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Adllye Vekili ile mülakat 

Hafif cezalılara 

cczaevltıdc nıalıl~tim!ar (Yazısı 7 incide) 

aramızın 

düşürüleceği 
yalandır 

~u şayia ları çıkaran .. 
lar ceza land ı rılacak 

iktisat ve 
~aliye Vekille
tıtıin beyanatları 
~Un piyasada, Türk parasının kıyme· 
~ti düşürmek yolunda bir hareket ya• 
lırı acağı, bu hususta kabine erkanı ara
lbı da bir ihtilaf mevcut bulunduğu şek-

dc bazı şayialar dolaşmakta idi. 
llıaŞayialar borsalarda bilhassa ihraç 
llıallarının fiyatları üzerine tesir yap. 
~tan hali kalmamı§tır. 
~ ıı hususta dün fikri sorulan Başve· 
llıi c~ Vekili Celal Bayar şunları söyle-
~ (Devamı 4 üncü de) 

~eıtışayane katnnamıaır üzeırnne 

l:ondrada Japonlar 
protesto edildi 

======================== 

ispanya asileri 
Huduttaki bazı Fransız vilayetlerini 

işgal e dece km iş ı 
Fransız hükumetine yapılan bir ihbara göre 
istila planını bir ltalyan generah hazırlamıştır 
Henüz teeyyüt etmeyes bu haberi garip bir şekilde itmam eden ve teeyyüt etmiş bir haber 

Fr ansadaki suikastleri ispan-
ya asileri tertip etmişler 

Bugün gelen Franau: gazeteleri, Franaa.d& 
lspanyıuım bir tabtelbahJrinl kaçırmak ıau. 
yen adamların Partstekl n Fransanm muh. • 
telif yerlerindeki BOn kanlı h&.dlaelerle &iL · .... . , 
kadar oldu6unu haber veren, pyanı haynt ' 
birçok havadisler neıretmektedJrler. 

Filhakika, tahtelbahir mUtearn%larınııı 
yakalanması lı;ln ııeferber edilen Fransız 
polis ve jandarma kuvvetleri, lk1 gtın evvf'l 
tepanyaya geçmek Uzere bulunan bUyük bir , 
otomoblll tam hudutta; durdumıuııar ve 1. 
çerdckllerl tevkif etmıııerdir. 

Otomobilde, "C, 2., nln Frankoculara ilti
hak etUğt anıaıııan ıkaptanlle bqına.klnist1 
\'e ••c, 2,. kaptanindan maada llılanueı Oran • 
den, Conl ve Satduııt.eguy admda üç şahıs : ~ 
daha yakala.nmJ§tır, 
Kıs& bir tahk.lkat neUccıılndc bllbuııa :Ma 

nuel Oranden ve Caninin Franda ve Pa. 
rtste son defa wkubulan lnfllAk ve tedhl' 
hareketlerine hllfill i1Urak eden ve poUıı ta. 
ratmdan aranmakt& olan tehlikeli birer a. 

Fra.n3aaa yaka1anan. F'Yan'kocu tedhi §çilcrdcıı Chaix, Frcmcoso ve Oranaain 

n-::t'o:~:ı~~~.mıı:~babfrinevuku 'falya ispanyaya go·· nu·· ı-bulan taa.rnız esnaımıda, ceaur bir !spanyol t 
(Devamı 4 üncü de) 

Musolini lü gönd9rmiyecek mi? 
Buglln Münibe gidiyor F 1 ·ıt e it 1 b 

Roma 24 (A.A.) - Muaolini bugan ransa ve ngı erey a ya u 
~:.t 12,20 de Münibe hareket edec~k- yolda teminat verdi 

Yann Mllnihde olacak Lonclra, 24 (A. A.) - Cenevrede \ lerin geri çekilmesi neticesini doğu • 
Bertin 24 (Hususi) - İtalyan Baş- bulunmakta olan ve ltalya namına racağmı ilave etmektedirler. 

vekili Muıolini yann Münibe vasıl ola- söz söylemeğe salilıiyettar buluuan Gösterilen memnuniyet, biraz ihti .. 
caktır. Bova.scopa, Delbos'ya bundan böyle yat ve temkinle karııJıktır. 

(Devamı .J Uncüde) İspanyaya bir tek gönüllü gönderil • İtalyanın "tabiyevi mUJi.hazalar'' 

Dört satu ıroa : 

Meğer o güzel iskele 
Modanın manzarasını 

bozuyormuş ! 
Haberiniz \"ar mı 1 Moda vapur iakeleaf_ 

nln o canım, o güzel, o §irin blnaamı ı;ala 
kazma yıkıyorıa.rmı,. Hem de nasıl bir &e

beble biliyor musunuz? 
"Manzara,,yı boZUYOt'DlUf da. 
Ehh .• tıte buna diyecek yok! 
:Modanın manzarUI.- Bu manzaraya, bu 

gUzel tabiat tablo.suna ne gündüz, ne gece 
' ne gurubda, ne tul~da., ne zl!lri karanlıkta. 

ne de mehtapda ıu blnanm velev biran için 
olsun kötU ve zevksiz bir tuı katımı olduğu 
na.sıl iddia edilebilir? 

Bu binanın yapıldığı stindenberi BD'ttaki 
ağaçlar aruında oturanlardan, :Modada pl. 
yasa yapaniardan.aandaJla Kalamı§I dol~ 
ıa.rdan hiçbiri; Modanm, Şlfanm Fenerin 
acvblllai olan muharrlrlerden,romancılardan, 
ressamlardan, aakerlerden, §alrlerden, mu.at. 
kiıinaalardan hiçblrl ve §ehirllnin zevk.laellml 
böyle bir iddiada bulunuımuma mUaamaha 
edemez. Kala.mıf boyuna, kartpostallarda 
bile, feerik bir mana katan bu binaya kazma 
sallatan kar&T geriye alınmalıdır • .AkBl tak. 
dlrde, yarın biri kalkar da: 

.,_ Umumt hapl.sho.nenın manzanuımı bo. 

-zuyor, aergardlyanın odasından denizin gö. 
rUlmeslne mani oluyor!,, 

Diye Sultanahmet minarelerine ve kub. 
besine kazma sallatmak isterse hayrete hiç 
hakkımız kalmaz. Mantık bakımından ara.. 
da en ufak bir fark dahi yoktur. 

• • • 
Akay ldareııi kırk yılın başında rehrln bir 

ııcmllnde klmblllr hangi lyl teııadUfle ve na. 
eıl bir kör ıeytanın ayağını kırarak zevkli 
bir ı1 ba§&rmıştl. Ne oldu Akaya? Nazar mı 
değdi? Yoksa; 

"- Gemilerim eski. Bu güzel fııkeleye ya.. 
na§tıldan zaman caklllklerl daha çok göze 
vuruyor. şu mendeburu yıksam da bu tezat. 
tan kurtulsam !,. 

Diye mi dU§Undil. Halbuki bunun 
kolay bir çaresi Yardı: 

GUzel tskeleyi alakoyup eski genuleri en. 
kazcılara vermek. 

miyeceği hakkında teminat verirken, daki hattı hareketini öğrenmenin pelt 
Çiano da. Romadaki İngiliz maslahat.. ziyade memnuniyete sebeb olacağı 
gUzanna ayni teminatı vermiştir. me)'dandadır. 
Londranın diplomasi mahaf ili bu Ayni mahafü İtalyanın hattı hare. 

teminatın, müzakerenin ilk safhası oL keti hakkında Musolininin Berlin sc .. 
duğunu ve ikinci safhasının gönUllU. (Devamı 4 üncü de) 

Bn. Dcll.enbııc>. Profesltr Mımghtne , 

(Tarih Kurultayının. d:ünkii fcw.Uyeti1f'J a~ malumat 7, tıci ~~ 1 



2 HABER - f\keam postan - _ 

1-JiŞ Sü,µısa: Tarih kongresinde: 

Kötü bir iddiadan Musolini -.Bitler 
Berlin·-Roma 

Yaz an : Şekip Gündüz 1 tarihin aldığı . intikam 
Yaza n: N lzam ettln Nazif 

Ak denizde korsanlığa karşı bir vazife almak arzusunu izhar eden İtalya, 
Pariste İngiltere ve Fransayla anlaşabilecek mi? Anlaşabilirse bu anlaşmanm 
şeklini ve şartlarını tesbit edecek protokol, Nyon mukavelesini imza etmiş o. 
lan ve Paris konuşmalarının seyrinden ancak bilvasıta haberdar edilecekleri 
bildirilen devletlerin tasvibine mazharolabilecek mi? 

Zih :nıer bu suallere bir cevab aramakla meşgulken İblyan propaganda 
nezaretinin, beyannameler neşrederek, Musolini tarafından 28 Eylfılde, Bcr. 
linde söylenilecek nutkun ehemmiyetini tebarüz ettirmeğe çalıştığı görülüyor. 

Ayni günde ve ayni yerde Hitler dahi bir nutuk söyliyeccktir. Almanya. 
hükumetinin büyük masraflar ihtivar ederek her taraf mı süalediği lkrlin 
eehrinde, tam dört buçuk milyonluk bir dinleyici yığını tarafından en teşvik 
edici alkışlar ve "hurra'' larla hatipliği tahrik edilecek olan İtalyan Başv~kili 
Musolini ve ev sahibi Hitler, bugüne kadar malum olan temayüllerinde acaba 
ne derece kuvvetli bit ısrar bösterebilecekler? 

İtalyanın, Akdenizde korsanlığa karşı vazife almak arzusunu pek ~abuk 
izhar etmiş olmasına bakılırsa çok tehditkar bir nutuk dinlemeye hazırlanmış 
olan Berlinlilerin bir hayal kırıklığına uğrıyabileceklerini tahmin etmek mü.nı. 
kilndür. Zira "vaziyetin bir parçacık müsamahası olabileceğini kestirmiş ol. 
saydı İtalya, korsanlığa karşı vazife aramak temayülünü • hiç olmazsa. • fa.
eist liderin Berlinden avdetine kadar gizlemek ve savsaklamak istemez miy. 
di ?,, diye düşünmek mUmkUndür. Bu arada Alman gazetelerinde, "gürliltü yap. 
mamak" ve gürültü yapması ihtimali olan hadiseleri örtbas etmek emri ve. 
rildiğini ihsaB edebilir ıekilde yazılara. da. tesadüf ediliyor. Faraza şu mahut -
"Francfurther Zeitung" bile (Görünürde harp yok!) serlevhalı biİ' yazısırıda 
'cliyor ki: 

••Harb tehliliesi ancak milletlerin harpten başka bir vasıta ile hedeflerine 
ulaşamıyacaklan anlaşıldığı gUn ba§lar. Siya.st hedeflerine ulaşmak için Av
nıpada lbir harbe ne 1talya. ne de Almanya lilzum görUr. Bilakis bu iki dev. 
letin inkişaf için sulhe ihtiyaçları vardır. Cihan, ancak bizim siya.si ve askeri 
'Qirilişi.mize mani olmak istenildiğini Bandığımız zaman bir harb tehlikesi 
geçirmişti. Bu zaman 'geçti ve bir d&ha gelrniyecektir. Şimdi, İngiltere ve 
Fransa. olsa olsa şöyle bir suale cevab arıya.bilirler:" 

''-Artık Almanya kuvvetlendi. :Acaba 'bu kuvvetine mağrur olarak bizden 
makul addedilemiyeceJi geyler aramağa kalkar veya arzularım harpçı metod. 
larla. elde etmek ister mi?,, 

"Hayır, bunların hiçbiri olmıyaca.K. Diğer milletlerin liayatt hakla.rma ve 
onurlarına saygı göstermemek Hitlerln k'arakterine uymaz.,. 

• * • 
Bugün· ayın 24 ilncü gUnUdUr. Dört gUn sonra Musolini ile Hitlenn nutuk. 

larmı öğrenmiş olacağız. Her an yeni bir tecelli gösteren hadiselerin seyrinde 
:ve istihalelerinde !ezilen sUrat ve gara bet, bakalım, bu nutuklara nuıl bir 
ahenk verecek? 1 

Acaba Roma _ Berlin miliverinin liderleri hangi perdeden konll4tn&yı ter-
cih edecekler? :i •. Şekip GONDOZ 

Deniz -sanayıımiz 
• • 

gemısı 
Her ··· seferinde en azdan 

memlekete 20 bin lira 
kazandıracaktır 

V a~a n : En sari Blllent 
Beı altı gUn evvel 

İzmitten kalkan bir gemi 
Marmara.da kısa bir tur 
yaptı, Adaların önünden 
geçti ve geldi Dolmabah. 
çenin önüne demirledi. 

beratı alırlar; hükQ. 
metler bütçelerindeki de. 
niz fasıllarının kabarık. 
lığı nisbetinde selefleri. 
ne ve haleflerine naza. 
ran ya. ••üstün denizci,. 
ya "düşkün denizci" o. 
lurlar. Fakat milletlerin 
denizci sıfatını ala.bil.. 

Hali. saraydan bir go. 
mina ötede duan bu 
geminin bize verdiği 

gurur büyüktür. Zira 
onunla Türk denizcili. 

Yüzbaşı Mühendis Ata melerı çok zor imtihan.. 

ğinde yeni bir devrin başladığına. ina.. 
nıyoruz. 

Gölcük yağ gemisinden bahsettiğL 
miz şüphesiz anlaşılmıştır. Birkaç 
gün evvel bu gemi yirmi otuz deniz 

subayının, bir o kadar gemicinin ve 
sekiz on gazetecinin gönüllerine fe. 
rahlık serpmişti. Bu ferahlığın gimdi 

memleketin her tarafına yayılmış bu. 
lunduğunu, her tarafta vatandaşların 
yeni bir ümitle denizlerimize bakmı. 

ya başladıklarını sanmak kabildir. 
Çünkü denizlerin ezeli aşinası elan 
bu memleketin çocukları, bu geminin 

uskuru döndüğü anda, kaybedilmiş 

nasıl bir meziyeti yeniden kazanmıl' 

olduklarını anlamakta gecikı:mezler. 

Gölcük gemisini denizlerimize hediye 
eden genç miihendisler, bizim bu asır. 
da dıt. denizci millet seciy~mizi mu. 
hafu.a etmekte olduğumum ve mo. 
dern bir denizci rr.:Ur..t olmaklaki ııı

rarımızı ispat edtn bir berat göster. 
ıniş oldular. 1 

Dev!<-t!erın c.leniuiliği ile n:.Hletle- 1 
rhı denlzdliği ara!mda büyt~ fark 
vardır. Devletler, deniz salnnmelerini 
dolduran ticaret ve harb gemilerinin 
bayısr, kudreti ve tona~: ile denizcilik • 

lara. ve elde edilmesi 
pek•güç şartlara bağlıdır. Faraza: 

1 - Mutlaka ve mutlaka denizlerde 
yaşamanın zevkine ulaşmış bulunduk. 
larını, deniue boğuşmak cesaretini 
göstermekten asla çekinmediklerini 
ve denizin dizginlerini kullanmak hU. 
nerine vakıf olduklarını devamlı bir 
surette ispat etmeleri lazımdır. 

2 - Denizlerde bayrakları altır.da 
dolaştırdıkları her vasıtayı öz kafa. 
larıyle tasarlayıp öz bilekleri ile kur. 
muş ve çatmış olma.lan lazımdır. 

Denizci m:Ilet için kullandığı gemi. 
yi kendi tersanelerinde yapamamak. 
tan büyUk ayıp \•e a.z::ı.b olamaz. Ge. 
milerini, şipkasından sintinesine ka. 
dar kendi öz tersanelerinde yapaını
yan milletin denizcilik prestiji ve gu. 
ruru boş bir laftan ibaretitr. Trab!us 
harbinde Drama kruvazörüne İtalya. 
da ve umumi harb başlangıcında Re. 
şadiye ile Sultan Osman adlı iki diret
nota İngilterede ambargo konulduğu 
günlerin acılarını tadBJllar hep hayat. 
tadırlar. 

Çok yakın bir mazide denizlere en 
güzel vasıtaları yaratmış olan bir de. 
nizci milletin, bir sersem sultan yü. 

(Devamı 11 incide) 
Ensari BOLENT 

Dolma.bahçe ı:ıaraymm yan salonla-ı 
rından birindeyiz. Altı metro geni3, 
dört metro yüksek bir yağlıboya tab
lonun önUnde sekiz on kişi toplanmış, 
sigara. içip kon~uyorlar. Bunlar, iki 
tezle bir konferans arasında bir par. 
ça nefes almak istemi§ olanlardır. Ho. 
parlörde Madam Marguerite Dellen.. 
bach'ın ılık sesi Türklerin antropolo
jik tarihinden bahsediyor. 

Birden, kulağıma ağız dolduran fır. 
tınalt bir kahkaha geldi ve §Öyle söy. 
lendiğini işittim: 

- O zaman ııenin bıyıkların vardı. 
Nah ... böyle kapkalm palabıyıklar. Ye 
sen biı.e elebaşılık ederdin. 

Başımı tevirdim: 
Gençlikten olgunluğa yeni geçmiş 

üç büyük münevverimiz gözüme çarp. 
tı: 

1 - Dış Bakan Vekili Menemenci. 
oğlu. 

2 - Adliye Vekili Saracoğlu. 
3 - Profesör Dr. Mahmut Esat (Sa. 

bık adliye vekili). 
Ve bu sabık adliye vekilimiz, Pro. 

fesör Dr. Mahmut F.9.t iki elini iki 
yanağından dörder pus uzakta. tuta.. 
rak: 

- Nah böyley~ o bıyıklar... ~ 

Diye tekrarlayınca Menemenc!oğlu 
I 

parmaklarını bıyıksız dudaklarında 
dolaştırarak çok olgun 'bir başağı an.. 
drran başını hafif hafit salladı: . 

- Ne günlerdi! değil mi? Faraza o 
cinayet mahkemesindeki hadise? ..• 

Bu ceva.bm garib bir tesiri oldu. O 
anda üç münevver, muhayyilelerinde 

lisler geldiler, bizi zorla mahkemeden 
çıkardılar. Tevkif edildik, fakat mah
keme beraetimize karar verdi. İı-;te, 

arkadaşımızın bize hatırlattığı sahne 
budur. 

Gösterdikleri nezakete teşekkür ede-
rek yanlarından ayrılırken gözlerim 

Dolmabahçenin bir international tarih 

kongresine sahne olan yaldızlı, de'bde. 
beli ve nurlu salonuna daldı: 

Başkanlık kürsüsünde, kafası olgun 
bir başağı-andıran bir !sviçreli alim. 
Profesör Pittard, bir tarafında bir 

Türk muharrir ve saylavı erkek, bir 
tarafında b.ir Tür~ '?ğre~men ~ve say. 
lavı kadın, Türkün medeniyete ve in. 
sarılığa. olan ezeli hizmetine ilmin yo. 
lundan yürüyerek hayran oluşun SE'm-
bolü gibi duruyordu. Hatiplik kürnü. 
sünde, göz alan bir kadınlık ve ılık 

bir sesle konuşan bir başka alim, Ma
dam Marguerite Dellenbach, dinleyi. 
cileri peşine takmış, bilginin bir baş. 

~ ka yolundan insanIİğı: pıedeni Tilrld1n 
yüksekliğine ulaştırmıya savaşıyordu. 

Yirmi yıl önce bir İsviçre cinayet 
müddeiumumisinin Türke savurduğu . . 
hakar~tten, tarih !~viçreye şeref ve. 
ren bir alimin ba~kanhğı altında intL 
kam alıyordu. 

Dolmabahçede toplanan kongre YRL 

nız bir tarih kongreşi ~eğil. 1nanahm 
buna_ Bu kong:e ayni zamanda tarihi 
bir kongredir de. 

Nizamettin NAZiF 

çok acı bir hatıra canlanın.ı§ gibi dur- &~-. . - ., ~ 
gunlaştılar. Mahmut Esadm kahkaha~ -
sı masum tebessümlerin ezelt karar-
gahı olan al yanaklı ~den uçuver. 8 ta. d y'~ ol 18 rd 8 D 
di: üçilnUn dekıışlarrçatıldı. mahallele r e sıçrıyan 

Cinayet mahkemesi!'!... Bu ilçf!il- • ->. ı ı ·ı.=e' :l . J' •• f, . .. ~.. .:. .... ~ 
nevver \re pUrharelCet adamı böyle · 

birdenbire mumya.laştıran, az evvel ve 
Claima. ateşli bir zeki ile ışıldıyBJl şu 

gözleri böyle birdenbire caml~tıran 

bu cinayet mahkemesi acaba nasıl bir 
cinayet mahkemesindeki hadise? ... 

Merakımı yenemedim. Onlara yak. 
laştrm. ve sordum: ., 

- Affedersiniz. Muhterem Mene. 
mencioğlunun bahsettiği şu cinayet 
mahkemesi sizde nasıl bir hatırayı 

canlandmyor? 
Saracoğlu gözlüğünü düzelterek bir 

an arkadaşlarmm konuşmasını bekler t 

gibi bakındı; sonra, büyük bir neza. 
ketle şu cevabı verdi: 

- İsviçrede bir cinayet mahkemesi. 
Umumt harp yılları. Talebeyiz. Bili. 
yorsunuz ki, İsviçre cinayetlerin sık 
sık işlendikleri bir yer değildir. Gü. 
nün birinde bu !sviçrenin bir şehrinde 
bir vak'a oluverdi. Ve bu yür.den bir 
Türk bir cinayet mahkemesinde ma~ 
nun sandalyesine oturtuldu. Cinayet.. 
lerin nadir olması umum! alikayı da

va üurine celbetmişti: tabii Türk ta. 
lebeler de davanın safhalarını .takibe 

başlamışlardı. Tahkikat devresi epey 
uzun sürdü. Nihayet sıra müddeiumu. 
minin iddianamesine geldi. Hiç unut. 
marn: o gün salon gayet kalabalıktı, 
herkes nefesini kısmış, heyecanla bek. 
liyor, bir "tısss" bile işitilmiyordu. Bu 
zat söze nasıl ba..5lasa beğenirsiniz? 

- .... 
- Bir hayli zaman geçti. Fakat 

cümle hala hatırımdadır. "C'est acte 
sanguinaire est l'habitude de sa 
race ... ,, 

Mahmut Esat söze karıştı: 
- Evet, cümle aynen böyleydi. Şu. 

nu tercüme ed~lim. Nasıl diyeceğiz? 

Haa ... Evet... "Bu kanlı fiil onun ır. 

kının huyudur.,, 

- .... 
- Tamam değil mi bu tercüme? 
- Kelimesi kelimesine... - dedim • 

Harfiyyen tercüme ettiniz. 
Saracoğlu devam. etti: 
- Bunun üzerine tabii salondaki bil. 

tün Türkler avaznnız çıktığı kadar ba. 
ğmıuya b~ladık. Protesto ettik. Po. 

Bu sabah, tramvayda ikJ kişi konuşuyor

du. Kulak miWlrl 
1

oldum. Biri diyordu ki: 
- Yara evvell aşık keıi1lgindeydi. Tedavi 

ettirdik, dizine lu:ladt. Kl!la bir · ameliyata 
lüzum görU!dU. Bir suru mıuıraf ettik gene 
ted&v.ı ettirdi~. ,Bu sefer kasığına sıçramaz. 
mı? 

- Peki şimdi ne olacak? Doktor ne dfyor? 
- Bir bıçak daha atacağız diyor. 
- Ve tabıt sana Y47_ni bir ma:ıraf kapııı 

açılıyor. . 
- Mesele onda değil birader. Haydi borç 

harç bu masrafı da yapalım. Ben çocuğıi 

merak ediyorum. Asıl filet tutbol. Onu bıı 
illetten nasıl kurtarablleceflm. 

- Kaç Y&§mda var 
- On birine yeni bastı. 
- E bu yaııta bir çocufu klüplere nuıl 

altyorlar? 
Baba olduğu anlaşılan adam yelsine raf_ 

men gülmekten kendini alamadı: 
- Hangl klUplen bahsediyorsun canım? 

Çocuklar mahalle 'arasında oynıyorlar. ŞUp. 
hesiz, bu lellketlere uğramaları gene klUp. 
ler yüzllnden ya! ... Faraza bizim mahallede 
bir Galatasaray, bir. de Fenerbahçe klUbü 
var. Gazeteleri alıp okuyorlar. Fenerin aoı 
açığı ne yapmıı? Galatııaarayın sağ açığtnın 
kaaxğma bir tekme mi indirmiş. O gün bi~im 
mahalledeki l''ener takımıncn 1101 açığ'l da 
blzfın mahalledeki Galatasaraylının kasığına 
basıyor tekmeyi! Yahut~ halt& iki klUp stad 
yumda blriblrine mi girmiş? Bizim mahalle. 
dekiler de btrtblrlerlne dal&§tverlyorlar. .. . . 

!ıte stadyum kavgalarının ve kötü kllip. 
çUlUfün bir tenalı~x· dahıi. 

Futbal metinin mahallelerde kUçUk çocu:.: 
lar arumdaki bu berbat tezahürü, spor alan 
larında tena numuneler göstermi~ olan .fuL 
botcuların zimİnetine k&ydedJlecek bir hatL 
dır. Stadyumu tedavi edelim derken met 
mahallelere mi 11çradı? 

Kara DAVUT 

Suriye ve LUbnarrda 

Cümle alem 
grevci ! 

Sebep hayat baba
lılıl'tının artmasıdır 

Beyrut 23 (A,A,) - Liman ameleslle kun 
duracılar ve ,,000 men.ıruca.t ifçfal ücretJ.erL 
n1n arltırılmaamı iatlyerek anv illn etmiJ. 
lerdJl'. Devlet memurla.rr da keza maqlan.. 
ıım &rttrrıli:naaiııı Uıtlyot'l&r. 

Grev hareketi bütün Suriye ve Lübııandı& 
b&§göatermJıtlr. Buna aebeb Frangm dU,me_ 
aJ üzerine hayatın pıı.halılqmıı olmamdır. 

. . . \ .. . ... . 
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:Jlcuµıta daie 

-Fotograi '"··-
-Suat Ten ... 

. · dog· 

S ANAT için ıu nazarıyeyı ı:ııek-
ru bulurum, ancak fal!Ul bi

tebin eserlerini beğenirim deI'?ek red· 
lirim ki boştur; çünkü ta~arn1le sıılU 
dettiğimiz bir nazariyenın rn~ ~· 

.. tun r 
olan bir eser de, bakarsmn~ •. b~ rrsJl 

şin hükümlerimize rağmen bıı~ Jt~~iııiı 
ediverir. Kendi zevkinize Ç1~1~j, 
hudud dışında hiç bir cse~i begc rıığ· 
yorsanız, bizi bütün nazarıyeıe:e )l[Ç 

men kavrayıveren hııyra.nl 1~ .~. 
duymamışsanız sanatle me~gul 0 ~~ııı& 
t 

. •. çu 
an vazgeçin... demlecegıın. ··\-0~ 

·b· bUı Boileau, Pope, Lessing gı ı da! 
münekkidler de bir dereceye . ~a ıcst 
böyle ''müteassıb" adamlardı• il bC
kcndinizi taze, hiç bir emareden bi>eli
rini almaksızın birdenbire başınıı. g gi
vcrdiğiniz bir pınardan fışkıran :~iŞ• 
bi taze heyecanlardan mahruJl'l 
siniz demektir. ııgİ 

Herhangi bir nazari~:eyi, ~~r~uer· 
bir mektebi tercih etmenin, ote bf. 
den ilstün tutmanın boş olduğtıll~,_ 
lirim ama o tercihin, o üstlin tucldcll 
nın cazibesine kapılmamak dıı. k ısfl 
gelqıiyor. O balde sözümün ba,Ş t~l;U 
için de, kendim için de bir aınır ... tıl JCİ 
edemiyeceğini bilerek diyeceg~ 
sanatin, büsbütün b~ka alenıler laJ'ııı> 
tan cinsini değil, bütün un~ur J\!ıl 
gcrçek'ten alan cinsini severı; ıtıııl 
şair, asıl sanatkar bize e 

1 
ç<>

~österebilen adamdır. !n~~~a.rı~us
gu, yaratıcı sanatkar dedıgınıir: i e~ 
tesna mahlUklardan başka. beP5 yillıı 
raflarını gördüklerini sanrrı.a: dil dıılıP 
görmezler: gözleri ya tafsııatıı. pı\IP 
killlü ·kavnyamaz veya külle :; j)ıitl 
tafsilatı seçemez. Sanatkar, t s biıe 
kaybetmeden küllil kavrıyan ,·c 
kavratmasrnı bilen adamdır. si si-

Geçen gUn Suad Tenik fotogt' . sıı
bümünü gösteriyordu: hemen 11~uıc
yıfayı çevirdikçe hayretle, ha)1' rdı.ııtl
la bağırmak arzusunu duyuY0 ·ıdjği
Bütün o resimler hepimizin b~ıerf 
miz, gördüğümüz yerlerin r~S oııY 

,. idi; fakat. yine bir hulya. ileınıtleıc·tııt 
mış, hiç bir şiiri olmıyan g~~ıııııı~ 
uzaklaşmış gibi idim. Çünsu ··ıdığı
kar, hepimizin gördüğüm üt, ~.1rcJl1c
miz o yerlerde hiç birimizin go c;J;itE 

· diğimiz şiiri, ahengi bulup ~ill~ 
muvaffak olmuştu. Ressam . ıırP 

"tashih" edebilir: gözü önün~~~~ı.sU!-' 
unsurları kaldırıp külle bir ~~ ı:rııb' 
lük, kusursuduk hali verebıl~~fııi e.I· 
losuna istediğini alıp iste~cdıg sııııııt , 
mamakta serbesttir. Fotoğrııf ·ç bir 
karı ise, objektifin içine girerı b;.c:tit'' 

· deb·~ 
parçayı silmeden, niı:;betlcrı ıır.;ııt-' 
meden bize o pürüzsüdük, ıcus fl'leli' 

. luk hissini veriyor, yani ınüke~necC' 
yetin, ancak tasavvurun yarat.8 [i)'et>JI 
ğini zannettiğimiz mükcnınıe r ('ıÔ' 
tabiatte bulunduğunu gösteriY

0
• İefl/ 

zümüzün önündeki o "hulya 
11

8)ıııeıı 
parçaları biliyoruz ki gcrçck'tc ttıfl• 
mevcuddur. Buna şaşıyoruz ,·e

1 
c çoli' 

mıza ta~ gözlerle, muhabbet \cbiJ.. 
tan beri özleyip de bir ~ e::r ~it' 
mekten ümidimizi kestiğinıız II \·et; 
me birdenbire kavuşmuş 01nıan1top 
diği heyecanla bakıyoruz. fo tıfl'1~ 
sanatkarı hiç bir şeyi güzelleş {;ıv 
yor, fakat bize her ~eyin esa:e1~i1Jl1e~ 
olduğunu, yalnız ona bakrnağ1 
lazım geldiğini öğretiyor.~ 

Nurullah A 

Rekor kırarı 
bir şoför 

Arka a rka ya iJÇ 
kaza yaptı ııı'ııı 

. dt o 11' 
Beşiktaşta Yıldız caddesırı alJ ıc•· 1: 

şoför İbrahim dün 407 3 nuıtlar \fııpıı'' 
yona odun yükliyerek araba ir 
Usküdara geçmiştir. ··rıdeıı ',3 
Haydarpa~ hastahanesi örıUJeıt 1 , 

ratle g-eçerken Ka.dıköyden ge ,0ıc;ııl~,. 
numaralı tramvaya çarprnıJ• iaıı~j tl1 
dan, Necati hafif surette yara ôt"1 ı.l' 

Şoför kazadan sonra yolut1~j• ~r ci 
etmiJ, Hasanın arabasiria çarı> r ııcırı !' 

.. • 1_,ctı ' dLI 
banın on tekerleklerı !tın .. -, dLI' .ı:ı 

kazaya rağmen §Oför karnY~n;ef'I ~~ 
• manuı. biraz sonra Kadıko~. ıcı•trı 
ikin . da -•c 011 cı tramvaya çarp .. -:ı• 18,. 
hasara uğratmııtır. . ,e d~Ai!' 

Şoför gene kaçmak isteJlllf rild"'. 
kalanınIJ, müddeiumumiliğe .;e 
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~~ (/Ö~=-=.=.Ht=:= 
b. liıssedıien- ~ .... ıiıiii. 
•1Urmet Dfade 
ecan o mao ncı Dır 

'<İ ilzct~ci t:li~. Türk Tarih Kuru:- ~~~-~~~ 
~ .. dünkü c-elsesindcn çıkıyorduk. ~liii ~;;;;::.: 
• Un büyük bir kmnmı A vrupada t 
~I olan çok iktidarlı, çok muhtc
bir generalımız yanımıza yaklaştr. 

' lkinizde gazetelerinize yazınız! -
t.:..,Atatürk gibi emsalsiz bir devlet 
· "lUl iştirak ettiği bir toplantıda, 
~lnıilel şöhreti haiz profesörler, 
~ •öyliyor. Bu nutuklar, radyo ile 

taya. ilan ediliyor. Gerçi Almanca 
l1 iıa, Kurultayda ekseriyet değil· 

t lkat konuşulan dili anlamayanlar 
, bürınctle susma fa mecbur sayıl
~ıar rtıı? Eğer dinlemek istemiyorlar 
i~ çıkabilirler. En ufak bir mm!
~· ile cevaz verilemez.,. 
~edilen b:.irmet, sükutla ifade edı1-

••• 
~ l<öPRODEN GEÇiŞ ... 
'ili çakılan çiviler, dün, köprü
~~tiinc görülmemiı bir manzaıa 
~· 

s. anıa hiç mübalaga etmiyorum: 
~tan bir ba§ll kadar, tramvayl.ır 

(o ti. Ben betbaht, o sırada, bir 
Y arabasına binmiı bulunuyor-
1\ziınetim Kabata§tan tarafa idi. 

On dc~.i bizim tramvay dahi durdu. 
~, ~Uzdeki arabaların nöbet bekle
'ltı.titıı ~örerek manzarayı tema§a için 
~ bt llırkaç adım yürüdükten ıonra. 

1 araba, ötede bir Bebek tramva
\ıı dtırduğunu görerek, ona binmeğ:! 
~{11dirn. Fakat ne hacet? Daha 
tfiıcr de bekleşiyor. Kendi kendime 
\~ .. •• dedim. Bir Beşikta§, diğer bir 
~~ı( tramvayını geçtim. 
ı ' Çaprast ve düz noktalar önfüı
~°ttritma ve ilmicifir halleder gibi 
rt°r, ne ciheti takip edeceğini şaşr· 

11
• Bir müddet onları seyrettim. 

~~aklıma potin boyatmak ceM.1. 
~ rn. 
it esnada, tramvaylar, ge~iyor, du
'r Otomobillere, halka, yine tram
~ Yol veriliyordu. 

l'ct, potin boyatmam bitti. 
~de ne bakayım? Bizim Ortaköy 
·'!/1 gelip yine orada durmadı mı? 
• ıçine .. 
'der · · ~ sınız? Bundan daha ili, daha 

•eyrüsefer olur mu? 

~ (VA-NQ) 

ı'""anımızdan 
Skenderuna 
~ ilk sefer 
),"h gUoU Konya 
~~rlle yapılıyor 
\~ lildeki salı günü limanımızdan 
~ :ı liatayın limanı lskenderuna 
~~ kalkacaktır. ilk postayı Kon
~ tu :Yapacaktır. 
~~ta ile Antakya konıo106umuz 

1 ~
1 konsolosu Finuun tskende

~ cceği bilinmekte:fü. 
~d~und~n Denizyollan acenta

~I >'ın ddılen Kadri Nuri bu mü • 
1tı~ c nıerasim tertip etmiştir. De
)aı rı idaresi İskenderun için ayrı 
~~~ıı "e navlun tarifesi yapmamı'-
~ ~Ya aynen Payas limanına kadar 

~tbik edHteekfü. 

~uz doğuran 
b kadın 
~~ rekoru 14 gfln 
\~l'fıoda kırdı ! 
~ ;~. (İspanyada) 23 (A.A.)
\ l cl'ıane memurlarından b:risinin 
~ l1o C}olUlden 14 eylüle kadar yedi 
~lırtnu§ ve nihayet dün de iki 
\ a <iünyaya getirmi§tir. Bu ço· 
t~lk :.kiri yaşamaktadır. 
~l). ---
~i ~lvl ll ge~ltler 

~. -~c ,_.. ..d d.. K 
.~c! 11;opru en sonra un ara • 

, ;.~ ilnında yayalcıra mahsus çivili 
~tırnııştır. 

Qi} U~dcl:i bir ay i;incle Pangaltı, 
~ Sipahiocağı, Tokatliyan önü, 

\ r~Yda Dörtyol a~:ı, İngiliz se· 
ta1 •• • '1 onu, TepeLa~ı, Perapc:las, Şı· 

\ t~}'\rOda ve Kara!<öypalas önle. 
~· .... ·ı 1 en ecel. ti:-

: ~ 

(~~· 
~._,;..'.), ... 

remi§ vapur iskelesinin h<ırab halini bıt resimde görüyorsunuz. Bıı iskelenin etrofmdaTci p~liğin de haddi he8Clbı 
yoktur ..• 

lstanbul konuşuyor ! 

enıiş iskelesi 
Kokmuş yem.iş çöplerile dolu ..• 
Yürdüğümilz yolun kenarındaki de

niz o kadar pis, o kadar iğrenç bir hal· 
deydi ki, çıkan müthit kokuyu !duyma. 
mak için burunlarımızr tık.adığmu~ 
mendillerle, kabil olsa, &özlerimizi de 
örtecektik. 

Denizi battan başa kaplıyan k.ıvun, 
karpuz kabuklan, çürük yemit yığın • 
lan arasmda, aaıl kokuyu yayan, bu 
semtin havasını teneffüs edilmez bir 
hale sokan çöpler arasında kimbilir kaç 
gündür suda lduran şişmiş ve kokmuı 
palamut balıkları idi. Bunlar dünkü ya· 
zımda da bahsedilen, behkane&n piya
saya fazla geldiği için denize dökülmüıt 
olan mallırdr. f 

Midemiz bulana bul1nı bir hayli 
yürüdükten sonra, nihayet ıu üzerine 
kurulmuş, harap bir binanın önünıe gel 
dik. Arkadaınn foto Ali: 

- işte, Y ~it vapur ~akelesi, 'dedi.. \ 
Yukarıki res~de de pek güzel göre. 

cef niz, lbu bina, o kadar harap, o ka.· 

dar göçmüş ve bakımsız bir halde idi 
ki, şim<ii resmi bir idare olan Haliç 
§irketinin böyle bir vapur iskelesi olma· 
srru aklım evveli kabul etnedi. 

Binanın çökmek üzere bulunan kı· 
arrnlanna, kiremitleri kınlmış dökül • 
müş damına, yansı kopup !denize dü§
müı parrnakhkların.a baktıktan sonra, 
arkadaııma: 

- Burası, dedim, her halde timdi 
kullanılmıyor. 

o güldü 

- Kim demif, diye söylendi. Hem de 
oll:iukça işlek bir iskeledir de.. Fakat 
bir gün gel'p üzerindeki \nsanlarla be· 
ra:ber denize çökmeden tamir edilmiye· 
cek galiba ... 

iskelenin harabeden farksız man • 
ı:arasr, hemen kenarına yerleıtirilmit 

p:.S bir çöp kutusu ile ve etrafındaki de-

nizi kaplıyan yemit kabuklariyle tamam 

}anıyordu. 

Ali, çöp kutusundaki ve ldenizıd.elri 
kavun, karpuz ve daha binbir ÇCJit çü-

rük meyva süprüntülerine baktı, baktı, 
sonra bana dönüp: ' 

- Burası, dedi. tam minasiyle Ye· 
miş iskelesi doğrusu., 

Yazan : Habercı 

Y cmı:, fske'lesl civarında çiiriik kavım satışı .•• 
Demindenberi anlattığım vapur iske. 

lesinin yanıbaşında, bir de küçük kayıK 
iskelesi vardı. Burayı lda kaplıyan çöp· 
leri iki yana ayıra ayrra pazar kayıkları 

gelip yan.:ıııyor, sonra 6-7 yolcu ala· 
rak, karııya geçiyorlardı, 

Bu kayıkçılardan birisi Ali ile beni 
tanıdı, galiba.. Arkadatlarma: 

- Bak, bak, gazeteciler gelmi§, di
ye haber verrti. Bir an içinde altı Ka. 
radeniz çocuğu etrafımızı almıılardı 

- Buyurun, dedim. Ne derdiniz var· 
ııi siz de söyleyin .. 

Buna içlerinden en genci cevap ver· 
di: 

- Hani dert çok bizde amma, ilk şu 
deniıdeki çöplerin kaldınlmasını yazı· 
nız. Hele iskelenin yanındaki çöp kutu. 
su da kalkarsa. !daha memnun olacağız .. 
Düşünün bir kere, bİız bu pislik arasın· 
da sabahtan akpma kadar çalışmak, nö 
bet beklemek mecburiyetindeyiz. Zaten 
bu Haliç baıtanbap pis, berbat bir 
yerdir, Nereden düıtük buraya .• 

Boğazdaki, Moldada ve Adalardaki 
u.ndalcılar yaııyorl.ar. Her gün temiz 
hava, temiz müıteri, bol bol gezme, eğ· 
lence .. Bizim halimizi ise görüyora\ınuz; 

aıte .. 
Çocuk yana yana anlatıyor, ya· 

nm.dakiler de , mütemadiyen baş sallı -
yarak genç arkadatlarının fikirlerini 

tasdik ediyorlardı. 
Biz böyle konuşurken, nıasıt oldu bil· 

mem, yanımızda, içi kavun ldolu bir el 
arabası belirdi. Arabanın sahibi: 

- Çifti çeyreğe, çifti çeyreğe diye 
malını satmıya !jalışıyordu. 

ruşa aatllan bu koca kavunlar 
bizim dııarda tanesini 15-2 O kuru§ll 
zor alacağımız büyüklükte idi. Tam bir 
hayretle yanımdakilerden ayrılıp, ka • 
vun arabaaına doğru ;yürüdilm. Bir an 
içinlde kavunların batına 4-5 müşteri 
üşüşmüştü. Ve i§in garibi çifti beş 'ku. 
ruşa aattlan bu koca kavunla:' üzerinde 
üzerinde hala da pazaTlık edenler var
dı .. 

Hayretim büsbütün artmıştı ki işin 
hakikatini öğrendim. 

Sablan mal çür'uktü. Hem de nasıl? 
kavunun dörtte üçü i e yaramaz bir 
bale gelinceye kadar çürümü§tü. Fakat 
kavuncu mallannı o kadar iyi istif et· 
miş, o kadar iyi yerleştirmişti ki, ide· 
ğil uzaktan, ta yanına sokulduğunuz 

zaman bile, işin içyüzünü anlayamıyor. 
dunuz •• Ancak pazarlığına giriştiğiniz 

zaman kavuncu, arabasınadan ikisini 
kapıyor ve sanki bir meziyet söylüyor 
muş gibi 

- Bakınız, diyordu. Bunların ne 
kadar az çürüğü var. Çifti beş kuruşa 
bedavadır vallahi. .. 

Çürük. çarık olmasına rağmen, bu sa
tış hakikaten de ucuzdu. Fakat buna 
rağmen, uzun pazarlıklar conunda bu 
kavunlardan çiftinin dört kuruşa satıl· 
dığı da oluyordu .• 

Kapısının önünde satılan yemişler gi 
bi, çürümüş Yemiş iskelesinin hem gü -
lünecek, hem de ağlanacak haline bir 
kere daha baktıktan sonra, arkadaşım 
Ali ile beraber, Meyvahoş istikametinde 
yolumuza !devam ettik. HABERCi 

YARINA: Soğan ve Yağ iskeleleri. 

DUnkil sıcak 
Marmara havzasında bir alçak taz· 

yik dalgasının dolaşmasından 1<iolayr 
öün İstanbul, çok sıcak b~r gün yaşa· 
mıştır. Dün sFihunct 34 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Yem~ iskeleM yanuü:laki k<ıtr.k is'loel&inde denizin pisliği 
fzmirde diln gölgede hararet 38, Bur 

sada 35 derece Jd.~. 
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ııııııımıı-··-------------
KURUN' da 

Nyon kararları 
bozuluyor mu ? 

İtalyan B&§veklll Musolinl Alman Cumhur 
rciııi ve B~vekil1 Hitıer ile konuıımak iı,;ln 

Berline hareket etu; hareketinden evvel do 
lngiltere ile Franaaya ltaıyanm Akdeniz an. 
la~muına gireceğini resmen bildirdi. 

Bu h!dJse Nyon anla.şmumı icap edeo 
ahvll "'.C ıeraiti eu.alı blr surette değiıtire. 
cek bir mahiyeU haizdir. 

Diye maka.leNııe ba,layan A!lım Uı :Syon 
konferanaı netleeJerlnln 1t.alyada bir bomb.ı. 

gibi paUadığt ortada bir hakikat gibi durur. 

1 
lu~n ttalyanm, Jnı;-lllz ve Fran.en: U.knl~yen. 

• lerlnln kabul edebUeceğl bir tarı:da Akdf':nlz 
anlatmasına glrebll(l()t'ıjinl bUdlrml' olınası. 
na akd erdiremiyor &ibl rörilnmektedir • • '\. 
arın Us &0nıyor: ltalyanm böyle bir v·aı.lyf'\ 
nlmaın Almanyıı.nm muv·alakatlle mi olmu,. 
tur! Sonra da .makaleeln1 ıu ııatırlarla bltı. 
rlyor: 

Şimdiki halde batıra gelen bu mUhlm su.. 
alleri aydınlatacak surette elimizde malQmat 
yoktur, daha doğrusu İtalyanın mı Alman. 
ya fle olan anla,,ın& rabıtaıanm gevoetUğf, 
yokııa 1Jgiltere ile Franaanm mı Nyonda im. 
u edilen a.ıılqmayı ll&dece kendi kararlan 
ıle değf§Urmek iııtediklerl henUz; anl&fllamı.. 
yor. 

CUMHURiYET' de: 

Fazla UmldJn fazla l nkl•a· 
rından korkulmahdır 

Yunua, Nadi, Akdeniz emıılyettnı temine 
ı,tırak edecek del'letlerln, 1taıyanm da ara. 
Jarma katdmaın haberlnden büyttk blr 11evtnç 
duydukları, Adeta bayram yapddıfmt aöy. 
Jüy·or. Fakat fazla Uınldln fada lnklaarmdan 
da korkulmak U.ı:an reldljinJ tıaret ederek 
eliyor ki: 

Avrupada ihUIA.tlı meaele B&dece Akdenl. 
zln emniyeti 1§1 değtldir. Bunun &rkaan:ıda. ya 
~öyle veya böyle hallolunacağm& göre ı,;ok 
mtiblm ııetlceler verecek olan bir İspanya 
meselesl vardır. Halbuki İapanya meaeleııi 
de hakikatte sadece bir remlzden ibarettir, 
ve ıneselc ondan da bUyüktUr. Tahlll oluna 
e>luna mesele evvelA. Avrupanm '\'e giderek 
oUtUn dUnyanın hegemonyası ldcliaama kadar 
gider dayanır. Möayö lı!usolinl vaktlle ihU. 
l!fı Umumi harpten memnun çıkan \'e ı,;ık. 
mıyan devletler arumdakl muvazene!llzllğe 

irca ediyordu. Nitekim Habef eeferinden son. 
ra İtalyanın artık doymuı devletler sırasın'l 
glrdlğlnl aı,;ıkça ifade ederek bu ganimetin 
A vnıpaca da tanmmaamı istemt~Ur. Buna 
rağmen ılmdl bir tar~tan bir tııpanya mese. 
lesi muvacehesinde bulunuyoruz, diğer ya.n. 
dan adına Roma..Berlln mJhverl denilen ltal. 
yan _ Alman ittl!akı kart~dayu;. Almanya 
ue kolonilerinin 1ade8l wreWe kendisi me:n 
nun edllme.zae Avrupa meııeleslnln de asla 
halledilemlyeceginl açık aöyıe'mektedir. 

GörUyoruz ki meaele ~denlzln emniyetin. 
den daha 'ba§luİ. bir ae>:dii. ll&ttA. tııpanya 
mueleııinden bile ileri bir ~ydlr. HattA AL 
man kolonilerinden bile ayndtr. KomUnlıt. 
lik • Fll§l.t.llk cidali blle ,·aztyetı tamtamına. 
ıınlatmağa klfi gelemez. 

Yunus Nadi makaleelnl fU dikkate deler 
ctimlelerle bitiriyor: 

.Japonya Uzakıarkm yeglne hAklml olmak 
lddlMında ve yolundadır. varsan baksan o
nun kalbinde bütün Aayanm hegemonya~ 

yaşadığını bile görUr.Un. 
Avrupay& gelince orada d& birçok kalpler. 

de birer ulan ;)'alıyor, öyle devletler ,.ar ki 
Avrupa hegemonyaamt kendilerine kUçUk 
bile g8rUyorlar. İtle tam bu baklld vaziyetin 
orta yerindedir k1 İngiliz • Fraımz matbu. 
atını: 

- Aman gu İtalya Akdeniz eınnlyeUne 

girdi de ne tyt oldu! 
Diye ellerini çırpıyor görUyoruz. 
Gülünecek bir çocukluk! 

Seyit Rızanın 
oğlu 

GUrlllen IUzum Uze
rlne tevkif edlldl 
Elbiz 23 (Hususi) - 'Adliye, göril· 

len lüzum üzer.ne sergerde Seyit Rıza. 
nın oğlu Hüseyni ce tevkif etmiştir. 
Şimdi baba oğul, isyandan dolayı, biri
birlerine suç isnadiyle nieşgulldürler. 

Seyit Riza ilk kansı Elife telgraf çe· 
kerek kendisinden para ya:dnnı istemi§· 

tir. 
Muhakeme hazırlıkları görülmekte. 

<lir • 

Irak erkAnı harbiye 
reisliği 

Bir müddet evvel Trakya büyük ma· 
nevra1armda bulunır.ak üzere mcmle • 
ketimize gelmek üzere iken Musul hava 
meydanında öldürülen Bekir Sıtkı Pa • 
pnın yerine Irak Erkinıharri.ye reis. 
liğine ikinci reisin tayin cldildiği yszıl· 
mııtı. Şimdi bu vaıUeye, Şakir Şaöani
nin tayin edilmiş olduğu Bağdattan 
gelen bir habreden anlaıılmaktadır. 

Şakir Şabani. ~ma.nh ordusunun er
kanrharp zabitlerindendir. 
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ispanya 
(Baş tarafı 1 incide) 

b&hrlyelill taratıııdan öldllı1llen Jorje _ Ma... 
rl Co,tıiıı.ID de, Pe.rlsteki .son tnfillkta bomba 
.Jtı.n korkıın~ bir tedhlfçl olduğu ve polis ta.. 
rafu;ıdan uzun .ınUddet arıındığı halde bulu. 
D"1de.dığl meydana çıkarılmı§tlr. 

Fakat, meıelenln Fransada. en fazla. heye. 
C&D uyandır@ ciheU, !spıuıyol as11erilı1n elin 
de l:nılu.nan ldı,ııı &ıebrlnin askeı1 ''&li.:ıl TrUll 

cosonun Fransaya gell§lnden sonra meydana 
~trr. Troncoso, tahtelbablr htdiaemle 
f.1"'4&r oJmak ~enı FrGnaaye. gelmek jate. 
ditf,Di Fransız em.niyet. ınUdUrlllğQ.ne bildir. 
ıııJf H burada, eımılyet ıı:lnde olup olma. 
dl~ ,orm~tur. Kendisinden kat'lyyen 
fUpbe etmlyen FT~ ~yet mUdUrı~ıı.. 
dt, oı:ıa tatmin edici cevap verince, 'J:'roacow 
Tra.ııaaya ıeıerek, emniyet mU(IUrlUğ{!yle t.e.. 
mN1a ıeçı;nıour. 

iıt• tçı bu mrala.rda, meselenin iç ~~. 
bUtUıı deb~etlle meydana çıkmıştır: 

Transa emııtyet mildUrJQğUntln. son dere. 
c.e ııya.nı 'Um.at gördüğü birkaç §ahit. Tron.. 
~ bundan evvel .f)'a)U!aya gelf§J <?sua.. 
IU1\Slkl fuJlyeU tıakkın.Oa, ı;ok §f.YWI dik. 
kıt bul lt~ae.tta bulunmu:ıar ve mı lf~tla 
el.in• tpucu geçiren Fransız emniyet mlldllrlU 
tt. lilkı bir tah'kfkat.tan ,gonra, Frs.nsş.da, son 
blr ıene iı;inde yapılan bUtUn suikast ve tet. 

ııı, i\"9 battkaUerinln. eimdi gQya •'rncacle 
Ue yakmdın alakadar olmak için,. gelml~ 
elan ıtıı.ın vaUsl Troncoso ve onun emri altnı 
da çalıpn, Franko eutıs teşklllt.ı şefi• yüz. 
):ıyı ~z tMa!m!14n. FrankQ he,sa~m'I. ku. 
~'ll oı.n t.etlliıçl ıctıc~esl tarafından 
tertJp edildiği, ~)a5ıtımııt.ır. 

BllbJU&. yakalanmı§ olan tethlşçllerden 

)!n.lnln jfJ!LfU, meseleyi Pf,ltUıı açrklığile 

~y44Jıa çıkarnU§~r. 
"Cerbere,, treninde bundan birkaç ay ,.,,_ 

ftl 8blm~ olan bomba., Sen Jan dö Luıd'3 
demir a~ olaıı hpMyol gemfalni inli!Aıt 

etUrmek te~bbtlaü, ortadan kaylıolan CöldU . 
rülm) tkl ~ı.. Pariateki ~on sulkasUar ve 
CDtUl.klar, hep it>u Troncoso · a.dmdakl lnuı 
nJ1Blnln emri Ozeriıı.e ve lbanedn idaresi al. 
tında tertip edllmlgU. 

etıtun bu JıaldkaUer meyda.na çıkmca, biL 
t&bf, Troncoeoya, Fransada aerbest l<alablle. 
~tt lıakkmda veril~ olan söziin lqymetl 
kalamazdı. Nitekim, lrıı.n valisi derhal qwkU 
edJlın.lfUr. Dlğısr t&ra!tan1 bugilıılerde, gc. 
rek t&htelbahir, gereke.o bununla sıkı allkuı 

asileri 
olan "Kagı.®.r., ıu meselemle altka.dar t:ıJr 
tok klrruıelerln yakalanmaları beldenmekte. 
dlr. 

Hu!U&, 1.spl!llyol e..sllerlniıı. )"alnıı: dUııyı.yı 
karqıtırmakla kalmayıp, Fr~ da bey. 
nelmllel mlkyaııta ıenı,, b1r tcthi§!:i tebek,..sl 
kurarak blr~k inflllk ve aulkutlar terUp 
etUkleri, artık 1'ariz lbir ~ide me)"4anıı. 

çtkt.Jt;:l~. Frenaız hfikfunetlnin, ı;9k mU. 
hlm karar :ve tedbirler almuı ~eıımelı:~. 
dlr. 

Fransayı isUIA pllnı 
Parls. 24 ....... ''Ce Solı"' e.dmdakj. k.o. 

münist gazetesinin Hen.dayeden öf
rendiğine göre, halk c~hesine men -
sup bir Bask heyeti, çok mühim bazr 
evrakı hamilen Parise hareket etmİ§
tir. Bu evrak, bu ayın 8 inde Fransız 
topraklarına yapılması kab eden ta.. 
arruzun asıl plA.nlarıdır. Bu plln 
Troncoso ve muavini İbanezle İtalyan 
general Mançini tarafından hazırlan. 
mıştı. Mançini planı şu esasları ihti. 
va ediyordu: 

1 - Müsellah asi Fransızlar gayri. 
muayyen bir tarihte mim yolları i~gş.1 
edecekler ıve asi tspanyollardan yar. 
dım göreceklerdir. 

2 - lspanyol asilerinin motörlü 
kuvvetleri ayµi..zamanda !run ve Be. 
hobie l::eynelmilel köprül~rini geçerek 
ve Fransız karakollarını d~ederek 
Fransız bask eyaletlerini istila edecek 
lerdir. 

3 - İspanyol gemireri Fontarıbie, 
Pasajes, ~ Sebastiyan'a. toplanua}c 
Scn..Jan..dij Lüz'e asker Gika.racaklnr. 
dır. 

Ayni menbadan anl~ıldıilna göre, 
T11oncosonun s[!.ğ kolu mesabesinde O
lan yüzbş.§I İbanoz ye DeoJ>f)cua, Fran 
ko lehine Franaada casusluk ~bekE>..si 
kurmu§lnrdır. Biaritz'c:Je, Fr~nsız P9· 
lisi tara.fıpdan kJ~nDll§ glan bir vil 
la da Franko casuslarının kararglhı 
idi. 

Çin-- Japon harbi 
ve ağll' topçunun :yardımile devam ederek 
Çin mevzilerini bUtUn cephe boyunca Off~D!t 
ile Tiençin _ Pukof dernlryolu ara81tıd& çok 
§lddeUI tazyik altında bulunduruyor~&r. Hal. 
talardlınberi devam eden muharebeden yor. 
gıJ1l dll,şl!n C4ı J<u~-veUeri, bQtU:ı bu yorc\ln,. 
luklarma rQ.ğtnen, Ja,PQnlann pu mllt.hlg ta. 
arruzuna göğüs germektedir. AYJ'IC& Nankln 
den ge!en taze Uç Çin ;rrrkuı. thUyatta bu. 
ıunmaktadır. 

Lond.ra, 21 (A,A,) - Geceyş.nsın& doğı"U 

2000 ldfJ kadar tabmlıı olunan bir grup .Ja. 
pon ee!&reUnln ~ncereleri öııUn~ Nankln 
n Cantonun. 91mlbardımanma karfı ınUmay:tş 
YllPDllflardır. 

Polia pQmayf~çllerl dağtgnı§ :ve bunlardaıı 
blrtııt tevkif etm~Ur. 

BOyfik biı• meydan muharebesi 
Pekin 2' •(A,A,) - Paotlng!u'nun uj>U 

için çok otddeUi btr meydan muharebesi ya. 
pılmaktadrr. Japonlar, Çin kuvvetlerinin sol 
cenahına kar§I yapmıı oldukları muvaffak!. 
yeUl çevirme hareketine tayyare fllolarınm 

Yugoslav 
manevraları 
Muvaffiıktyetle 
devam ediyor 

&lrrad, 2f (A,A,) - Avala ajansından: 
Yug08l&v ordusunun Kupa nehri mmtakL 

amt'lakl manevraları, harbiye nazırı generaı 
llaritchln ve ıcnebt askeri beycUerln hw:uru 
Uı devam etmektedir. 

' P~ H~eyJn ccnyp o~usu, §lddetıe 
hUcuma ~lryarak ,ımal orduwııun ~·erle~-

mtı ol4utu mavzlleri ıaptetml§tlr. ~undın 
bqk& cenup orduıu, taraıtııut tayyarelerlctl 
harckltma mani olmuttur. 

Dl&er taraftan, öğle vakti bir çok bomr 
bardım&n tayyareleri Novomutoya karşı 

blrçqk taarruzlar yapm!JWdn'. Dan ba~r
y~arm derhal harekete geçmeslne rağmen 

bombardıman tayyareleri ,ehrin llaerüıd9 
upata v• bombalar atınağa muvaffak ol. 

muıtur. 

On beş yaşında 

Bir kız anasını 
şikayet etti 

Kadın, kızını .fuhşa 
teşvik ediyormuş 

Çin ta.yyue topları Paotıngfude. Jkl Japı;ıa 
l.4yyareainı d~Urn:ı~lerdlr. , -. 

Tokyo, ı• (A,A,) - Domel ajansı btldh1. 
yor: 

Japon kuvveUerl &f&t 11,U de Pa.ollngtuya 
ctn.nııtemır. · 

Kantonda ölenler 
Londra 28 - cant.onun bombardımanm~ 

sıvıı ah&llden ;ıooo kJotnln öldUA'!l haber ve. 
rilmektedlr. 

Amerikan sefareUn4en relen haberler, t)!!

•va bombllrdımanmın Çinlilerin manev1y&tmı 
bozmağa muvaffak olmadığını bildirmekte. 
dlr. 

Celal · Bayar 
Ziraat Vekili ile birlikte 
Ankaraya l{lltl 

Birkaç g:Undenberi §ehrimizde bulu. 
nan Başvekalet vekili CelU Bayar, 
dUn kurultay içtimaını mUteakip BU. 

yUk önder AtatUrke arzı ved& etmiı 
ve motörle Haydarpa~ya geçerek An 
karaya hareket etıni§tir. 

Celal Bayar, Haydarpaşa lstasyo • 
nunda. Cumhurreis:mız adına ba~ya -
ver CelAJ, umumi kltip Huan Rııa, 
hususi kalem müdilrU Süreyya, dahili .. 
ye vekili §UkrU l{aya, adliye vekill 
ŞUkril Saracoğlu, İnhisarlar vekili A. 
li Ranıı Tarhan, Mili! mlidalaa vt'kill 
general K!zıın Özalp, maliye vekili 
Fuat Afralı, Sıhhat \'ekili Refik Say. 
dam, Nafia vekili Alt Çetinkaya. Ma .. 
arif vekili Satf et Arıkan ve hariciye 

Irak ve ıran 
Hariciye 
Nazırları 

ÖoUmUzdckl ar 
Anka raya gellrorlar 

Ctnev,re, ~s (A.A..) - Şujı ~tı 
konsef4 ~evrede, 21 eylüld~ trm 
tıaric.ye nuınnın riyuetindc topt.n .. 
mııtır. 

'"Sudabf.d ~., devletlerinin (Af -
• ı•nistan, frak. İran, Türkiye) m~
ailler~ memleketle.ıi.nin ~Y§terel!: men. 
f utlerile allkadar olan bütiln ~ypel
milel pıcseleleri, tam Pir umimiyet ha· 

Yası isinde, göıdcn gesirmiıler :ve her 
hususta tam bir fikir ben.berlili mev. 
cut bulunduğunu ıniitahede eylemi.fler,. 
dir. 

frak Hariciye Naıın S.ğda)ia dön -
mezden evvel, hususi olarak Anku•YJ 

ziyaret edecektir. 
İran jiarlciye Num, teşrinievvel ayı 

zarfında resmen Ankarayı ziyaret ede.. 
c:.ektir. Tcırinievvcl sonlarına doğn.ı da 
Baldada resmi bir ıriyaret yapaee.ktrr. 

Şark Antantı konseyinin önümüıd.eki 
toplantısı, önümüzdeki ilkbahar sonta
nna doğru Kabilde yapılacaktır. 

Ştmolt ltelyada 
feyezan 

Romı 24 (A.A.) - §imtlt lt..tyıdı 
havılır 5olc fena 1itmektedir. Devamlı 

yağmurlar neticcıinde birçolc nehlrlt:rl' 
taımıı, demlryoly ve otomobil nüliyıtı 

inkıtaa utrımııtır. Birkaç kitinin del 
feyeıınlara kurban clttill bildirilmekte 
dir. 

Kadıköyünde feci lb>ıır cına"'!! 

Bir adam üvey 
kızını öldürdü 

Kavgada araya girmek isti yen zava~ı 
genç kız ekmek bıçağıyle mubteJI> 

yerlerlnden yeratanmıştı rtJfJ° 
pf,1..g ceee !K&dıköyj,l,nde blr &dam ijvey ı tUr. Cevat eJlndeld bıçqt ile ~'8.}t8laD 

muu öJdUrmU§tUr: 1 Bir yaralama h!dises1 ı;rs' 
~~!inde ~ ~kağmda ıe numo. ı Kumkapıda Tav§a:ıta~ı sokağındS t~1,1-• 

ralı evde oturan 38 mmda Cevat dl1D rece Cevat Beyoğlunda Yenl§ehlrde ~ ıJd f'' 
kanaı S..bUıa ile kavra edcrl\~n Uvey ;kut tında oturan AY§e t.smln4e btr klZl 
111 yqında Re)'tlJ.ll araya ıtrmJı. btr nvayc~ riı:ıdeıı y.uflamıo. ya.tAlanmı~tır. 

1
,r 

ıJör• ı.buuıa eıır ttıır söz ~yıemı,ur. Ce. Bir kadını daha yarııt.:ıdı ~~ 
vat ~ı.ıu fena tıalde kwnlf, ekmek b.ı!;~mı r.-umkapıda otur.an ba.ı:ı.k& tapıcıl• "'~ 
eline S~irenk 

0

Reyh•nr mubtellf )'ederin. Şllkr.1.1 .40 )"Afmda V,lrjlnl JsroJn~~ ~6!' 
(le.ıı yaralam11tır. Kansmm feryadıne. 'kom. Uç yerinden yaralı,.mıştır. v1rJını ) ııırtl'· 

pular ve biraz ııonra zabıta memur)&. ı ye. tıten çıkan ŞUkr'.l kaQ.ıı:ıın kendi&lnl dt,ıJ 
U§Trll,, yaralı kız sıhhi imdat otomobili ile maıımdan muğbe; olarak dün ~ece ~ 
I-Jayda.rpa;a numune hastanesine kaldırılmı, ~azlnsou rlvannda yolunu tıeklem1§· ) 
tır. Reyhan ha.ataneye girdiği sırada ölmllş. mıııtu. ~ 

ispanyada ltalyan 
gönüllüleri . 

11ı"' 
(Baş tarafı 1 int:UkJ ~ 

yahatinden ve teşrinievvel başlarında. 
ademi müdahale komitesinin içtima -
ındıµı sonre. daha iyi bir htiktim veri. 
leceği mlltalea.sını ileri .sürmektedir -
ler. 

Italyamn earh 
Londra., 23 - Fransız elçisi ltf, Cor

b=.JJ macün Hariciye Nuın M .Edeni ıi
yaret ederek Cencvrcde M. ;Pelbosla 
Milletler Cemiyeti ner:dindeki İtalyan 
murahha&ı :M. Bovı Scoppa arasında 
ce,reyan eden mUukerelcr hakkında iu 
hat v~rmiştir • 

Cörü.ımeler can.asında İt&lya.n mu ,.. 
rahhfeının Habeşistan r.lhJkmın tan.m~ 

maet hakkınida israr ettiği ve pu 
takdirde İtalyanın yenid-;p ,Millet· 
Cem· yetipe İJtirak edeceği söyl~niyor. 

!:ARL CAROLL, CARL 
BRISSON ,,e VlCTOR MAC 
LEGLEN ve dünyanın en caıip 

kadınları tarafından 

MARUHANA 

Londra. 23 - Romt.daki frarı CPr,O' 
lahatgünrı Hariciye Naz:ıı ?tf. ~41 
yu rt.yaretle Tunus h.i.disesi ııa ııldi • 
~ifahi bir protestoda bulunrrııJfı ·ye!İ' 
acye ıcbebiyet veren lta.lyan b•h

0,ne
lerm tecıiycsini ve ölen Fransııın •1 't.b. 
s'ne tazmüut vuilmc&ini i~terfl1' 

Astf eri protesto . ı:r•"' 
Fransız hükumeti Saragosde.ld. fa#~ 

6lz konsıolos~nun jhtilıilciler tar• esı'''I 
Malagada hapsedilmesi üzerine ı ,w 
Franko hükumetine bir protesto 

demistir. il 
Bir ar;t General ağır y•r4 çıtı 
Madrit 24 (A.A.) - Dün at.1'111~,rtl 

ro Garabitasdaki asi bataryıtşrırı:~ıı 
hükömet bataryaları tarafındarJ ~&e~ 
taarruz esnasında Madrlt cepJtt ı-ı'ırı 
asilerin ku~ndanr general v·~~ı
ü~ yerinden yaratanrnrı olduğı.ı 
mektedir. ~ 

Yaralardan birinin ağır oJdlJ~ ~e~ 
ciier nahiyesinde bulun.duğu ) 
mektedir. ./. 

Pazartesi m.atrnelerden jtitı31'11 

AL KAZA~ 
SiNEMA5 1 

JOHNY WAV~tJ 
taralıodaP 

KoRSA~
0

LA~ 
' TREN• 

filmine baJiıyor. useft 
25 kiııirilık heyecan ve şer'. ot~ 

romanı olan bu filmin tekmili 1'il' 
ıöıterilecektit· 

Film birden 
Gangsterlerin korkunç 'di.İ~~ 

en faal tabıta meınurıl 
JACK HOLT 

Ytldırım adaf11 
En mhühirn macera filrrıitl~t· 

Göı kamaıtırıcı tir revU filmi , ıeyircile.ri hayrette bır.tk4' ,ıı 

ASRI sinema en aon ıiatem R. C. A. PHOTOPHON znoÔ •••••H• Mıldnalarla mücehhezdir. Dün, dördürıeil eorgu h6kimliği kı -
ıııu fuhaa tc§VÜC ettiği iddia olunan 

bir kıdım tevkif ctmi~tir. 
Melek ıdmı taııyan bu ar.a kendi öz 

kı.ııru fı.ıh;a teıvik etmekte ve ötikine 
berik.~ne pe;keı çtkmekteymi1. Bu yol. 
t!a fiklyette bulunan bizzat kızı Meli· 1 
hıttir. Mellhat, Melcğ:n kendi bıkkın· 
daki !layrct uyandrracak emellerini mllct 1 
dehunumllife ihbar etmiş ve kendi hı. 
llne ıcıyanlan ıaıı.~t olarak gösterml;
tir. Melahat ancık on bcı yaımdadır. 

siyası mUsteşarı Numan Rifat l.1t:ne
mencioğlu, val! ve belediye reisi Mu. 
hittin OstUnda~, t~ bankası umum mü 
dürü Muammer Erif, SUmer Bank u... 
mum mUdUrU Nurullı.h Esat, hüld'ı -
met ve Parti erkı\nile lktııat Vek~le. 
tine bağlı mUesscaeler müdürleri t.ş .. 

rafından ufurla.nmıotır. 

, __ 
Pek vekında 

SAKARYA 
StNEMASINDA 3 

Franclı Farıner 

BUyUk Mady Chrtıtlanı Meş'um Kadıtl 
Yddıı Joel Mc. Crea Fransızca sözlü filminde 

Ziraat vekili Şakir Keseblr de dilil ı 
ak§am ayni trenle Anka.ray& gitm.l§. 
tir. • 

Prenses Blheıeo, bu itimin ıenentn en mtlkemmel flltıJI 
oldutono beyan etmiştir • 
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Cinayet ve aşk romanı . 
~ Chriatle'nln bu tn ,.Uzel romaoı (V&...Ntl l tan.lmdan tUrkçeye çe,·rılmi§ur. 

-7 

~ Pariıte tahki:.cıt n eticesin de iş ( 
~nı çıkar Fran11z polisine bize yar 

\._~llıcıi için rica edeceiiz. Za ten bu 
"'le bizden ziyadt onlan alikadar c
lıtıarn.afih, tekrar ediyorum: Be· 

~1Uphem bu iki ıerıeri üzerinde 

11,,._ r. b .. . 
-ı-o t e e11um ettı: 

,;:., liakkınız olabilir. Fakat bir çok 
"1~ yanılıyorsunuz, uizim l Bu 
d r zannettiğini' eibi seneri katil 
~~İldirler. Onlar bilikiı pek iyi ~. 
""'t. kibar iki tarihçidir. 
~' Say Puaro, ıiz benimle alay edi· 

llııuz. 

~ Aıla, ben onları 1ahıcn tanırım. 
l> bay Arman Dilpon, oğlu da bay 

"r Üpondur. Az evvel lrandan c el· 
b Orada bütün dünyayı alikalandı 
tEriyat yapmıılar. J Yok canım! 
~P. pasaportlarını alıp baktı. 

lf' lia.kktnız vumış, bay Puaro 1 1 
ı. tdcyim ki hallerinden hiç belli de 

..._' Ptteıhur a.damlar ekseriya şahsen 
01uııar. Beni kas kiti adi bir pa
~ berberi sanmıştı. 
0ıttise "ld'' • ...., r gu u. 

!il liaydi ıunları çağıralım da ba
~ ile diyecekler! 
d b~a I:>:ipon ölü k3dını kati yen ta 

'O' ıgını, seyyahat esnasında &ÖZÜ· 

~ ~ ley iliımediğini •• mütemadiyen 
~le ınünakafl ettia terini, yerlerin

i~ 'lttıldamadıklan.ıı. yemeğin sonu 
tı..ı fru anyı öldür.!üğünü bildirdi. 
~- babasının söylediklerini tastiıe 
~ linakaplannın 11e olduğunu ıo· 
Otııiıere. ' . 
.,,:akın prkın k.ıblettarihi çana'< 

1) •ne dair •• dediltt. 
rıtarın arkasından firen fransız 
k riri bay Klans:yi, Jromiser, bira~ 

t ar§ıladı. Bu muharririn %ehirli ok 
~ Onları atan sapanlar, tübler hak· 
'b !aı1a bilğili olduğunu biliyordu. 
~ b.Uği onda ıüph~· uyandırıyordu. 
~Sız hiç vahJilerin o zehirli diken 
tltığı b:iblerden cordünüz mü? Bun 
't reçirdiniz mi? 
, li:vet, evet ... 

\1 ~ ay!,. 
0ıttiser, hayretle baktı. Şüphesi ·r· & Un kavileıti. 

tı ıı'• 
:~· ırUpheli baktı Fransız muharriri 

!itti ' . 
~t ll'akat bayım, ben onu hüınü ni· 

ı..tın aldım, Size izahat verebili-

' ~· , l •ca ederim, anlatın .. 
,.4 ite elendim. Btn bir roman yu 

/'trı ... Mevzuum da cinayet bu a· 
, ilpılıyor. 

\',. .. 1 • Sc .. oy e mı? 
~l'te şid1etli biı tehdid vardı 
, ~ J{lansi telaıi• ilave etti: 
:Ilı ~manda parmak izi meselesi 

0 
dı . Bunu iyice kavraya bilmem 

~ lehir atılan tüblerden bir tane • - ı tıı 
~t ıya karar verdim. Eskiden 

\d"da dolaıırken bir antikacı dük-
~ ' bunlardan cörmüıtüm. Al

"" t b' 'tİııd lr ressam arkadaıım da onun 
~'c ~ Parmak izi ıekilleri resmetti. 
1bıı.1112 romanımın iımini daihi söy

oıır· 
th •ın .... "Kırmız:r cülün eırarı 1 
• td " 
i d trıcniı ressam arkadaıımın iı-
': Söyliyeyim? 
, ll ahıettiğiniz tübü 11kla.dınız mı? 
~i ilınem ... Evet, evet ... Zannede
' '-lcladım. 
' ti ere de o ~imdi? !l· . 
' , ır Yere koymuıumdur. 
ti, ·~İt yere koymuıumdur., de· 

~İ"ne demek istiyorsunuz:, bay 
y" .'Bunu izah eder misiniz? 

~ t anı ... Şey... Nt.rede olduğunu 
lt' 

bit •f edemem size .. Ben çok sav-

' }<adamım. 

1 
~zara bu beraber taşıdıfınız e§ 

~Çın de olmasın? 
1 'il.l·!l.nnetmcm ... OlamaT .. Çünkü "ı. 
ltl> il beri elime gec rnedi. 
~u~· muhatabını tüpheli fJphcli 
: ltn sonra gene suallerine devam 

' ~ı~'Yahat csna!!nda hiç ycriniz:rlc:n 

' ~ llU? ı 
li•yır ... Şey, kalktım, kalktım ... 

- Nereye ıı;ittinir:7 
- Çantalarımın yanında dur.ın 

mu~mbamm cebinden bir kitap alma~a 

gittim. 
- Demek, ölen kauının yanından 

geçt iniz? 
- Yok canım .... Ha ... Sahi... Ge!J· 

tim .. Fakat ölmezden evvel ... Daha ben 

çorba içiyordum. 
Birçok rıualler soruldu. Muharı ir 

hiç birinin farkında olmadığını. çünıcü 
zihninin mütemadiyen "cinayet izıni 
sa klamakla meuul,, olduğunu söyledi. 

- Ne dediniz? Cinayetin izini sak· 
lamak mı? 

- Evet .... İşte, romanım için. 
Bay Puaro, ona arıyı görüp görme· 

diğini sordu. Görmüttü. Hayvanlardan 
çok sinirlendiği için elinin tersiyle itmiş 
ti. Onun akabinde de garsonlarııı ka~l· 
ve getirdiğini hatırlıvordu. 

Adresini aldılar. Giımcsine müsaale 
edildi. Klan~i telaşla ç:ktı. 

Komiser arkada~ına: 
- Bu h~rifin hali de ; :..ipheli ... - Je· 

di .• Üstelik de şaşkınlığı var ... Kendı
sinde tübün mevcut ~ılduğunu unutma
malı! 

- Şaşkınlığı. belki sizin sert mua
meleniz.den ileri gelmi~tir. 

- Doğru söyliycn bir adam hiç bır 
zaman şaşırmaz. 

Mavi süveterli Norman Gel. iseri 
girdi. Adre!İOİ verdi. S!ıepherd's cad,Jc 
ıindc dişsi imiş. Pine'c en geliğini söy
ledi. Dişçiliğe ait b:ızı alat ve edevatı 

tetkik için Pariste birkac gün kaldığını 
söyledi. Ölmüş kadır.ı berhayatkcn 
görmemiş. Seyahat esnasında onun da 
bir fevkala.delik dikkatini celbetmemiş. 

Zaten kadına arkası dönükmü~. Bir kc· 
re kalkıruı. Lavaboya gitmiş ve tekrar 
yerine oturmuş. Kom~artımanın arka 
tarafına asla geçmemiş Arının da far
kında değtlmi~. 

Ondan sonra tela9çı borsacı bay 
Rider geldi. Acele için.deydi. U zu...1 

bir seyahat neticesi Parise geldiğini 

o da ölen kadını tanımadığını, kompar
tımanda kadının önüııdc oturmasına 

rağmen arkası dönük <>lduğu için ka
dını göremediğini, ktndi taraflarına 

doğru garsonlar.dan ba;;ka kimsenin gel 
medifini, Fransızların mütemadiyen çe· 
ne çaldıklarını, yeme ğin sonuna doğm 
arıyı ölc>J.rdüklerini, vahıilere mahsuı 
zehir alitıru ömründe görmediği için 
bunun ne olduğunu bilmediğini söyledı. 

O eınada kapı vuruldu. Bir polis, 
muzafferane bir ıekih.ie içeri ıirdi. 

- Bakın bayım, n~ bulduk! - di· 
ye komisere mendille sarılı bir ıcy u· 
zattı. 

Gelen poliı dedi ki: .. 
- Üzerinde parmak izleri zuhur et

mesine rağmen bay muavin bunu getir· 
memi ıöyledi. 

Mendili açtılar ve iptidai memle
ketlerde yapılmıt bir ti.ıb gördüler. 

Bay Jap, hayretle: 

- Ne gc.rip ..... Allah allah .. . Böyle 
bir şeyin mevcut olabi)eceğini de hiç 
ummazdım. 

Rider, merakla bakt:. 

- Cenubi Amerikad:ı. böyle şeyler kui
landıklarına dair bir!lok hikayeler oku
muştum. Fakat bunu ilk dera görüyo
r um. Tayyarede böyle bir aleti kimse
nin kullanmadığına eıtiin:m. 

Komiser polise c;ordu : 
- Nerede buldunuz bunu:' 
- Koltuklardan b;rinin arasında 

sakhydr efendim. 
- Hangi numanr;a? 
- 9 da efendim. 
Puaro: 

- Ama da garip! • C:edi. 
( ı e ıwmı c·nr) 

HABER - ~(şam postuı .._ 

- Şu kemerimi d.e deler misinizt 

IJb'ii'l~lARIH 
371 sene evvel bugUn -

Selim 
Islanbula gelerek tahta geçti 

ve aynı gün 

2000 altın 
dağıttı 

1~66 yılı 24 eylQl :Unu 371 une evvel bugUn 
suttan Selim ÜıkUdara gelerek btanbul 
muhafızı takl'nder pa,a.ya reldigtnl bildirdi. 

tstanbulun bır §Cyden ba~ri yoktu. Hal. 
bukl ordusunun ba§tnda ııefore çıkan p&di§&b 
suteymıı.n ölmüş ve oğlu padl~ah olmata gel. 
mişti. Bu haber. umumi bir heyecan uyan. 
dırmamak için gizli tutulmuıtu . Hıı.tta Seh. 
me padı,ah olduğunu blldlrmeğe r;önderilen 

. Hasan, yolda her yerde İöyle diyordu: 
_ Harp devam edıyor. Padiıa.hımız Siketi 

zaptelmedlktcn ıonra dönmiyecekUr. diyor. 
du. 

:Maamıı.fıh İatanbul df'ğıl. harp eden ord'.J 
bıle pa.di§abtn (UldütUnU duymamııtı. Ve. 
zirıA.zıı.m Sokullu Mehmet paşa herhanzi bir 
tee.ıuıUr \'e karr;aşahg-a aebeblyet vermem.!k 
iç.n Süleymanrn ölümUnU ı:-tzli tutmuıtu. 

• • • 
Sellmln OıkUdardan tııtanbula ha~r gön

derme.ıslnden lı!tanbul muhafıZI bir ıey a.nla. 
yamadı. Sellm ikinci de.fa hıı.ber ronderdik. 
ten sonra Bostancı~ı. ıaray atuı ile bera. 
~r yeni hUkUmdann kabulü için lhım gf!len 
daireleM he.zırlatmafa ba.fladı. 

Kadirgal hümayun hazırlanarak denin 
indirildi "e üaküdardakl Mihrimah a.araymm 
önilnıı geldi. 
Selim mira.buruna aaraya çıkılacak yerde 
beklem~sinl emretti. Kendiııl de kadirgai hU-
mayuna bindi. 

KS.:dtrga denize henüz açılmlftı. Kız kule. 
aindtn toplar atılma.ta b&Jladı. Bu toplar, 
Sultan Süleymanın öhlUA'fuıü ve yeni padiıa.
bm tahta ıeçtl!inl bildiriyordu. 

Selim karaya ayak baamca, aaraym adeti 
Uzere boııtancıba~ı yaklqtı. At& blndtrmelt 
için kollııtuna girdi. Fakat Selimin mirabu
runa derhal bostancıbaşmm üzerine atılaral< 
menetmek iltedl. Yeni padi§ah mWlyim bir 
t&vTI'la boatancıya: 

- Afa, aen onun ııözUne bakma, o sarayda 
terbiye olunmuı defildir. Usul bilmez. Sen 
öne geç, bize vol &'öıter. dedi. 
Sarayın önünde kapı atuı Selimi atmdan 

indirdi. Gene; padlfa.h 1&rayda tık defa hem. 
ııre..I Mihrimah aultanla k&r§tl&ftl. llihrl. 
mah atlayarak kardeıtnl kuc&kladı n biru 

. ıonra: 
- Şimdi, dedi acll muratıarm olacal-:. 

Hazineyi açtırmcaya kadar 1&11a elli bin al. 
tm ikraz edeyim. diyerek k&rdeıine 150 bin 
altm verdi. 

MUftü, İstanbul kadısı, defterdar, birer bi. 

rer ııaraya rellyor yeni padit&hm elini öpU. .. 
yorlardr. 

Bu i§ler bittikten 1<>nra. Selim hazırlandı. 

Eyübe cidllecek, tUrbeler ziyaret edilecek, 
fukaraya para dağıtılarak halkm memnun!. 
yeti celbedllecektl. 

• • • 
Selim aynı gün, 371 "ne evvel bugün b . 

tan bula ,Prtp tahta oturdukı,.n ıonra yaptı. 
ğı bu ziyarette her türbeye utradıkça tuk ... 
raya ,ot.uz bin akçe (altı yüz altm) dalt'ıt. 

mıştr. 

Ziyaret ettiği türbeler Fatihin, ikinci Be _ 
yıı.zıdm ve birinci Selimin tUrbf'len idi. 

Niyaıi A bmet 

Tonton 
amca 

Stratosfere 
çakıyor 

5 

Hiç yoktan 
• yere ... 

.Müvezzi. kapıcmrn locaıımı açtı. !çeriye. 
ma.sanın Uatüne, bütün kiracılara alt mek 
tupları koydu. 

155 numaralı e\'ln kapıcı dairesinde karı 

koca, kız<lan mürekkep bır t.lle oturuyordu. 
Koca. kaloriferi yakmakla meııguldu. Kadın 
bir ııveter örüyordu, Mektuplara &-oz attı. 

- E8mıı. ! - diye ~eslendl. 

Tabakları toplıyan kı:ıı:: 

- Ne var, anne ? 
- Al şu mektupları yerlerine cotlir. 
Fakat ayırdığı aırada bir tane$i Uzcrinde 

durdu: 
- Ab şu postacılar ah.... Hele bizim 

mUvezzl mutlaka yanlı§ yapıı.cak. 33 numa 
ranmdıı.kl buraya ~tınnı:ı .... Eh, dursun . . 
Hemen ıılmdi gölürUr, yerine teslim ederim 

Kız Esma, katlıı.rı doıa,tı. Kapıcı o sırada 
bir kiracı tarafından çalman zile baktı. Mek 
tabu, yün yumağının a.ltına bıraksrak, dı•p 

rıtla bir müddet me§gul oldu. 
• • • 

Komıu evde, bayan Mürıılde bekliyordıı. 

Uyandığından~ri ~kllyordu. "Uyandıı1!'In 

danberi., diyoruz. Fa.kat, bu, sözün gelişidir. 
ÇUnkU o gece, güzüne uyku girmiıı değildi. 
GözU ıaatlen ayrılmıyordu. Evin içindekJ 
,urUJlüleri kulagdle takip ediyordu. 

Hizmetçi, mutfakta, kahvaltıyı haz.ırla 

maklıt mc:guldu. :Ş\mdi nerede ~e getirecek 
ti. Meltlubunu da kahvaltı ile ~raber geU 
recekti ~Upheııiz. 

O mektubu dıı.ha şimdiden eline almıı, o 
kumaıta bıı.~ıamı§ gibi bir tahusUııe kapılı 

yordu. Vücudu sevincinden ııar11hyordu. 
BugUn ka.çacakiardı. Kaçıılarmm ne e• 

kilde olduğunu, l§ılu ona bu mektubunda 
bildirecekti. 

GUnde postacı, apartmanlannll Uç kere 
uğndı. Mektubun birinci poatadıı.ıı çı -
kacağına emindi. Çünkü, l,Jılule, postaya 
'enli J zamanını kararla§hrml§lardL Her 
halde ciğleye kalmazdı. 

- Oh a.rtık bu hayattan, bu abua koca. 
da.D, bu yeknuaklıktan kurtuıacağnn! -
diye 11evln!yordu. 

Kalbi çarparak, kulafı .kiriıte, bekledi, 
bekledi. 

• • • 
15~ numaralı evde, kapıcı kadın kulübeıin~ 

dondUğü vakit, ateıin ıöndüfU.nU gördU. Ken 
diainl çağıran kiracıya kütürler yağdırarak, 

mangalı tekrar yakmata lı&fldı. Tencere)1 
oturttu. Sonra, hem yemeğe nezaret etmek, 
hem de ııveteri örmek için, yün yumafcn 
eline aldı. Mektup gö;o;Une iligtl. 

- F.ısma.. Esma.. diye aealendi. 
- Ne var? 
- Haydi ıu mektubu da ~3 numaraya gö. 

tur. 
·- Peki.. 
Kız, elinde mektup, drıarıya çıktı. LAkin, 

orada, tabrika arkadaıılarından Kiklye rast. 
ladı. 

- Nereye! 
- Seni almağa geliyordum. Sinemaya .. 

Paranı ben çekeceğim ... 
- Ah, ne iyi ettin.. Vllli Frlç var, değil ... 

mı . .. 

Kız, annesinin yanma kootu. İzin iatedi. 
İzini koparınca hemen fırladı. Ancak aokağın 
öte taratma vardığı vakit elinde bir mektup 
oldufunun farkma ''ardı . 

- Adam! Akıam Ustu, dönUote veririm.. 
diye duıuldu. 

Ve mektubu attı cebıne! 
• • • 

Bu müddet zarfında, boğazı tıkanarak, §&.. 
!\aklan asablyeUe atarak,' kom§U bayan, pen 
cereden ıokat" bakıyordu. 

Ne ııevgillalnden buaust bir haber, ne de 
poıtayla mektup .. 

Müvezzi, öğle aervislnl de yapmıotr tıte .. 
• • • 

Eamanın arka.da.şı kendinden bUytlktU. Bir 
de ııevgillsl vardı. üçU ~raber ılnemaya git. 
tiler. Sonra da pastacıda birer puta yediler. 
İkramlar hep delikanlıdan! 

Yolda yUrUrlerken. E!'!ma onlara arltalıı . 
rmdan htı.kıyordu. Kollarmı blriblrlerinin be-
line aarmıolardı. Öyle mesuttular ki .. 

Kendi de bu manzaradan aaadet duyuyor -
du. 

Bu heyecan ve aaad~tinden, alı alma, mo. 
ru moruna e\'e döndü. Ancak o zaman, ge. 
clktiğinJn farkına \'arıyordu. I<o§lu. Terini 
silmek için, mendilini cebinden çıka.rdr. YıM 

parm&klarına mahut mektup rutladı. 
- Biraz.dan götUrUr, veririm ! • diye dU. 

§UndU. 
Fakat 153 num&ralı evin önünde bir kalL 

balık biriktiğini görUnce, oradakilerden bir!. 
ne ~ordu: 

- Ne var ? Ne olmuı,ı? 
- Ne olacak? Zıvanası bozuk kadmm biri 

kendini kaldırmııı, pencereden aşağıya m
latmııı. 

Nakleden: Hatice Süreyya 

Artık dişler de 
boyanıyor 

Bunları giyilen 
elbisenin rengine 

uyduruyorlar 
Ayak tırnaklarını kırmızıya boyamak mo.. 

dası eyvcll Fransad&n çıkmııtı. Bu 1.§lerdt 
yarabcılık ruhunu hakkiyle muha!aza edeıı 
bu. mlllet §imdi de ve en son moda olmak U. 
zere diııterl boyamayı moda haline aokmUf. 
tur. Dlııler g'iyilml§ elbisenin aya.kkapların 

yahud da tırnakların rengine uymak oartfle 
y~ll, kırmı%l, kahve rengi yabud da ten ren.. 
gine boyanmaktadır. 

Yeni neşriyat 

Faydalı bir eser ı 

Çocuklarımızın 
istidatları 

Pa.ırcal der ki: "Hayatta kendine bir mea. 
lck ııeçmek en öneınll bir ,eydlr. öyle iken 
bu ıı ruf.gele yapılmaktadır.,, Filhakika bir 
çocufun ilk veya orta tahlilinden aonra ka.. 
blllyeUerlııi denemek, onun muvaffak ol&bi. 
leceğl bir mesleki aeçerek iatlkballnl temin 
etmek bakrmmdan Çok muhı~ Franaa'.iün 
Strasbourg tıp !akUltesinde profesör Paul 
Chavigny'nln bu huauata çocuk velilerin• 
yol göstermek için yazdığı eser bu noktadan 
çok mUhim ve o niabctte faydalıdır. "Çocuk.. 
larımızm iatldatlan,. iılmll olan bu e~"• 
Gelenbevt orta okulu türlq;e öğretmeni Mus. 
tafa Ieıksal tarafmdan dlllmlze ÇeYrllmiı 

,.e kltap halinde butmlara.k "İnkıllp ktl
tlipbanesl., \'&Biluile ucuz bir fiyat üzerin. 
den ııatl§a çıkarılml§tır. 

Yavrularmm kablllyet ve iltidatl&rmı, 

hayatta hangi ifl ve mesleki daha iyi yapa. 
bileceklerini anlayarak onlara daha meııut. 

bir lıtlkbal ba.zırlamtk iaUyen bQUln çocuk 
velilerine, bütün öğretmenlere bu kitabı ha. 
raretıe tavliye ve dilimize böyle faydalı bir 
eaer kazandıran değerli öğretmen Muata!a 
ıoıkea.lı tebrik ederiz. 

T.S.K. lltanbul bölıell bafkanlığtndan: 
1 - lzmirde yapıla.n bqinci Balkan güreı 

pmplyonasına ittlrak eden m'Ull t&kımmıu: 
bu yılda Balkan p.mplyonluğıınu kazanm11. 
tır. tzmlrdcıı Ankara vapurile hareket eden 
takımımız diğer mtsa!lr Balka.n güreı takım 
larile beraber bugUn (2:l-9-937 çarpmba) 
saat 16 da lıtanbula muva.ııalat edecckUr .. 
Sporculanmız nbtımda tezahüratla karııl~ 
nacak ve tehir bandosu bu tezahürata i1Urak 
edecektir. 

KIUplerlmlzi ve tehrlmlz ııporcularmı bu 
merasimde ibulunmata davet ederim. 

• 2 - latanbula gelen gUr~ ekipleri araıım.. 
da 215 ve 26 eylQI 1937 günlerinde 1atanbul • 
AUna, lmtanbul _ Belgrad ve Zağreb muht4,. 

llt takımları karoııa§ma.aı yapılacaktır. 
Bu maçların programına ait ta!sil&.t ayrı. 

ca tl&n edilecektir. 

i- ·0~~~= ... ·-n 
1 Kemal ozsan n 
,, Oroloğ Operatör i~ 

1 Bevliye mütehassısı H 
Karaköy Ekselsiyor mağaza!ı ft 

·fi ~ında. Her gün öğleden sonra 

1 .: 2 dtın 8 e kadar : 1 t>I : 41235 
il .: .... :::nm:ııı::ı:ı::ımı::::::::ımır..-:ı:==m 
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An karanın 
Şmelingi 

Bok96r Fahrettlne 
cevap veriyor 

BoT:slfr 111ehmel Sürc:mk:i.'~ 

İslıınbul boks8rlcrlnden Fahrctldin, An. 

lrara \'O lzmlrll rd.lplerlne meydan okumu' 

''e hmlrU Coe L~lz 1!1.kablle Uınılnn yum. 

ru:.tr,:uyla <la l<arşıln~mal< üzere bir haf~ 

kad:ır ewel şehnmizdcn ayrılmı;ıt.ı. 

Fnlırc:ldin!n dc!!s.nı! hugün Ankarad.'I 
!?mr::ng ismi ver!le:n }.1e1ımet Siırenkök şu 

tıenı.. V!K cwktcdll': 
c:n:.ıt:..ıaraylı :Y.ı!\,;~r l· ı:.l::!ili!l ynpt:ğı 

detı:e•• bn:.:rr·~::! maçlar.rıt! !)IUrlp :::-eldik. 

tt .. ıor:-:a okı:l!u::-ı. ::ut11e:ı•iı· olmndl'M 1~. 

sem l!:ıll et:r.!s olı.U"um. Ari:auaşımız derı. 

s!ndo Coe Lu!z ve ~:ncliıı;: ı;tı:.ı 1lka~la."lll 

Berlinde hava 
manevraları 

Hesap edllmiyen bir 
ltaatslzllkle geçti 1 
Fransız gazetelerinin yazdıklaı ma 

göre, Berlinde son defa yapılan .ıtay_ 
yare hücumundan korunma tecrübe
si,, büyük bir intizam içinde cereyan 
etmiş, her ta.rafta. ışıklar sönmüş yat 
ruz "mehtap Führere itaat etmemiş. 

tir.,, Filhakika bütUn gece fevkal5de 

bir mehtap bütün Berlini mükemmel 
bir ışığa garketmiş ve tayyareler ~eh. 
rin her tarafını gayet iyi seçmiş!f~r • 
dir. 

Fransız gazeteleri, her şeyi hesab 
etmiş olan Alman resmi makamlarının 
mehtabı hesaba katmamalarırun bir 
hata olduğunu yazmaktadırlar. 

tarıl.!ımızclan kendimize verildiğini lhsa: et. 1 
mek istiyor. 

Ben hlı;:blr zaman hiçbir yerde ve h!çh\r 
dc:a kendime Şmel!ng dememişimdir. Bu la. 

kabı çchremln benzerliği dolayıslle doğrudan 

doğruya halk bana vermiştir. Ben hayatım 

oldukı;:a mUokUI şerait içinde kazanmakla 
hero.ber ııporu kendime arkadaş etmiş bir 
TUrküm. Benim elimde ne sarı ve ne de kır. 

mızı bir oey vardır, fakat göğsUmUn içinde 
kırmızı ve beyaz ta§ıyorum. 

Çocukça meydan okuyan bu gence knr. 
~ısındakl dev aynasının kırıldığını göııtcrm!'< 
için her zaman arzu ettlğl şerait tahtın la 
fakat Ankarada olmak ~artile ve klübUm'r. 
yapacağı temas üzerine karşıla§mağa h8l: .. 
bulunduğumu bildirir, nihayetsiz ve der!n 
sayı:ııarımın kabulUnU dilerim. 

Ankara halkevt boks klilhll 
bokıiır Mehmet Sürenki>k 

Ş,.U,./ 
Cumartesi ve pazar Taksim 

stadında 

Türk- Yunan 
Yugoslav 

Güreşı;ll erl aras ı nc!n 
müsabakalar 
yapılacak 

Be§iocl Balkan süreı fampiyonluğu yal 
oız 66 kiloda ikinci olmamıza mukabil diğe,. 
bUtUn kategorilerde takımımızın kahir galıı. 
besile vo be§lncl defa Balkan birincillginl 
ka.zanmasile neticelendi. 

lzmlrdeki bu mUsabakalara iştirak elmiş 
olan Yunan \'C Yugoslav pehllvanlarile gU. 
rcş takımımız azası da şehrimize döndWer. 

lstanbulda yapılmış olan bundan e\'Velki 
dört karoıta,şmanın ııehr!mlzde bUyUk bir a. 
!Aka uyandırm13 olduğunu nazarı itibara alan 
TUrk güreş federasyonu misafir gUreş ta. 
kımtarlle yarın ve pazar gllnleri Taksim at.ı.. 
dında mtl8abakalar yapılmasına karar ver. 
ml§tlr. 

Bu mUsaba.kalar dola.yuılle de evvelre 
haber verdiğimiz MUIA)1mle Hindistan eam. 
piyonu arasındaltl maç ı;elecek haftaya bı. 
rakılmıotır. Cumartesi gUnU lıtanbul ve Bel. 
grad güreşçileri çarpl§&cak ve Yugoslavlar 
ayn\ gllnUD akşamı memlekeUerlne dönccelt
lerdir. 

Attna _ lstanbul kar:ııqmaaı ela gene Tak 
ıı!m stadında olacak ve her iki mUubakaya 
da saat 3 de ba§lanae&ktır. Balkan ~mplyon 
Iuğu kr§ılqmalarmda aayr heaablle yenil. 
ınl§ olan M kiloda Kenıı.nm bu aikletin §&nl
plyon!uğunu kazanan Yunanlı Blrla tıe yapa.. 
cağı maç gUnUn en dlkkata değer mUsabak&. 
ar olacağı §Uphealzdlr. 

Misafir güreş takımları, TUrk ekibinin 
gittikçe terakki etmekte olduğunda mUttettk 
lirler. İzm!rde çıkan Yen\ A1llr gazetesi mu. 
harrlrtn!n görUşt'llğU gerek Yunan ve gerek. 
ııc Yugcslav kafile reisleri mll8&bakalar ve 
TUrk takımr hakkında ounları söylemişler. 
dir: 

"- Hakikati neticeler göstermlttlr· Biz 
!%mire, Tilrk mllll güreşçileri kar~ısmıh 

bir ~piyonluk bile Umlt etmeden, reel blr 
oeknde kendi kıymeUmlzl mUdrik olarak gel 
dik. M kiloda elde ettiğimiz yUkaek netice 
bizi (llyUk bir 8Cvinçle kar§Ilaştmnıştır. St. 
zln güreşçtleriniz cidden bUyük bir terakki 
göstermJ§lcrdir. Çok iyi çalıoıyorlar. Yakm 
zamanda daha bazı dUnya ı,ampiyonluklan 

elde edeceğinize eUphe etmiyoruz. 
Bence en kuvveuı g1lre§çlniz Mmıta.tadır. 

Onun sırtını yere getirecek blrlnl, henUz ta.. 
nnnryoruz .. , 

Yugoslav kafile reisi de §\lllları ııöylemfı

tlr: 
·•- İKi cUmle Ue fikrimi lzab edeblllr!ın. 

Siz bizden çok Uerldeslnlz. Biz galibi severiz. 
DUnyada en güzel ve ideal spor olarak tanı. 
lan gUre§ln iatlkball memleketinizde emin 
adımlarla ilerliyor. GUre~çllerinlzln hepsi d~ 
klas oyuncularıdır. Hepsinl de gıpta lle kar,. 

Çobaıı M c7ını.ct 

t ~ ERIDE : 1 
• Halk opereti dün tzmlrden d6omUş ve 

J,ı§ temsiller! için hazırlıklar& başlamıştır. 
• Sümer Bankın A vrupaya tahsile gönde 

receğl lise mezunu gençlerin imtihanları salı 
gUnü tehrlmlzdc yapı:acakt.ır. Ayni b'Un An. 
karada da bir imtihan icra edilecektir. 

• Rumeli feneri radyofar tcsiııntı bunda:'! 
dört ay evvel bozulmuştu. Makine lusmınıh. 
ki bu arızıı A vnıpatlan getirilen parı;;aslle 

tamir edilmiş ve radyofar dün sabahtan iti. 
haren tekrar faaliyete geçmiştir. 

• Maarif vekA.leU llkmektep ba§mnalllmle. 
rina talebe velilerini toplayarak \'e!llerin f. 

dar! ve tcdrtııat.a mlltcalllk i~ler hakkında 

mUtalealarının alınmasını bildirmiştir. 

• Bazı semUer halkı belediyeye mUracaat.. 
la Hamldlye suyu çeşmelerinin saat 17 de 
kaaptılmasmd:ın şikAyet ctmi§!erdlr. 

• SUleymanlye kllttlphaneslnde::ı kayho. 
lan kitapların - depo memurları araamdakJ 
bir husumet neUcesl olarak - başka bir ta. 
ra!a konduğuna ihtimal venlmektedir, Bu. 
nun için mevcut :50.000 kitap elden seçhil~. 
ccktır. 

• !rnk kral allc.ainden Prenses AbdUlilA.h 

,, ---..... 
Avrupada serbest güreşler 4, 

Parlste yapılan dalavereli müsabakalar 

Bul Kumar . 
Mehmet Arifi yendi 
Deglan da Novinayı kaza~d!. 
Pariste serbest güreş mevsimi, geçen 

salı günü yapılan müsabakalarla açıl
mış bulunuyor. 

Büyük bir kalabalık önünde yapılan 
bu müsabakalarda bilhassa, dünya ıam
piyonluğu için Cim Londosla güzel bir 
müsabaka yapmış olan Novinayla Fran
sız: şampiyonu Deglan arasındaki maç 

ııiıyoruz. Bize gellnce, çok çalıımak mecbu. 
rJyetl.nde oldıığuınuzu anladık.,. 

Tebliğ 
T. S. K. latanbul bölgesi bqkanlığmdan: 
1 - 25-9--937 cumartesi gUnU Takalm 

stadında Zağreb • Belgrad muhtelit! ile ts. 
tanbul takımı arasmda bir güreş mll8&baka. 
aı yapılacaktır. 

2 - 26-9-937 pazar gtınU de gene Tak. 
ilim stadında Atin& • İstanbul takımları kar_ 
§lla§&caldardrr. MU8&bakalara tam saat ı~ 
de bqlanacaktır. 

{ 

Mis Lly ile birlikte şehrimize gelml§tlr. 1 
• Llmanımıbda bulunan Gölcük yağ germ. 

sini Milli müdafaa vekA.letl s!yas1 mUsteşarr 
Necip Ali ile, Mllll Müdafaa encUmenl re!ai 
ziyaret etmiı;tlr. 

• Üniversitenin Avrupada bulunan ecne'IJ~ 

pro!cııörlerlndco bazllarının gelmiyece#l an. 
taşıl maktadır. 

• Şarki Karahisarın Karaşense köyUnde 
çok !cel bir cinayet işlenmiştir. Ayni köyd~n 
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GUn~ln dotuşu OUn~ln hatışı 

:>~9 ıs~~ 
Vakit Sabah Öğle !kindi l..k§am Yatsı lmaal 

4,27 12,06 15,30 18,~ 19,37 ,,09 

d·ırnitur· ,hUtı ( büyük bir zevkle seyre ı . . fW. ıq 
ırz ıampiyonu tahmin edildığl 1' tt~ 
çok güzel oyunlar tatbik edere 

iJini ycnmi§tir. bııl' (" 
Bu müsabakadan evvel, !stazl ıııit ol'" 

lerek, Mülayime üç defa yenil eııti\11~ 
(hem de ne yeniliı) Amerikalı ~ te bU" 
Bull Komar, iki anedenberi p,rt• ,.r.~' 
lunan Türk pehlivanı Me.brııe~ ~ 
gürcşmi§ ve - hayret etmeyın • 
miştir. ~ f.'1' 

"'Hayret etmeyin,, dedik. Ç rı1t' bl~ 
rupadaki güreşlerden ekserisi ~ıı ?ı~r 
dalavereden ibaret olduğunu l1 ~ f.~ 

• • :911 • de 
kes bilir. Fransız gazetelerınil1 eteflıı 
marı methede ede bitireıneısı İf ol~ 
ıebep vardır. Fransaya yeni gelı;.pısı
bu pehlivan için biraz: reklitıı .~ııt•<1 

ıa'7ımdır. Birçok tanınmıt pe~.,,ııf1~ 
"pırf'" o.lıl 

ona mağlQp olur ve nihaye.~ 1,ıı ıy 
Komar Fransız ıampiyonu P~ ~ 1;ıl 
müthit bir rakip!., olarak .k.~sıl~,ıi •" 
maça her zamankinden ikı uç 
yirci gelir. 

B.. .. 1 b d 'baretti'· pl-utun mese e un an ı ~ 

Yukardaki resmimiz; Fransa dal' ~' 
yonu Deglan - Novina ınaçrt1 
sahneyi göstermektedir. ~ 

Fenerlflerfll 
toplantısı ~· 

Fen~rbabçe spor k!Ubll baJlc~dl' ~ 
M'Ue!l31sler heyet! 26-9-937 ~ ~ 

saat 10 da klUp merkezinde toplaD~,Jflr 
müessis arkada.şiarın hazır btJl 
ehemmlyeUe rica ederiz. 

tJl "~~ 
Fe,·zı oğlu Zihni, bir inek ynztındıl)' ııt~ 
Şevkl)i öldürmüı, araya gtren J< a.oııııftJf ~_,, 
ağır surette yaralamış ve yat<al 

3 1ıs 6' ~· 
• Dün Haydarp&§adan saat l '1-rıJl'"~1 

kan 6 numaralı Ankara treD1 tıP' 1'1 

Sapanca arasındR. kırk yaş1arınd~ur· .fi"' 
çlğııemlştir. Kadın derhal a1ınllf il< ~61 

• tzmlr vallııl Fazı Güleç sellll iŞ ,-e ,0ı
ııı gezdikten sonra Attnaya gJtl11 ıctll'I 
bayır mUesseseler!le çocuk IJalı!:e 
kik etmiştir. 

r•' 
O 1 Ş A R 1 O A : e•I srıı~., 

• Macar kral naibinin kard • ur ıJll 
Step!an Harthy Viyana.da ıstınUft • ;,, 
ileyh müthiş bir kralcıydı. ııl ;,tf9 

• AkkA. hapishanesinde ıııe''" ııol• 
yullerl açlık grevi yapml§tard1''rsıt ıı•> 

• Parlste iki beyaz RU11 geııe ~ 
muştur. 0yı ııoJll~ 

• San!ransiskoda Standar p bit' ;ıııu"'°" 
nln petrol depolarmm bir ıc1ııın1,, ~ 
netlceslnde harap olmuştur. zar . .ıt~4' 
dolarlıktır. lll11tl tr 

• AUg'Ualeln 2000 inci yıldÖO 
millt bayram addedllmlotlr· 
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Adliye Vekili ile mülakat 

Hafif_c_e_z_a_l_ı lara 
Cumhuriyetin 15 inci. yll dönümünde 

Af var mı? 
ahktimlar arasında en kolay 
lah edilebilenler katillerdir 
[Dün güzide bir münevver olan 

~dliye Vekilimiz Saracoifu Şükrü 
ile lconuflNlk fırsabnı elde ettim. 
'111bterem vekil, aorduium muhte
lif ıuallere cidden büyük bir dik
k.ı:ıe etraflı cevaplar ve~ neza 
lcetini ıöa~erdi. ı"duhaveremizi ay. 

ben neırediyorum:] 
Ceza cvleıindcki ıslahatın scyrin
lbcnınun musunuz? 

' Son ıdere<:c memnunum .. "Elde e• 
~ilk neticeler atılan adımın doğru
l.:.. ... u isbat etmiıtir.,, d:yeb lirim. 
~dakta olsun, Edirııcde olsun, 
k.. --~olsun, eski sistemden çekip al. 
~ her mahkum. geçen kısa zaman 
~ b"zc tahminlerimizden üstün bir 
' 'le tcki.mW göstcrmiıt!r. Ben öy
~ '-nıyorum ki, vekaletin ceza evlerin
~ ta~hika başladığı yeni sictcm bizim 
~ Cuınlarrn umumi scc•ycsinc çok da-

ll)kundur. 
, ..... ltnrah, Edime ve Zonguldakta 
Qıahkum bulunduruyor&lmuz? 

'l'akr'bcn 1000 kadar. 
\~~Unları ayırırken kullanılan mcto. 

gru buluyor musunuz? 

"' Sualinizle neyi istihdaf ettiğinizi 
>'~ınadım. 

~lrcnmck istediği.m şey şudur, 
~'-ı s: İyi. hatırımda kaldıysa vcka
\ tecrUbe !çin yaptığı seçmede hep 
\ Ceza mahkumlarını tercih etmiş· 
• 
~vct, efendim. Bilhassa katil suç-

r •.• 

~ liıfif eczalılar üzcrinl;:!e bu tccrU. 
\'-b faydalı bir netice vcrcıriyeceği 

lbin ediliyor? 

\ Hafit suçlular 
...._ 'ttrı. Vekil gülümsedi: 

' ~ayır .. Bu tecrübe onlara da tcş
' ~~irse iyi neticeler alınamaması 

tt sebep göremiyorum. Yalnız ha
'talı b~r mahkum, üzerinde uğraş
'11rı 1•ınan bırakmaz. iki, üç beş ve 
~;Y~k cezası olan bir mahküm tam 
~z yola girmek üzere iken 
· iycı müddeti bitmiı olur ve c. 

hıı il Çtkar. Bunun için, ecza müddet 
~evi tecrübelere imkan ve zaman 
ıı.ı~ Cck mahkumları 3yırmayı doğ

' llftuk. 
~ '1ahkumlar arasında ne nevi cü -
~de bulunmuı olanlar daha ko -
\. ıı. salaha scvkcdilcbiliyorlar? 
\. ~tillcr. 

. ' ı !. 
~hktımlann pisiko!oj=si 
\ir tyret ettiniz değil mi? Bakınız 
. ll'ıü§ahcdcmi anlatayım .. Mcm

l:ir çok ceza evlerini dola§tl'll1. 
• İıtanbulda, Ankarada, :alir -

~ kSaııa bir çok yerlerde mahkum. 
Ptrğım temasta aldığım nct:cc 

lı. Cinayet itlcmiş olanlu cürüm
\:. 'stlt lduğu zaman hiç saklamıyor. 
~" ~ söylüyorlar. ''Falanı öV:fürl' lt..~ilinı bıçakladım,. "bana §Öyle 

--.ıııtn beynime sıçradı, çektim ta
~" deyiveriyorlar.. Fakat bir 

Yorsunuz ki b"ri sualinizi uzun 
\' Cevapsız bırakıveriyor. 
l '4tkadag senin cürmün ne?.,, 
~~p ...._ }'ok .• 

S" ı:Ylcsen c canım! Ne yaptın~ 
~ raya geldin? . ., 
~İlı t tc'lap yok .. 

•l>c~ • 
tıı- • ısrannız karşısırida dayana-
~~ {Uzu kızarıyor, boynunu bükü. 

~ 
1 

a!.r bir sesle; 
~ (lira ... d r d" \:1tb· ya ugra ım c en ım .• ., 
L\t ıI.yor. O zaman ct-:a evi direk

li~ ba§gard'yar.a sontyorsunuz, 
\ }'fltını tetkik edip anlıyorsunuz 
~~' ya yank~sicidir, ya hırsız-
'tı~tini ıoym:..şto.ır, ya kıımarha
~;·1~ttr, yahut kaçakçrlıl: yapmıı. 
~rl ekscr~ya sab:k.ı1ı ·::ı!uyor

tetkikler göıtcmDıtir ki ye-

f • 

......___."~-t-

lmram. ziraat 

n.: hırsız. yeni yankesici. yeni ''kötü a· 
dam,, yctiJffiİyor. Hep eski societenin 
döküntüleri bazı vak'alarlda bir an'ane, 
bir itiyat gib~ bazı vak'alarda da bir 
gedikli, bir san'atkar grbi bu "satıh altı,, 
işlerde devam edip gidiyorlar. Bunlan 
cemiyete kazandırmağa çalışmamak 

doğru olacağı iddiasında değilim. Fakat 
yeni sistemin tecrübe devresini bunlara 
hasretmek hatalıdır. Demek oluyor ki 
bizim ceza evlerimizde bulunanların 
gözlerinde cürUmleri ikiye ayrılıyor: 
1-Ayıp cü.Tümlcr, 
2 - Ayıp olmıyan cürümler. 
Cürümlerde böyle bir tefrik yapabil. 

mck az çok b:r cemiyet ahlakına delalet 
der. Ah!ak notion'u olan bir mahkum, 
neden suç işlcmiyccek !Jir seviyeye 
yükseltilcmcsin? 

Hapishane müdürlerinin 
ehemmiyeti fazlalaşıyor 

- Yeni. sistemde en mühim rol oyna· 
yacak olan veya oynayan devlet unsuru 
kimdir? 

- Ceza evi direktörü.. V ckalct ye
ni ecza evlednc ne kadar mükemmel 
direktörler temin cdcb'.lirae, bu sistem· 
den o derece fayda temin edebileceği
mize inanıyorum. 

- Yeri. sistemin ceza evi dircktö. 
ründeki bariz vasıf sizce nedir? 

- Temiz insan olması.. Otoriter 
olması. Fakat bu otoriteyi cebir ve tid· 
dctlc değil, kendisini sevldircrck, be
ğendirerek kurması ve mutlaka telkin 
kuvvetini haiz olması .. BugUnkü ceza 
evleri direktörlerimiz arasrnd:ı bu villıf· 
lan haiz olanlar yok değildir. 

Gardiyanlar 
- Gardiyanların bu nevi terbiyede 

muayyen lir tesir ve vazifclct"i yok mu. 

dur?. 

- Belki pek çok. belki pek az_ Fa
rara bizim tmrah müessesemizi ele alı
nız. Orada ancak iki gardiyan vardır 
ve bunların biricik vazifeleri mahkum
Jann hariçle temasına mani olmaktan 
cbarcttir. Tecrübemizi gcnitlcttikçe 
gardiyanı mahkumun içinde de yarata. 
cağız. Şimdi 1000 mahkumu kurtarmıı 
bulunuyoruz. Vekaletin emrinde her 
yıl. yeni tesisata sarf edilmek üzere 
130.000 lira vardır. Bunu tecrübemiz
den kuvvet aldıkça earfcdCTck 8,000, 

10,000 mahkumu kurtarmak yoluna gi
receğiz. Zaten elimizdeki mahkum ye
kunu 18,000 kitiden ibarettir. 

Cinayetle~ bizde neden çıkıyor 
Bur'aya gelince, vekile fU suali .ar. 

dum: 
- Bizim cclT'i.yetirnizdeki cinayetle • 

rin sebepleri nelerdir?. 
- Güzel b"r esasa tcr.-as ettiniz .. 

- dedi .. - Ceza evlerinin ıslihına karıtr 
verirken "acaba vekllette bu euı etra.. 

' 

7Colonlsıtıde mahkılmT.ar 

fında bir tetkik yapılmıı miiır?,, -diye 
de düşündüm. Fakat yaptığım araştır· 
ma müsbet ncti.ce vermedi. Elde mev
cut statistik malUmat vekalete ait bir 
ihtisası ifalie etmiyordu. Faraza mevcut 
ıtatistiklcr bize "filin viliyette bir 
metre seksen santim f.rtifaında. kaç va
tancı olduğunu,, ''bu yıl işlenen eli. 
rümlcrin geçen yıllara olan niabeti,, , 
son on yılda esmerlerin mi, yokta 
sarışmlarm mı daha çok evlen. 
Cfik1erinl tetki1'e imkh Yeriyor • 
du. Fakat cinayetlerin sebepleri 
etrafında. en ufak bir çalııma hisaolun
muyordu. Bunun üzerine vekaletin ih
tisası dahilinde bir atatiıtik çalı§mUI 

tanzimi.ne karar verdim. Bu stadatik, 
bizi cinayetlerin sebepleri üzerine gö. 
türilrae, ''cinayetler doğuran iktısadt 

ve içtimat sebepleri,, ortadan kaldır· 
mak suretiyle cinayetleri daha ziyak!c 
azaltmak mümkün olacaktır. Daha zi
yade azaltmak dl.ye kullandığım kayıt· 
tan mahadrm, rcf ah seviyesinin artma
sı ve köylünün toprak sahibi olmur 

nisbetindc cinayetlerin azalmakta oldu
ğunu aöylemektir. Diltününiiz bir ke
re .• Bizde mürettep cinayetler pek na
drrdir. Ekseriyetle cinayet incir çekir. 
dcği lioldurmaz ıcydcn çıkıyor. Faraza 
bazı köylerde tarlalann ıulanmaaı me
selesi bir bela. Demek ki tarlayı sula • 
mak ~in kolaylık gösterdiğimiz anda o 
köyde bu nevi cinayetlere sebep kalım· 
yaeak .. 

Adliye bfttçestnde maaş faslı 
Kıymetli vekilimizi bir hayli yormu1. 

tum. Sözü burada kcsmcği dil§UndUm. 
Fakat bir müddetten.beri kafamı kurca
layan bir mevzua tcınaı etmekten kcn
fümi alamadım: 

- Geçenlerde •.• - dedlm - gazctenr.n 
biri size atf enc Aldliye V ckaleti büt
çesinin diğer vekaletler bütçelerine na-

zar'an vasatt yüzde 40 az maaı tevzi eL' 
tiğini yazıruıtr. Hakimlerin ve adf.ye 

memurlannm maaılannı şöyle bir göz. 
dert gcç.irmck bu iddiayı haklı götıter· 
mez. Halbuki o gazete vekaletin buna 

dayanarak maaılan çoğaltmak imldn
lannı arayacağırldan da dem vuruyor. 
du. 

Şöyle cevap verdi: 
- Doğru aöylUyoraunuz. Bizim büt

çeden maaı alanların diğer bUtçclcrden 
maaş alanlara nazaran geri bulunduk
larını i:i~ia etmek yanlıı bir harekettir. 
Vekaletin hakim ve memur maaşlarını 
yükscltmcği düıünmcsi için böyle bir 
sebep aramağa ihtiyacı y:>ktur. Veki. 
let kendi mensuplarmm refah seviyet.c
rini daima düşünmek ve buna çalıtımk 
hedcf.:ndcdir. Hükumet zammı makul 
görünce, ikbsadl şartlara bakarak biSy
le bir 1Uzuma akıl erdirdikçe aaima im-

Tarih 
Kurultayında 

Dün de çok mühi liı tezler 
izah edildi 

tkincl tar:lh kongresi dün de profe.sör Pit. I 
tardın bafkanlığt altında toplanmıştır. BU. 
yük önder Atatürk kongreye ytlkısek huzur. 
Iarile ıeref vermekteydiler. 

Geçen celsenin zabtı okunduktan aonra ı 
bafkan profesör Menghine söz verdi. Bu 
profesör milattan önce UçüncU bin yılda A. 
nadolu ve Avrupa medeniyetinden bahsetti. 

Tiirkler ve lstB.miyet 
Bundan .sonra kUrsUye gelen profesör Şcm 

aeddln "İııllm dünya.mım inbJtatı sebetıi 
se1c;ult lstilA.ııı mıdtt?,, mevzulu tezini oku. 
du. 

Profesör Şemaeddin, mUalU:man ıarkta bü 
yük bir hızla ytlrUyen ilmin mUteaklp amr. 
Iarda duruıunun Selçuk lııtil!smm neticesi 
olduğu hakkındaki iddialan misallerle cer. 
hetU. 
taıAm devletini kuran ve lııllm hUkQıneL 

Ierinin başında bulunan birçok isimlerin Ttlrl: 
olduklannı veaikalarla tab&t eden profesör 
Şemseddin bunların ilmi ne suretle bJmaye 
ettfklerinl anlattı. Daha bir çok lllm hare. 
kellerini uzun uzadıya izah ettikten aonra 
Türk lstilA.ıımm İslAm dUnyasmı inhitata .sil.. 
rUkJemcdiğlnl, aksi iddiada bulunanl&rm 
garazkArana mütalealar ileri aUrmUı olduk
larını ııaret ederek Selçuk devletinin kuru. 
ıuıundan iki aene evvel 1038 de füen AbdUL 
kahir B&tdadlnln ifadeal ile blrlblrinl tektir 
eden 72 mezhep bulunduğunu söyledi 

Pro!eııör Türklerin l81Am!yet üzerinde 
nasıl nlflz olduklannı zikrettikten aonra 
aözlerinl §Öyle bitirdi. 

•'- TUrk tarihi düne kadar bizzat TUrl<.. 
ıcr tar&fmdan yazılıp mUda.t&& edilmediğin.. 
den yalımı mUalUman dUnyuı için değil bü.. 
tün be§erlyet için bir yükııelme hızı olan Sel 
çuk fatll&ar, yabancılar taratmdan bir fell. 
Jtet A.mlll glbl göeterilm.111 ve bazıları aay. 
dığmı haklkJ neticeler ihmal edllmlJtlr . ., 

Felsefe tarihinde Türkler 
Profeaör Şemaeddinden aonr& ktlraüye ge. 

len Von A.ater "Felııefe tarihinde Türkler,, 
mevzulu tezinde garp felaefesintn başlangıç. 
lannm ilk defa kUçUk A6ya aahillerinde ga. 
rUndUğUDU, bununla beraber bu ııahlllere 

Sümerlerin mirası intikal etmem.!11 olsaydı 

atııronomik tuavvurlann kurulmasın& im. 
klJı bulunmryacafmı 8!Sytedl."'- ı 

Sabiha 

Profeıııir aıizlerine ııôyle nihayet verdi: 
"- Garp tabiat üzerinde llml ve tekııllr 

hlklmlyetlnJ tesis ettl, halbuki, p.rk, ruhun 

enginlerine karşı garptan daha kıymeW vs 
daha derin bir anlayıı gıiııterdi. BugilD bu 1. 

~atı blrle§Urmek icap eder. Bu hmwıta 
ehemmiycUI bir rol oynaması mukadder o • 
lan bir mlllct va!'.ea o da TUrk mllleUdlr.,, 

Tfirkle ve antropoloji 
Bundan sonra Bayan .Marguerlte Dellen. 

bach "Türklerin antropolojik tarihlerine da.. 
1r v~lkalar,. mevzulu bir tez izah etti. 

Profesör Bossert kilrıide 
Bundan sonra başkan, profe8Ör Boechıın 

maalesef hasta olduğunu ve kongrede bulu. 
namadıfını 8Öylemtı ve aözil profesör BoL 
aerte vermiştir. 

Pröfesör Boaert •'tabı aanatlnin ketft., 
mevzulu tezinde tabı .sanaUnin preıudpl ve 

tabl olduğu prtlan gösterdikten aonra-çhi: 
lllenn ve Uygurların tabı hakkmdakJ buJUf
laruu izah etmı~. Phalston diski üzerinde 
incelemeleri anlatınıııtır. 

Kongrede bugün 
Kongrenin l>U&ünkü Progremı wudar: 

Prof. Gabriel: Selçuk mimarisi. 

Prof. t. Hakla XIV. ve XV. aurlarda 

Anadolu beyliklerinde topt'ak ve halk 
idaresi. 

Prof. Moravczik: Türk tarihi bala • 
mından Bizans kaynaklanıun ehemmi
yeti. 

Prof. H. Vallciı: ön A•yanm ırk ta. 
rihi. 

Prof. Alföldi: Nomadlarda çifte kral 
lık • 

Prof. Raşony: Erdcldeki TilrldiiiUn 
orta çağdaki izlcd. 

Comtc Ziçi: Macar kavınmrn meqe
inc ldair • 

Prof. Şevket Aziz Kanau: Selçuk 
Türkleri hakkında Antropolojiık bir 
tetkik. 

Gökçen 
Bir Türk kuşu flloslyle 

Cenup vilayetlerinde 2000 

• 

kilometrelik büyük bir 
turneye çıkıyor 

Altı tayyareden mUrekkep bir TUrkkuıı·J klyeUe vererek 20 eylQI çarp.mba ıtıntı tu. 
filoau cenup vllAyeUerlmlz üzerinden 2000 rizm • pilot brövelerini &lUll§lardir. Bu reno 
kilometrelik bir uçuıı yapacaktır. lerin isimleri ıuniardır: 
Filo giderken Ankara..Konya..Karaman..sı. Naciye Toroa, Yıldız Uçman, .Ahmet Gtıı.. 

lifke - Mersin • Ta.rswı - Adana - Osmaniye, ııen, Nevruz Ergök, Abdullah Karacaottu. 
• ll'evzlpqa • Gazlantep • Birecik • Urfa Ahmet Arıkan, Dumııı Çellk, Kubar Du-
• Dlyarbekir, yolunu takip ederek, Diya.rbe. ruman, Şlnaal Kavlak, Abdullah Ertur, ıı:ı.. 
kir • Kayaert yoluyla Ankaraya d8necektlr. ten, T~lr Ya!çm, Korkut BayWken, Niyut 

Filoda önyüzbqı Zekinin idaresinde ba}. özgl!nUl, Mu.aa Gürsel, tbralılın Altay, Necip 
öğretmen Sabih& Gôkçen, Naciye Toroa, Ytl 'l\ılgar, Yılmaz Can. 
dız Uçman, öğretmen Tevtlk Aytan, Mua.uı. 
mer önlz, Sair Bayav, HJlml Orb&y ve Mu1ta 
GUrel, bqmaklnlst Ferit, makinlııt Enver ve 
Suat buluncaktır. 

Diploma alan 18 genç 
Ankara 23 ·(A,A,) • TUrkku§u motörltl ta~· 

yare kampmm 18 genel lmUhanmı muvaftoı. 

klnlan uamıg, bulmuı, te:nin ctmit ve 
bunu yapımgtır. (*) 

Bir af UAn edilecek mi ? 
- Cumhuriyetin on beıinci yıldö -

nümünde hafif <:eralılara yapılacak bir 
aftan babsedrliyor. 

- Henüz böyle bir tasavvurdan ha
berdar dcfilim .. Bir gazetede mi oku
dunuz?. 

- Hayır .. . Yalnız on b:şinci yıldö -
nümünün onuncu yıldönümü gibi ne§C 
ve ktcbdeıbe içinde tes'it edileceği söy. 
leniyor. Sonra 1938 ilkteşrin ayının so
nuna doğru Ankanda sergi açılacağı
na dair rivayetler de var. 

- Evet .• Bütün bunlar yanyana ge. 
lince bükfunctin onuncu yılda olduğu 

gibi bir af ilin edeceğine de ihtimal 
verilebildiğini söylemek istediğinizi 

anlıyorum.. Şini:i~lik bir şey yok .. 
Vekil Saracoğluridan, olgun ve mü. 

nevvcr bir insanla tanıımıg olmanın 

nqe ve gururunu duyarak ayrıldım. 

Nizameddin NAZiF 

(•) Adllve vekilinin bu sözleri \'ekA.letln ma 
qlara umumt bir zam yapmak vaadinde bu. 

hmdu#U suretinde tetalre mllaalt değildir 
HABER 

lnönilnde 7138 uçuş yapıldı 
tnönU, 23 (A,A,) - Türk hava kuruma 

yarb&§kanı Feridun Dlrl.mteldn beraberinde 
hava mll.step.n Albay Cel&l Y&kal, muıtt 
ınUsteoan Rıdvan Nafiz oldu#U halde ta,. 
yare lle buraya gelml§ler ve kampın faali. 
yeUnl gözden geçl.rmlflerdlr. Bu mrada 
Tilrkkuııunun b&§öğretmenl Sabiha GfSkç-9D 

de kendi t&yya.reatte tııtanbuldaıı gelerek 
bilyük bir aevtnç ve aevgl ile karpl•nmtftır. 
1nönUnde bugU.ne kadar 61 k1fl (C) ıu 

ktfl (B) brövesi almaya muvaffak olm\lflal'. 
dır. 18 temmuz akf&Dlll1& kadar yapdu u. 
çuşlann aayısı 7138 l qmaktadır.Bugblerde 

yelken uçu§U!la mil.salt rtlzg&rl&r emıeJcı. 

oldugtmdan (C) brövem sayımım artmaa 
beklenmektedir. Yilbek bröve alan t&lebe..· 
ler mekteplerine dıinmlye bafl&mlfl&rdu'. 

Dil bayramı 
hazırlıkları 

Şehremnl halkevlnden : 
:ı - 26-8-937 pazar gUnU A&t ıs dt 

radyomuz Ankara ve lstanbul radyolanna 
ayar edilecek ve dil kurumu adma Aııkara. 

dan verilecek olan konferans dlnlenecekUr. 
2 - Gece saat 21 evlmlz aalODUDda dll 

ıenllklerlnc devam edilecektir. 
Programımız &§Ağıda aynen yazılıdır. 
1 - 1stikl!l IJl&rfı ve açma aözll. 

2 - Türk dilinin huaualyeUerl ve dil çaJıt 
malan. 

3 - öz türkçe ıllrler. 
• - Blrlncl ve lklncldilkurultaylba ait 

!otoğra!ların projeksiyonla g&ıterllme& _J 
1 - Muhtelit eflenceler. 
Davetiye yoktur. Berkel releblUr. · 

• 
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Pul merakı ve pul 
kolleksiyoncu la rı 

Yazan : Hüseyin Rüştü 111 pan 
Yeryüzünde pul topliyanlar iki çe· 1 

şittir: 

1 - Pul sevenler. 
2 - Pul kolleksiyoncuları. 

Pul kolleksiyonerlerine göre, pul ıe 
venler, sadece bir pul toplıyandır. Ca • 
hi!dir. Putların kıymetini bilmez:_. Yal. 
nız: eline geçen pulları saklar. 

Pul sevenle.re göre de, kolleksiyo
nerler, birer (pul budalası) ndan baş
ka bir §ey değildir. Filhakika. herkeı 
pul mer.akh&ı olabilir. Fakat pul kollek-
&iyoneri olamaz:. Kollekliyon yapanlar 
bilgindir. Her türlü pulu tanır, krymc. 
tini takdir eder. 

Posta pulu ne zaman icat 
edildi 

Posta putu, bir rivayete göre, 1840 
da (Ceyms Şalmer), bazılarına göre de 
(Roland Hil) tarafıridan icat edilmiJ • 
tir. 

Fransa, 1849 da posta pullarını kabul 
etti. Fakat pul kullanmak fikrin:, daha 
1653 de (M. Dovelaper) adında bir 
Prans.rz ortaya atmı§, Bir (su) değe -
rinde pullu bantlar ve ınektup zarfları 
yapılmasını teklif ~tmi§ti. 

Pullann nevileri 
Yeryüzündeki ~ükmetlerin kullan -

dıldan pulların cinsi on tU.rlüdür: 
Po ta pulları, takse pulları, gazete 

pulları, servis pulları, (bazı memleket. 
lerlde memurların kullandıktan husuıt 
pullar) muvakkat pullar, h:ısust posta 
pulları, telgraf pullan, hazine pulları, 
mektup kartlar, kartpostallar, pullu 
zarflar ve bantlar. 

Kolleksiyon yapanlardan bir çok -
lan bu on çeşit pulu arar, bulur, bazı

ları 'da yalnız bir memleketin pullarını 
toplar. 

Pulların sayısı 
Hali hazırda, 32 cins pul vardır. Bun 

ların 10 bini posta pulu geri kalan 22 
bini de hazineye, tahaili emvale ait 
pullardrr. Franaada yılda 1 milyar pul, 
42 milyon kartpostal, ıs milyon pllu 
zarf, ve 20 milyon bant sarfolunmakta· 
ldır . 1 

Meşhur kolleksiyonlar 
Dünyanrn en zengin ve kıymetli pul 

kollcksiyonu İngiltere kralı sekizinci 
Edvardın babası beıinci Jorjdan miras 
kalan kolloksiyondur. Bundan sonra 
Parisli (Ferrari) nin 2 milyon değerin· 
deki kollebiyonu, (Mdster Tapling) in 
(Bt1:ti§ Muzeüm) e hediye ettiği 800 
bin frank kıymetindeki kollebiyonları 
celir • 

Coilleonolun sattığı kollekaiyon 

200 bin, (A. de Roç'ild) ve doktor (le 
Grad) ın kolleksiyonları 140 bin,"Ame· 
rikanın en mükemmel kollelınıiyonu aa· 
yılan (Penz) in kollelaiyonu 50 bin 
altın frank ldeğerind~ir. Son Ruı ça • 
nnın, Felemenk kra\:çcainin ve Fran • 
auva Kartonun kotleksiyonlaTI da pek 

meıhurdur. 

iyi bir kolleksiyonun şartları 
1.tçtür: 
1 - Muntazam bir albUm. 

2 - Hakiki ve iyi pullar toplamak, 
3 - Nadir pulları arayıp bulmak. 
Albümün gayet şağlam klğıttan ya. 

pılmıı olması şarttır. Yaprakları sabit 
değil. istenildiği za.man ~ıkanlması ve 

aralarına bir başka yaprak ilavesi müm
kün olacak bir ~ekilde olmalrdır. 
Sonra, pullann satışa çıkarılışına, kıy
metlenne, şekillerine ait malumatı havi 
olmalı, daha sonra da pulların siyah bir 
modeli bulunmalıdrr. 

Kart, zarf ~e bant albümleri büsbü· 
tün başka §ek idedir. Bunların sayfaları 
in-:e kartondan yapılır. Mut:telif ko'is. 
lere ayrılır, nümunelcr bunların arasına 
ya pıştırılmal:ian yerle~tiriıir. 

İyi bir model, tam ve güzel muhafaza 
edilmiş, sakatı, yırtığı bu!unıruyan, hiç 
bir lekesi olmıyan {iptal damgası bir 
leke sayılmaz) bir puldur. Runlarm ke
narları, tırtılları bozulmaıru~ olması 

şarttır. Sahte bir pulun iyı~ bir kollek • 
siyon fçfndc yeri yoktur. Nümune ola. 
rak konursa o başka .. 

Sahte pullar 
Değerli p_ullarm sahteleri çoktur. 

Bazıları o kadar maharetle yapılmıştır 

k~ gözle farkolunamaz:. Bunun için per 
tavıiz kullanmak. hakiki olduğuna ıüp 
he edilmiyen puaarla mukayese etrr,ek, 
karşılaştırmak lanmdrr. Eğer buna im

kan yoksa pulculardaki resimlere, pul 
gazeteler ndeki mufassal malümata mü
racaat etmek zaruridir. İyi taklit edile. 
meyen pulların ıahtelikleri derhal an
la~ılrr. 

Nadir pullar 
Bu cibi pulların sayısı Cr.Z ve d er· 

leri pek yüksektir. Her amatörün kol • 
lcksiyonunda bulunamaz. Aş:ığıya nak

lettiğim listeyi tetlıtk ederseniz, bu 
pulları almak her kesenin harcı olmadı
ğını anlarsınız: 

Moria adasının ı penilik turuncu 
pulu (1847) 5000 frank. 

Moris adasının 2 penilik mavi pulu: 
2.000 frank. Moris adasının 1 9ilinlik 

sarı pulu {1862) 1,500. Rusyanın S 
kapikl1k krrmızı pullu zarfı ( 1850) 

1,500. Moıiavyanın 81 paralık pulu 
(1858) 1,000. Moldavyanın Oblire pu· 
lu (1858) 300 frank ·MoldJvyanın 

27 paralık pulu 500 frank: Reünyon a
dasının 15, 20 Nntimlik siyah üzerine 

mavi pulları (1858) 2700 !dank Hava. 
inin 2 santimlik mavi pulu (1892) 

2.500 frank, Havainin S aantimlik mavi 
pulu 1,500 frank, Havainin 15 aantim • 

lik mavi pulu 1,000 frank, İngiliz Küba
nının 2 aantjmlik gök rengi pulu (1850) 

2:500 frank İngiliz Gübanının 4 aan • 
timlik umant rengi pulu 650 frank, tn 

giliz Gilbanmın 8 santimlik ye~il pulu 
? 50 frank, İngiliz Gübanının 4 santim • 

lik mavr. pulu (1856) 1,200 frank, Afga· 
niıtanın 1 rubyelik koyu menelqe pulu 

(1870) 500 frank, isviçrcnin s+s 
(1843) 500 frank, Kolombiyanın 20 
aantimlik gül rengi pulu (1860) 500 

frank, Birletik Amerikarun gazete pul 
lan (tam ıeriıi) 500 frank, Meksika. 
run 1-2 1 ve 8 reallık pullan taneıi 

(1867) 5000 frank. 
Zaruri biJğiler 

Bir kolleksiyoner mutlaka §Unları 

bilme1'dir: Pulların cinai. kıymeti, renk 
!eri, filigranlan, ıörıarjluı, aatı~ çıka
rıldığı tarih, kusurları, tekrar tab~. 

Pulun kıymeti filigranına göre deği· 
tir. Filigranlar kolay kolay farkolun • 

maz. Bunları meydana çıkarabilmen:n 
en iyi uıulü pulu, içi siyahlanmış tir 

bardaia batıımaktır. Pulu pardafa at
tıktan aonra cam ve fildişi bir çubukla 
dibine doğru ind!rmelidir. O um.an fi-
ligranlar vaz:han görünür. · 

Renk hataları 
Renk hatalın, unutulmu~ harfler, 

tırtıllardaki yanlışlıklar, tir resmin ya. 
pılmasmdaki ı- .,urlar, renklerdeki ba~ 

kalıklar. iAJlların kıymetini bir ~at da
ha ~ttırır. Çünkü, bunlardan satıta 

çıkarılanların sayııı azdır. Hata anla • 

§rldı mı, derhal baskıya nihayet veri. 

lir. 
(Kap) ların 1 penilik kırmızı pulları 

yerine yanlıtlıkla baı.ılan mavi pullar 

1,000 altın frank krymetindedir. Fran 
sanın 1849 -da çıkardığı 20 sant'mlik 
siyah pulları yerine baaılan mavf pula· 
rın her biri 600 frank, leylak üıerine 

menekşe rengi basılacak yerde siyah Ü· 

ıerine sarı basılan pullar c!a 500 frank 
etmektedir . 

Renk hataları pek çoktur. Kasten ha. 
talı ve kusurlu gösterilen pullara çok 

dikkat etmelidir. Bunı.. anlamak için.pu 
lu asi'lc batırmak kafidir . 

Kito'uk pullar, beynelmilel put 
K'loluk pullar, mozayrk yapmıık, ta· 

hakların içini ve saircyi süs:emek için 
ku11anıhr. Krymetleri yoktur. Kolleksi. 

yonerleri alakadar etmez. 
Elimizl:ieki bazı pul gazeteleri, bey • 

nclrrilel b' r pulun tedavüle çıkarılaca • 
ğmdan bahsediyorlar. Fakat bu. bey. 
nelmilel bir paranın kabul edilmesine 
bağlrdıT. V c pek o kadar b"lay bir ~ey 
değildir . 

Hüseyin Rü,tü TIRPAN 

- HABER - Akşam poetur 

·şEN 

Fıkı'alaı 
Raber. okuyueuıan uumdı bir 

fıkra mUaabakası açmtftır. G&ndert. 
ıecek fıkraların kıea •• hl.; olmUH 
u \~IU!mtş olmuı IAzımdrr. 

Fıkralar, gönderenhırtıı imzalan 
yabut mUstear adlarll• ıı~redtlecek 
•• ber ay o ay içinde çıkac&kl&rlD 
en lytlerlnden beşine muhtelif ve kıy. 
metli hediyeler verllecekUr . 

Bize bildiğiniz güzel fıkralan 
gönderiniz. 
Hazır cevaphk 

Ali ile Ahmet baıbap venni§ler. 
Tatlı tatlı konuıuyorlardı. Bu arada o· 

da kapısı açıldı. Veli içeri g:rdi ve iki 
arkadaıı ba1ba1a ıörünce, Aliye de· 
di ki: 

- Kim.bilir ne yalanlar aöylüyonun? 
Ali derhal cevap verdi: 

- Yallah.= birader ıeni methediyor. 
duk .• 

Ş. H. CAHIT 

Palavracı ve hazır 
cevap 

İki arkaldaı. Beyazıt meydanında do
laııyorlardı. Palavracılığı ile anılan 
Hasan arkada§ına : 

- Mehmet kulenin bayrak direğin • 
deki karıncayı görüyor muaun? diye 
ıorar .. 

M::'1met - Görmeğe ne hacet, aya· 
fının ıeıini duyuyorum, diye cevap ve 

rir • 
Calüt OLCAY 

iki çuval istemiş 
Fransa tıbb;yesi.nde bulunan bir ta

lebe pek mahcup olduğu için imtihan e

dilirken utanıyor ve serbcıt cevap ve· 
rcmiyormuJ .• 

Mümeyyiz bunu budala sanmıt ve o
rada bulun~n hademeye 

- Bir çuval saman getiriniz, demit· 
Talebe de: 

- Lutfen rki çuval getiriniz birlikte 

yiyelim, diyerek hem mümeyyizi utan. 
dınnıı, hem ide kendisinin budala olma-

dığını anlatmııtır. 

F. KURT 

Suyu da 
geçlrece§lz 

Her gittiği köyde ez~.-Jediii -yeıt· 
ne - nutkunu okuyan Bulgar mcbu. 
namzedi, bir cün bir köyde, gene ayni 
nutku irat eder ve: 

"- Onlar bir ıey yapmadılar, biz 
mevkie geçtiğimlı:l:ie bütün ihtiyaçları. 

nr~ı _!_amamlayacağız, köyünüze köprü 

kut'acağız? ,. 
Diye bağırırken, köylülerden biri: 
- B:zirn köyümüzden au ıeçmiyor 

ki köprü kurasmız? diye seslcnmi§ .. 

Mebus namzedi. nutkuna "ıuyu da 
geçireceğiz,, diyerrk devam e<mit ! 

GöÇMEN 

usı~ırcık yavru su,, 
Hocanın S-6 ya~ındaki oğluna pat. 

lıcanr göstererek 
..:.. Bu nedir ?d=ye sormu,lar. 

- Gözü açılmadık sığırcık yavrui;. 
dur, demi}. 

Hoca atılarak: 

- Vallahi amcaları. ben öfretme
dim. Oğlum akıllıdır, kendisi zihninden · 
buldu, den-iı. 

NECMiYE 

Kerdi gibi 
İki kör dilenci yaz günü mahalle 

aralarında öğleye k•dM dolaşıp diler. • 

mi§ler, ııcak basıııcc1 fazla dola9mıfa 
takatları kalmmaış. F,.na halde de &U• 

samrılar, tam bu ıır.ıJa yanlarından bir 
kirazcı ıeçiyormu~. s:d demiş ki: 

- Parasını yarı yarıya verip bir kilo 
kiraz alalım mı? 

Diieri razı olmu$. bir kilo kiraz almış 
lar. Bir tarafa çekilip yemeğe ba1lamı1-
lar .. 

Dilencilerden biri ciigerine : 
- Arkadat. ikiı-: r, ikiJer atıttırma 1 

demİJ ..... 
Kar~mndaki hay :eti~: 
- Yahu, nereden bildin'!. 
Deyinc:, öteki a~..:rnoı iki kiraz daha 

atarak: 
- Ben öyle yapıyvr.-ıum da! demif .. 

Akif TOR 
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.. ADtonc§l 
itil ltlı c lYI fTfi1 1 . 

Kaliforniyada ilk altın 
nasıl bulundu 

madenı 
? • 

Bugijn, dünyanın hakiki hakimi al. f 
tındır. Bu soluk maden, yalnız dünya 
iktısadiyatını değil. siyasetini de ida. 
re ediyor ve herkes bu altın hastalığı. 
na tutulmuştur. 

"San yılan" halihazırda jübilesini 
tes'jt ediyor. Filhakika, dünyanın en 
büyük "altın tarlaları,, • ki. hcp::;i Ka. 
liforniyadadır - arayıcılara tam yüz 
sene evvel açılmıştır. 

Bir 1dam dua ediyor 
25 eylUl 1837, sabahın saat altısı. 

Kaliforniyada, Siera Nevada vadi -
ııinde, eimdi, Santa-Maria kilisesin :n 
bulunduğu yerde, kumlar içinde bir 
adam yatıyor. Gayretinin ağırlığından 
muztarib olduğu anlaşılan bu adam, 
dizleri üzerinde doğruluyor ve yalva • 
rır gibi, kollarını havaya kaldırarak 
dua ediyor. 

Bu adam, maden amelesi Jim Per. 
kinstir. Irmağın kenarında, küçük bir 
kuJllbede ailesivle beraber ikamet cdL 
yor. Ölümle h~yat, o gün bu küçük 
kulilbede, biribirlerine randevu ver -
mişlel'di: Perkins'in i~tiyar · a.nnesi, 
kendtaini bu dünyadan sürükliyen ka. 
de~iyle mücadele ederken, mukabil kö. 
§ede, birkaç deri üze.rine uzanmış~ o. 
laİı. genç bir kadın da, bir çocugun 
doı\uşunu bekliyor. • . . 

Bir doktor ·aramak üzere ~ehre gı. 
derken, adamın ayağı bir çukura gir. 
miıs, bileği burkulmuştu. Yoluna de -
vam edemedi. İşte bunun . içindir kl, 
kulUbede iki kadın ıstırap içinde kıv. 
ranırken, o da ümitsiz bir vaziyette 
Tanrıdan meded umuyor ... . 

Anı·n ·! 
Güneşin kızgın huzmeleri vadinin 

her tarafını araştırıyor. Maden ame. 
lesi, gayriihtiyari toprağa bakıyor ve 
bazı yerlerin pırıl pırıl parladığını gö. 
rüyor. Nedir acaba? Fakat bunu dU~
necek vaziyette değil! Bir hayvan gı
bi sürünerek kulül)eye dönüyor. An. 
nesi ölmüştür. Birkaç dakikadanberi 

de oğlu var. 
Araz.inin sahibi, çocuğun vaftiz ba. 

bası oluyor VE', bu münasebetle de, 
I'erkin~ler ai11?sinc. değirmenin ctra -
fındaki ar:ızinin bir parçasını hediye 

ediyor. 
Maden amelesi, iyileştikten sonra. 

yeni arazisini dolaşıyor ve .an~.a~. o ıa.. 
man, ırmağın yatağında- gbrdu~ par. 
lak .'yerleri hatırlıyor. Oraya gıderek, 
parlak çakıl taşl.arındari bir a.vuç top. 
luyor ve tetkik ettirmek üzere şr.hre 
götUrUyor. . . 

Bunlar altındı! ... 
' Beş ecne sonra, b!nlerce insan.' :e:

kinsin arazisinden birkaç metre~ :nı kı. 
ralamak üzere oraya akın ettiler. 

Altına hücum böylece başlıyordu. 
Öyle bir hü~uın ki. gayri .insaniydi ve 
her alçakl_ık ve g~ddarlı'"I mübah ~ö
rUyord\l. Perkins ailesi, işte ~u d~vıı:~ 
denberi, Amerikanın en ~ngın aı.lesı. 
dir. 

Fakat Jim Perkiruı , naı:ıkörltik ~t • 
medi. Felaket ve sefalet anlarında, 
tanrıya yalvardığı yerde bir kilise Y~~
tırdı. Los Ancelos şehri , işte bu kılı. 
senin etrafında yavaş yavaş bUyüdU. 
Bugün. Kalif orniyanni merkezi. Sie":~ 
altıniarının' keşfinin yüzüne il yıl do. 
nümünü bUyük bir debdebe ile tes'it 

etmiye hazırlanıyor. 
" Yeşil cehennem ~ 

Gahb bir tesadüf ·olarak. Brezilya 
da. "Helen çiftliği,. n~eki tarlalar üze.. 
rinde bulu~an altınların jübilesini tes. 

' 4- ~ • 

it ediyor. • 
Amerika.da buluna:n altın . damarları 

nın en zengini addedilen damarları, 
1837 sene8inin Eyliıl ayında, altı sey. 
yah. i17te burada. tesadüfen, keşfeL 
mielerdl. Bu seyyahlar, Fransua. HuL 
terin idaresin.de altı Almandı ve Ma. 

noas hayvanat bahÇcsi için vahşi hay. 
yanlar temin etmek ü~rc, Brezilyanın 

bakir ormanlarına gelmişlerdi. Bugün 
bile, cenubi Amerikarun bakir orman. 

ları coğrafya 8.limlerl ve aeyyahlllr i. 
~in bir muammadır. Yerliler bu or -

mantara, "Ye~il cehennem" adını ver-
. miolerdir. tık evvela bu macera sade. . 

Bir altm arayıetsı 

. . caclll 
ce tehlikeliydi, fakat sonra bır ;ıci51 
halini aldı. Altı kişiden ancak b ııt 

~ }>et il 
avdet etti : bunlar Hut terle, . ~ ıcrl• 
arkadaşlarından birisiydi. oıger tsJ' 
timsahlar \'C diğer korkunç ba).vıı.ıı i-

I)" u~te, 
tarafından yutulmuşlardı. on ıııclt 
ki arkadaş bir bataklıktan geÇ i\'i• 
mecburiyetinde kaldılar. l{utterı :ıc, 
li ayakkabılarının, bazı kayaıat ordu 
rinde parlak bir iz bıraktığınJ g ı11" 
ve kilçük bir kaya parçasını Y~~ 
ıd · 1 • 1 . i .. b·ın dO a ı . Bı a ıare, yırm uç . . , ~sfY 

sattığı, işle bu "çakıl ta§t'' ld1
• 1'"' 

.. ·karıll1 • mafih "Yeşil cehennem § 1 ft~ 

lay 'kolay elind€:n bırakmadı. :a~, 
seyahatin iki canlı bahtiyarı~n alf111Y 
lan tükenmiş, yiyecek şeylerı l< tısı1 
mıştı. Diğer taraftan, mühiırıJJl:l<eıı
da bittiğinden, av menbaları da. ~ıtı 
mişti. Ne yapmalı? İhtiyaç, i ııtttf' 
buluş kabiliyetini tahrik eder. fl Jtıll , 
le arkadaşı, kurşun yerine attın 11~ 
landılar. Eritilen altından yaP-ve.tl 

. . b ' k "- )lS~ 
me~mıler sayesınde ;r. a :;- tiifclC ' 
vurmak kabil oldu: esasen bU j3d' 
lerle altın mermiler, halihazırda, J>UI' 
!indeki milli müzede teşhir edi1J1le 

dir. . ı-ıı.ıt-
1850 de, binlerce sergüzeşW• ıııt"' 

ter tarafından keşfedilen aıun ~crôeı 
kasını istila ettıler ve şimdi, bll ) ıcttı, 
koskoca Santa.Fe şehri yükscltılc 
dir. . e tE' 

• refıJl ı-
Brezilva, yarın, Hutter §C .. ıiltı . Ve s .. 

lcnceler tertip etmektedir. p.•' 
yettar makamlarda, hüküınetirıı ı:ııııY 
zon nehri boyunca uzanan alt.Jll

11 
dece' 

takalarda taharriyata mUsaade e 
ği söylenmektedir. ıı 0' 

. l cjıl'ldJÖC k\) 
Bınlerce a tın arayıcı, "' " 

bcrl<E?!• 1 
ralara toplanmı~tır. Ve pııı.detl 
dünyaya hUkmcden efsane'ri 

bulmak ümidiyle yanma~ 

Biz<Z. f orunuz.Jiı" 
Ccz.vap Vcz.r<ıliJ'l'l- -·· 

Liselerde leY•:ııı 
meccani talebe rı'' 

ııf119 
"Ortaköyde Uncu sokak 43 

11 
111c1'' 

·ylCı• , 
da kahveci bay Ali vasıtası u1JB 

:t>flJS 
tup gönderen okuyucuıl'luz 

·re· 
ya: ye ~ 

"Leyli meccani olarak }ise itl1ııtı~ 
. . . 1 k "sabaıta Jıf· 

bılmek ıçın mut a a mu • ıııt1v 
k ııı c.-

nına girmek ve kazann1a Iİ ıııc 

H h · · b ' l ' de Jc)' b~ er angı resmı ır ıse daıt . t 
cani okuyabilmeniz için bllfl uı!~ı~I', 
ka çare yoktur. Bu bu~ust.B:. 1tur 01 , 
almak isterseniz İstanbul kil · ıi t''' 
rektörlü~üne müracaat ctıl'lcııı 
siye ederiz.,, 
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Yakayım. Nasıl oldu da bu belalı iş. 

ten kolayca kurtulduk. - diyordu. 
Konçini henüz Pardayandan yakMı. 

nı sıyıramamıştı, mareşal Dankr bu 
ınağlfıbıyetin acısını pek çabuk çıkar. 
nıak için bir çare düşünmekteydi. 

- Zannedersem artık serbestim • 
dedikten sonra, kollarını yakalamış o. 
lan Grengay ile Eskargasa hitaben: 

- Beni bırakınız! .. 
Emrini verdi. Şövalyenin bu iki a. 

damı bu emre mukabil mareşalı daha 
ıiyade sıkmıya başladılar. Eskargas 
içini c;ekerek d~i ki: 

- O ne ... Mösyö Konçini cenapları 
bizi bu kadar çabuk mu bırakmak is. 
tiyorsunuz? 

Grengay iliı.ve etti: 
- Halbuki biz ona nekadar iyi ba. 

kacaktık. BUyUklerin nankör oldukla.. 
rını söylemekte haklı dğil miymişiz? 

Konçini Pardayanın dudaklarında 
ht!liren tebesgümü görmemişti, eğer 
gözüne çarpsaydı, düşüncesinin keşfe. 
dildiğini derhal anhyacaktı. Pardayan 
tunları söyledi: 

- Bira~ müsaade ediniz Konçini, 
bizimle biraz olsun yürümek lUtfunda 
bulunmaz mısınız? 
Mareşal bu teklifi itirazsız kabul 

~tti. Kendince bir projesi olduğu mu. 
hakkaktı. "Peki, hemen gidelim., de • 
<li. Ve şunlan da söyliyerek düşünce. 
Sini ortaya vurdu: 

- Bizi ta.kip ediniz Rospinyak! 
Bu emir Pardayanı düşündilrdü ve 

knrşısmdakinin ne yapmak istediğini 
0 na anlatmış oldu. 

Pardaynn faka basacak adamlardan 
değildi. Gülerek dedi ki: 

- A, mösyö Konçini. Bu gebertit • 
llıeye lA.yı!: hergele sürüsünün arkam. 
dan gelmesine tahammül edemem. Bi. 

na.enaleyh onların derhal Kase sokağı .. 
na. dönerek siz gelinceye kadar evden 
çıkmamaları için kendilerine emir 
vermeniz lazımdır. Hem de sakın si.. 
zin emrinizi yerine getirmyerek bir 
tek kişi bile bizi uzaktan da olsa ta. 
kip etmemelidir. Sizi tutan adamla .. 
nm çok keskin kulaklıdrrlar. Arkala. 
rmdan bir ayak sesi duyacak olurlar .. 
sa sizi derhal boğauıyacaklardır. İşte 
bunun için bu heriflere söyleyiniz, ha. 
yatınızı kurtarmak istiyorlarsa geri 
dönsiln!er. 

Kom;inı ümid ettiğini 'yapamıyacak 
haldeydi. Yumruklarını sıktı, birkaç 
küfür eavurduktan sonra adamlarına 
doğru dönerek: 

- Anladın ya Rospinyak _ dedi. .. 
- Evet erendim, em.in olunuz ki siz 

dönünceye kadar bekliyeceğiz. Sabır 

mösyö, sabır... Bu adamlar elbet bir 
gün elimir.e geçeceklerdir. O zaman 
görUşürüz. . 

Bu sözleri duyan Valver bağırdı: 
- Rospinyak, sana bir şey tavsiye 

ederim. Bir daha sakm benimle kar. 
§ıla.şma, bunu senin iyiliğin için 8Öy. 
lüyorum. Sana ne va.itte bulunduğumu 
hatırlarsın değil mi? 

Rospinyak buna cevab vermedi, dL 
ğerleriyle beraber ~ase sokağına sap. 
tı. Hiçbirisi itaatsizlik etmedfü:r. E • 
fendilerinin hayatını kurtarmak için 
aldıkları emri yapmıya mecburdular. 
Konçiniyi ziyan etmek istemezlerdi. 
Çünkü onun bol bahşişleriyle yaşı • 
yorlardı. 

Valverle Pardayan kol kola girerek 
yürüyorlardı. Şövalye arkasına döndü 
ve Konçiniye dedi ki: 

- Konçini, adamlarınız lüzumu ka.. 
dar uzaklaşıncaya kadar benimle be .. 
raber olacaksınız. Biz istediğimiz ıa .. 
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- Vay ca.nma, bi~i tanıdı be. 
Konçini bu ada.mlarda.n pek kork .. 

muyordu. Onun müthiş korkusuna se. 
hep Pardayandı. Şövalye gülerek :Kon. 
~ininin önüne geldi, onun tebessümü 
Konçininin içine işliyordu. 

- Mösyö dö Pardayan • diye inle. 
di. 

- Evet benim Konçini. Eğer kur. 
tulmak istiyorsanız adaml:ırınıza söy~ 
leyini.z, rahat dursunlar. ' 

Pardayan bunları söylerken Rospin. 
yak arkadaki kafilenin Pardayana hU. 
cumu için emir vermekteydi. Rospin • 
yakın bu kadar geç kalmasına ~ebep 
taarruzun yankesiciler ta.raf mda n ya. 
pıldığmı sanması, sonra da Pardayan 
ve adamlarının hücumlarının ve efen. 
disini kıskıvrak yakalamalarının bir 
dakika. gibi kısa. bir 7.a.manda yapıl. 

mİş olmasıydı. Rospinyak işin ciddi. 
yetini anlayınca hücum etmek 'istedi. 
Fakat çok geç kalmıştı. Adamları en 
uf ak bir hareket yapacak olurlarsa. iki 
hançer birden Konçininin boğazına. ba 
tacaktı. Bunun için arkalarındaki o. 
tuz kişilik grupa düdükle emir verir. 
ken bir taraftan da: 

- Hey, serseriler. Aklınızı başını. 
za. toplayınız. Kime taarruz ettiğinizi 
biliyor musunuz? .. diye bağırdı. 
. Pardayanm tehdidi Konçininin tüyle.. 
rini ürpertmişti. Kafile hücuma baş.. 
lamak üzereydi, Konçini hayatını kur
tarabilmek için bunları durdurması 

lazımdı. Fakat bunu yapmayı kibrine 
yediremiyordu. Pardayan i~e duda -
ğ'nda alaycı gülümsemesile Konçini -
n:n karşısında hiçbir hareket yapma. 
da:l duruyordu. Fakat Grengay ile Es. 
kargas durmuyorlar: 

- Oh, sinyor Konçini cenaplarını 

bir domuz gibi boğazlamak bizim için 

ne büyük şeref • diyerek hu.çerlerıni 
mareşal'ın boğazına bastırdılar. Kon.. 
çininin boğazının iki tarafından kan .. 
Iar sızmrya başladı. Mareşal Dankr 
yarım saniye bile kaybedemiyeceğinl, 
eğet' adamları hücuma denm ederler 
de yaniarına yaklaşırlarsa kendi bo. 
ğazmm parçalanmış olacağını anla.dı. 

Bütün kuvvetini toplıyarak bağırdı: 
- Allah aşkına herkes yerinde dur 

sun, bir adım bile atmasın. 
Hücum edenler derhal durdular. 

Eskargas ile Grengay da hançerlerini 
daha. ileri geri çektiler. Fakat memnun 
olmadıkları yüzlerinden belliydi. İkisi 
birden: 

- Ne talihsizlik, diyorlardı. 
Pardayan gayet sakindi. Onun için 

sanki bir şey olmamıştı. Konçiniye hi 
ta ben: 

- Şimdi konuşalmı - dedi. Henüz 
canını kurtaran ifonçini buna cevab 
veremedi. Evvela geniş bir nefes aldı. 
Alnındaki terleri, boğazından iki 8ıra. 
akan kanlan sildi. 

Pardayan bütün bu hareketleri sa. 
bırla seyrediyor, iki uşağı jse yine 
Ma.reşalm kollarını sımsıkı yakalamış, 
hançerlerini de boğazından bir par .. 
mak kadar açıkta tutuyorlardı. Kon.. 
c:ini bir iki dakikada kendini topladı 
,.e düşündü. Mesele hcnUz bitmemiş • 
ti. Fakat Pardayanın neden kendisini 
yakaladığını bir türlU. anlıyamıyordu. 
Şimdi Pardayanın esiriydi. Etrafında 
ki otuz adamı Pardayanı bir anda 
mahvedebilirdi. 1'.,akat bu sırada kcn.; 
disi de ölecekti. 

Mareşal bu işte Ode dö Valverin 
mevzubahs olduğunu bir türlU hatırı .. 
na getirmemişti. Şövalye ile delikan .. 
lı arasındaki ahbaplıktan ha.beri yok
tu. Pardayanın "konuşalım" teklifine 

• 
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Konçini 'bir hayli zaman sonra cevab 
verdi. Kendisini kurtaracağını sanı • 
yordu. Şiddetle dedi ki: 

- Mösyö dö Pa.rdays.n. Siz vaktiy. 
le aleyhimde bulunmamaya söz ver _ 
mi§ değil miydiniz? Ben sizi sözünde 
durur bir adam olarak tanırdım. Hal. 
buki §imdi yalancılık ediyorsunuz. 
Hem de nasıl biliyor musunuz? Bir ki 
§iye üç kişiyle hücum ederek. Sizin 
ıneşhur kahramanlığınız meğerse sah. 
teyrni§. 

Pardayan bu sözleri sonuna kadar 
dinlemişti. Ma.re§al Dankr 11özünii bi. 
tirince ıövalye ondan daha eert bir 
tarzda dedi ki: 

- Konçini. Sıze hUcum etmiyeceği. 
ml söylediğim zaman bir aa.rtım vardı 
ki, o da bana ve benim yakınlarıma 
siz de dokunmıyacaktınız.. 

- Sözümde durmadım mı? 
- Hayır, sözünüzde durmamakla 

benim de siı.e vermiş olduğum sözden 
dönmeme ııebcb oldunuz. 

Konçini hala Valverin mevzubahs e. 
dildiğini ahlryamanıl§tı. 

- Ben mi - dedi - Ben mi &izin ya. 
krnlannıza taarruz ett:ın. Emin olun 
ki bu sözlerden hiçbir ~ey anhyamıyo. 
r.um. 

- Şimdi anhyar.aksınız. Bugün şu 
çı'ktığmız e\'Je benim adamlarından 
birine ~aldırdınız Hem de nasıl? O • 
nun iizerine bütün haydutlarmızı gön. 
d".re!·ck. Şurada duran bu a r'lamlar 
k:ıç ki§idir? Otuz kadar. Belki de da_ 
ha fazla d~ğn mi 1 Bir tek adam! ya. 
ka!~mak kin bu kada~ insan gönder!. 

r.ıı. lir . ., 1 

· Hem de euruı eminım ki hu Jrn.ciaı 
blııb:ı!ık olduğunuz hal~c yine onun. 
la ~a cıkazııyacağmızcian korkarak 
ne gibi hilelere başvıırrııuşsum11.dur. 

.. 

Siz bir ki§iye otuz kitiyle ben de otuz 
ki§iye üç kişiyle hücum ettim. t,te a.. 
ramızdaki fark. 

ardayan bu 5özleri ~k N.kin ola
rak söylemişti. Fakat kelime.ler afıın.. 
dan çıkarken öyle tahkir edici bir bal 
alıycrdu ki, Konçinl her an kamçıla
nıyor gibiydi. Hakaretin §iddetini duy 
mll§tu. Mükemmel bir artist ta.vnyl& 
iordu: 

- Siı, ~u serseri ldlçUk Valverden 
mi bahsediyorsunuz? 

- Serseri Valverden değil, mi:ilyö 
lö kont dö Valverden bah1ediyoruın. 

- Peki, öyle olsun. Mösyö ta kont 
dö Valver akrabanız mıdll'? 

- Evet, hem akrabamdandır. hem 
de kendisini oğlum kadar 8everim. 

- Size yemin ederim ki bunu bil. 
mi yordum. 

Konçini yalan söylemiyordu. Haki. 
katen Pardayanla Valver arumdaki 
rahıtada.n haberdar değildi. Şövalye 
de buna inanmıştı. Dedi ki: 

- Bizimkilerden bırini yakaladınız. 
Ben de sizi ~kaladrm. ~er •iz ODU 

bırakırsanız, ben de sizi bırakırım. 
Gördünüz ya, neka.dar kolay kurtula
caksınız. 

Valveri bırakmak Ko~ininin i'ine 
gelmiyordu. O ııerbest oluna ne müt
hiş bir rakiple uğrqma.k tlzııngele .. 
cekti. Kendini kurt.rmak için bir c;a
re aramı ya <;a lı!'tı: 

- Ya kabul etmezsem 7 - dedi -
- O vakit ben de ııizi bırakmam. 

Şunu da biliniz ki Konçini, Valvere ne 
yaparsanız, ben de si~ aynen onu ya.. 
pacağım. 

- Beni alıkoymak için puradan gö .. 
tlirmek l!zmı. 

Pardayan tabii bir sesle: 

r • 
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- Ben sizi götürürüm. cevabını 
verdi. 

- Ya. ada.mlanm size hücum eder -
le? 

Pardaya.n yine ayni sük\ınetle: 
- O ba;,ka. O vakit de yapaca.ğunız 

it. adamlarınız ilk adımlarını attığı 
anda sizi tutan §11 iki adamım boğaD
nızı keserler. Hem bakmız, sizi tutan. 
la.r& bakınız? Merhamet edecek insan
lara. benziyorlar mı? 

Konçini onlara. baktı, Eskargas ve 
Grengayın kindar gözleriyle kar ılap. 
rak Pardayanın haklı olduğ!lnu anla
dı . Fakat cesaretsiz görünmek isteme. 
dı. 

- Peki, • dedi • beni öldilrsünler. 
Fakat ıuna emin olunuz ki, ölümümün 
intikamı derhal alınacak. Siz de he -
men öldilıiileceksiniz. 

Pardayan lakayt bir tarzda omuzla
rmı ailkerken fU cevabı verdi: 

- Adam sen de ... Benim ya3mıdaki 
pir insan artık büyük aef ere ~ıktı de. 
meldir. Ölüın beni korkutnıaz, aonra 

§unu da unutmayınız ki, Uçümüzün de , 
di ayağı tutar, sizin baydutlarınız ne ' 
kadar çok olursa olsun bizi kolayca 
öbür dUnyaya gönderemezler. 

Konçini kendi kendine: 

- Bu da doğru. Bu adanı otuz ki§i
ye karşı koyacak bir melundur. O va. 
kit ben bedava ölmüı olacağım . • diye 
dü.§ündükten 11onra yüksek se!le: 

- Rospinyak, mösyö lö kont dö 
Valveri serbest bırakınız - dedi. 

Pardayan: 
- Rica ederim, herkes yerinde dur. 

sun. Tenbih ediniz Konçini, Valver 
kendi kendine buraya gelebilir. 

Konçini 11öz dinlemek mecburiyetin. 
deydi. 

- Hiç kimse yeriııden kımıldama -
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ınn - diye Pardıyanın istediğini ilA.n 
etti. 

Birkaç eaniye sonra. Ode dö Valver 
Pardayanm yanında bulunuyordu. Biç 
bir §eY olmamış gibi: 

- Sesinizi tanmı.ı§tım. Beni bıra. .. 
kıp gitmiyeceğinize de emindim. Fa. • 
kat me21ele tamamiyle bitmemi~tir· 
size teslim edensem beni serbeEt bı .. 
rakmalıdırlar. 

Konçini Landrinin unutulduğunu 
zannederek seviniyordu. Valverin bu 
sözü üzerine itiraz etti: 

- Mösyö dö Pardayan, akrabanııt 
size teslim edersem ben ieerbest bı .. 
rakacağmıza. söz vermiştiniz. f§te 
kendisi serbesttir, siz de söıünilzde dU 
runuz. Vaktiyle hizmetimdeyken ban& 
ihanet etmiı olen bu fler~ri Landri "' 
nin de akrabanızdan olduğunu göyli " 
yeme~iniz ya ı. 

Valver jiddetle cevab verdi: 
- Hayır, akraba değildir, fakat çol< 

sadık bir adamımdır. Bana himıet e .. 
derken kazaya uğramı~ olan bir lhiZ " 
metkan burada bırakıp gidecek bir 
insan olduğumu da iddia edemezsiniz 
ya? 

Pardayan söze kanştı ve dedi ki: ' 
- Kon~int, bu i'in sonuna kadar ı .. 

yitikle hareket etmeni tavsiye ederiını 
fazla sabrettim, Artık yeter, ):ıaydi ça. 
buk olunuz! 

Konçini fazla ısrar edene i§tetln 
bozulacağını ıve kendin'n sağ kaJmıYa" 
cağını bildiği için homurdana hoJl'lur" 
dana Landrinin de bırakılmasını a. .. 
damlarına emretti. Valver,in u~ağl sıld 
b:ığlar içbıde lyuşan vücudunu he~ 

'1 inUl açmıya çalı§ıyor, he:n d2 efendı er 
yanına doğru gelirken: ' 

- Daha ölüm saatim gelınemi§ ol,., 
cık, yarm gidip kilisede tsaya ınU!Jl 



Göleilk 
gemisi 

.. (BQ.§ tarafı ! incide) 
-~~ Pasla.nan bu saıı'atJ ilk ferya. 

"4 de Süleyman Nutkt adlı bir 
~1deniz subayının küçücük bir ki. 

ika millete duyurmuştur. Bu ki. 
"1-t Ertuğrul korvetinin Uz.ak Şark 

ıtdaki feci akıbetini hulba ede. 
~un ~ebeblerini ~hlil ediyor ve 

lialıçte ve Boga.uia demirli 
~terk ve harab edilmi§ bir do. 

b n bütün kadrosunda duyul. 
lr nefreti haykmyordu. Taliin 

~tel bir cilvesidir ki, cumhu. 
~ ll bahşettiği ilk vasıtalarla ilk 

'1' ıenıiyi yapmak şerefi bu millet.. 

0 
deniz subayının bir oğluna n:ısib 

t r. 
et, Gölcük yağ gemisini yapan 
:lldis Ata, SU!eyman Nutktnin öz 
\'~r. z.aten bu aile hep gemicidir. 
( "· rsımdi bilmem hangi §ehiı de 
~tlık veya hakimlik eden ağa.bey. 

ruııah da deniz yüzbaşısıydı. 
~lik edebiyatının en büyük kıy. 
~ilden biri olan mütekait d~niz 

~ ı Ali Rıza Seyfi Kaptan bun. 1 r~tıtı:alarıdır. 31 Mart hidisesin. 
:o ~ hır şekilde tehid edilen Ali 
;, kaptan da yakm akrabaları. 

~ 
~ 
~ 

~hesiz bu ilk gemideki makjna 
~t cı bir firmanın adını taşıyor. 
':\( ternilerimizin makinelerini ya. 

~ ~ı ... kudretli mühendislerimiz yok 
~ 'QJr· b'l"k' rı 'ı. • ı a ıs çoktur ve bunlar va. 
."! ~"': ~ :lln edildiği gUn eserlerini Ata 
~ ~~slerini gere gere ''e muvaf. 
~ :ı- le memlekete hediye edecek. 

~ \' ~ıııı .. b. • • ;, ,
1 

« ır gemının memlekette ya. 
~ ~: Yle temin edilen faydalar ne. 

' ~Bu gemi 215 bin liraya çıkmış. 
lıt\un bir aynini dışardan almak 

' 11 az 325 bin lira vermek Ji. 
\ • (*) 

"' Bu gemiye harcanan parnnm e .. 
~ ıçın sarfedileninden maada.sı 

lllleket dahilinde dağıtılmı§tır. 
\; Bu gemi yapılırken ömründe 
:ı atı b~ka alet görmemi~ olan 
·ı~ •• tu ~§çı. olarak kullanılmıu ve ge. 

, a fı gün memleket tam bin tane 
~ete kazanmııtır. 
dı .• 

'I 
1
. ıeın asıl can alacak nokt:lsı. 

e ıın: 

~ 'lıtyadan gelen mahruk mayi, 
\kı tonu 45 liradan satılıyordu. 

Gölcük devlete, · mah _ 
• ~aYiin tonunu nihayet 7 _ 
~taya mal edecektir. Ara. 
t~~ baeına as veya 35 liralık 

Vardır. Gölcilk 750 ton oldu. 
~6re her seferinde 38 kere 750, 

t11 28,500 liralık bir tasarruf 
lıı~decek demektir. Haydi diyelim 
~lsun ... On. on beş sefer yaptı 
~ 1Yesini ödemiş olacaktır. 

SaJıayiimizin bir an evvel ku. 
1 rnnu bir temennidir. 
ı,~Enıari BOLENT 

t Genıi d'11ıa ucuza mal o1.a'bilırdi. 
~ llrıçlrır Kırıkkaleye ı.'lma.rlan. 
~ 4 .f ~rika bu nevi 8ipari.1T.ar al.. 
~n, 8tt/ bu nevi i1ler yrıp. 
~ e k-t1rulm11ş bir fabrikanın a. 
ı,. ı ücretin daima iki mi.,lini al. 

~ 
~A-B_E_R_ 

ııan 
~~arifesi 
~~ ~aYf alarında. ıantimi 40 Kr. 
~~t ilanlar 30 .. 
~~ ilucü sayfada 100 " 
~~ı:c .ikinci sayfalarda 200 ,. 
l•. •Cı sayfada 400 .. ,J,ı . • .. 1't it ılanlar 500 .. 
'<ii~u~:ı1. mahiyeti haiz olnıiyan 
t,,~. · ilanlar 20 kelimelik beş de. 

• l '>o '\>~· .. kuruştur. Eskidt.!: mu-
•·:. ·~s: olan müşt~rilerimtzin 
'r ~"' 
~ ... "·"tle!eri 'Tlüddetinc" fark a. 
'::~::. l,;21111 ruüddet de\'amh 

°'~k<'h lcrız':~t~ t:ı bidir. 11An ver. 
tı;.,;h \! .. Jıunda yalmz ve milnha. 
1·.l>t ~" AKn"' YURDU altındaki 
~it,. r tt::ı fr:;r: il1n bürosuna 

'ec 't edi:ıı:elidi:. 
TeJC:or. : bta.nbui • 24370 

Istanbul Umum Ayakkabıcı 
sanatkdran kooperatifinden 

Kooperatifimizin eıaı mukavelena meıinde buıünkü ihtiyaçlarımızı kartıla mayan bazı maddelerimizin deiittirilme ,ine lüzum 
tetrin sair ıünü ıaat 14 de Çartıkapıda kooperatifin merkez lnnaıında fe•kala d. olarak umumi heyet toplantı11 yapılı\ cağım sayın 

görüldüğünden 26 Birind 
ortaklanmı:ıa bildirir ve bo· 

hemehal selmelerini dileriz. · 

Ruznanıe • • 
Esas mukaveıenamenln bazı maddelerinin tadili. 1 

2 idare meclisi raporunun okunması. 
3 Tevzilne karar verilen 936 tamettüu hakkındaki teklif. 

Esas mukavelenamede tadil edilecek maddeler: 
EsKt ŞEKLi 

::\laddr 9 - Her ortağın mesuliyetl ancak 
aldığı lllsse senetlerinin kıymeti niıı~tın. 
dedir ve ortaklığın hbse ıcnetleri ancak 
Türkiye cumhuriyeti ehalislnden ve ıı. 

yaklcabıcı ve derici meıılek erbabından o. 
lanlıır tarafından ııatın alınabilir. 

Madde 1S - Her seneyi hisablye nlhaye. 
tinde ortaklara cllcrındekl hisseler muk&. 
bil 79 uncu msdde mucibince tevdi edl. 
lecek ilk kazanç miktarı yUzde be~I teca. 
vu.ı etmek Uzı-re idare meclisinin t.ekllt! 
ılzerine heyeti umumiye kararlte tayin 
olunur. 

Madde Hl - Ortaklar kendi kazaaı dahilin.. 
de işbu ortaklıktan ba~ka olmak Uzerı 

aynı m&k.ııaUa te§ekküJ eden diğer bir or. 
taklığa giremezler. Ve alım aatımlarmı 

kendi ortaktarlte yapmaya mecburdurlar. 

Madde 23 - Ortaklığın işleri heyeti umu. 
rnlye tıırafında.n mUntahap on bir azadım 
m!lrekkep bir idare mecliai tarafından if.t 
olunur. Heyeti umumiye te,kllı\ll ikmal 
e<lileme<ilğl takdirde ilk sene için idare 
meclisi aza.ııı mUeuiıler tarafından tayin 
olunacak. İlk ı;ene nihayetinde idare mec. 
Ilı! uuınm bir ıWüııü kur'a ile tefrik V6 

ihraç olunarak yerlerine yeniden intihap 
yapılır. lkinci ııene nihayeünde diter aU. 
llll!U kur'a ile te!rlk ve ihraç olunur ve 
yeniden intihap yapılır. Müteakip !eneler 
de de kıdem aıraalle ıU!Us aza çıkanlara\t 
heyeti umumiye tarafından yeniden inU. 
hap olunur. Çıkan azanın tekrar intihabı 
co.izdir. İntihabat halt reyle icra olunur. 

Madde S'1 - Meclisi idare azasına her ic;Uma 
için heyeti umumiye kararl\e kaz.ançtAld 
yüzde beşten gayri olarak münaaip bir iç. 
Uma Ucretl \•erilir. Ve murat hc8abma 
&'eçirillr. 

J\ladtle1 :; t - Sureli !\diyede ve fevkaltıde de 
heyeti umumiyenın toplanmuı için lc;ti. 
ma gUnünden lı\akal bir ay evvel ortaklar 
münasip ,-a.sıtalarıa keyfiyetten hl\bcrdar 
edilir. Ve mevcut yerlerde gazetelerle L 
lln olunur. Davetname ve llı\nlara heyeti 
umumlyede müıo;akerc edilecek maddeleri 
mübeyyitı ruzname dercolıınacaktır. B•J 
içtimalarda komiser bulundurmak için 
ticaret vekı\letine dahi toplanma gUnün. 
den 11.akal bır ay evvel tahriren m&lflmat 
ita ve senelik he11ap ve blllnço cetvelle. 
rlle mecliı'ıi idare ve mUfelll§ r&porlan:nm 
''e ruzııamenin birer sureti irsal olunacak 
tır. 

:\ladd11 71 - Ortaklık ikinci maddenin (C) 
!ılcrası mucibince ortaklardan gayrl•lle 
tnvasııut sureti!• yapacağı itlerden komia 
yon alır. Bu komisyonun miktarı meclis{ 
idarece tayin olunur. 

Madde 9 - Her ortağın meıuliyett aldıfı 
hisse !t"netlerinln kıynıeU ııilbet1ndedir. 

Bu hine senetleri ancak Tt.ırklye cumhu. 
riyeti ehaliııinden ve ayakkabıcı 1a.11atkA.. 
n olaıılar tarafından ıı.atm atmabillr. 

Maddfl ıs - Bu m&dde tamamen kaldırıl. 
m11tır. 

Madde 18 - Ortaklar ata.nbul dah!Unde 1f. 
bu ortakltkta.n bq\ca olınak tı.zer. ayıı.l 
maksatla te~ekklU eden difer blr 
kooperatife giremezler • .Alım ve 1atnnla. 
rmı kendi kooperattflerile yapmıya m.ee. 
burdurl&r. 

Madde 2S - Kooııeratifin l§leri umumı he. 
yet tara!ından seçllm.iı altı azadan mUrık 
kep bir idare mecUst tara.tmdan ita olu.. 
nur. İlk ıene nihayetinde bu anlardan t. 
ki.il, ildncl sene nihayeUnde de kalanlar. 
dan ikisi kur'a ile çıkanlarak yerlerfJıe 

yeniden intihap yapılır. Bunu mtltealdp 
senelerde dahi kıdem uruile her Hfte lkl 
aza c;ıkanlarak yerlerine yeniden Mçtm 
yapılır. Çıkan azanın tekrar intihabı ca.. 
izdir. lntıhaplar ıtzll reyle yapılJr. 

Mıt.dde S7 - :Mecllat tdal'e uuma her tçtf. 
ma için heyeti umumiye kararilı mUııutp 
bir ücret verilir. Bp Ucrettn 79 uncu m&d. 
dedeki yüzde dörUe allkuı yoktur Te 
murat heaabma geçirilir. 

Madde 61 - Adi ve fevkallde umuml heyet 
toplanWan için toplantı &11nüııden on beş 
gün evvel ruetelerle illıı yapılarak or • 
taklar keyfiyetten h&berdar edilir. ntn. 
tara müzakere edilecek rtu:n~e madde. 
len konacaktr. TopJanWu için toplantı 

ıUnUııdeo on bef stln evvel İktisat vekl. 
Jetine toplutıy& ait nızııame rönderilı. 
cek ve malQmat verUecekUr. 

Madde '71 - Kooperatif aatı,nıda t.avusut 
edecefi tılerden ortak maıı olsun oırn.um 
Mecllat idarenin t11blt edecett mlktardo 
bir koınJıyon alrr. 

lıbu nizamname mt.indericatmda muharrer ortaklık kelimeleri Kooperatif, Tefti§ beyetl 
kazanç tabirleri de (Rlstürn) olarak tadil edil mftUr. 

Bugünkü 
radyo 

lSTANBCL: 
18,30 pll.kla dana muııik~i. 19,30 Feri.hl\ 

Te,·ftlıt t&ratından türkçe tangolar piyano re. 
fakatlle, 20 İbrahim ve arkadaşları taratın. 
da.n Türk mmıiklıl ve halk §atkıları, 20,30 
Ömer Rıza tarafmdan arapka söylev, 20,46 
Semiha ve arkada,tarı tarafından TUrk mu 
ıiklai ve halk ıarkıtarı, saat ayarı, 2ı,ııs or. 
keııtra, 22,l:S ajana ve borsa haberleri ve er. 
teat günUn programı, 23,;)0 ıı.rmonlkle tango. 
lar 23 son. 
ntJKn11:ş: 

19,0IS eğlenceli orkestra lwnseri, 20,40 t;rı\ 

mofonla opera yayr.u, 23.60 haberler, 24 eon 
haberler, 
IONDll\: 

19,0~ viyolonsel konseri , 19.30 Keman ve 
or&', 19,:!5 dans orkeatra.sı, 20,25 kıtrr§ık ya. 
yın, 21,0~ açık h&\'& konseri, 22,10 konuıma. 
2:l,::o muııikl, 23,!50 dana musikisi, 24,35 ha. 
herll"r, hava, gramofon. 
rAr.ts : 

18,0~ konu•ma, gramofon, konu~ma, 19,05 

prkıJar, 19.M rramoton, eflenctll yayın. 
kanıtk yayın. 23,0~ rramofon, haberler, rn. 

TIY ATROLA.R: 
PR'T't r~RUL SADt TEK 

Bu gece '(Heybell) yı
rın rece (Büyükdere 
aile tiya.t.roaund& "A. 

man kan aua) ve (Kılı. 
btk.) 

Ankarada 
mektep kitapları 

AKBA Kitab evi Bütür mektep kitab· 
larının Ankarada tabf yeridir. 

Mektep kırtuiy: ~eıitleri en müs.ı 
it ~artlarla temin ediliı . Tel: 3377 

mofon, hava, 

ROWA : ' 
Hl.20 oda mulikiıi, 18,55 k&.n§rk )'aym. 

21,4:! kanıık mulild. 22.os opent: $eısdw, 

2-l,OS haberler, hava 2•.20 danı orkestrası, 
latlr~at?erde haberler. 

){adde 78 - MecUI! idare her hesap aene~ 
nlha.yetinde ortaklrfm mallk olduğu rl'!
mirba, eıyayt ve mevcut emtiayı tetkik 
eder bir ııenellk geıtrl Ue muraflannı 
ve alıp verecekleriııl tahakkuk ettirl:-. 
Bunlar iein tutulacak defterleri, hesap, 
hul&a&larmı, blllnçoyu, heyeti umumiye.. 
nln tnlk&dında.ıı kırk p;Un evvel teltlı be. 
yetine Te badehu heyeti umumlyeye tevdi 
eder. Bilcümle ortaklar heyeti umuınJye 

lıılka.dnı.da.n eTTelki on ~. &'ÜJ1 zarfntd& 
ifbu heaap evrakını ve ort.&klarm eaamL 
ai.nl h&vt cetveli mUtaıea ve tetkik etmek 
üzere ortaklıgm ınerkez11dareline mtıra.. 
cu.t edebfltrter. 

M&dd~ 79 - OrtaklıJm geliri IUJl.}ardn'. 
l - 8atıı bedelleri ve alman komisyon. 

l&r. 
%- Avanalardan alman faizler. 
3 - latihaal ve lmallerdeıı huıl ola.ıı 

klrlar. 
Ort&klanfm murafı ıtmlardır: 
1 - Memurin ve müatahdemlnin maq 

ve ücretleri. Ve 1car teshin ve ten. 
vir ve kntulye gibi idare mun.f. 
lan. 

f - Ortaklık taralmdan mübayu. cdf. 
len vesaiti fatı.haallyenln ve harice 
atılan mah1U1Un celp ve cem ve 
ınuhatua ve Mvki tçln verilen be. 
delleril• muratları. 

S - İltih.nllt ve fmallt için yapıl&n 
muratlar. 

' - Ortaklardan ve hariçten aJmacak 
malısulUıı esmanı. 

Bir senelik muratların yekQou bir .._ 
nelik ''aridattan çıkarıldıktan aonra kala 
ca.k miktar kazanı: itibar olunur. İ§bU ka. 
zaııçtaıı: 

EVYel!: Yüzde on ihtiyat akçesi, sanf. 
yen 13 Uncü madde veçhlle ortaklığa bla. 
H senetleri mlktarmca verilecek yüzde 
bq Uk kazan~ ayrılır. Mütebaki kazanç 
yüz kısma aynlarak aşağıda gösterildiği 
veçhile tevzi olunur. 

ı - Yüzde bet Meeliıl. İdare azaama. ' 
2 - Yüzde bir tetttı heyetine. 
3 - Yüzde dört memurin ve mUatah. 

demine ikramiye. 
• - Mütebaki yü%de dokııan da ıu veç. 

hile ort&klara verlleceklır. 

2 inci maddenin (A) :tıkra.aı veçhlle or. 
ta.klar tarafmd&n ortµııfa 11atrla.ıı ma?. 
l&rm mecmuu bedetile (Bl fıkruı veçhlle 
orta.kl.ıtm ortaklığa olan bütün aatııları.. 
nm mecmu! bedeli ayn ayn heaap otur ve 

ftbtı yüzde dokaa.n kazanç btı mecmu 
bedellerin miktarına niabeUe iki k11ma 
ayrtlır. Birinci kımn meballğ dahi ortak. 
lığa mal aatan ortaklara ortaklığa yap. 
mı~ olduktan aa~lan niıbetblde tevzi 
olunur. İkinc1 kısun meballf dahi orta\t_ 
lıktan mal aatm alan ortaklara müb&ya.. 
alan nLsbetındc tem olunur. 

YE:Sl ŞEKLl 

Madde 78 - Meclial idare her hesap sene::! 
sonunda kooperatifin ~emir~ e§yamıı 

ve mevcut emtlasmı tetkik eder bir sene
lik gellrile masra!lannı alacak ve borçta 
rını tahakkuk etUrtr. Hesap hfilı\salarmı 
ve blllnçoyu ve tutulaiı defterleri umumi 
heyet toplazıtwndan on be§ &'Ün C\'\'el mU 
r&kabo heyetine tevdi eder ve ortaklardan 
herhangi bfrlnin dahi mUracaatmda te:.. 
kJkJnc Amade bulundurulur. 

Madde 79 - Ortaklığın geliri §unl&rdır: 
l - Satıı bedelleri ve alman komid. 

yontar • 
2 - Avanslardan alman faizler . . 
3 - ı.tıııaaı ve ımallerdcn basıl olat. 

klrlar. 
Ort.&khğm mu.ra!ı fUillardır: 

ı - Memurin ve mUıtahdeminin maa, 
ve ücretleri. Ve icar ve teshin ve 
tenvir ve kırtulye rtbl idare maa. 
ratları. 

2 - Ortaklık taratuıdan mubayaa edf. 
len ve.sa.iti iatlhsaliyenin ve harice 
aa.tılan mahaulUıı celp ve cem ve 
muhafaza ve •evkl 1çlıı verilen 
bedellerile muratları 

ıs - ı.tıh.sal&t ve fmalı\.t için yapılan 
muratlar. 

4 - Ortaklardan ve hariçten alınacak 
mahsulUn eımuuu. 

Bir Eenellk masraflarm yeki:ıııu bir ae. 
nelik varidattan çıkanldıkta.n ııonra ka. 
laıı ristllr ~ağtdald uekllde tev'Zl olunur. 

Yüzde on kaııuııt ihtiyat. 
Yüz.:le ylrm1 fevkallde ihtiyat. 
(Bu fevk&llde lhtiyıJt elrketin aermayc. 

si elll bin lira oluncaya kadar devam edA. 
cektır.) 

Yüzde dört idare mecllsiııe. 
Yüzde bfr mUrak.abc heyetine 
Yüzde be§ memurine. 
Yüzde otu.s üçüncü maddenin (A) fık. 

ra.sı mucibince kooperatitdo malı saWan 
ortaklara aat.qlan nilıbeUnde yilzde otu::. 
(B) fıkrası mucibince kooperaUften çlj' 
mal alan ortaklanıı alrııtan nlabettnde tev 
zl olunur. 

Madde 9i - Ortaklık pazar gUnlerile reıınl 
tatil g1lnlerlnde kap&IJ bulunacaktır. 

ve müfetUı kelimeleri mUra.kabe heyeti Te mllrakip Tetlcaret vek&letl :tlctııat ''•ktlett . 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

6. ıncı keşide 11 Birinciteşrin 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 
Bundan baıka : 40.000, 25.000, 20.000, 15.000 
iö1fO(flirahk ikramiye~erle ( ~00.COO ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

Dikkat: 
Bilet alan herkea 7 ·birincitqrin-937 ııünü ak§amına kadar biletini değif• 
tirmiı bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonu bilet tiz.erindeki hakkı sakıt olur .. 
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1 IstiklRI Lisesi 
Direktörlüğünden • • 

1 - İlk, Orta ve Lise kısımlarına gündüz ve yatı, l:!z ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Henüz müracaat etmiyen eski taletenin kayıtları kapa:ımıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 
kabuledilmiyeccktir. 

• ~ - lstiyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı polis karakolu arkası. Telefon: 22534. 

e mı+; ı , . . •. ·. . .. ,. . ~ ~ \. ~ ,. . .. ~ . •' . 

SARAÇHANE BAŞINDA HCRHOR CADDES'NDE 

Erkekler kısmı : Münir Paşa konağında - Kızlar kısmı ile ilk kısmı Yeni yapılan binada 

!Koz 
!Eırkek Liseleri Va'tollo 

yatosoz 
Ana • İlk - orta ilse kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları \•ardır. ilk sınıflarda.o itibaren ecnebi Jisaıu 

mecburidir. Münirpaşa konağı erkekler kısmına, Münirpaşa konağı karşısında. leyli bir liseye lazım olan bütün 
müştemilatı havi büyük bahçeli yeni yapılan binada kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmmda ted
risat tamamiyle ayndır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsiyle naklolunurlar. Kayıd muame
lesine başlanmıştır. Hergün sabah, saaUO dan akşam 5 e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530. 

Teknik okulu giriş imtihanı 
Teknik okulu mttdllrlllğllndeo: 

Giriş imtihanı 4 teıri:ıevvel - 93:' pazartesi günü Üniversite fen Fakültesi 
konferans salonunda Y"Pılacaktır. Kaydolunanların fotoğraflı k"rncleriyle o gün 
saat 8.30 da Fen fakültesi bahçesinde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları 

imtihan talimatını öğrenmek için her gün mektebe m!iracaatları ilan olunur. 
(6456) 

Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. 

Bilümum tahlilat. Eminönü Emlak 
ve Eytam Bankası karşısında İzzet 
Bey hanı. 
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ıeasuır memeoeırnnı 11 

Antivirüs ile tedavisi: . 
ın: ·=·· i!U iç ve dıf basur memelerf nde, basur memeıer•-
HH nln her tUrlU lltlhaplarında, cerahat1enrt11f . 
~m tistUllerde, kanayan basur memelerlnln ted8~1"1' 
~fü sinde dalma muvaltaklyetıe f ifayl temin eder· ~ 
mi ŞARK ISPENÇIY ARJ LABORATU ARI, Ista~~~-~~ 
: :::: :::::: ::: ::: ::::::::::: ::: ::: :::::::: :::: :: : ::::: :: : ::: : :: : ::::: :: : :: : : :: : :: ::: ::: ::: :: ::: :: : :: :::::: :::::::: . .., :············································································································ ....................................................................................................... ,__../ 

rn VALDE Lokanta ve -""' 
Birahanesi Eminönü Valde hanı içinde No. 17 

24/ 25-9-937 günlrin~ ait tabldot liıteıi 

OÇ YEMEK 32,S KURUŞTU~ bf• 
BfRINCi YEMEKLER: Piliç ha~lamasr, İzmir güveci, Alipa~ Jteb• 

Ankara kebabı, piliç ycıhnirt., mayenes. • • 
f KtNCl YEMEKLER: Etli türlil. bamya, 1spanak, kabak dolması, ,ıeyti11 

yağlı patlıcan, fasulye plakisi, pilav, suböreği. Jl.1' 
ltÇ.,tlNCO YEMEKLER: Sanğı burma, yassı kaıd.ayrf, elma, ar'' ~~11e 

po3to, meyva. Aynca nadide balık ve tavuk etleriyle alakart periz ser\'!~ 
b:::ıılamış bulunuyoruz. Bu servisi bilhassa balık meraklılarının nazarı 
ka•ine arzederiz • 

Istanbul Defterdarlıiınflao: 
Bir senelik mu
hammen kirası 

Ii.ra 

lor.8~~~ER'ı?rv;AR _____ _.;.._ __ ___:.. __________ _ 
Umumt cerrahi v~ sinir, dimağ 

_,, Ek1( ma '\'C en muannit cilt yaralarmdan kurtuJuıakiciJ1 
Beyoğlunda: HUseyina~a mahallesinin 
Pire Mehmet sokağın~ 
eski 6 yeni 2 sayılı ev. 234 
Büyükderede: Tepe başı sokağında 17 sayılı ev. 12 
Yukarıda yazılı mallar 22-10-937 cuma günü saat 14 de kadar pazarlıkla 

kiraya verilecektir. Kira bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler peşinen verrle
cektir. Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçele rini yatırarak bu müddet zarfında haf -
tanın sah ve cuma günleri saat 14 •fe kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdür
lüğünde müşteşekkil satı§ komisyonuna müracaatları. (F.) (645 ı) 

Kendi kendine 1000 kelim.eyle 

Almanca dersi 
Resim 24 

Handel und 
lndustrıe 

( Ticaret ve Sanayi ~ 

1 - Das Kontor: yazıhane. 2 - Der 
Chef; der Direktor: patron; müdiır. 
3 - Das Pult; der Schreibtisch: ya... 
zı masası. 4 - Der. Besuc.her: misafir. 
5 - Die Sekretarin: die Stenotypis. 
tin: daktilc. 6 - Die SchreibmaschL 

ne: yazı makinesi. 7 - Der Brief. 
korb: mel:tup sepch. 8 - Der Brief-

ordnerschrank: kUisör. 9 - Der Brief. 

ordner, die Briefregistratur: mektup 

===:=a .. -:::::::ı: ......... ·-·· .......... -1 ....,..._ ..... _..... ................ . 

Opratör Uroloğ 1 
Doktor •i :. 

: Süreyya Atamaı H 
· !1 Beyoğlu istiklal caddesi Paı:m~klçapıÜ 
l!I Tramvay durağı No. 121 birinci ij 
H ~~~ U 
~ .. !! Muayene hanesinde hastalannı her· ii 
g gün saat 16-?.0 arasında kabul H 
ii eder. !! .. .. .. . ... 
ıa::::::::::::: ::: : : :::::::: :: : :::::: :: ::::::::: :-.:::::::::: 

ZA Yt - Liman cüzdanımı kaybettfoı. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmii 
yoktur. Lostro:no SEFER 

4 a,sç1eu++ • 

DO !Kir O~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahları sekiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
1i tayyare apartmanları ikinci daire 

3 numarada hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ka 
dar hastalannı parasız, Kurun, Ha 

ber okuyucularını dakupon muka

bilinde muayene eder. 

" 
:ı:m:.• .. H••·-·-··-··2--• .. ın••-·ı••OOOOH H ....... oiŞ .. öokior·ü ............. ~ 
H l\'ecati Pak{:ı :: •. v q. 
!! Hastalarını herglin sabah 10 dan i:1 .. . . .. n akşam 19 za kajar. Karaköy Tünel u 
:; meydanı Mahmudıye caddesi No.

1
i 

i: 112 de kabul eder. i 
:! Sah ve cuma günleri saat 14 den:": .. .. •• k • •• :; ıs ze aoar parasızdır. :: 
:::::=:-==::::::::-:::::::c::::::::::::::::::::::::: 

CP.rrahisi miltehassısı 

Pam Tıp Fakültesi S. AaiıtaDJ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ 

estetik - "Yüz, meme, kann bu
ruşuklukları,. Nisaiye ve doğum 

mütehassısı 

Muayene: Sabahları M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

öğleden sonra Ucretlidir 

Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ' 
- No. 1 Telefop: 44086 - • 

NK . A:2 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarım 

giderir. Son derece teksif edilmi~ bir 
tozdur. Mümasil müstahzarlardan da
ha çabuk, daha kolay, daha kati tesir 
eder. Mide ve bağırsakları alııtırmaz. 
Ağızdaki f~na kokuyu ve tatsızlığı de 
feder. MAZON isim ve HOROZ mu
kasına dikkat. 

Göz heldml 

Dr.Muıat RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim. Talimane 

Tarlaba§ı Cad, URFA Apl n.ma 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 
sonra saat ikiden altıya kadar 

----·-------------------

1 E . i_ ~ 
ı ıKulJanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır Eczanelerden isteY

10 
. 

.. ,..·· .. .. :• ; ... -: · ·~·t"; •. · .· ~. . . ,·.. , 

--~ 
Edirne Kültür Direktörlüğünde~t; 

.fJl<sll Ji 
Cinsi Azı Çoğu Tahmin · llk te. Günü S. iJl şe!C 

bedeli minatı ı:ı t(~~ 
Ekmek lOiOOO 13$COO K. 10 K. 1020 L. 29-9-37 l 4 ,, 
Koyun eti 12500 18000 ,, 45 ,, 608 ,, ,, " ,, 
Sığır eti S500 14800 ,, 35 ,, 389 ,, ,, ,, ·~ .. İ 
Sade yağ 5700 7700 ,, 100 ,, 588 ,, ,, ••

15 
rrr 

Zeytin yağı 4 200 6000 ,, 1·5 ., 338 ,, ,, 
Pirinç 8000 10800 ,, 28 ., 227 ,, ,, ı• ,, 
Şeker (Toz) 10500 13000 ,, 26.50 258 ,, ,, ,, ,. 
Tuz 1800 2400 .. 6 " 11 .. " ,. ,, 
Makarna, Şeriye 2300 3400 ,, 28 71 ,, ,, ,, •' 
Un 5200 7100 ,, 18 ,, 96 ,, 11 ,, 

Peynir 3900 5200 ,, 35 ,, l 36 ,, ,, ,, ,, 
I\aşer 900 1300 ,, 60 .. 58 ., ,, 1• ,. 

Zeytin 1400 2000 ,, 50 ., 75 ,, ,, 11 ,. 

Kuru fasulye 5000 6800 ,, 15 ,, 77 ,, ,, '' ,, 
Nohut 1300 2000 ,, 14 ,, 21 ,, ,, '' ,. 
Soğan (kuru) 9000 11500 .. 7 ,, 61 ,, ,, '' 14 

11 

Yumurta 83000 110000 A. 1.5'.l 121 ,. 30.9-937 •' 
.Limon 175')0 27500 .. 4 ,. 81 ,, ,, '' •' 
Süt 8500 11500 K 12 ,, 103 ,, ,, '' ,, 
Yoğurt 13000 17500 ,, 16 ., 210 ,, ,, '' •' 
Patates 11500 17500 ,, 5 .. 38 ,, ,, '' " 
Sirke 2050 3300 ,, 15 ,, 65 ,, .. •' 1' 

Çay 60 85 ,, 380 ,, 25 ., ,, '' •' 
Salça 650 1000 ,. 27 ,, 20 ,, ,, '' ,. 
lspanak 8000 14000 ,. 5 ,. 53 ,, ,, '' •' 
Lahana 7500 13000 ,, 3 ,. 30 ,, ,, '' '' 
Pırasa 10000 16000 ,, 3 ,, 36 ,, ,, " •' 
Odun 175000 260000 ,, 1.40 3-18 ,, ,. " •• 
T. Antrasiti 70000 110000 ,, 36 L;' 297 ,, ,, '' '' 
Zonguldak kömürü 55000 100000 .. 30 ., 225 ,, ,, '' '' 
Çıra 700 1500 ,, 14 K. 16 ,, ,, " 

11 

Sabun 2700 3600 ,, 48 ,, 130 ,, ,, '' '' 
Soda 1800 2600 ,, 12 ,, 23 ,, ,, '' #' 
Çivit 3500 5200 ,, 2,50 10 ,, ,, ;~ .;e ~ 

Yatılı orta okulların Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları ol.~ deJl itl~ 
tarları yukard\ yazılı 34 kalem erzak ve sairesi 13.9-937 tarıhırı ııııd~ # 
eksiltmeye konulmuştur. Venneğe istekli olanların 2490 sayılı JtııJ'.l )(0tl11$) el' 
h hükümlere göre ilk teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte )'~ 
başvurmaları ve kapalı zarflarla olanlarında zarflarını belli saııtteJl 
at evvel komisyona vermeleri ilan olunur. (6282), ' 


