlarsa yapılacak tın 
buİ edileceklerdir. ..diifl~' 

Diğer vekalet ve umuın rnuıc t•ıetı" 
ler hesabına Avrupaya gidece ıı?ı'rP' 
lcr için eski ıcrait tamamen ıll 
edlimiJtir. 

HABE~ 
AKŞAM p os-rP. . 

IDA RE F,"': ddes' 
lstanbul Ankara C~sı' e,P 

Po•l• lıutuıu ı l9t••"" ~p.6 
Teıgrar aoresı : ıstant>"'~ 3s1 • 

Yazı ısıen teıeronu: ,, 43111 
idare. ııan : " 

A~I 
ABONE ŞARTLc,.,•1 

Turlfill" ~ıt41 "'' 
"t•ntıllk t.400 lir. 7:~~(J : 
ı .. ~tık 1:m · .. 8110 
3 eyhk 400 • şoO • 
1 •)'lık uo • , ' 

'--------~,,,11Ji'"' 
Sahibi ve Neşriyat ' &)I 
Hasan Rasl~,1~1''

1 

lf•ııldıfı 11u <' AIO rJ . 
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P A N D "AY~-N t N K l Z r· 
bir şey iıitemiyordu. Bu seuizlik 0-

nu biraz da sinirlendiriyordu. Landri 
dedi ki: 

- Bu mel'un Konçini bizi burada 
Unutarak açlık ve ırusuıluktan öldüre. 
Cek değil a ... 

- Peki, acaba bizi ne yapmak 1stl. 
Yecek? 

- Ne mi yapacak? Bunda anlaşıl. 
tnıya.cak ne var ki, o bizi diri diri ya. 
kaııyacak. 

- Peki, diri diri yakalayıp da ne 
Yapacak? 

- Anlamıyor musuntl% mösyö? Bi. 
ıi keyfi iı!ıtediği gibi öldürecek, iste. 
-diği kadar eziyet yapacak ve l§te böy. 
le öldUrecek. Emin olunuz, bu eekilde 
in!a.n öldürmek için büyilk mehareti 
"ardır. En mUhhı~ i§kencecilere bile 
del'l!I verebilecek katılıktadır. 

Valver ona inanmamıetı: 

- Zavallı Landri, korkundan saç. 
lııalıyorsun • dedi • ve gayet 88.f bir ta 
\Pırla ili ve etti: ' 

- Niçin bizi öldilnıUn, niçin bize e.. 
tiyet etsin ... Baba değil mi ?.Artık k111. 
kanacak değil a ... 

- Evet, bu doğru mösyö. Fakat kı. 
ıın doğuıunu bildiğimizi anladı. Bu 
8trrr bilenleri o, yok etmek istemez 
illi? 

- Neden? Kızma olan Bevgimden 
dola.yı kendi sımnr kimseye söylemi -
Yeceğjmi düıUnemez mi? 

- Bu da akla gel~'ilir. Fakat siz o
!lu tahkir ettiniz, ona vurdunuz, bunu 
hiçbir vakit affetıniyecek ve unutmı. 
hcaktır. Bu herif müthiş surette kin 
ftder. Möıııyö, ıuna emin olunuz ki 
~ktimsunuz. Ben de öyle. 

- Landri, senin bu eözlerin hiç de 
lllze1 c\eğil. 

- Ben boştur demedim. FakaL .. 

La.miri sözünü bitiremedi.' Birden. 
bire sevinçle kekeledi: 

- Ka .... ka ... kapıya baknuz;, açık. 
Evet mösyö, açık! .. 

- Sahi yahu ..• 
Landrinin sözü doğruydu. Kapı o. 

nun dediği gibi açrlmı§tı. Tamamen de 
ğilse bile aralık duruyordu. İtince d.ı. 
şan çıkmak mUmkün olabilirdi. 

Landri keyfinden ne yapacağını 
bilmiyordu. D•di ki: 

- Ne iyi yaprnıg da inat etmişim. 
İ§in tuhafı, hiçbir eeyin farkma var .. 
madnn. Dikkat etmeden gizli bir düğ .. 
meye basmıı olacağım. Haydi mösyö, 
çabuk kaçalım. 

La.ndri kapıya doğru atılacaktı. Fa. 
kat Valver soıukkanlrlığını muhafaza 
ederek dedi ki: 

- Biraz dur bakalım . Kapı acaba 
ne vaklttenberi açıktı? Acaba sen mi 
açtın, yoksa.? .. 

- Ben olmayıp da kim olacak? 
- Belki Konçini açmış veya açtrr .. 

mııtır. 

Bu söz üzerine kılıcını çekti, hava. 
da Balladı, arkasında herhangi bir teh 
likenin bulunmadığını anlamak ister 
gibi etrafını gözden geçirdi. Sonra ka. 
rar vermiş bir tavırla kapıya doğru 

yürüdü. Landri de kılıcını çekmiş, o .. 
nun arkasından gidiyordu. Ode dö Val 
ver şiddetli bir hareketle kapıyı itti 
ve bir l!lıçrayışta eşiği atladı. Landri 
de onu takip etmekteydi. Her ikisi de 
eller"nde kılın<; ve kama bulunan bir 
silrU katilin üzerlerine hücum edecek. : 
JeHnl zannediyorlardı. Halbuki kim. 
seler yoktu: İkisi de bu vaziyetten hay 
rete düştUler. Girdikleri koridor biraz 
evvel Leonoranın dolaştığı yerdi. Bu 
koridorun bir kögel!lindeki pencereden 
oldukça aydınlık giriyordu. Hemen bu 
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Dalbaran mut.adı veçhile adi bir. 
teklifte bulunuyormuş gibi: 
' - Madam, emir buyurul'.sanız • de.. 
di • bu dört serseri uşakla kabadayı. 
lık taslıyan herife hücum ederiz. On. 
ları dağıtarak küçük çiçekçi kızı alır 
ve evinize kaçırırız. 

1 Faust~ gülümsiyerek: 
- Ne diyorsun Dalbarin? Fransa 

krali~esinin arabasına taarruz edilir 
mi? Böyle şeyler yapılmaz. 

- Peki madam, şimdi arabayı ta _ 
kip edelim mi? 

- Neye yarar? Nereye gittiğini bi. 
liyoruz. Şu kadın Luizi götürecek mi? 
Orasını öğrenmek ba•.a daha. lazım. 

·Buradan kımıldamıyalım Dal baran. 
Olduklan yerde kaldılar. Birkaç 

dakika sonra Perin, Konçininin evin -
den çıktı. Luizi kolları arasında tutu. 
yordu. Çocuk son derece memnundu, 
tatlı tatlı gülüyordu. Konçini kıza ver. 
diği vaitte durmuş, çocuğu bizzat köy 

iti kadına teslim etmişti. Ayni za -
manda Perine bir kese de altın hediye 

• ederken de şunları söylemişti: 
- Alınız. Size çektirmiş olduğum 

heyecanın karşılığı. Bununla minimini 
ye yemiş ve oyunca.le alırsınız. 
· Perin bu parayı almakta bir mah. 
zur görmemişti. Çünkü göyle düşünü. 
yordu: 

• - Mademki bu, şimdi Florans is.. 
mi veraen 1nci çiçeğinin babasıdır, o 
halde bu parayı alabilirim. 

1 · Perin <;ocukla beraber evden çıkın. 
ca, buraların pek emniyetli yerler ol
madığını düşünerek çabuk uzaklaş. 

mak istiyordu. Hemen arabasına bin .. 
di, çocuğu dizlerinin üzerine oturttuk. 
tan sonra yola koyuldu. 

Fausta bunlann hepsini seyretmiş -

U. O, Perinden ziyade çocuğa dikkat. 
le bakıyor ve şöyle düşünüyordu: 

- Demek küçük Luiz bu ha? Par. 
dayanın torunu ... Yani benim de to. 
runum ..• 

Heyecanlı mıydı? Kimbilir? Faust& 
hakkında hüküm verilemezdi ki. · 

Perin iki rahibin önünden geçerken 
onları hürmetle selamladı ve: 

- Eksik olmayınız muhterem pa • 
paslar ... dedi. Çünkü iki rahibden kü-
çüğünün birdenbire elini çıkararaJ< ço 
cuğu takdis eder gibi bir hareket yap. 
tığını farketmişti. 

Rahibin eli ne kadar da beyaz ve 
tombuldu. Evet, Perin ibunu da. gör • 
nıüştü. 

Araba uzaklaşır uzaklaşmaz Fausta. 
Dalbaranrn kolunu tuttu ve bir tarafa 
yürütür gibi onu çekerek dedi ki: 

- Haydi Dalbaran. Çabuk ol, ne 
yap, yap. bu kadının çocuğu nereye 
götürdüğünü öğren. 

Dalbaran derhal süraUe yürUdü. 
Fausta da onu takip ediyordu. Çok yü 
li.imediler. Vojira sokağının sağ tara. 
frna döndüler. Karm dö Şose mana.stı. 
rının yanındaki eve girdiler. Bu evin 
içinde alçak tavanlı bir odada on iki 
kabadayı zar atarak ve şarap içerelC 
vakit geçiriyorlar ve.gilrUltU yapma. 
maya da çalışıyorlardı. 

Reislerinin odaya girdiğini görüne& 
lıemen ayağa kalktılar ve emrini bek. 
lediler. Dalbaran bu adamlardan iki. 
sine bazı emirler verdi. Bunlar der • 
hal dışarı çıktılar. Birkaç saniye scın. 
ra ata binmiş oldukları halde Perini 
takip ediyorlardı. Onun pegini bırak. 
mıyacakları muhakkaktı. 

Bu adamlar hareket eder etmez, 
Fa.usta ile Dalbaran birinci kata çık. 



... 

tılar. Bira.z aonra tekrar a§ağı indiler. 
Bu defa suvare elblaeal giyinınlı ve 
)'a.kalarmı kaldırmışlardı. Bunlar da 
atlarına bindiler. Maiyetlerindeki a • 
damlarla beraber şehro doğru yola dil 
züldüler. Fa.usta eğer birkaç dakika 
evvel evden çıkmt!f olsaydı, bir sUvari 
mllfrez.eııinin dört nala Kase sokağına 
girerek mare§S.l Dankrm küçük evi ö. 
nünde durduklarını görilrdU. Bunlar 
Terton aokağından Rospinyakın geti .. 
mekte olduğu Konçininin emriberleri 
idi. Bunlar ~i kadardılar. Araların. 
da. dö Puorj, Mösyö dö Monzoval, 
Möeyö dö Şalaber, Mösyö dö Ponzay 
vardı. Bu adamlar Konçininin en ile
ri gelen adamlarıydı. Bu kafilenin ar
kasında ve oldukça uzaktan da üç a. 
dam olanca kuvvetleriyle, önlerindeki 
kafileye yetişmek için dört nala geli .. 
yordu. 

xxxvm 
ÇIKIŞ 

ôde do Valver ile Landrinin başla. 
nn& neler geldiğini söylemek sırasıdır. 
Malıimdur ki bunlar Konçininin oda. 
l'lmdaydılar. Floransı takib ve icab e. 
derse onu mUdaiaaya karar vermi6 • 
ltr, !aka,t kayb~ttikleri birkaç saniye 
yüzünden kızın çıktığı kapı birdenbi. 
re yüzlerine kapanmıştı. Oldukları yer 
de kalan iki ahbab bir saniyenin bi. 
le bu gibi i§lerde nekadar kıymetli ol. 

duğu:ıu bir kere daha anlamış oldular. 
Landri, kapıyı kapalı bulunca bağır • 
mıştı: 

·- Hay Allah belasını versin, kapıyı 
kapa."l'lı§lar. 

tkiai birden kapuım ilzerine atıldı. 
"1r. fakat kımı!datamadılar. Bu o ka. 
dar iyi yapılmış bir knpıydı ki. zaten 
göriir.üşte onu duvardan ayırmağa lm 
kin da yoktu. 

. 

... 
IJ 

Valver hançerini aokabilecek bir de 
lik aradı, fakat bulamadı. 

Landrl, açılmasına. imkln olmıyan 
bu kapıdan çıkamıyacaklarını anla. • 
mı§tı. Efendisinin de inatçılık etme. 
meal tavsiyesinde bulundu. Valver et. 
raf ma bakınarak onu kırabilmek için 
bir şeyler aradı ve me,eden yapılmıg 
koskoca bir koltuğu alarak bütün kuv 
vetiyle çarptı. Koltuk bu elddetli vu. 
TU§la parçalandı, fakat kapı yerinden 
bile oynamadı. 

Artık bu kapının açılmasına imk!n 
olmadığına ikisi de inandılar. Derhal 
geri döndUler, ilk girdikleri ve arka • 
sından kilitledikleri kapıya kogtular. 
Bu kapıdan bir küçük odaya, oradan 

da merdiven baııma çıkılmaktaydı. Lan 
dri evvelce kapamı~ olduğu kilitleri 
açtı. Tokmağı çevirdi, fakat kapı açıl. 
madı. O köpürüyordu: 

- Hay Allah belalarını versin. Bu 
kapıdan girdikten sonra ben bunu ki. 
litlemiştim .• Biraz düşündü~ten son .. 
ra .. Yoksa bunda bir sihir mi var? di .. 
ye bağırıyor ve diglerini gıcırdatıyor .. 
du. 

Valver: 
- Aptal herif • diye başlıyarak so .. 

ğukkanlılıkla izah etti. Bunda s';hir fi. 
lan yok, birisi dışardan bu kapıyı ka. 
patroı§ olacak. 

Landri itiraz etmek i~tedi: 
- Bu kapıyı kapatmak için bu o .. 

daya başka yerden girmek lhımdır. 

Halbuki başka kapı da yok, olsa gör. 
mez miydik? dedi. Valver omuilarmı 
silkerek: 

- Haydi sen de. Şuradaki kapıyı 

görmüş müydün sanki? Gözümüzün ö. 
nUnde birdenbire açıldı, "iki kadın gir .. 
di, Konçini ile nişanlım da dahil oldu. 
ğu halde hepsi de çıktılar ve gözümü. 

G) .. 
.c 
E 
GJ ..... c. 
Cl) 

(/) 

cu 
"D 
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zUn önünde öyle bir kapandı ki, bir da 1 pencerelerini aıkı akı ka.p•tır. yata.k 
ha açamıyoruz. ve halı Uzerine de gtlzel kokular ıııtl'-

- Oruı da doğru mösyö. Fakat biz tirirdi. Mumlar yanıp da sinirleri fi
içeri girerken bu kapının arkumda cıklayıcı, vücudu tahrik edici kokU " 
11Unne yoktu. Bundan kat'iyyen emi - la.r d& etraf & yayılme& Konçlni ha,a-
nim. tmm en güzel dakikalarım ~rdl

tııte bu odada olan Valver derhal pesı
cereyi açtı. Camların dışında tahta ıce 
penkler vardı. Bunlar kepenkler de 
kapılu gibi küçük kadife yastıklırl• 
kaplanmıştı. Bunlan gören Landri de
diki: 

- Eminim deme, görmediğini söyle 
bu daha doğru olur. Bu sUrme de giz.. 
lidir. Herhalde, eğer eUrme olmasay. 
dr, kapı na11ıl kapanırdı. Asıl beni dü. 
şündüren nokta şurasıdır ki ku~ kaf e. 
15e girer gibi bizı buraya hapsettiler. 

Valverin bu l'!Özlerj Landriye biraz 
emniyet verdi. Şunu da söyliyelim ki, 
Vaiv~rle Landri arasında oldukça bU
yük bir fark vardı. Valverin bütUn 
heyecanı nieanlısı iç"ndi. DilşündUkçe 
sevgilisinin şimdilik tehlikede olma • 
dığı neticesine varmaktaydı. Konçinl 
ve Mari dö Mediçi kız hakkında bir ka. 
ra vermek için §tiphefh ki dü3ilne -
cekl"rdi. Bu karar eğer §iddetli de ol. 
sa ~u muhakkak ki birkaç gün sonra 
olacaktı. İ§te Valver buradan kurtu. 
lunca da imdadına derhal ko§acaktı. 
Valver kendisi hakkında korkacak hiç 
bir ~ey göremiyordu. Böyle düşünme. 
l'line rağmen boş durmadı. O, Parda • 
yanın yanında yeti§miş bir çocuktu. 
Her şeyden evvel kendine güvenmek 
18.zımgcleceğini bilirdi. 

Vah-er dikkatle kapıya baktı. Bu 
kanı so:ı derece kavi idi. Omuzlariyle 
dayanmasına rağmen yerinden bile kı 
pırdamadı. Bunu açamıyacağını anla. 
yınca oradan pencereye gitti. 

Evvelce de yazdığımız gibi gündüz 
olmasına rağmen odanın perdeleri ta. 
mamiyle kapalıydı. Tavandaki fanos. 
lar da yanmamış olsaydı, bu oda göz 
gözü görmiyecek bir hal alırdı. Kon. 
çini zevkine çok düşkUn olduğundan 
bu gibi aşk maceraları için odasının 

- Sinyor Konçinlnin hi:mıetind• 
bulunmuı olduğum i~.in bilirim· su 0

" 

nun ldetidir. Bu evde kapılar, pence
reler, velhuıl her taraf; zorla veY~ 
but aldatılarak getlrilmie olan zav• i
kadınlann sealerinin duyulma~IB1 U.. 
çin böyle kapatılmııtır. Bu herifin b ı. 
tUn iı:ılerini bilirim de, ıimdi n,aaıl 0 

Jefl" du d~ bu kapana ııkııtım. Evet d 11 
d"m, öyle bir yakalandık ki, but& • 
§eytan bile bizi kurtaramaz. t 

Landri bunda aldanmıyordu .. r~ .. 
Valver ümidini kaybetmiı cıetildı. 
şağına dedi ki: 

- Görürliz. Hele ıuradp.n çı~ 
yolunu bir de adamakıllı uaetıral 
dL tetit 

Landri Umidi olmadığmı ıöS 
bir tavırla başını sallıyarak: ~ 

- Arattıralım möayö • dedi • pe~1,.. 
reyi açık bıraktılar. Kapalı kepen ajJt 
rin arasından süzülen cüz'l ba:va. jJli .. 
laea.n odanın havuını u çok uııı tr ... 
yordu. İkisi de büyük bir sabır~~~itJ 
fı aramıya, buradan çıkına. ~- bil 
bulmıya çalııtılar. Fakat biltilll ç.
gayretleri de bota gitti. ıcaçıııaJ1111 sıı 
resini bir türlti bulamadılar. za.ııı 11e 
böylece geçti, Etrafta ne bir ıte5',rt' 
b!r hareket duymuyorlardı. vaıv~ b19 
sıra dikkatle etrafı dinliyor, faka 
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f ~ugünkü Bitlis Defterdarlığmdan: 
i ~ radyo 
Y, ..\1'18trL· 
~ 11,a • 
~- \ O J>lA.kla danıı musikiai, 19,30 konte. 
'ti ~eYoğlu halke,·i namma 20 Blmcn 

f ~e 1.rkad&§l&rı tarafından Türk mwıl 
ı:ı."e haık §arkıları, 20,30 ömer Rıza. ta 

~ ~~ arapça aöylev, 20,415 Nezihe ve ar 
l'cııaa.rı taratıııda.n TUrk musikisi ve halk 

rı , saat ayan, 21,115 orkestra, 22,115 
\ra \'e borsa haberleri Ye ertesi gUnUn 

l>lıııı, 22,30 tUrkçe §an, tncl taratın. 
it Yano refakaUle 23, ıon. 

ıa,l).ıı:ş: 
\ ~" gramofon, konferanı. 20,4':S orke~. 
,~~rl. 21,40 viyolonııel konııerl, 22,:?15 

1 Yayın, 22.150 aktam konseri, 23.150 
<ı~l)er, 

~~ ır,_~:keatra konseri, 19,S:S piyano ve 
'0,3:; kanıık yayın. 21,0:S açık hav.'.\ 
~· 22,415 röportaj, 23,0:S musiki, danıı 
1t~1,~ı, 2t,35 h&va, haberler, l'ramofon, 

ta.~· 
'ı ~ gramofon, ~lirler, gramofon haber. 
~llc~u yaym, halk ıarkılan, radyo 
~ ~ I, 22,35 oda mustklıl, 23.315 haber. 
'IJ~~U§nıa, hava veaaJre. 
la • 
,\.,_~o 
:ıııı ll\1.ısikill hiklyeler, 18,IS:S kan,1k 
~ 21,f:s k&rıtık muaikJ, 22,0lS klhlk 
~ ' 2a,15 koro konaeri, eonra dana mu. 

a ~hatlerde hava, haberler. 

:ı l' <tTROLA.R: 

j ~RTUORUL SADİ TEK 
Bu gece (Büyükada) da 
(Aman hanmı sus) ve 
{Kılıbık) cumartesi (Bil 
yükdere) 
sunda. 

aile tiyatro-

t:iABER 
ilan 

tarifesi 
~sayfalarında aa.ntim.i •O Kr. 
b . nıt ilinlar 30 ,, 
lt 6l'dUncU sayfada 100 ,, 
"a~ \'e ikinci sayfalarda 200 ,. 
~~tinci sayfada 400 ,, 
~hk illnlar 500 .. 
ku ~cari mahiyeti haiz olmıyan 
f ~Uk ilanlar 20 kelimelik beş de. 
~a~ı 120 kuruştur. Eskiden mu
llıa\·eıesi olan müşterilerimizin 
ı~aveleleri müddetince farka. 
ı~ az. Uzun müddet devamlı 
Ilı lar tenzilata tabidir. lli.n ver. 
.;: hususunda yalnız ve miinha. 
~ n V AKIT YURDU altmdaki 
t:rı~lettin tren ilan bürosuna 

acaat edilmelidir. 
~ Telefon: İstanbul • 24370 

···ııı hm:m:ım&w = -=n 
1 işçiler I~ 

~t ,'. l<anunu size ne haklar vermit li 
~t~dcn neler istiyor bilmeğe mec- ji 

h lltıuz .ı 
<l • ı: 

1t ~llllları size sual cevaplı, toplu H 
il tatik olarak öğretecek olan: 

1 
·~nin ve İtçinin kanuni hak 

~I •~ Ödevleri kitabıdır. 

~~· 10 kuruştur 
~·ılap Ki:apevinde ıatıhr. 
~:-Sz:-.·····:····· ............. _ .. ······· ..... ı ............... rı.:ım-.. 

~"~lrallk bina 
\~ d tç vapurları Şirketir.in Ayvan· 

eniz kenarında depo ve atölye 
\ b~llanmağa çok elverişli eıki 

A.ljırıası kiralrktrr. Galatada Meh -
\ ıtı·~aşa han No. 45 c1vukat Narli • 
~at. Tel. 42087 • 

(j Göz Hekl"' ı 
~t~~ • Şükrü Ertan 
!t::ıu Nuı-ut-amanıve cad. N<.> 3t 

alofıu Eczanesı vanmda) 
l"elefon. 2256f> 

1 - Bitlis hükumet konağında yapılacak olan 21621.53 lira keşif bedelli 
tamiratt:ın yalnız 12 bin liraya tekabüleden 900 metre murabbaındaki kiremit
lı çatı beton, batıl, çatı, altı döşemesile tavanı _gibi kısım inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İstekliler bu işe ait: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şn.rtnamesi 
D - Yapı işlerine ait fenni şartname 
E - Metraj, keşif ve silsilei fiat cetvallerı. 
F - Projeyi. 

Bitlis defterdarlığından göre bilirler. 
3 - Eksiltme 10 / 101937 tarihine mfuıadif pazartesi giinil sa.at 15 de ~it

lis defterdarlığında aypılacaktır. 
4 - Eksiltme k:ıpalı zarf usulileyapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 900 lir3. muvakkat teminat 

vermzsi ve bundan başka d-ı Nafia Vekaletinden verilmiş yapı müteahhitliği 
ehliyet vesikasile 937 yılına ait Ticaret od:.-.sı vesikalarını göstermeleri me§· 
ruttur. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede Yazılı saatten bir saat 
evveline ı~adar Bitlis defterdarlığına getirilerek eksiltme komisyonu Reiıfü· 
ğine makbuz mukabilinde veril~ektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa.ate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış bulun· 
ması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6372) 

ADDIATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U irayac.akları limanlar 

Pire, Brindiıi, Vene dik 
Trieıte 

Vapurların iıimleri 

Celi o 
Bütün Avrupa için ekspres trenleri Rodı 

ile telaki ederler .• 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova Merano 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patras. Quirinale 
Ay.aranda, Brindisi, Ankona, Venedik 

Trieste 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata, Vesta 
Patras, Brindisi, Venedik, Trieste İseo 

Burgaz, Varna, Köstence 

Sulina. Ka!as, lbrad 

Baturr 

Campidoırlio 
tseo 
Diana 
Albano 

Campidoglio 
Diana 

Pfleo 
Albano 

Hareket günler) 

23/9 Saatı7 de 

30/9Saat17 de 

25/9 Saat 18 dı 

9/10 
22/9 Saa.t 17 de 

23/9 
29/9 
7/10 
22/9 Saat 17 de 

29/9 

23/9 
7/10 

lstanbul P. T. T. VHt\yet Mtldtlrltlğlloden : 
İdare ihtiyacı için 10 adet l,5X2.75 s/ m ebadında, 65 tane 1 X 1,5 s/ m eba 

dında, 132tane 7 5Xll2,5ebadında, 20tane 50X7 5 s/ m ebaıehndaki ceman 227 tane 
bayrağın yerli şaliden ve meri bayrak kanununa uygun olarak alınma&ı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8/ 10/ 937 cuma günü saat 14 de büyük po.talıa 
ne binası birinci katta İstanbul P. T. T. vilayet m:idürlüğünde müte~ekkil alım 
ıatım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedch 522 lira 60 kuru~ muvakkat teminat 39 lira 20 kuru§tur. 
isteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat tcminatlarııu yatırmak üzere 
çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalemine, eksiltme gı:in ve saatinde 
de komisyona müracaatlal'l (6398) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 
Ke~if bedeli 1224 l!ra 75 kuruş olan Floryada yapılacak spor ve eğ

Jence tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva. 

1 
ıım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika-

· dan b~ka belediye fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesika.sile 
1
91 lira 86 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/ 91937 per· 

1 şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5987) 
1 

~ .......... 1\ ·--- - 1600 metre ince ara bezi beher metresi 23 kuruştan 
~ n karada 900 .. kalın nra. bezi beher metresi 28 kuruştan 
ı ~\tt k• J 120 .. renkli bez beher metresi 42 kuruştan. 
'~~ . ep itap &rl ! Düşkünler evine lUzumu olan veyulqu·da miktarları yazılı bulunan A-

l(ıtab evi !;~tür n:dctep kitai.ı · ı?r.erikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. Beı.in nü.munesile prl.namesi 
~ttltl\ııı:nr~da s:ıt: ~ yeri<fü. . Le•:az:rr; müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
~111 tep kırt:::;iy• c<'~itleri en mJ:. ... veıo:.:~ ve 50 lir&. 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

•rı, ten:!n cd11iı : T:l: 337i 1 23, 1 ;)/()~7 per§embe günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdJl'lar. 
.(6023) 

\---------------·---------, Elbise merakhları bay 
ve bayanlar 

En müşkülpesent müşterileri memnun eden müteveffa Hasan Fehminin 
oğlu FİKRİ ÜSTÜNDAL bu defa LONDRA ve P ARİS terzi mekteplerin. 
den BİRİNC1LtKLE diploma alarak pederinin halefi olarak firmayı ye
niden kullanmağa başlamıştır. Bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar terzi Hasan Fehmi 
Halefi Fikri Cstündal 
Terzibanemiz Bay ve Bayanlar için son moda zarif ve gayet şık elbise. 
ler imal ederek müşterilerine her kolaylığı gösterecektir. Muamelemiz 
peşin ve taksitledir. Sözlerimin sıhhatini ispat için muhterem Bayan ve 
Bayların bir defa tecrübe etmeleri kafidir. 
ADRES: Bahçekapı Birinci Vakıf Han birinci kat No. 15. Telefon: 23389 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Baladiz - Burdur hattı fötiyacı için 9-9-1937 tarihind~ münakasaya 

konulan otuz bin metre mikap balasta talip zuhur etmediğinden mezk\ır ba • 
lastlar kapalr zari usuliyle..yeniden münakasaya konulmuştur . 

2 - A • Bu balastların muhammen bedeli 13.500 liradan ibaret 10.000 metre 
mikabı Boz:ınönü iıtasyonu civarındaki taş ocağından. 

B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10.000 metre mikabr Karalcu· 
yu istasyonu civarındaki ta§ ocağından. 

C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 10.000 metre mikabın. 
dan 5000 metre mikabı Baladiz: Burdur hattının tarafeyninden toplama ve 5000 
ınetre miklbr da ocak balastı olara:: verilecektir 

3 - Eksiltme 4-10-1937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz deıniryollar 
inşaat dairesindek.:. münakasa komisyonu odasında yapılacaktır 

4 - Muvakkat tf'minat 2775 liradır. 

S - Münakaıa şartnamesi, mukavele proje.si ve diğer münakasa evrakı 185 
kuruı mukabilinde 'demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir • 

6 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. Ju arttırma ve eksilme ve ihale 
kanunu mucibince ibrazına m~cbur oldukları evrak ve vesikalarla 937 senesine 
ait olmak üzue vekaletim:zde•ı verilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini 
havi zarflarını mezkar kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 4-10-1937 
tarihinde aaat dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak -
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (6209) 

Edirne 
Cinsi Çoğu 

107000 EknıelC 

Koyun eti 
Sığzr eti 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Şeker (Toz) 
Tuz 

12500 
9500 
5700 
4200 
8000 

,, 1:5 Açık 

Makarna, Şeriye 
Un 
Peynir 
Kaşer 

Zeytin. 
Kuru fasulye 
Nohut 
Soğan (kuru) 
Yumurta 
Limon 
Süt 
Yoğurt 

Patates 
Sirke 
Çay 

10500 
1800 
2300 
5200 
3900 

900 
1400 
5000 
1300 
9000 

80000 
17500 

8500 
13000 
11500 
·2050 

60 
Salça 650 
lspanak 8000 
Lahana. 7500 
Pırasa 10000 
Odun 175000 
T. Antrasiti 70000 
Zonguldak kömürü 55000 
Çıra 700 
Sabun 2700 
Soda 1800 
Çivit 3500 
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Yatılı orta okulların Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan cins ve mik. 
tarları yukarda yazılı 34 kalem erzak ve sairesi 13-9.937 tarihinden itibaren 
eksiltmeye konulmuştur. Vermeğe istekli olanların 2490 sayılı kanunda yazı
lı hükümlere göre ilk teminatlariyle birlikte belli gün ve saatt«; komisyona. 
b~vurmaları ve kapalı zarflarla olanlarında zarflarını belli saatten yarını sa. 
at evvel komisyona vermeleri ilan olun ur. (6282) 

GUmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

ı - 198 tane yün fanilanın 8/ 10/ 937 cuma günü saat 14 de müteahhit 
nam ve hesabına eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlana.n tutarı 594 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
5 - İsteklilerin ilk teminat olarak 45 liralık vezne makbuzu Yeya Da.nka 

mektuplarile birlikte o gün Galata eski itha.lat gümrüğü binasındaki komutan 
lık satmalma. komisyonuna. gelmeleri. (6370) · ·· - ·- ·- - · - · -- -
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KA~ŞI ve BEL 
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1 

GRiF> - NEZLE - NEVRAL..:..:Ji BAŞ ve 
OiŞ AGRILARI .. ARTRFTiZ_M 

-~~~-~~--------~~------~-----~~ Tabletlerı ~ Her •czanede arayınıL ıP~sta ~u~au 1255Hormo~Jn J ~ '. .... ': "" . ,. {"' ··~ . ~... .. ... . -. " .... -- . .. . :. 

NORMA 
uort ıenıc cır saıcın 
içinde otomatik 
NORMA kalem-

lerini her 
yer<le 

1 Markaya 
dikkat 

N O R M A 

Umumi deposu: Mahmucpaşa 
Havuzlu Han. No. 1 lst:ıcbul 

Ekzema ve en mu~nnit cilt yaralarından kurtulma!ciçin ,._ 

. ~ 1 

Kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır EczanP.lerden is~e.viu iz . .............................. : .......... 
Resimli hakiki.· bir vak'a 

enç. ze 
Görünmenin yeni ve kolay .usulü-

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. 

Bilumum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası kar§ısında İzzet 
Bey hanı . 

Birinci sınır Operatör ~ 

r. CAFERTAVV~RI 
Umu.mt cerrahı v~ sinir, dinıa.ğ 

cP.rra.hisi mütehassısı 

Paris Tıp fakültesi S. AaistaDJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 
estetik · .. Yüz, meme, karın bu· 
ruşuklukları.. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c ~nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

- No. 1 Telefo11.: 44086 -

lQ) O KT O ·R 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amları 1 7 den 20 ye kadar U.le 
li tayyare apartmanlan ikinci · dalre 

3 numarada hastalannı kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalarını parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka-

bilinde muayene eder. 

1 
Göz hekimi 

Dr. Muı ~t Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim.Tallmane 
Tarlaba§ı C8.d. URFA Apt. mna 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğledcn 
sonra sJat ikiden altıya kadar 

Süreyya Atamaı 

1 gl*Qp;·a~~Ef ~'k,öm 
Beyoğlu tstlklAl caddesi Parmakkapı : ----------=-----------------

~ Tramvay durağı No. 121 birinci .. 
Saat () da yorucu 
bir meşguliyetten, yeni ve ' ıihramiz 

sonra, buruşuk . ve .. 4 te · bir,, ' pudrayı 
bir yüzü kullandı. Bir mik-

natisin · iğreleH 
yorgun 
vardı. 

cezbettiği gibi ciİd 
Bu yeni pudr,anın için . son derece ra-

son derece . yapışma pışma hassasına ma-
• 

hassasını veren fev- lik gayet ince bir 
kalade inceliği adeta pudradır ..... 
yüzünde gayrimer•idir. En sami· 
mi dostlarınız bile ~yanı hayret 
tenin~zin, tabii güzellikten müte-
vellit olmadığına kail otaıriıya: 

Saat 7 
hayret 
genç ve 

bir 

görünüyordu. 

şayanı 

tenle 
terütaze 

Yüz ve burnun par· 
taklığı tamaır.en zail 
otmuş, hatta bütün si
yah benler kaybolmu~ 
tur. Bir defa pudra-

' lanmak kafidir. Çün-
kü bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir ya
pışma hassasına ma· 

' liktir. 
caktır. Dışarıda,' yağmurda ve 
g:ine;te veya deniz banyosunda 
ve yahud tenis maçlarında, içeride 
sıcak salonda dansta daima cazib 
güzellikte bir terie malik olabilir
ıiniz. 

yüzde leke ve tabaka teşkil tt· 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter
den kafiyyen müteessir olmaz ve 

mez. Tokalon pudrasını. cildiniz· 

de son derece yapışma hassasım 

veren ve fevkalade ince olan bu 

sihrimiz ''4 te bir.. pudrayı kul-

tanınız. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksınız. 

1 Binlerce Tokalon mü~terisiuclf"n ' müt>s::ıe. ... enıiz~ mektup vazan· 

larm mü,.alıecleleri kendiliğin<lf"n ;dea en kynıetli <lelillenlir: 
(Toka/on h<'m ı·e pudrnlnrınr lwllan":"ay<ı bn~1adığını gün· 

denberİ cifdim /u>ndi l•rPm t'P. fııtdrııııınt lmfdu) 
Beylerbey .... K. cadde•i ..... Mu 

( Krcmlcrini:.in bir hafta :arf mda cildimde gö.~tPrmi~ oldu

ğu il'i t~sirdt>n miitPvellid mPmnuniy?timi ı.sım ve adresimle 
ilôn f'tmf'ni:i ricn rderim.) 

BPhek ... lb .. So ... No. 11 Ro ... 
lektuplnrıo a ılları closyalarunmla ,;aklıdır. 

-----------------------------------· T. C. Z'ruat Bankesı lslanhul Şubesinden: 
Halkalı Ziraat Mektebite Yeşi!köy Tohum İsl.ih enst:tüsünde yaptırılacağı 

iian edilen hangarla ·m adedi üçten bete çıkarılmı~ ve evsafında da değişiklik 
yıpılmıı ot:lyğundan inşaatı almak isti} enlerin verecekleri teklif mektupları 

27-Eylul - 1937 p:ızartcs! günü saat 16 ya kadar .kıbul edilecektir. 
Yeni plAn ve ıartnameler!n Bank~nuı Müdüriyetinden istenme& rica olunur. 
(6326). 

n kattaki H 
:: . :: 
:: Muayene hanesinde hastalarını her· i: 
•• d' k b •• :: gün saat 16-ıo arasın a a ül :: 
!! eder. 1! .. .... .. . .. 
:ı::::::::: :::: :::: :::: :: : :: :: :::::::;: :::::: ::: ::::====: 

:ı:m.-:s:::::::::r.::a::ı::::.-ır.amnmm:::::r.::ı:: 
H Dl• Doktoru :: 
- d ., N ı · P k a: ıh eca ı a şı I' 
H Hastalarını hergi!n sabah 10 dan J 
E akşam 19 za ka.far Karaköy Tünel U 
:: meydanı Mahmudiye caddesi No. ·ı! 
~i 112 de kabul eder. i 
H Salı ve cuma günleri saat 14 den ij 
.. • d '· :: 18 ze ~aaar parasız ır. :: 
ii :::ı::.~::::::::::::::::::n::::::::::::::::r.::::==:! 
:::::::::::::::::::::::::::-::::::=m:c=ı::::::::::::::: 

:.·===·· ~ Meccan1 muayene :: 
!! Per§cmba gUnlert saat 2 den .3 e k&dar !! 
ii Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 U •• ı• 

ii numarada Doktor Mümtaz Gürsoy :i 
ii fakirleri parasız muayene eder. i·,= .. . 
: : :::::::::::-::~::: ::::c: ::::: ::::ı.-:;:: ::::::::-.: :::::::: n 

::s: ..... ı:um::::::::::::::::::::::::::::::::::ss: 

ff DOKTOR Ji 
&: r~ .. K 1 .. ı· H ema ozsan ;ı 
H Oroloğ • Operatör Si .. :. 

I! Bevliye mütehassısı ;! 
d Karaköy - Ekselsiyor mağazası is 
ii ycınında. Her gün öğleden sonra § 
li 2 den 8 e kadar: 1~1: U235 i 
!:... ......................................... ...__. .. .._... . .............. -............................ __ .... _... 

Dr. Hafız Cemal 
l.A •KMA N REKDt 

Dahiliye Müteha.tuı 
Pazardan t>qka günlerde etleden eonn 

uat ı 2.0 taıı 6 ya) ~dar latanbulda Dlvu 
yolunda Cl04l oumanw buswıt kabinealndt 
butaıarmJ kabul eder. Salı, cum&rteaı &11.D 
lert aabab "9.~12" saatleri bi.ldld fukaraya 
aıabsmtur • • Muayenehane •• " ıeıetoııı • 
1239.ll Kıshlc t"'"~"l' : ~ - n.H... .. 

Haley 
5 

SAF 

SABU~ 
• • 

KAR 6181 
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