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Akdenize yeni kuvvetler gönderildi 
DNGiL TERENÖN KARARD • • · 

· • • 9 ~ylul Kurtuluş Bayramı 
nıhayet verılecek lzmirde emsalsiz oldu 

• ltalga ve Almanya buaün toplanacak Halk erkend~n _soka~Ia_ra A d~küldü, 

l k 
,./. 6 • f. k halkın Fuara gırebılmesı hır hadıse oldu 

o an on1 eransa ış ıra - - . . 
etmigeceklerini resmen bildirdiler , 

- '"·"'IA".;U.,a' 
ı 

1 
~ 

_ Akedenizde topZ.makta olan Frannz torpidolar ı1'&ın bir Jcç 

:=::=;.:J::::!"~;; Esrarengiz tahtelbahlrln kurbanları 
(Devamı 3 üncü S«yfada) • 

Sovyet kaptanı : « Bizi Akdeniz de 
Taarruzlar 

lngiltere ve Fraıısa 
Akdenize yeni 

kuvvetler gönderiyor 

batıran, İtalyan 
tahtelbahiridir ! » diyor 
" Meçhul tahtelbahir rast geldiği gemiye saldıran 
ıuursuz liır an.arşist değildir. Bizden sonra arka
mızdan gelen bir başka ticaret gemisini çevirdi, 
fakat bayrsğını görünce dokunmadan suya daldı,, 

----------------..-------1119'-Es ra rengiz tah • 
telbahirin son ba -
tırdığı Sovyet ge -
misinden kurtulan 
denizciler, dün sa - :rt-~f!!!lıW!t-ıi~~...;.;;.;11; 

bah saat 8,30 da li-t-;t-:~:".'.":'--.....;.....;;..........,~~~~ 
manımızda rlemir -
liyen Fransız ban -

dıralı La Martin va-----------------.. 
purile şehrimize gel Meçhul tahtelbahirin Sovyet kaptanı tarafından 

..._ diler. cSon Posta. için yapılan krokisi 
Dün bir rnuharririmiz batan gemi -ı dikkat bir mülakat yapmıştır. Kamina-

nin kaptanı Kaminsky ile çok şayanı (Devamı 1 inci sayfadc) 

~kd~izde taarrı.ız~ u~nya_n .bir 1n_giliz Sovyet g~cld;iltalyaya 
gemı.sı Fransa sahıllerıne ıltıca ettıkten 

lzmirde 9 eylül ıenliklemıd.e yapılan merasimden. bi'r lntı"ba 

İzmir 9 (Hususi) - İzmir bugün kur - Kahraman ordumuzun on beş yıl önct 
tuluş bayramını emsa~iz bir surette kut- İzrnire girişi gününde olduğu gibi sem
lulamıştır. Şehir şenlikler içinde çalkan- bolik tarzda tekrar olunmuştur . 
.maktadır (Devamı 5 in.ci sayfada) 

"Bu suçtan adliya1 Akşehirde iki 
de mes'uldür!,, köyü su bastı 

Bir avukat dün müvekkili Bir kadınla bir çocuk, iki 
olan noteri müdafaa eder- sürü koyun boğuldu, har-
ken hakime bunlan söyledi maniarı sel götürdü 

Bir müddet evvel Beyoğlu birinci Akşehir (Hususi) - Doğanhisar na-
noteri Salahattin, ihtilas suretile zim. hiyesi merkezinde ve bu köye 15 da -
metine para geçirmek suçundan tevkif kika uzaklıkta bulunan Yenice köyün
edilerek ağır ceza mahkemesine veril- de bir seylflp büyük za~rl~ra sebep ol-

( Devamı 5 inci sayfada) muştur. (Devamı 5 ıncı sayfada) 

Sandıkburnund'-' dünkü feci kaza 

Yirmibeş sünnet çocuğu 
ile aileleri denize uçtular 

Çocuklar ve ebeveyni sünnetten evvel deniz üstünd~ki 
gazinonun balkonuna toplanmışlardı, balkon çabrdı ıle 
yıkıldı, bir çocuğun gözü çıkh, alh çocuk da yaralandı 

sonra dalgıcla:~~;;!~ndan muayene kar ı ate üskürü orlar . 
Londra 9 (Hususi) - Frankoculara Ş Ş p Y Kazadan 89V4 hadise mahalli 

&id bir ~a~b ge~isi dü~.tspany_a.k~ra su- Pravda, Faşist ltalga bu cinayetlerin doğrudan! Dün, Y~nikapıda, Sandık 'burnunda masile, ve 6 - 7 kişinin de yaralanmasile 
1-n dahılinde bır İngılız gemısını tev - .., , • ki d Mehmed Raif Öztürkün işlettiği neticelenen bir kaza olmuştur. 
kif etmiş ve içinde araştırma yapmış - dogFUIJB meS Ulig~t/erınl taşıma B lr, diJJOF Bar . d bi ör ol. (Devamı 2 nci aGyfada) 
~- (D 5 · · J .:ı-) • (Y 0 • • J-.ı- \ ~Bızim gazıno> a r yavrunun g ..-. <Wamı ancı aay a._ azısı • -.cı S&JI _, 



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

2 Sayfa 

r 
Her gün 
--- -

Akdenizin emniyeti 
için Toplanacak 
Yeni konferans. 

l 

Yazan: Muhittin BiTıea -
Budapeşte, 'l Eylul 

/N... kdenizde meçhul denizaltı ge
~ milerinin öteye beriye yap

tıkları hücumları menetmek üzere İn
giltere ile Fransa bir konferans akdini 
düşündüler ve bunun için Iazım gelen 
daveUeri, alakadarlara gönderdiler. Kon
feransa Akdenizle yakından alakalan 
bulunan devletler çağırılıyorlar. Bunlar 
da evvela, büyük devletler, sonra da Tür
kiye, Romanya, Yugoslavya, Yunanistan 
ve Arnavudluktur. Akdeniz emniyeti ile 
iktısaden alakadar olan devletler ara
sında Hollanda, İsveç, Norveç gibileri 
de vardır. Bunların bu deniz üzerinde 
hergün pek çok gemileri dolaştığına gö
re kendilerinin de konferansa çağınl
maları icab ederdı. Fakat, davetçi dev
letler buna lüzum görmemişlerdir. Ni
çin? Gal.ba, onların da daveti konferansı 
daha ziyade lafa boğacağını ve bir nevi 
veni bir Milletler Cemiyeti vücuda gel
~esi demek olacağını düşündükleri 
içindir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Hakikat bir türlüdür, fakat göze göre değişir. X 

o 

1936 yılınd:ı. Almanyada sarfedilen biranın mikdarı 1913 

yılında sarfedıJmiş olan mikdarın yarısına indi. İlmi bilgisi 

ayni derece de kuvvetli olan iki adamdan birisinin kanaati

ne göre bu hadise Almanyanın iktisaden o derece sevdiği bi-

rasını da kesecek derecede düştüğüne delalet eder, ikinci 

alimin iddiasına göre ise bu hadise sadece ırkını ıslah et-

mek istiyen Almanyanın fazla semen veren biradan kasden 
vazgeçmiş olmasından ibarettir. 

Hakıkat her zaman, her yerde, herkes için birdir. Fakat 
İtalyanların meşhur muharrirleri Pirandello'ya göre herke
sin gözünde kendi menfaatinden yapılmış bir gözlük ve rnu
hakemcsınde ~en:? kendi menfaatinden yapılmış bir süzgeç 
vardır, hadiseleri bu gözlükle görür, bu süzgeçten geçirerek 
muhakeme c>der. onun içindir ki bir türlü olması icab eden 
hakikati herkes b?.şka başka türlü görür, bütiin geçimsiz
liklerhı, bütiin knvgalann, bütün muharebelerin sebebi 
budur. 

Konferansa ne Franco, ne de Mad - ( ) 
rid hükum ti davet edilmiyorlar. Bu, .(E:! ~ ·~ Ö IE5) ~ le. O N '[)' Ö 
Franco için menfi bir tanınma, Madrid ;;;;;;;}) ~ ~ ~ 1~ ~ i;;;!) lb::U ~ 
hükumeti için de menfi bir tanınmama ------------------------·---------"""!"'~,...------------
demek olur; yani, Franco hüklırnetini ta- Bir deniz kurdu ı ..-HE c·u·N BiR Fi RA • l Dünyanın 
nırnayan devletler, onu tanıyanlarla kar- SO ga-fi:ına girince . En büyük 

karşıya gelmemek için l\fadrid bükft- v 
metini de çağırmamaya münasib gördü- Ne 18 yapar? Akordigonu 
ter; bu, Madrid hukCımeti için, ilk de.fa Sadakat tecrübesi 
vaki olan bir cihmah, bir cinkart, bir Hükümdarlardan biri bir gün vezi-
chesaba alınmama• hadisesidir. Tini çağırtır: 
Konferansın hedefine gelince, İngiliz - Senin bana der, ne dereceye ka -

gazetelerinin bu husustaki 11eşriyatlan- dar sadık olduğunu tecrübe etmek is-
na 'göre, maksad, Akdenizde gerek de- terim. 
nizaltı gemilerinin ve gerek tayyarele- - Hükümdanm ne emrederlerse 
rfn ecnebi gemilerine karşı yaptıkları yapanın. 
taarruzları menetmektir. Hatta, sade bu I - Şimdi sana kendini denize at di-
kadar da değil, denizaltı gemilerinin Ak- yeceğim! 
deniz sularında herhangi şekilde olursa Vezir hükümdann bu sözünü du -
olsun faaliyetlerine mani olmak ve ya- yar duymaz, çıkıp gitmiye hazırlanır. 
hut, hiç olmazsa, bu faaliyeti gayet teb- Hükümdar sorar: 
likeli bir hale getirmektir. ' - Kendini denize atmıya mı gidi -

*
~ 

İngilizlerin eski bir deniz kurdu o - yorsun? 
Bu maksadı temin etmek üzere davf • lan Reywold geçenlerde 80 yaşına gir- - Hayır, §imdilik yüzme öğrenmi-

tş devletler tarafından yapılacağı ta!i- m~tir. Buna rağmen günde iki saat yol ye gidiyorum. 
min edilen tekliflere nazaran konferans- yürür, kulübesinin önünde oturarak •·---------------• 
ta çok söz söylenecek ve çok münakaşa yelkenli resimlen çizerl ağ örer, miço- Tamamile camdan 
oladktır, diyebiliriz. Almanya ile İtal- lara tayfalık dersleri verir. Haftada i- J / Jı 
yanın konferansa iştiraklerlnj temin ki gün de, köyünün küçücük kilisesin- mal edi en eman 
için, hatta içtimam Cenevıede değil, de cemaate, eski deniz hikayelerini, ma 
- çünkü Cenevre MillcUer Meclisinin ceralarını anlatır. 
merkezi olmak itibarile bu iki devlet ta- --------
rafından Turfa ilan edilmiş bu1unuyor! - Kadınlarla erkekler 
baJka bir lsviçre şehrinde akdini müna- arasındaki fark 
sib gören davetçi devletleJi, hazırladık- Amerikalı biyoloji alimlerinden birisi 
lanndan bahsedilen tekliflerle. her şeye geçenlerde toplanan Amerika tıb kon
rağmen Almanyanm ve İtalyanın bazı gresinde erkekler ile kadınlar arasında 
muhalefetlerile karşılaşacaklardır. Me- bazı hislerde farklar olduğunu tesbit et
&ela, konferansa iştirak eden devletlerin tiğini bildirmiştir. Biyoloji alimine göre 
denizaltı gemilerinin limanlardan çık- erkeklerde koku almıık hissi kadınlardan 
mamaları hakkındaki teklif noktasından fazla imiş. Keza erkeklerin sağ gözleri 
bu iki memleketin alınmaları pek muh- sol gözlerinden dılha ziyade kuvvetli ol· 
temeldir. duğu halde kadınlarda keyfiyet bunun 

Bununla beraber, davetçi devletler ta- tamamile zıddıdır. 
rafından ileri sürülen tcdbirlerfa ruhu Kadmlann yüzde doksanı dürbün ile 
kabil olduğu kadar geniş ve her türlü bakarlarken sc.ğ gözlerini kapayıp sol 
menfaatler arasındaki tezadları telif ede· gözlerile görebilmektedirler. Erkekler 
bilir mahiyettedir. Akdenizde faal ola- ise sol gözlerin= kapayarak sağ gözlerile 
rak görünecek her denizaltı gemisinin bakmaktadırlar. _.. ---· ... -----M!· ,_............. ..... .-----

memnun olan İngiltere ile Fransa, diğer 
tarafta bugünkü dünya işlerinden gayri 
memnun bulunan İtalya ile Almanya ve 
nihayet rejimi itibarile bugünkü dünya
nın iki tarafından da ayn yaşayan Rus
yanın hal ve istikbal menfaatleri. Yeni 
konferansa Avrupa. bu üç kuvvet ara
ıunda parça lanmış olarak gidecek ve ge
rek gitmezden evvel, gerek gittikten 
sonra münakaşadan kurtulamıyacaktır. 
İspanya münakaşası, ~spnnya işleri 

değildir. Avrupanın umumi bozukluğu
nun bir tezahür vesilesidir. Bu hakikat 
bu defa bir kere daha görülecektir. 

Muhittin Birgen 

Almanyada yapılan şu gördüğünüz 
Akordiyona, cdev Akordiyon> ismi ve
rilmiştir. bunu altı kişi biredn çala -
bilmektedir. Akordiyonun yüksekliği 
1,80 santimdir. On oktavı vardır. 

Akordiyonun cesameti, yanı başında 
ki adamın elinde bulunan tnbil bü -
yüklükte Akordiyonla mukayese edilin 
ce daha kolay anlaşılmaktadır. 

dinamit ağacı 

korsan telakki edilmesi, ticnret gemile
rinin muhafaza altında seyretmelerinin 
temini gibi prensiplere mukabil, İspan
yaya giden ticaret gemilerinin de mem
nu eşya ve malzeme taşımadıklarını is
bat etmeleri mecburiyeti konulıruik is
teniliyor. Bu, Akdenlıln bitaraflığı esası 
Ozerlne oturtulmuı yeni bir rejim de
mektir. Esaslar, İspanya meselesinde 
tam bir bitaraflık temini gayesini takib 
etmekle beraber, bunlann münakaşasız
ca kabul edileceğini tahmin etmek güç
tür. İspanya işlerine karışmama komite
C'f hangi neticeye varmışsa bunun da ay
ni neticeye varması çok muhtemeldir. 
Bir taraftan Rusyanın, öte taraftan Al
manya ile İtalyanın ileri sürecekleri fi
kirlerle münakaşanın uzaması çok muh
temeldir. 

* İleri sürülen fikirlerin genişliği ve sı-
Beyoğlunda JSe~m!I :.~bi yan~n~ o~~ir k}n S c!z~ı ~er bir!r~r~d~e~d~Lmi~er. t~eJ 

kı bir bitaraflığın temini gayesile olan 
ehemmiyeti, bu rnünaknşalann zuhuru
nu menedecek kafi bir sebeb ve kuvvet 
teşkil edemez. Çünkü orta yerde dönen 
mesele, hakikaten Akdenizin emniyeti 
değildir. Muhtelif üç menfaat grupu ara
nnda mücadeledir: Bir taraftan harb is
temiyen dünyanın bugünkü gidişinden 

O!\ıtyucumuz söyledi: rnizdcn bazıları gidıp söylendiler, fakat şu cevabı aldılar: 
~Mektebin bahçesinde birkaç tane ağaç vardır. Evvelce bu 

ağaçlara yüzlerce güvercin gelirdi, son zamanlarda gelmez 
oldular. 

- Eğer kuşlara acıyorsanız bahçeye bakmayınız., 

Biz yalnız İstanbulda değil, Avrupada dahi şehir güver

Konu komşu merak ettik. Sebebini öğrenmek istedik. cinlerine dokunulmadığını bildiğimiz için bu hikayenin doğ
Baktık ki mektebin dindar .hocaları av tüfekleri ile bu kuş- ru olabileceğine inanmadık, fakat ey okuyucu sen: 

iSTER lNAN lSTER l NAN .d A '. 
• 

-- ·.--- - -- -~.JI-

Sözün Kısası 
----

Yazı Ço~ Olduğa /çin 

Bugün Konamadı 



Japonlar Çinde Kızıl bir ordu 
teşkil edildiğini bildiriyorlar 
Ayni menbalara göre 

kamyonu dün 
taqgare yüklü 100 Sovget 
Şansiye varmıştır 

Londra 9 (Hususi) Şanghaydaki J aponlar, Chanhai, Hangbow ve Nan- Tokyo 9 (AA.) - Şanghaydaki J a • 
1•Pon membalarından bildir.ldiğine ge> kinin teşkil etmekte olduğu zaviyenin pon menabiinden gelen telgraflarda Kızıl 
~. bir çok tayyare yüklü yüz Sovyet bombardıman edilebilir tehlikeli bir mın orduların mevcutları ile teşkil edilmiş 
lltnyonu bugün Şansiye gelmiştir. taka olduğunu ilin etmişlerdir. ilk cüzütam olan sekizinci Çin ordusu -
lı~~ahaza bu haber kaydi ihtiyatla te- Paghan yakininde pusuya düşmüş bir nun müvasalatı haber verilmektedir. Bu 
"'qJ[j edilmelidir. taburdan sağ kalanlardan biri, altı yüz orduya meşhur Kızıl rüesadan general 
l>iğer taraftan harb vaziyetinde bu - arkadaşının telef olduğunu söylemiştir. Chuteh, kumanda etmektedir. 

elin değişiklik yoktur. Kızıl ordu General Chuteh, Kızıl orduların ken-
Japonların kara, hava ve deniz kuv- Woosoungdeki Japon üssülharekesini disine itaat ve sadakat yemini etmiş ol-

•etıerinin sabahtan başlamış olan şid- Yangtsepou'daki Japon mevzilerine bağ- dukları Mareşal Chan-Kay-Şekin emir
~tli taarruzlarına rağmen Çinlilerin lıyan yolu boyunca şiddetli bir muha - leri altında Çin davası için sonuna kadar 
lbevzileri, bugün öğleden sonra hiç doku- rebe olmuş ve Çinliler bu yolu kesmeğe mücadele etmeğe azmetmiş olduklarını 
lltılınamış bulunuyordu. muvaffak olmuşlardır. beyan etmiştir. 
~ ......................................................................................... . 

lran Askeri Hey'ell Reisinin Erzurum1 

muhabirimize mühim beyanatı 
Başvekil 

Ankaraya döndü 

Türk - Alman . 
anlaşmasrnm 

esasları 
E 

e Ademi tecavüz misakları 
ve tecezzi kabul 

Yeni ticaret anlaşması iki etmigen sulh 
memleket münasebatını Yazan: Selim Ra~ıp Em~ 

takviye edecek s ovyetlerle Çin hükumeti ge-

Ankara 9 (A.A. )- Türkiye cumhu - çenlerde bir ademi tecavüz 
riyeti hükumetile Almanya arasında ti- misakı akdettiler. Bu misakın büyük hu
cari münasebetleri tanzim eden anlaş • susiyeti şudur ki taraflardan herhangi 
ma, Berlinde imzalanmıştır. biri hücuma uğrayacak olursa diğer ta
Mallım olduzğu üzere, 6 temmut 1927 raf, hücum edenin taarruzuna iştirak et

de Berlinde başlamış olan müzakereler, mek şöyle dursun, ona her ne suretle o
birisi birikmiş alacakların ayrı bir he - lursa olsun yardım dahi etmemeyi peşi
saba nakli mevzuu bahsolmaksızın gene ! nen taahhüd etmektedir. Bunun haricin· 
klering yolu ile eritilmesinin tesri ve te- de, bu misakın bir diğer hususiyeti de, 
minine ve diğeri bundan sonra cereyan Çin ile Japonya arasında devam etmek
edecek mübadelelerde mevcut 1diring te olan silahlı ihtilafın başlamasından 
anlaşması esasları dahilinde müvazene- bir hafta kadar sonra aktedilmiş olma
nin muhafazasına ait olmak üzere iki sıdır. 
safhayı ihtiva ediyordu. Bunlardan bi - Şimdiye kadar bu nevi birçok vesika
rinciler 31 temmuz 1937 tarihinde bir se- lara imza koymuş bir memleket sıfatile 
ne müddetle cari protokol halinde bir Çin • Sovyet Rusya ademi teca\•Üz pak
karara bağlanmış ve derhal tatbik mev- tından dolayı elbette ki büyük bir mem-
kiine konmuştur. nuniyet duymaktayız. 
Şimdi imzalanan anlaşma ise 19 mayıs Milletler Cemiyetinin manevi tesirile 

1936 tarihli ticaret anlaşması ve mer - ı muhafaza edilebileceği esase.n . meşkuk 
butatı yerine kaim olacak olan metin - bulunan sulhun daha kuvvetlı bır zaman 
dir. altına alınabilmesi bu nevi misaklann 

15 şubat 1936 tarihli kliring anlaş • mümkün mertebe çoğalmasile kabil ola
ması ve merbutatı ve 1930 tarihli Türk - bilecekti. Siyasi durumun inkişafları na

G. Rıza diyor ki : " Türk ordusunu 
fqkdirle gördüm kuvvetine inandım,, 

Ankara 9 (Hususi) - Başvekil İs -
met İnönü, yanında Marif Vekili Saf- Alman ticaret ve seyrisefain muahede • zarı dikkate alındığı zaman görülür ki, 

f ka ld namesi yeni anlaşmanın icabettirdigıv · bazı bu nevi paktların imzasına şu veya bu et Arı n o uğu halde akşam saat 
kizd h tadilatla aynen muhafaza edilmektedir. sebebi ileri sürerek yanaşmamış olan on se · e şe rimize geldi, istasyonda 

kili h · Yeni anlac::manın belli başlı esasları devletlerin vaziyetidir ki 1-rb tehlikesi-ve · er, şe rımizde meb'uslar ve ka • :.-
!abalık bir halk kütlesi tarafından ha _ şunlardır: ni yaratmıştır. Uzakşarkta Japonya ile 

trzururn 9 (Hususi) - Manevralar - sı şudur: 1 _ İki taraf anlaşma devresinde, .itli- Çin arasında böyle bir misak yapılabil-c!tn raretle karşılandı. 
ı... __ dönmekte olan İran askeri heyeti Türkiye yüksek bir başın idaresi al - İsmet İnönü trenden iner inmez A • ring anlaşmasında gösterilen a. hesap " miş olsaydı, elbette ki bugünkü vaziyet 
~n şehrimize gelmiştir. Heyet Erzu- tında tek bir şahıs gibi ışıyor. Türk halkı lan arasında kat'.i tevazün tesisi lüzumu- tahaddüs etmezdi. Nitekim Sovyet Rus-
l'ıı.~ İ nadolu klübüne giderek bazı görüş -
-"lJl nahiyelerinden olan licada rahat - idarecilerinin ve yapmak istediklerini nu kabul ediyor. yanın Japonyaya ötedenbcri teklif ede-
Ilı b meler yapmıştır. 

ulunan komutan Zihni namına albay tamamile anlamış ve onların yapıcı kud- 2 _ Bu bakımdan geçen üç yıl için _ geldiği esasları da Japonya kale almış 
~ tarafından karşılanmıştır. Vili - retlerine yardım ederek çalışıyor. sevgi gibi kuvvetlidir. de daima Türkiye ihracatı Alman ibra- olsaydı, gene Uzakşarkın durumu başka 
~~.hududunda heyeti vali Haşim İscan Türkiye dev adımlarile ilerliyor, çok Türk ordusunu takdirle gördüm, catını aşmış olduğundan elele verilerek, bir şekil almış olurdu. Bazı devletlerin 
~ılamıştır. büyük neticelere visıl olmU§tur. kuvvetine inandım. Türk ordusunun yukarıda zikredilen protokol esaslan da- haklı olarak ideia edegeldikleri veçhile 
~eyet azası Ordu evine ve Curnhuri • Türkiyede bulunduğum müddet zar kuweti bütün yakın şark memleket _ bilinde vaki olabilecek Alman ihracatı barış tecezzi kabul etmez bir küldür. O. 

oteline misafir edilmişlerdir. Heyet fında bana gösterilen hüsnü kabülden !erinin güttükleri sulh davasının zı • hariç olmak üzere anlaşma devresinde nu parçalamak istemek, harb tehlikesi-
ll~lav general Pertev refakat etmektedir. ve milletime kaqı gösterilen kardeş • manıdır. normal olarak Almanyanın Türkiyeye nin sirayet sahasını genişletmek vaziye-

_uan heyeti başkanı general Rıza ile lik hislerinden mütehassis olarak ay - Hey'et yann akşamı Karakösede ge- yapacağı ihracat hesaplanmış ve 40 mil • tini ihdas etmek demektir. Bu tarzı ha-
~liiştüm. Türkiyeden ayrılırken inti - rılıyorum. çirdikten sonra cumartesi günü budu- yon Türk lirası plafonuna varılmıştır. reketin bi\yük mahzurlarını anlatmak 

larını §Öyle anlattı: Türk İran dostluğu tıpkı büyük baş- du geçecektir. 3 _ Bu plaf
9

n esas alınarak geçen için bugünkü durumdan daha beliğ bir 
._!ürkiyede benim gördüğümün hülisa- Iannın birbirlerine karşı besledikleri Mustafa Fuat mevsim senesinin mütenazır ayların _ misal gösterilemez. - Selim Ragıp Emeç 

~=======--..... ==--=---=-==----=---::::z----=-=----=-----=------=-~,;..;;,.;::~ daki Türkiye ihracatı nevi ve kıymet 

Akdenı.ze yenı· kuvvetler go··nderı·ldı· itibarile tesbit ve herhangi mal lehine 
veya aleyhine muamele farkı vücuda 
getirilmeksizin aynı matematik esasın 

~ (Baştarafı ı inci sayfada) ceği zannedilmektedir. zindedir. Açılış celsesi şeklen vuku bu ktatbiki. ~urektilet b~l1ardan ben mü~im 
bugün artık tahakkuk etmiştir. Bu İtalya ve Almanlara göre lacak, hi be t lını ak ısmı ıçın on enJan ar tes it ve diger 

~ d t af dr t bil 1 çlmazyanateknik~apbı. kyac. ve ka- kısmının Almanyaya serbestçe b"irebil-lftn evlet, ngiltere ile Fransa tar ın - Lon a 9 (Hususi) - Bugün çıkan tal- o ur 0 ır omısyon teş- . k d k. b 
1 "- 6 eylfıl tarihinde yapılan müşterek yan gazeteleri Akdeniz konferansının a- kil edil ektir B k · huk mesı ve şu a ar ı un arın muayyen 

~\ret d b ·· k" kal - h1-··- ld la dan ec d ~ ~'tehassomısyoln danukçu. devre hıtamındaki yekun kıymetlerı· -• .e. ayni mealde birer re ceva ı gon- ım maga ma A.wu o uğunu yaz - r ve eruz mu ıs 8 .. 
._.,,__ nn mu · - d k' f k d zk. · -111ışierdir. makta ve buna sebep olarak İtalya ile ekke 1 cak hafi lsel nın aşagı a ı ı ra a me ur revız -

Al ıt· 1 P oakatır ve ce er halinde yonda nazara alınacag· ı kaydı konmuş-Niçin reci cevabi verildi. manyanın iştirak etmediklerini gös - p an t o ac • tu ta talya hariciye nazırı Kont Ciano ta • termektedirler. Alman matbuatı ise bu ------------- r. 
't-r fından bugün Romadaki İngiliz ve konferansını tamamen lüzumsuz bul - ı Bir R 4 - Fi'len vaki olacak karşılıklı ih-
~nsız maslcihatgüzarlarına tevdi edi - makta ve hiç bir netice veremiyeceği ka- umen gaz racat vaziyet ve hesaplarına göre iki 

A v11sf 11r y a harlciqe 
Nazırı Almanyaya 
Uidiyor 
Paris 10 (Hususi) - Avusturya hari

ciye nazırı Cuido Schmidt bugünlerde 
iki gün kalmak üzere Almanyaya gide
cektir. Bu ziyaretin resmi şekli Göring'in 
geçen sene yaptığı ziyareti iadedir . 

Guido Cchmidt bu vesile ile Göring 
Neurath ve daktor Schacht ile görüşme-
ler yapacaktır. · 

Paris siyasi mehafilinde, bu ziyaretin 
Mussolininin seyahatine tekaddüm etme
si nazarı dikkati celbetmiştir. 

~cevabi notada, İtalyanın evvelce ya- naatini izhar etmektedir. . gemİsİ kayboldu memleket bi1itilaf bu planda ayni pren-
tar n davete müsbet cevab vermeğe ha- italya ikinci notaya cevap vermiyor sip dahilinde de~iklik yapabilecek -
.. ~!anmakta olduğu, fakat Sovyet nota - Londra 9 (Hususi- - Romada res • Paris 10 (Hususi) - Dün Cezayir a • tir. S d kb d dU kU f · kaza 
'"<llın R h~ 4 1 · · be d çıklarında se t kte olan b" R S - Alınanyanın umumi kon3·atu"ru~ an I urnun a . _n 8CI ~ oma hükumetinin ru 1 h" etını men yan e ildiğine göre hükfunet, yre me ır omen 
ıı;~'Ştırdiği beyan edilmekte ve mesele • Sovyetlerin ikinci notasına cevap ver- gaz gemisi keybolmuştur. Geminin aki- dolayısile bazı malları ihraç etmemek- (Ba~tarafı 2 ıncı sayfada) 
"""1 L · k bet' d "ddi tte d' dilm te olduguv malfundur. Plan mu"tenazır ya uğnyanların nasıl kurtarıldıklarını "- ondra ademi müdahale komitesin - mıyece tir. m en cı sure en ışe e ekte-
"' f d 1 Lo d 9 ~:.. 'devrede Türkiyeye satmış oldug· u her. şöyle anlatıyor: 
~aydalı bir surette müzakere e i e • n ra (Hususi- - Bütün gazete- Y"· 

ğ d l hangi. malı ~Ler hangı' memlekete ı"h _ - Kaza, saat 15,30 da oldu. Son kaza-e i mütaleası ileri sürülmekte ir. er, yarın toplanacak olan Akdeniz kon wı 
f M•JJ tJ Cem• t• raca devam ediyorsa Türkiyeye de ih _ zede denizden 16,30 da çıkarılabildi. De-Almanyanın red cevabı eransına uzun makaleler tahsis etmiş- 1 e er ıye 1 

J)oğ h l ı d' raçı taahhüt edıy' or. nizden sahile bir kalas dayadılar. Sahil-L • rudan doğruya ademi müda a e er ır. 
"Ottı. t D ·ı T J " 1 k • 6 _ Bundan bac::ka menc::e şehadet- den bir adamı ayaklarından tutup bu ka-ıt... •• 'esine gönderilmiş olan ayni meal- aı y elegraf diyor ki: ey u onseyı :ı :ı 
~ 1t. in namesı' mecburiyeti tesıs· edı"lmekte ve lastan aşağı sallandırdılar. O da ellerile ı.... · nlman cevabında bilhassa Laipzig giliz ve Fransız filolan 
"Cll\r K f İ 1 iki taraf, hususi muvafakatle alınmış kendisine uzatılan kazazedenin ellerini t . a zörüne karşı yapılan hücum zik · on erans için ngilterenin yaptığı 8 b h 
M:ı İ kl fl p U sa 8 spanya mallar transformasyon do1ayısı'}e mı"l. tuttu. Ô adam kazazedeyi, yukarıdaki • ti~>q lllekte ve talyanın konferansa iş - te i ere aris tamamile taraftardır. 
!'aJc d 1 d B kl'fl d h İn deJegesı·nı·n reı·sıı·gw ı·nde lileştirilmeş mallar hariç olmak üzere ler de ayaklarından onu çektiler. Bu işin lliırb etmemesin e hak ı ol uğu beyan e- u te ı e~ e bil assa giliz ve Fran d - · h 

k 1 1 ıd bl.rbır· ı'nden mubayaa ettı"klerı· mallan bu biçimde ne kadar sür üğuniı siz ta • e tedir. sız fi o arı arasında Akdenizde sıkı bir ı 
açı milli hudutları dahilinde istihlaki ve min edin... Koca mahallede, bir tahta ,.,. Korsanlığın önüne geçilecek teşriki mesai derpiş olunmaktadır. Cenevre 10 (Hususi) _ Milletler Ce _ d' b'l b ı d ı 

".aka tekrar başka bir memlekete ihraç et • mer ıven ı e u ama ı ar.• ~ t, ayni mehafilden bildirildiğine Times gazetesine göre, Akdenizdeki miyetiiıin 23 üncü alelade içtimaı bu sa- * 
' konferans muhakkak surette top . harp gemilerinin adedi daha ziyade art- bah saat 9 da başlamaktadır. Konseye meyi taahhüt ediyor. Buna mukabil, kaza mahalline iki im-
"'11 caktır. Hükumet Akdenizdeki kor - tırılacak ve konferansta bütün devlet • İspanya hükUıneti delegesi, Valansiya 7 - Müddet 15 eyllll 1937 den itiba - dadı sıhhi otomobili birden gönderilmiş-

ığın önüne geçmeğe azmetmiştir. lerin Akdenizde kendi harp gemileri hükumetinin hariciye nazırı Negrin ri- ren 31 ağustos 38 c kadardır. Mayıs için- ti. Bu otomobillerden birisi, kazazedele-
lt ilk toplantı vasıtasile milliyeti her ne olursa olsun yaset etmektedir. de ve bu ay sonuna kadar iki taraftan bi- rin nakline kafi geldiği için, diğeri boş 

\ Onferansın ilk toplantısı yarın Nyon- bütün ticaret gemilerini himayeyi tn- Ruznamede mevcut meseleler arasın _ ri denonse etmek istediğini bildirmediği döndü. Boş dönen otomobilin şoförü, va· 
,ktedilecektir. Diğer celselerin Ce - ahhüt etmeleri teklif edilecektir. da İtalya ve Almanyanın müdahalesi takdirde müddet hitamında kendiliğin • zife göremediği için adeta müteessirdi. 0 
' ede yapılması çok muhtemeldir. Esa. Daily Ekspress gazetesi, kabinenin hakkında İspanya hükumetinin resmi den bir yıl olarak uzıyacaktır. sırada otomobile binmiye hayli heveslen
~ .bıdayette konferansın toplantı ma - dünkü toplantısında denizaltı gemile - müracaati ve Çin _ Japon harbi hakkın- 8 - Anlaşma her tüccarın odalara ve diği anlaşılan bir genç kadın, denizden 
'-ıli~ıarak Cenevre derpiş edilmişti. Fa· rine ~arşı beynelmilel bir müdafaa pak da Çin hükumetinin raporu vardır. Kon- Türkofis şubelerine müracaatla öğrene- kurtarılan çocuğunu, harekete hazırla • 
~ illetler Cemiyeti konseyinin de tına Ingilterenin iştirak etmemesine ka seye İspanya delegesinin riyaset etmesi, bileceği diğer kısımları da ihtiva ediyor. nan bu boş otomobile yerleştirmiye ça • 
la.. -.evrede toplanacağı nazarı itibara a- rar verdiğini yazıyor. M"ll tl C . . k . . b Ameli bakımdan da gayet açık, tefer- lıc::ıyor·, şofo-re·. 
~ ı e er emıyetı onseyının u tarihi :.-
~ak, Almanya ile İtalyayı kuşkulan- Cenevre 9 - Nyon konferansına kar içtimına büsbütün yeni bir veçhe ver _ rüatlı ve pl3nlı bir makanizmaya malik _ Yavrumun da kolu kırıldı ... Dur ..• 
~amak içın Nyon daha münasip görül- şı Almanya ve İtalyanın menfi hare - mektedir. olduğundan her tüccarımızın dikkatle o- Gitme ... diye bağırıyordu. 
~ u. Şimdi ise, böyle bir endişe mev • keti malfun olmakla beraber Milletler kuması lazım bir haldedir. Yeni anlaş - Fakat bu kazada yaralanmayı kendisi-

bahs değildir. Cemiyeti Genel Sckreterligwinden kon. Zek i Rıza "'ulbol manın iki memleket arasında mevcut ti-
ıı ne y~diremiyen kabadayı yumurcak, iki lo .\rnavutluk ta iştirak etmiyor feransın cuma günü saat 16 buçukta cari münasebatı radikal şekilde takviye kolunu havaya fırıldak gibi döndürüyor, 

~rıdra 9 (Hususi) - Akdeniz konfe· belediye dairesinde açılacağı tebliğ o - Ajanllğından çekildi edeceği muhakkaktır. ve yırtınıyordu: 
~na davetli bulunan Arnavutluk hü- lunmuştur. İstanbul futbol ajanı Zeki Rıza istifa İhzar edilmekte olan anlaşma metin- _ Ben onun iki misli yerden atlarım 
~ti, şimdiye kadar hiç bir cevab gön- Fransız ve İngiliz mehafilindeki nok etmiştir. Zeki Rızanın istifasına, festival lerinin Türkofis şubelerine ve başlıca ti- be ... Bu kollar kırık mı be? Araba hoşu
~rniş olduğuna nazaran, İtalya ve tai nazar konferansın artık hiç bir si - maçlarında mıntaka reisinden aldığı ta· caret ve sanayi odalarına tebliğ edilmek na gittiyse kendin bin ... Ben hasta ara • 

Ya gibi konferansa iştirak etmiye- yasi alika uyandıramıyacağı merke - limat dairesinde hareket etmemif olması üzere olduğu haber alınmıştır basına binmem! 
sebep OlmUftur. 



41 Sayfa 

Altı ayda bir tifo aşısı 
yaptırmak lizım 

SON POST'. 

Esnafa kredi 
teminine çalışılıyor 

Esnaf Cemiyetleri Reisi ve umumi 

Çocuğunu sokağa atan 
kadın ,mahkiim oldu 

katipleri dün Esnaf Cemiyetleri müra- Kasımpaşada oturan Emine ismin - dördüncü ceza mahkemesine veriırni§• 
Gelecek sene şehirde tifo salgınına meydan vermemek k.abc şubesi müdürü Kazımın riyase - ~e bir kadın, gayri meşru olarak ka - tir. Dün dördüncü ceza mahkemesin , 

tınde toplanmışlardır. Bu içtimada zandığı bir çocuğu bir müddet evvel do de bu dava bitirilmiş Eminenin ken • 
için şimdiden tedbir alınıyor muhtelif işler görüşülmüş, bazı karar _ ğurmuş, bir gece, Kasımpaşada sokağa di çocuğunu sokağa bıraktığı sabit ol· 

İstanbulda her sene haziran, tem - yaz mevsiminde baş gösteren tifo sal. l~r ver!11:1~ş~ir. B.~ meyanda esnafa kre bırakmıştır. Çocuk ertesi sabah sokak- duğundan '4 ay müddetle hapsine karat 
ınuz ve ağustos aylarında ziyadeleşen gını münasebtile talimatnamede ye - dı temını ıçın muşterek bir rapor ha .. ta bulunmuş, Darülaczeye götürül - verilmiştir. 
tifo vak"aları bu yaz salgın Tieklini al • niden tadilat yapılacak, icap eden ye- zırlanm~sına ?a karar verilmiştir. müş, bir kaç gün sonra da orada öl - Emine, çocuğunu sokağa bırakma : 
ırıış ve Sıhhiye Vekaletinin almış oldu- ni tadilat şeklini Sıhhiye Vekiileti hıf- Ce?1ıy~t bı~a~da açılan dispanser müştür. Çocuğu.Eminenin sokağa bı - dığını, çocuğun kendisine ait oımadı 
ğu tedbırlcr sayesinde bu vaziyet an- zıssıhha mütehassısı Zeki tesbit ede - esnaf ~le ~ılelerı ıçın çok fayd_alı olmuş- raktığı anlaşılmış, yakalanarak asliye ğını söylemektedir. 
cak Ağu tos sonunda normale çevril - cektir. tu~. ~.ımdıye kadar 619 kişi tedavi gör - ,,,___........_ __ __....__ 
mıştir. Aıehimum tıfo vak'alarırın ço- Tifo hastalığının şehirde tehlikesiz mu~tur. ~u sebeple şimdilik küçük bir Emllk sahtekArhğmdan tevkif 1 Re'sen takdir komisyonu 
Ealdığı a ıur haziran, temmuz ve ağus- bir hal alması üzerine muvakkaten ku r:v:: v~. 11:rde bir hastane açılması dü edilenler dördü buldu beraet etli 
tosdur. I an bul hemen her sene bu fe- ı ulan aşı istasyonları dağıtılmıştır. Sıh şunulmuşt.~~: Cemiyetı~re yazılı olsun, liıkete n aruz bulunur ve şchırlıler den biye müdüriyeti etibba odası vasıta- o~masın butun esnaf dıspanser ve re - Taksimde kendilerine ait olmıyan Beyoğlu mıntakası varidat tabak , 
hır çoğu maalesef bu hastaı.·m pen - sile doktorlardan haziran, temmuz ve vırdc meccanen muayene ve tedavi e - btir arskayıhkten<tali1" erine aitmtl ~JgibAi gös - ~u1~.miıl"tdürud·· Tbe\1'fik Dem(Biroğ~u1nune~~ · d -

1 
• dilecektir erere sa e pu sene erı e rma - ıs ıgı a ın a u unan eyog u r 

çesın c er.r. agustos ay arı zarfında ne kad~r tıfo a- .... · . t kd" k · d ) b" ·· dd t eV' 
Nüfu u çok ve o nisbettc dağınık o- şısı yaptıklarının sayısını istemişti. Kuçük esnaf tarafından Cumhuriyet nak adında blrıne satmaktan suçlu a ır omısyonun a ır mu e _ ·d· 

lan şehrimızi bu felaketten kurtarmak Doktorların ekserisi bu husustaki ce - bayramında Çarşıkapıda ayakkabıcılar Jorj ve Olimpia geçenlerde yedinci sor v~l ~ukaz:erat~. Y~~suzluk yaptıgı 
1 

• 
· · · · . kooperatT b" d b. · ı h"'k' ı·v· t kif d' . dıasıle aslıye 3 uncu ceza mahkeme . lçın ne gıbı çare'ere baş vurulmas1 i - vaplarını vermışlerdır. 1937 yılı son ı ı ınasın a ır sergı açı a - gu a ım ıgınce ev e ilınış, aranan . k d"l . . B' '"dd 1Jetl 

d -· · b" k ·· b" ·· d h' d 1 1 caktır 8 f . . . d diğ b. sıne sev e ı mıştı. ır mu etten 1 

4!ap e ecegını tes ıt etme uzerc ır uç ayın a şe ır e aşı anan arın sayı • İ : o ırı ısının e er ır suçlu da bu • d t kt 1 uh k dün bi1 

rnüddet evvel Sıhhiye Vekaleti hıfzıs - sı 3.50 bindir. Tifo meseleleri etrafın- . ~t~da_, matbuata da, küçük esnaf }unmuş, bir iki gün sonra da onun tev- e.vam ~~~ e ~-~n ~ da w e~e Te\1 • 
ııhha umum müdürü Asım ve UıbÖra - da Istanbul Sıhhiye Müdürü Ali Rıza ışlerını takıp_,ve himaye etmesinden kiline karar verilmişt" ~ş ~· 1~1 sa ı 0 ~ad ı~n a~ kJall' 
tuar şefi İstanbual gelerek tetkikat yao bir muharririmize şunları söylemiş .. dolayı teşekkur edilmiştir. V il :-'-d b. .ı. d b ıtrokg u ve a~lmia .şt~ arı 

8 

1 d B 
"k · • r as ~· e ır sımsann da bu iş- a erae ararı ven ır. _, 

mış ar ı. u tetkı ata daır hazırlanan ır: Bi Jt l - .L 1 l"'k d ld .. b -··-......... - .... - ......... -.-· 
:rapor Vekalete verilmiş ve vekalette «- Tifo salgınına normal vaktin - r 8 yan Br11eoloğ e a a .a ar o ugu tes it edilmiş, dün sonunda, Vasi! de tevkif olunmuştı.tf· 
te.1kil edilen bir komisyon istanbulda den evvel nihayet verdik. Bu bakım • Denizlide hafrlgaf d~ V~~:ı yakal~a.r~ yedinci sorgu ha- Bu sahtekarlığa ait davaya yakınd~ 
bu ıdan sonra tifoya karşı yapılacak dan şehirde tifo tehlikesi epey müddet kıınlıgıne verilmiştır. ~a_pılan sorgu asliye mahkemesinde bakılacaktır. 

:::~~~·~:7y:san:~;:;ü1;~:~ ;~:~!~ı: :y~~~~~~·~u~1::.~ G~::~ı/~n; ;~; ~~.f!c~~eoloji mütehassısların - Bey o g"' .. l .. u __ H __ _..al __ k __ e __ v ı· b ı· r 
tır. Bu esaslara gore, kış ve yaz Istan- salgınına meydan vermıyecegız.» dan profesör Jakoli Denizli civarında-
bul belcdiyc.t sınırlan dahilinde her - ki Afrocfizios harabelerlnde hafriyat •k• 1 g~n bir, i~ tifo vak'as~na rastlandığına Bir amele kömür ambarına dnıın yapmak üzere memleketinden şehri.. musJ ı şen 1•g"' 1• hazırlı or 
gorc hangı evde hır tıfolu bulunursa Dün rıhtunda bulunan Fransız baıı- mize gelmiştir. Profesör aynca Kütah- y 
o mahalle kamilen aşılanmağa mecbur dıralı La Martin vapurunda kömür ya, Uşak, Isparta, Afyon, Konya, An
tutulacaktır. Eğer bu gibiler ::ılh ay ev- vermek işinde çalışan ~iman şirketine kara ve Eskişehir civarında arkeoloji 
vel aşılanmışlarsa kendilerine tek aşı mensup amele Hasan oglu Abdurrah - bakımından tetkikat yapmak tizere bir 
tatbik edilecektir. Mekteplere tifo aşı - man müvazenesini kaybederek kömür kaç güne kadar yanında mi.ize ko -
sı şehadetnamesi bulunmıyanlar alın- ambarına düşmüş, muhteilf yerlerin • miserlerinden Şehap olduğu halde se -
mıyacak, son altı ay zarfında aşılanma- den yaralanarak hastaneye kaldırıl - yahate çıkacaktır. 
mışlar a!;ılanacaktır. Bekdiyc doktor - mıştır. ----------
Jan hastalığa çok miktarda rastlanan Bir kız pencereden düıtü Ders kitapları• 
bekar oda'an, amele yatakları ve fa • İshakpaşa caddesinde Vedadın altı 
kir pansiyonlarda s:k sık teit"şler ya - yaşındaki Ayten adlı kızı evin dört met Ve bir mu••racaat 
parak tıfolulara rastlarlarsa derhal te- re yüksekliğindeki penceresinden dü -
davi altına alacaklardır. şerek başından ve kulağından ağırca . Her sene olduğu gibi 937 - 938 ders 

Belediye -~bıta talimatnamesinde yaralanmış, Gülhane hastanesine kal - yılı kitaplarını satmak için bir çok taş-
lon defa tadıla tyapılmıştı. Fakat bu dırılmıştır. ra bayilerinin Maarif Vekaletine mü • 

Türkkuşu filosunun turu 
muvaff akiyetle bitti 

Filo azaları hava kurumu erkanı ile birlikte 

30 ağustosta başlayıp 5 eylule kadar le uzun bir seyahat için kendilerine lü -
4eva meden havacılık haftası münase - zumu olan seyrüsefer, araziyi yakından 
betile, bir Trükkuşu filosu Ankaradan tanıma, pusula ve toplu grup uçuşu gibi 
kalkarak uzun bir tur yapmış ve evvelki tayyarecilikte çok mühim hususları ya
gün tekrar Ankaraya dönmüştür. Bu fi- kından tanıyacaklardı. Hemen bütün 
lonun komutanı yüzbaşı Zeki Gülsün, seyahat müddetince, direksiyon, talebe -
tur intıbalarını şöyle anlatmaktadır: mizin ehil ve kabiliyetli ellerindeydi. 

- l eyliıl sabahı, yanımıza hava ku - Grup uçuşlannda yan yana, filosuz u -
rumunun beyannamelerinden kafi mik- çuşlarda şehirler üzerinde uçarken, öyle 
darda alarak yola çıktık. Ergazi kampın- sanıyorum ki, Türkkuşu filosu halkımı
da motörlü tayyare kurslarına devam c- zın çok yerinde olan takdirlerini kazan-

dcn ve yalnız uçmağa muvaffak olan ta- dı. 
lebelcrimizden bazıları da bu tura iştı- Bu defa ziyaret ettiğimiz şehirlerimiz
rak ediyorlardı. Fılomuz, beşi mekteb, den İzmir, Bursa ve İstanbulun kahra -
biri de çift motörlü paraşüt tayyaresi ol- man halkı, Türkkuşu çocuklarını, büyük 
mak üzere altı tayyareden mürekkepti. kütleler halinde. çok candan karşıladılar. 

Muallim arkadaşlardan Vecihi, mual- Bizim için coşkun tezahürat yaptılar. 
Paraşütçülerimizi başları üzerinde taşı -

lim muavinlerinden Tevfik, Muammer, 

Hilmi ve Said de beraberdi. Avrıca kız-
w ' 

lanmızdan Yıldız ve Naciye Toros da fi-
loda vazife almışlardı. 

Talebemiz, Ergazi kampında na1..aı i 
bilgilerden başka kendi kendilerine uç
mayı da öğrenmişlerdi. Bu turda da böy-

dılar. Arkadaşlarım ve talebelerimin al
dıkları neticelerden çok memnunum. Mo
törlerimiz en küçük bir pan bile yap -
madan 1500 kilometrelik mesafeyi aştık. 
Bugün de, çalışmalarımıza yeni bir hızla 
yeniden başlamak üzere kampımıza dön
milş bulunuyoruz. 

racaatlar yaptıkları haber verilmekte -
dir. Bu arada kitap satışlarile meşgul 
olan bayilerin ileri sürdükleri mülaha
zalar şayanı dikkattir. Bunlann fikrine 
göre, bu nevi kitap satışları, münhası - Musiki §enliğimn dün provası yapılırf-::n 

ıran kita~lmçılık1 .1da. meTuhşgulfi~lan. m~bessehse- 28 Eylfil cumartesi akşamı, Beyoğ - len bu şenliğin programı şı: şekilde teS 
ere ven c ı ır. a yecı gı i, ır-
davatçı gibi kimselerin kitap satıcılığı lu Halkevi ~alından Taksim stadyo - bit olunmuştur: lt 
yapmaları esas meslekleri kitapçılık 0 • munda venlecek olan konser ve yapı- 1 - İstiklal marşı, 2 - Şenlik hS · ı ·· kt ı k "ki 1 v kında bir söylev, 3 - Orkestra ve ıcord 
an muesseseleri zarara so uğu gibi sa aca musı şen igi için icap eden ha- tarafından milli havalar ve garb esef' 
tışların layıkile inkişaf etmesine engel zırlıklara devam olunmaktadır. Dün de leri.. Konserin programı arasında 1\10" 
olmaktadır. Kitapçılar, kendilerini ız- Halkevi binasında ikinci bir prova ya- zart ve Hayden'den parçalar, Juhıı~ 
rar eden ve binnetice satışların revacı- pılmış, provaya iştirak eden amatör Stravusun meşhur •Mavi Tuna> vsl 
na mani olan bu hale bir nihayet veril- gençler büyük bir başarı göstermişler- si, Sezai Asalın •Türkü> adıyla arrııO', 
mesi için Maarif Vekaletine müracaat d · o ır. nize ettiği bir halk şarkısı vardır. r 
etmiş ve bu hususta bir karar alınma- Gençliği san'ata teşvik ve halka kestrayı müzisyenlerimizden Seyfet ' 
smı istemişlerdir. musiki zevki aşılamak için tertip edi - tin Asal idare edecektir. 

C c:============z=====-=========================~ 
Doktor Hafız emal vali istimIAk edilecek yerleri gezdi 1 Şehrin bir günlük au sarfiyatı 

Mesleki tetkikat için Faris, Londra, ~~li ve Belediye Reisi Bay Muhit - Belediye sular idaresi şehrin suıaıı: 
ve Berline giden doktor muallim Ha • tin Ustündağ belediye fen işleri şua - ması ve yıkanması için her gün rnl18~, 
fız Cemal, seyahatten dönmüş, Divan - batı müdürlerile muhasebe müdürünü yen miktarda su verecektir. Bu itib8r, 
yolundaki kabinesinde hastalarım tek- beraberine alarak şehir pl3nı mucibin- la bir haftalık bir tecrübe yapıımn1' , 
rar kabule başlamıştır. ce istimlaki icap eden yerleri mahal - tadır. Bu tecriibe esnasında şehrin ) 

1
9 

Mecidiye köyü tramvaylan çoğaltıldı 
Mecidiye köyü ile EminönU arasın

da çalıştırılan tramvay arabalarının 
sayısı pek az olduğundan Şişli ile Sir
keci arasında işleyen tramvay arabala
rı bundan sonra Mecidiye köyü - Sir -
keci arasında işleyecektir. 

-·ERTÜtaRULSA-DI ti·K-···-
Bu gece 

Heybeliada iskele 
tiyatrosunda 

Bllyllk mllsnmne 

Merzifon Şairleri 

Vehbi Cem 
Merzifonun yetiştirdiii .s. kıy
metli §aire ait emekli bir tetkik 
mahsulüdür. Fiatı • 40 » kuruş. 

Mevcudu bitmek üzere olan bu 1 
eser İstanbulda yalnız (Remzi 

Kitaphanesinde) satılmaktadır. 

~---------------

!inde tetkik etmiş ve bu hususta lazım kanması ve sulanması için bir )1af\ 
gelen direktifleri vermiştir. zarfında sarfolunan su miktar! tes~~ 

Bu sene yapılacak istimlak muame- edilecek ve bu miktar bir güne tak51 
, 

leleri için 937 bütçesindeki tahsisat - edilerek günlük su sarfiyatı anlaşıl9 

!:~ ::!!1!ı:.!~~a.c!!~~··-·· • • • •• • • ~:~t!~ •• • •• •4·---~ 
Dünyanın 8 inci harikası ~-.-, 

BAY TEKiN AFRiKADA 
-. Pek 

937-938 

yakında 
--·----

senesinin 

? .•.. 

AKAY İşletmesi Müdürlüğtındeıı=_ 
Yürükali Plajı iskelesine 14 Eylül 193 7 tarihinden sonra vapur uğraınıyac:ı1' 

tır. (5998) 
----~---------------~--~-----~---~~~------

Devlet demir yolları ve limanları 
genel Direktörlüğünden : 

işletme 

• de1l 
Servis ve salon vagonlarına mahsus D. p./18 No. Iı tarife, 15.9.1937 tarihıl1 

itibaren Avrupa hattına da teşmil edilmiştir. (3260) (6035) / 

T. H. K. Satınalma Kom:syonundan : 
3 milyon zuf bastırılacaktır. 13/9/1937 saat 15 de açık eksiltme ile ınünaJc~~ 

yapılacaktır. İstekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde ~rtna:ıııesı 
görebilirler. (6046) 
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Sivas konuresiôln yıldönümü 
taza h üratl a kutlu ı andı 

Sivas (ltUSUll) - Stvaa lfonıresbıln kongresinin JDymet ve mahiyetini anlat-
11 inci yıldönümü tezahüratla tutlulan- tı. Bundan sonra kongrenin toplandığı 
mıştır. 4: eylfil 19}9 da Sivas kongresinin u. binası önüne gidildi ve bir geçid res
toplandığı salon o günkü halini bugün mf yapıldı. Geçfd remıini müteakib kon
aynen muhafaza etmektedir. Burası yur-
dun en büyük inkılA.b milzesi haline ee- gre salonu ile AtatürJdln yatak odası ge-
tirilecektir. zildi. Gece fener alayları ve bftyük ıen· 

Bu mutlu güniln yıldönümilncle saat 1fkler yapıldı. Resimde tezahürata ifti
ikide Cumhuriyet alanında büyilk bir .rak edenlerin Cumhuriyet meydanından 
tören yapıldı. fstiklll mal'§lD.dan ıonra tarlht lise binasına lidi§leri görülmek
kültür direktörü Cemal Gültekin Sivu tedir. 

Yurtta spor harekatları 

8011 POl~A 

lzmitte bir genç 
çarşı ortasında 

1 

izmir şenlik içinde 
9 Eylül Kurtuluş Bayram 

emsalsiz oldiı 
bir kadını öldürdü Halk erkenden sokaklara döküldü, balkın Fuara 
İzmit (Hususf) - Burada çarşı orta- . girebilmesi bir bidise oldu 

sında bir cinayet olmuş, Uz Mehmed ol· (Bcıştanı1ı l ftCi mfl1adtı) /dilen zafer alayının yürüyüşüyle ba 
lu Osman Havva isminde bir kadını se- Bu sabah Çarşıiçl, Kemeraltı ve Kor- Iamıştır. Basmahane meydanında t 
kiz yerinden bıçakla vurarak öldürmüş- don boyunda yürümek hemen mümkün lanan alay atılan bir topla harekete 
tür. olamaz bir hale &elmiiti Sabah saat 8 de ıniş ve Tilkrnk, Arastaiçi, Bqotur 

Havva Osmanm metresi, bir rivayete resmt dairelerle Parti ve hususi kurum • Xemeraltı, Hükfimet, KıtlalSnil yolu 
göre de imam niklhı ile bağlı karısı imiş lardan davetli olanlar C. H. P. binasında le Birinci Kordondan geçerek CUrnh 
ve birkaç sene bir arada yaşamış. toplanmıılar ve oradan otomobil ve oto- riyet alanında Atatürk heykeli ooün 

Bir aralık Osman bir buçuk sene ka- büslerle Halkapmardald tehitlile gidi • e gelerek kendilerine gösterilen yer 
dar süren bir müddet için ve vazife ica- lerek ordumuzun İzmire ilk girifi günün- leri almışlardır. 
bı İzmitten ayrılmış, yalnız kalan Havva de .0~adaki fa~da ~en _bir ka~ ser • Burada söylevler verilmiş ve At 
da bir arabacı ile birlikte yapmaya baş- serının kurşunlaıile tehit diifenlerın me- türk heykeline çelenkler konuhnuş 
lamış ve Osmanm evini terketmiş. zarı başında evveJA İatikW marp çalın • .tur. Bu esnada onuncu yıl mUfı çalı 

Osman işini bitirip te İzmite dönünce ~I ~e sonra heyecanlı 16ylevler veril • nıyor ~e bütün hallt bir ağızdan 
Havvayı bularnaDll§, onun bir arabacıya mıştır. marşı söylüyordu. 

Bundan sonra bir manga tarafından a- Gec f la 
metres olduğunu öjrenmiı, bu vaziyet tılan birer el kurşunla phitlere karp de "'-~-~· a 'ytirı. yapıldı. Halkev· 
izzeti nefsine dokunmUf ve Havvayı 61- saygı bortu yerine getirilmiftir. H:ıtwtt:r ~ · 
dürmeğe karar vererek aramaya başla- B tö d 11 arilerimiz, Et- Atatürk e ve nun arkadaşla 
m.ıştır. u ren en sonra T na ve kahraman orduya şükren ve m 

refpap, Tepecik, Halkıpmar iltibme • netlerini 
Vak'a günü Oaman IÇ8l'fld• bakkal tinde üç .koldan plıre IÜ'Jlrlllerdir. Kah- sunmaktadır. 

Mustafadan şeker alırken Havva da ge- ramanlar halkm. aTkıf'ın arum.da kesi- Pmra lriicam 
ne bir §eY almak için ayni dflkkina gir- len kurbanlar ve 1lf& niclalan içinde yol- İmıir 9 - İzmiriıı kurtulut yıldö 
mit ve bir buçuk senelik aynlıktan sonra larına devam etmiflerdir. Saat 15 de Ka- nümü dolayısile şehrin çok kalaba! 
bu ilk ka:rpl8f1ı Olmanda da Havvada da difekaleden ablan bir topla müfreze olması yüzünden fuann beş kapısın 
ant bir heyecan uyandırmıştır. komutanı tarafından hükftmet konağına toplanan halkın bilet alabilmesi ve f 

Osman Havvayı &örünce tek kelime ve kışlaya ganJ..ı bayratmuz çekilmiştir. an gezebilmesi bir hadise halinde g' 
söylemeden bıçağma sanlınI§, Havva da Bu esnada mızıka bayrak mar§lDl çal • ze çarpıyordu. Bu sebeple fuar açıld 
Osmanla karşılapca onun gayri tabiJ m.ıştır. Bundan .anra ilbay Fazlı Güleç ğı gündenberi en müstesna ve kalalı 
hareketlerinden ürkerek kaçmak istemiş, 9 eylwün manasını tebarüz ettiren bir lık gününü yaşamaktadır. 
fakat buna meydan bulamamıştır. Os- söylev vermi§tir. Yirmi gündenberi 400 bin kişini 
man bir anda kadının üzerine atılmış ve Nutku müteakip askerlerimiz tarfın- gezdiği fuarda göz alıcı Trakya pav 
bıçağını rasgelen yerine batırmaya baş- dan geçit resmi yapıllDl§tır. Saat 10,30 da yonu olmuştur. 
lamıştır. Bu kanlı manzaradan korkan Atatürk~. Karpy~adaki annesinin me· Fuarı gezenler çelik ordunun yur 
bakkal Mustafa da düşüp bayılmıştır. zarına gıdilerek bır çelenk konulmuş ve müdafaası yolunda gösterdiği b .. ·· 
Kadının canhırq çığlıklarına ~aı4§ı öğretm~n ~~ Vedia tar~dan bir sôy· hamleyle beraber Trakyanın deier 

halkı koşmuş, polisler yetişmiş, fakat ka- l~v. ve~ılmıştır. Ve 9 ey~~un programının ve bereketli yurd bölgesinin kalkının 
dıru Osmanm elinden kurtaramamışlar- ,bırı;ıc:ı ~mı sona erm.ışür. yolundaki ileri hamlesini bir arada g .. 
dır. Gözü dönen Osman kadın öldükten . Ikincı kısım saat 16,30 da tertip e • mektedirler. 

:=~~~=y~ ~:.:,bniş ve Allşehlrde 11ııkiiğit~ r·'B,; ;uÇtan adllge de 
- Oh.. Oh .. dlye yaptıfı.ifle hıncını Su baatı Mes'uldürl ,. 

Silivri (Huswd) - Silivri İd.manyurdu J tamonu gU.reşçilerl kar§llaşmasmda 56 aldığını ifade etmek istemiştir. Katil Os-
ıençleri Çatalca İdmanyurdu gençleri kiloda Kastamonulu Hasan Samsunlu man tevkif edilmiştir. (Başta.rafı 1 nci sayfada) 
Oıe bir maç yapmışlar ve Silivrililer 1-0 Mehmedi 20 dakikada, 61 kiloda Kasta- miş, muhakemenin devamı sırasınd 
galib gelmişlerdir. monulu Muhlis, Samsunlu Rükabiyi beş Zafranboluda yangın da tahliye olunmuştu. Bu davaya d .. 

Maç çok heyecanlı olmuş, fakat maa- dakikada ve tu§la, 86 kiloda Samsunlu Ne Zafranbolu (Hususi) _ Zafranbolu de devam edilmiş, müddeiumumi iddi 
le&ef Silivri oyunculan sahada yumruk- §et Kastamonulu Olmanı 18 dakikada bağlarında Hacı Çivicinin evinden yan asını, Salahattinin vekili de müdafaa 
lanmış, merkez mahacimi Turgud Atıl- puvanla, 72 kiloda Kastamonulu Cemil, gm çıkmış, birdenbire g~lemiş ya- smı yapmıştır. Müddeiumumi, suç 
gan da dövülmüştür. Samsunlu Hazımı 12 dakikada sayı ile, ,nındaki Tenekeci Osmanın evine ~ira • sabit olduğunu söylemiş, SalAhattin 
Zabıta kargaşalığın önüne geçmiştir. '19 kiloda Kastamonulu Salim, Samsunlu yet -etmiştir. Fakat yangın söndürme ihtilas ve sahtekarlık suçundan teczi 

~simde ~ilivri İdmanyurdu takımı gö- Sdleyma~ı 27 saniyede tuşl~ yenmişler- teşkilatı derhal yetişmiş, ateşin daha yesin! istemiştir. Noter Salahattinin v 
rülmektedir. dir. 87 kiloda ~.~u A~il ile Ka$ta- fazla büyümesine meydan vermemiş kili de müdafaa sırasında demiştir ki 
hmitte atletiırm ve deniz müsabakalarJ monulu Faruk gureşmi§lerdir. 17 dakika ve yangın iki ev tamamen yandıktan Müveklôlimin suçu, ihtilas ve sah 

güreşten sonra Adil hAkim oynadığı için sonra söndürülmn"""ür. tekarlık çerçevesi dahilinde mütalea 
İzmit (Hususi) - Burada yapılan at· l'b W9• dil Olsa ı 

ga ı addedilmiş, neticede Samsunla -- -----·--·· emez. o sa, noterler kanunu 
letizm müsabakalarma İdmanyurdu ve Ka t h~:1- ·· hs 'b o s amonu maçı beraberlikle neticelen- döndüler, hararetle karşılandılar. nun w\.uıU ma usu mucı ince, 5 li 
~yeşil iştirak ettiler. 100, 200, 400, ıroo, mişür. Balıkesir • Bandırma Dla"' radarı 200 liraya kadar para cezasil 
1500, 5000, 10000 metre koşularda, cirid, r ı d ı b·ı· n· ı h ht' 

Eskişehirde Atatttrk büstü maçtan Balıkesir - Balıkesir - Bandırn;ıa ceza an m a ı ır. ınaena ey , i ı 
yüksek atlama, disk ve üç adımda Akye- muhtelitleri maçı ikinci partide Ban - lis ve sahtekarlıktan beraetini ister· 
§il sporlular yeni ve parlak zaferler ka- Eskişehirde vali Kadri Uçok tarafın- aır· ·ı· il Sonra, müvekkilim eg· er bu suçu i 

dıI G 1 bl li H.. "d O k dan t t'b dil Atat•· k h'' tü f b 1 ınanın 1 ıraz e yarıda kalmıştır. Doğa.nhiıan:lan bir wmzarcı zan ar. a i ere va · amı s ay ta- er ı e en ur us ut o Balıkesir 4_2 galipti lemişse, iddia makamile adliye müfet 
rafından bizzat mükafatlar ve madalya- müsabakalarının birincisi. İdmanyurd'U İzmirde milhim maçlar cumart • Doğanhisarda iki ev yık.ılm.11 ve 3 ti~i de bundan mes'uldür. Çünkü no 
lar verildi. ile Türkgücü arasında yapılmıı, Türkgü- bqlıyor esıye yaşında bir çocuk ~esile birlikte sel .terliklerin her sene teftişi icap eder. 

Deniz müsabakalarına Hereke, Kara- cü 2-l mağhib vaziyette sahayı terket- İ . ( H t ) .,,~ .. _ uml altında kalarak bogulmuşlardır. Bu teftiş yapıldıysa, suç neden 0 
İzmi miştir. İdmanyurdu, Demirsopr arasın- zmır usus - uçuncu um . " 

nıürsel ve 't ekibleri iştirak etti. Pek İ müfeıtişlik İnuhteliti İzmife geldi Her iki koydeti hamıaııları sel al - man meydana çıkarılmadı. Suç meyda 
heyecanlı, meraklı ve güzel olan müsa- da yapılan maç ta 3-0 dmanyurdunun Ankara · · mış ve iki sürü koyun sel altında kala .. ;na çılana.cjığma göre, demek ki teft 
bakalar intizamla cereyan etti. Bunda, galibiyetile neticelenmiştir. Büstü İd- · C~İsrtesi salı -~1~~buİzmirl, .pazar rak mahvolıntıflardır. yapılmamıştır. Dediğim gibi miivekki· 

manyurdu kazanmu:tır. Izmir- tanbul, gunu de ·An. • 
Cieniz sporlarında, Türkiyede mümtaz • ......_,. , kara karşılaşacaklardır. zarar ı 4' bin lira tahmin edilmek • limin suçu sahtekarlık ve ihtilas de 
mevkileri olan Karamürsel ekibi umu- lzmıt İdman Yurdu mm garden partisi Şark viliyetlerinde sper lllhalan tedir. Akşehir Kızılay Kurumu ilk par ğildir, beraetini isterim. 
nıiyetle faikiyet gösterdiler. Hediyeler İ~tte İdmanyurdu güzel bir garden- Ankara ( Husus! ) _ Haber aldı.. • tide yüz ve umumi merkezin emrile de ... Müddeiumumi, bu mütaleaya, ih • 
aldılar. partı vermiJ, eğlenti sabaha kadar çok ma göre Birinci Umumt Müf tt' ~ iki yüz ki cem'an üç yüz lira ile sey • tilasın adliye müfettişlerinin yaptık • 
~ Akyazıda pehlivan güreşleri güzel ve nezih bir şekilde devam etmi19 şimdilik ilk olarak Diya bekir e .;J . lapzedelere yardım etmf.ştir. Iarı teftişler neticesinde meydana çı • 
1 i\.kyazıda kaymakam İhsan, nahiye !!!· Gölcükte_ anneleı- birliği de .Göl~ din, Muş ve Bitlis vilay~eri ~erk~- karıldığı cevabını vermiştir. SaWıat • 
Jniidürü Tevfik ve Mehmed Boztepenin y~ _bahçesmde bir gardenpartı tertıb !erinde birer spor sahası yapılmasına tin hakkında karar verilmesi için mu-

etmiştir b Alldenlzde hakeme başka güne bırakıhnıştır. nezareti altında Çocuk Esirgeme Kuru- · karar vermiş ve unu bir an önce kuv. 
nıu menfaatine pehlivan güreşleri yapıl- Çukurova sporculan Aclanaya döndüler veden fi'le çıkarma yolunda teşebbüsle- Taarruzlar 
1mş, başta Mülayim, başaltında da Sm- Adana ( Hususi ) - Samsunda bir re girişmiştir. Bu teşebbüs, Parti baş
ilırgılı İbrahim pehlivanlar muvaffak ol- galibiyet, bir mağltlbiyet, Bafrada bir kanlarının spor işlerile yakından alfil<a
muşlardır. galibiyet ,bir beraberlik kazanan Çu- lannm verimli bir tezahürü sayılmak.-

Sakıt hillıtimet 
Zamanına alt 
Devlet alacakları Kastamonu (Hususi) - Samsun, Kas- kurova sporcuları dün akşam şehrimize tadır. 

- Benim oğlan artık bü· 
Jlidil Hasan Bey .. 

Pazar Ola Hasan 8ey Diyor Ki : 

•.. Gazete okuyor, bil -
hassa dünya siyasetine çok 
meraklı. 

. . . • Siyaset adamlannı 1-
: deta kıskanıyor. Günün bi-

rinde o da bir ·~ ada· 
.. olacak. 

Hasan Bey - Bugünün 
siyaset adamlarını kıskan
c:J.ıiına bakılırsa, 11eyahat 
merllda ol1ak 1'eıektir • 

(Bqtt.nwfı l inci eayfadtı) 

Hidise kara sulan dahilinde ·cereyan 
ettiğinden, hükfunetin protestoda bulun
mıyacağı tahmin olunmaktadır. 

Fransız filosu 
Paris 9 (A.A.) - Beşinci torpido fır

kası, Ak.denize gitmeğe hazırlanmak için 
emir almıştır. Bu fırka, orada münaka -
latı himaye etmekte olan diğer fırkaları 
takviye edecektir. 

lnıUiz kuvvetleri 
Cebelüttarık 9 (A.A.) - 5 İngiliz dis

troyeri doğu istikametinde dün gece Ce
belü ttarıktan hareket etmiştir. 

Amerikanın tedbirleri 

Ankara 9 (Hususi) - Sakıt hük6met 
zamanına aft devlet alacaklarının terkini 
için bir kanun projesi hazırlanmaktadır. 

Kibrit Şirketi hesapları 
tetkik edi•ecek 

Ankara 9 (Hususi) - Divanı muha • 
sebat mürakiplerinden Sait, Maliye Ve • 
kaleti müdür muavinlerinden Sami kib
rit şirketi hesaplarını tetkika memur e
dilmişlerdir. -----

Vaşington 9 -Amerika bahriye daire- f_ dairesi reisinin tetkikleri 
si, Ak.denizde sefer yapan gemilere karşı lf 
vuku bulan taarruzlar dolayıaile Ameri- Ankara 9 (Hususi) - İt dan-esi reisi 
kan ticaret gemilerini mtlteyakkız bu - Enis Behiç İltanbuldan döndü. Yatında 
lunmağa davet etmijtir. Bu ihtar radyo ıt.ndmia havaJtatDde tetkikler Japa -
ile Japdmıftır. caldlr. 



1 Sayfa 

Tarihden sayfalar: 

Cengiz Hanın oğlu nasıl 
tahta çıktı? 

Jf. .. >f 
Mera.im tarihte emaali ~'le az görülen müthiı bir-lacia ile bitti: 
Kabile reialerile :zabitlerin kızları araaından en güzelleri olan kırlı 
taneri aeçildi. Bunlara en güzel elbiaeler giydirildi. inciler, elmaalar 
takıldı ve hep•İ birden ötelti dünyada Cengi2:in hizmetine gönderildi. 

Y•zant Tur•n C•n 

Cent;ız Han dımea~ evvel ordusunu 1 nın büyük (Ordu - Saray) sunua top
ve imparatorluğunu oğullarına taksim landılar. 

etmişti. Bunlar sarayda Tuluy tarafından ka-
(129000) kişilik daimi ordusundan bul olunuyor; ağırlanıyor ve istirahatle

(101000) ini en küçük oğlu Tuluy'a ri hemen temin olunuyordu. 
vermişti, diğer oğullarile kardeşlerine, Tuluy babasının soyundan gelenlere 
annesine ve torunlarına üçer dörder bin muhteşem ziyafetler çekti. Yüzlerce kur
asker düşmüştü. Çünkü (Tuluy) u hep- ban kesildi, avlar yapıldı ve bu eşsiz eğ
sinden çok seviyordu ve bu oğlu bütün lenceler üç gün üç gece sürdü. 
harblerde babasının yanından hiç ayrıl- Dördüncü gün kurultay bir imparator 
mamıştı. intihabı işine başladı. 

Fakat büyük Okyanustan Hazer kıyı- Moğollarda herkes gücünün ve parası-
larına ve Fırat boylarına kadar uzc.~an, nın yettiği kadar kadın almakta serbest
bir ucundan diğer ucuna gitmek için en ti. Bunun için nüfus sür'atle artıyordu. 
hızlı at üstünde üç dört ay gitmek lazım Mesela Cengizin b~inci kardeşi (Bilf u
gelen bu topraklara bir imparator seç- te) nin yüz karısı ve yüz çocuğu varmış 
rnek lazım gelirse üçüncü oğlu (Oktay) ın ve bunun için ona (yüzlü) derlermiş. 

seçilmesini vasiyet etmişti. Çünkü Ok- Cengizin ölümünden otuz kırk sene son
tay diğer kardeşlerine nazaran impara- ra Kubilay Han zamanında yapılan bir 
torluk evsafını daha çok haizdi. nüfus yazımında Cengizin sülalesinden 

Cengizin oğul ve kardeşlerile torun- on bin kişinin mevcud olduğunu tarihçi 
ları, ona son ihtiramlarını gösterdikten Alneddin yazar. 
ve (Tuluy) u saltanat naibi yaptıktan Bu itibarla kurultayda bulunanların 

sonra kendilerine ayrı1an yurdlara çe- sayısı da yüzleri geçiyordu. 
kildiler. Bunların çoğu (Tuluy) a taraftardı. 

İki sene böylece geçti. Çünkü Cengizin onu çok sevdiğini bili-
Bu iki sene içinde geçen hadiseler ve yorlardı, ayni zamanda idaresinden, ken

tecrübeler isbat etti ki herhalde bir im- dilerine gösterdiği misafirperverlikten 
parator seçmek lazımdır. memnun olmuşlardı. 

Cengizin alim, faziletli ve iyi idareci Fakat bu işleri hepsinden daha iyi tak-
olan başvekili Yeluçuçay bir. kurultay dir eden başvekil, Oktayı tercih ediyoi
topanmasını tavsiye etti. du. Esasen Cengiz de böyle vasiyet et-

1229 senesi baharında Çinden, Ha- mişti. 

zerden, İrandan, Türkistandan ve İdil- Başvekil Yeluçuçay reylerin dağılma
den yola çıkan prenslerle kumandanlar sını, kurultay azaları arasında tefrik"a 
Keruıan ırmağı kıyısında, Cengiz Ha- (Devamı 11 inci sayfada) 

.. .. . .-~...,.~ 

CONUL iSLERi. 
"Ben anormal 
Bir hız mıyım? 
•82 R. i.. rümuzlle Nlşantaşından mek

tub yazan Üniversiteli bir Bayan soru
yor: 

•Sizce bir Üniversite talebeslnde nasıl 
bir karakter olmalıdır? ı 

Bu bayanı, bu suali sormıya sevkeden 
sebebler de var. Bayan •R. İ.ı> kendi ya
şındaki arkada§larının meclislerini, to
nu§ma mevzularını havai, basit ve hafif 
buluyormu§. 

Kendisi gayet sade giyiniyor, daha ol
gun insanların meclislerinde bulunmak
tan daha fazla hoşlanıyormuş. 

Bütün bunları da anlattıktan sonra, 
yukarıdakl sorgusuna bir sual daha ekli
yor: 

- Acaba ben anormal bir kız mıyım? 
Maamaflh, .. R. İ.ı, arkadaşlarına ben

zemediğine mUteesslr de değil: 
- Ben, diyor, birçok meclislerde, ben

den daha guzel olan arkada§larımdan 
daha fazla alfıka uyandırıyorum! 

Ben, evvelA birinci sual üzerinde dura. 
cağım. cKarakterı kelimesini seciye ma
ntı.sına alırsak, bir Üniversite talebesinin 
sahlb olması llizım gelen o:seciye. ile her 
hangi bir insanın sahib olması lazım ge
len .seclyeo arasında hiç fark yoktur. Bir 
insana clyb sıfatını hakklle kazandıra

cak bir seciyenin evsafını ise, tarife 1.ıı!e 
lfizum yoktur. 

Fakat eğer, Bayan cR. İ.ı seciye keIJ
mesinl, ıhuyn, .tabiatı> yerine kullnnıyor
aa, bu hususta kendisine nasıl bir huy sa-

- bibi olmasını tarif etmenin hiçbir faydası 
yoktur. Zira, insanın huyu, nasihatle de
ğişmez. &Can çıkmayınca huy çıkmazıı sö
zü de bu ezeli hakikati lsbat eder. 

•R. İ.ı nln ikinci suaHne gelince, bana 
yazdığı mektub, ve kendi hakkında verdi
ği malumat, ona .anormah veya cnol'mııı. 
teşhislerinden birini koyabllmeme kafi 
değlldir. 

Yalnız eğer kendlslndeki bazı hı'Uetl ru
hiyeler! anormal buluyorsa, kendisine bed
bin olmamasını tavsiye edeblllrlm. Çün
kü her insan tablatJnde normal görülemt
yecek ufak tefek garibllkler vardır. Ve bir 
insanda bu huy garabetlerinin mutedil 
bir nisbette mevcudiyeti de faU hayırdır. 
Çünkü tababeti ruhiyenln iddiasına gfae 
yüzde yüz normal olan bir insan da canor~ 
mah sayılmaktadır. 

Hem Bayan cR. İ.ı nin benden kendisi
ne iyi bir huy sağlık vermemi istemesi ne-
den? . 

Bayan R. İ. mademki mecllslerde ken
disinden daha güzel olan nrkndaşların
dan daha · !azla aldka uyandırmaktadır 
daha ne istiyor? ' 

Yalnız, ben, mektubundan, ve sualle
rinden anlıyorum ki, bu bayanın nefsine 
1t1madı azdır. 

Kendisini, nefsine karşı beslediği şüp. 
~?!erden kurtarması U\Zlmdır. Çunkü bu 
şupheler onu, kendisine daha cazib gorü
nen huylan kapmıya sürfikleycblllr. O 
takdirde ise, şahsiyetini kaybetmiş bir ta
biat ve seciye muknllldinden farkı tnl
mazı 

TEYZE 

SON POSTA. 

HADiSELER 
1 KARSISINDA 

Yanlış düşünmüyordu 
Ona, kadın eşyaları satan büyük ma

ğazalardan birinde rasgeldim. Şehirli ol
madığı giyinişinden belli idi. Mağazanın 
kara gömlekli, kırmızı dudaklı satıcı 

kızları etrafını sarmışlar, onu dinliyor
lardı: 

- Bizim köroğluna urba alacağım. 
Dedi. Kızlar birbirlerine baktılar: 
- Köroğlu ne? 
İçlerinden toparlak bir Rum kızı, öte

kilerden alimdi; sağ kaşını kaldirdı, sol 
kaşını indirdi, başını biraz öne eğip son
ra birden dikleştirerek altı aylıklı saçla
rının kıvırcıklarını ensesinde harekete 
getirdi: 

- Ben bilezeim köroğlu zurna! nasıl 

derler gazeta... Sok bıyıklı oir adam 
köroğlu. 

Ben lafa karıştım: 
- Köroğlu, dediği karısı! 

- Ha işte benim karı için uroa isti-
yorum. 

Satıcı kızlar gene birbirlerine baktılnr: 
- Urba? 
Gene ben karıştım: 
- Yani rob, elbise ... 
Satıcı kızlar nedense müşteriyi beğen-

memişlerdi: 

- Ucuz bir şey verelim ... 
Adam kızdı: 
- Ben ucuz, pahalı demedim, iyi şey 

isterim. 
Kızlar faaliyete geçtiler .. .Manto çıkar

dılar, kostüm çıkardılar, tuvalet çıkar

dılar. Pijama çıkardılar, velhasıl kadın 

elbise çeşidlerinin envaı ortaya atıldı. 
Ben de merak etmiştim. Adamın karı-

,.. .. 

sına ne alacağını görmek istiyordum. Çı
kanlan elbiselerin hepsini birer birer 
gözden geçirdikten sonra açık renk ince 
kumaştan yapılmış bir elbiseyi bir yana 
ayırdı. Bu; kolsuz, yakas~ Pnsesine ka
dar açık dekolte bir suvare e~bisesi idi. 
Bir tane daha ayırdı. İkinci ayırdığı da 
kalın kumaştan yapılmış yakası boyuna 
kndar ilikli ve pantalonu geniş paçalı bir 
kadın pijamasıydı. 

Adam bana baktı: 
· - Nasıl şehirli bay, karıma alacağım 
elbiseler iyi mi? 

Yaklaştım: 

- İyi, dedim, bu suvare elbisesidir. 
Bunu. karın a~şamları evine misafirler 
geldiği zaman filfı.n giyer. Öteki de pija
madır. Gece yatarken giyecek .. 

Kaşlarını çatarak 
- O herkesin kendi bileceği şey, dedi, 

ben bu yakası kapalı ceketli elbiseyi ona 
misafirler geldiği zaman giyll}esi için al
dım. Öteki kolsuz, yakası, gerdanı açık 
olanı da yatarken giyer. Böylesi daha 
münasib! 

Ona: 
- Hayır, böyle olmaz! 
Demedim. Hem nasıl 

Yanlış düşünmüyordu kil.. 
diyebilirdim? 
ismet Hultlsi 

Ağustosta 20 bin radyo kaydedildi 

Eyllll 10 

(ARADIKLARIMIZ 1 

Param olsa Param var, 
ne yapardım? ne yapayım? 
Yazan : SalAhattin Enis Yazan : ismet HulQsi 

Herkes: cPara, para! ... > der. Hatta Na
polyon bile dünyanın bir yuvarlak üs -
tünde döndüğünü 
iddia eder. Bu id· 
dia doğrudur. Fa
kat insanın para • 
sı olup harcıya -
maması, muhak -
kak ki çok elim 
şeyleı-den biri i -
miş. Bunu binne
fis ben bilirim. 

Harbi umumide 
bir sıı:a isithkam ih ~ 
tiyat zabiti idim. 
Karargahımızı Ka 
ğıthanenin bir yamacından kurmuştuk, 
emir bekliyorduk. O günler, Çanakkale
nin insanları değirmentaşı arasında kal
ını~ buğday tanesi gibi obur bir iştiha 
ile övüttüğü günlerdi. Bizim de Çana~ " 
kaleye gideceğimiz söylendiği, hatta soy
lenmeklc kalmıyarak kasaturalarımız 
bile bilenmiş olduğu cihetle annem ve 
babam ne olur ne olmaz, yanımda bulun
sun diye bana tutarı beş altı lira~ı ~e • 
çen bir torba gümüş mecidi!e getırmış -
lerdi. Bölüğümüzün karargahı etrafına 
çizdiği çizgi haricine çıkamıyordu~: ~a
man zaman o da pek ender olarak onu -. 
müzden neden yapıldığı belirsiz pekmez· 
li su mahallebisi satan bir satıcıdan baş
ka kimseler geçmezdi. 

Mecidiye torbasını külotumun cebine 
koyduğum ilk günü memnundum. Fakat 
aradan bir iki gün geçtiği halde parama 
sarf mahalli bulamamak beni çileden çı
karmağa başladı. Hatta iş, sadece bu -
nunla da kalmadı; çadır altında yatak na
mına altımıza serdiğirriiz toprak üstün • 
deki kuru battaniyeye uzandığım zaman 
cebimdeki gümüş para çıkını, üstelik be
ni adamakıllı tazib etmeğe de başladı. 
Parbm vardı. Fakat harcamak imkanı 
yoktu. işte o gün, harcıyacak yer bula -
madıktan sonra para sahibi olmanın, 
meşhur Bağdnd kadısına yetmişinden 
sonra gelen devletten farksız olduğunu 

anladım. 
Şimdi şu satırları yazarken o hatıra -

ıarı düşünüyor ve bugün Kağıthanedekl 
istihkam karargahında olmad1ğımı da 
p,özönüne getirerek .param. olsa ne ya
pardım .. > diye kendi kendıme soruyo -

rum. 
Param olsa ne mi yapardım? .. 
Bu suali kendi kendime sorarken bir 

anda kendi kendimi; günde bir kahve 
fincanı süt, yaFım yumurta sarısil~ • e
vet tam bile değil • yaşıyan dünya mil • 
yarderi Rokfellerin yerine koyuyorum. 
Günde bir kahve fincanı süt ve kanarya 
yavrusu gibi yarım yumurta sansile ya
şadıktan sonra züğürt olmağı. milyar -
ı}er olmağa çoktan tercih ediyorum. Ben
ce parası olub da yiyemiyen ve harca -
yamıyan adam, muhakkak ki, ekmeğini 
kırıp buna tuza batırılmış bir baş soğanı 
katık yapan insandan daha bedbahthr. 

Benim param var, siz deyin bin, ben 
diyeyim... On bin, yüz bin, milyon, her 
ne ise çok para... ? 
Paracıklarım ba- ı • 
na gökten düşer 

gibi birdenbire 
geldiler. Ve bir -
dcnbire ben ken -
dimi şaşırdım. 

O zamana kadar 
paranın cüzdanda 
taşınır bir şey ol-
duğunu zanne - ·v 
derdim. Meğer ço
ğu cüzdanda taşı- ..-::;;.r>,_-c. _ _.,,...1->-~"" 
namazmış. Evdeki 1 

odalardan birine koymak istedim. Hırsız 
korkusundan koyamadım. Bankaya ya • 
hracak oldum. Düşündüm: 

- Ya banka iflas ederse .. 
- Ya paramı aldığını inkar ederse .. 
- Ya birisi imzamı taklid eder, para· 

mı bankadan çekerse .. 
- Ya bankayı hırsızlar soyarlarsa .. 
Ev altına bir çukur kazdırıp küp için· 

de oraya koymak aklıma geldi. Ammn 
onun da mahzuru vardı. Eve giren hır -
sız, beni yakalar, ölümle tehdit eder ve 
küpün yerini bana söyletirdi. Nihayet 
gene bankaya vermekten başka çare bu· 
Iamadım. 

* Ev gözüme küçük göründü. Hemen 
şehrin en güzel yerinde bir apartım~n 
kiraladım. Eşyam fena idi, yeni eşya ıle 
döşettim. Ve karı koca oraya taşındık. 
Fakat taşınır taşınmak gözüme bir uy -
gunsuzluk ilişti. Benim eski evime çok ya 
raşan karım, bu lüks apartımana yakış
mamıştı: 

- Haydi, dedim, uğurlar olsun! 
Metres olmıya elverişli. kadınların en 

lüksünü metres tuttum, bir kaç uşak bir 
kaç hizmetçi .. Bir kaç otomobil, bir kaç 
kibar dost. Nihayet paralı bir adamın 
ömrünü sürmiye başlamıştım. 

Az zaman sonra şunları öğrendim; 
metresim şoförle anlaşmış, beni soyu -
yorlarmış. Hizmetçi bakkalla ortak ol -
muş, bir yerine üç yazdırıyormuş. Ah
çı bizim eve geldiğinden bir ay sonra 
kendi hesabına, daha doğrusu benim he
sabımın zararına bir lokanta açmş .. U " 
şak kendine bir ev almış. Ve ben bu .. 
dala gibi bunlardan habersiz yaşamışım. 
Bir hamlede hepsini birden attım ve tek 
başıma kaldım .. 

Ne yapacaktım? Nereye gidecektim? 
Ben bunları düşünürken kapı . çalındı. 
Dört çocuk, bir genç kadın, bir genç er
kek, bir yaşlı kadın, bir yaşlı erkek kıv 
pıda göründüler. Genç erkek boynuma 
atıldı: 

- Eyvah beni soymıya geldiler! 
Sandalyeyi kaldirınca başına vurdutJ'l· 

Başı y~rıldı:. Kadın ağlamıya başla~~: 
- Ah insan amcasının oğlunu boyle . ' . . 

mi karşılar? 
Çocuklar bir ağızdan zırıltiyı kopar .. 

dılar: • 
- Ne amcası? 
Yaşlı erkek atıldı: 
- Ben senin amcan değil miyim? . 
- Nasıl amcamsın, benim babamın nıÇ 

kardeşi olmadı. .k 
- İnkar edersin değil mi"! Zenginlı 

sana bu hakkı da veriyor öyle mi? Oğlu-
d'ğ' gimun başını yarmak hakkını ver ı ı 

bi.. 
- Canım ben boynuma sarılan adaJXl .. 

dan korkarım, hırsız mı, katıl mi? 
İhtiyar kadın bağırdı: 

Yeni radyo kanununun tatbikine 
başlandığı Ağustos ayı zarfında rnern -
lekette kaydedilen abone adedi 
(20.599) u bulmuştur. Halbub bu ka
nunun tatbikinden evvel· telgraf ida -
resinde kayıtlı abone miktarı altı bini 
geçmemekte idi. 

Param olsa 'ile mi yapardım? ... 
Seyahatten hoşlanmadığım için öm -

rümü yollarda geçirmezdim. Ev sahibi
nin bir evi ve kiracının bin evi var de
dikleri gibi her }lalde ev de yaptırmaz -
dım. O halde muhakkak otomobil. ~aca
ğıma hükmedersiniz .. Sokakta geçışınden 
bile korkup ürktüğüm bu ölüm silindiri
nin üstelik bir de içinE: girmek... Allah 
saklasın; indimde bu, bile bile ateşin içi
ne atılmaktan farksızdır. Mesela hasta
ne falan yaptırırdım diye ya7.S8m, emi -
nim ki okuyucularım: cAmma da, mü -
rai ve müdaheneci bir adam... Hak per-

desinden görünerek göz boyamak isti -
yor! .. > diyecekler... Bunu iyice bildiğim 
için böyle bir fikir bende hakikaten mev
cut ta olsa onu ortaya atamazdım. 

Ev almak, otomobil sahibi olmak, se

yahat etmek, hayır müesseseleri açmak 
yok .. O halde ortada - param olduğu tak
dirde - kumar oynamak kalıyor. Ne acı
dır ki ben bu yaşa geldim geleli ahçı is
kambili denilen şeyi bile doğru dürüst 
oynamasını öğrenememiş bir adamım. 

- Katil sensin, işte öldürdüğün oğ .. 
lum yerde al kanlar içinde yatıyor. 

1 -Yerdekine başktım, başı biraz sıyrı 
mıştı. 

İhtiyar bağırdı: .. 
- Mahkemeye gideceğim, katil, al 

cak, amca oğlu katili! ·r 
Düşünmüyor da, kaldırt, tedavi ettı ' ------

Pehlivan]arı davet 
Eminönü Halkevinden: 
1 - Evimiz tarafından her yıl tertip c -

dilecek olan <Türkiye serbest güreş şampi

yonluğu) müsabakaları bu sene 11/Eylül/Cu 
martcsi ve 12/Eylfıl/pazar günleri Takcıim 
stadyomunda yaplıacaktır. 

2 - Bu müsabakalara iştirak edecek p~h
llvanlarımızın her gün Cağaloğlundn Hal -
kevi binasında bulundurulacak memura 
müracaatın şeraiti öfirenmcıerl ve kayıtla -
nnı yapt.ırmallU'ı uaı olunur. 

Meğer para için hakikaten baş dertli 
dememişler. Daha param olmadan onun 
hülyası bile başımı derde soktu, beni şim
diden türlü türlü düşüncelere düşürdü. 

Büyük' başın derdi büyük olduğu gi
( Devamı 11 inci sayfada) 

para ver. . 
Anlamıştım. Bir çek yazıp verdıJXl·· 

Hem de aza razı olmadılar. Elli bin }ira
lık bir çek. 

* .. • •• " tOt 
Bana da artık çekip gıtmek duşm~~ e 

amma nereye gbidecektim? Otomobılı~. 
bineyim, dedim, meğer metrcsiın; şo o
rile birlikte otomobilimi almışlar. 

Çarnaçar tramvaya bindim: 
(Devamı 11 inci sayfada) 
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Son Postanın zabıta hikayeleri 

İspati Birlisi 
1 - Otel ıaraonu 5 numaralı odaya bir paket sigara götürdüğü za

man, müfterilerin hararetli bir poker partisine dalmıı olduklarını gör-
dü. Odada üç kiti 
•ardı. Kartlan ka· 

rııtıran otele ken· 

diıini Markı, ıon 

ıigaraımı yakan 

da Spencer, diye 
lr.aydettirmitlerdi. 

Üçüncü adamı, 
garson ilk defa 

olarak görüyor· 

du. 

2 - Aradan çok geçmeden, yabancı §ahıs, 5 numaralı odada yerde 
5lii olarak bulundu. Poliı tahkikata giritti. Marka, müfettişe töyle 
İfade verdi. 

<<- Bu dolandırıcıya bir Amerikan barında rastladık. isminin 
Armıtronı olduğunu, Amerikadan İf için bu~aya geldiğini söylemişti. 
Bu aktaın poker çevirmek üzere bize ıeldi. Oyuna oturduk. Bir saat 
içinde hep o kazandı. Birden kolun un yeninden bir ispati birliıi çıka
rırken herifi yakaladım ve (hilebaz karata) diye küfrettim. Bunun üze. 
rine ayağa fırladı. Elini arka cebine götürerek tabancasını çıkarmak 
İ&tedi. Bunu ıörünce', nef ıimi korumak için, sürahiyi yakaladım ve 
f1rlattım. Eğildi ise de ıürabi baıı na iıabet etti. Anide külçe gibi ye• 
re yığıldı. Ölmüıtü. Kalbini yokladım ve direktörü çağırdım. Ne arka~ 
daıım, ne de ben hiç.bir ıeye dokunmadık. Her ıey yerli yerinde du- · 
ruyor.» 

Spencer de bu ifadeyi aynen ve kelimesi kelimesine taıdik etti. 

3 - Müfettif, ölünün ıol eli
ni muayene etti. lıpati birliıi 
filh~ a~UDda duruyor
du. 

4 - Müfettiı maktulün ar• 
ka cebindeki yansı içeride, ya. 
rısı dııarıda duran brovning ta• 
bancaıına da ~ir ıöz attı. 

·----·-----· M üfettiş her üç kumar
bazın da viskiden baş 

ka bir içki lçmedlklerlnl 
tesbit ettikten sonra ote .. 

linanmıyacaksmız 
1 fakat doğrudur! 
Baloya balmumu 
mankenle giden 
Londralı avukat 

Londra avu • 

katlarından Lloyd 

Barrow, müthiş 

bir dans meraklı
sıdır. Hiç bir ba • 

loyu, eğlenceyi ka

'::!:maz. Ve her ba

loyo da ayrı ayrı 

simokinle gider. 

Sizin anlıyacağı -
nız her dem taze -

dir. 

Geçenlerde bu 
zatın bir baloy~. 

eşsiz gittiğini ve Avukat ve balmu -
balmumundan ya· mundan yapılma eşi 

pılma bir sarışın manken ile dansettiğini 
görenler, şaşkınlıktan küçük dillerini 
yutacak bir hale gelmişlerdir. 

Avukat soranlara demiştir ki: 

- Bulunduğum §ehrin kızları, istedi
ğim gibi dansedemiyorlar. Ya ayağıma 
basıyorlar, yahut ta ağır hareket edi -
yorlar. Onlar dans salonlarına koca ara-

mak için geliyorlar. Dansetmeğe değil. 
neye zevkimi berbat edeyim. . Canlısı ye
rine, cansızı ve benim isteğima uygun 
bir model ile danseder, hiç olmazsa bu 
suretle gönlümü istediğim gibi eğlendir
miş olurum!, demiştir. 

* 1 • " Mısır kra ı nışanlısının 
senei devriyesini nasıl 

tebrik etti? 
Genç Mısır kralının genç nişanlısı Fe

ride, bir müddet evvel 16 ncı yaşına bas
mıştır. Feride bu 
münasebetle bir 

ı;ok arkadaşların • 

;.Jan hararetli teb
rik mektupları al
mıştır. Bu mek • 
tupların arasında 

bulunan bir ta -
nesi ise bizzat ni-

lln barına indi ve lcab e- Müstakbel kraliçe şanlısı kral Faruk 
den araştırmalarda bu .. 

5 - Halının Porto ıarabma benziyen bir içki 

ile ıslanmıı, adeti. onu içmiş olduğuna dikkat 

etti ve ölünün ıağ elinin vaziyetini etrafındaki

lere 6rÖıtererek dikkat nazarlarını celbetti. 

))oktorun verdiği raporda ölünün kafa tasının 
Çatlamaıı yüzünden öldüğü bildiriliyordu. 

ıundu. Bllahara. yukarıya tarafından gönderilmiştir. Mektubun 
çıkarak Marks ile Spen- içinden 10,000 İngiliz liralık bir çek çık-
cere: mıştır. 

«- İkinizi de katıl su- * 
çile tevkif ediyoı·um, bir Hitler kübizmi beğenmiyor! 
itirazınız var mı?> dedi. 
Müfettiş bulduğu blr lp 

ucu sayesinde, her iki ar
kadaşın yalan söyledik -

Berlin 9 (Hususi) - Her HitJer Mü
nih toplantısında halk ile hasbıhalini ya

parken san'at alemine de temas etmiş, 
lerlni ve ifadelerindeki mimaride ve bilhassa resimde bugün kü· 
hikayeyi kasden uydur -

bizm denilen yeni san'at şeklini beğenme
muş olduklarını anlamış-

tı. 

Bu ipucu nedir? 

1 

madmızsa 11 inci 
faya bakınız. 

• 
Bula
sny -

diğini söylemiş: 

Böyle yapılmış bir tablo 2000 yıl evvel 

yaşamış bir ressamın, yahut ta 5 yaşın

da bir çocuğun fırçasından çıkmış gibi 
görünmektedir, demiştir. 

Sümer sinemasında 
göreceğimiz filmler 

l 
1 

• 

Bu sene Sümer sinemasında güzel bir filmini göreceğimiz Danielle Darieux 

Pek yakında yeni programlarına baş-
1ıyacak olan Sümer sineması, yeni mev
simi karşılamak üzere en fazla faaliyet 
sarf eden sinemalarımızdan biridir. 

Sümer sineması projeksiyon makine 
ve cihazlarını tam.amile değiştirmiş; re· 
simleri en ince teferruatına kadar mü
kemmel ve parlak bir surette gösterecek 
iki ayna ve projeksiyonların tamamile 
net çıkması için de Am.erikadan en son 
sistem ve model üzerine büyük lastik 
perde getirtmiştir. 

Sümer sinemasının bu mevsim içinde 
gösterecek olduğu filmlerin en mühim
leri şunlardır: 

1 - Katina: Danielle Darrieux. 
2 - Gitaralar çalarken: Tino Rossi. 
3 - Beetoven: Harry Baur. 
4 - Spor kralı: Fernandel. 
5 - Üç genç kız: Diana Dtirbin. 
6 - Matmazel Doktor: Dita Parlo, 

Pierre Blanchar. 
7 - Yoşivara: Lessue Hayakava, Mi

çiko Tanaka, P. R Vilm. 
8 - Ateş: Edvige Feuillere, Victor 

Francen. 
9 - Troyka: Jan Murat. 
10 - Lila Doncino: Henri Garat, trene 

Zilahi. 
11 - Seviştiğimiz zamanlar: M:ırgarit 

Süllivan. 
12 - Aşk kanatları: Vend Barri, Kent 

Tay lor. 
13 - Harp dönüşü: Richard Gronuvell. 

--············-------······-·· .... ··· .. -··--._, 
Bu sene parlayan 
Yeni bir yıldız 
Della Lind~ sarışın, güzel, kıvrak bir 

Viyanalı kızdır. Ailesi. Viyanarun tiyat
ro ·aleminde çok tanınmışt,ır. Küçük yaş
tan beri san'atKar olmak arzusunu besli
yordu. Hususi kollejlerde tahsif-ni gör
müş, çok seyahat yapmıştır. 

(Berlin) stüdyolarından birinde film 
çevirmeğe başladı. Çevirmiş olduğu film
lerde rolü nazan dikkati cel~eylediğin
den ljollywood'a gitmesi tavsiye edildi. 
Della Lind şimdi M. G. M. kumpanyası
na mensuptur. 

Della altı lisan bilmektedir. Tayyare 
piloiu şehadetnamesi vardır. 1skambil 
oyunlarından hoşlanmaz. Et yemez. Ef
latun rengini çok sever. 

Della Lind'in son 
resimlerinden biri 

14 - Sevastopol: Meşhur Fransız pro
düktörlerinden Tourjanski tr~r'lfından 

çevrilecek olan bu film harbi ur..._ .ninin 
başlangıcı safahatını ihtiva edecektir. 
Ayni zamanda büyük bir hissi dram o· 
lacaktır. Filmin askeri kıymeti büyük o· 
lacaktır. Filini çevirecek olan kumpan· 
ya Karadeniz Rus filosunun büyük bir 
kısmını kiralamak için müzakerelere gi-

Harri Baur Beethoven rolünde 
rişmiştir. Gemilerimizden bir kısmının 

dahi bu filmde rol alacakları söylenmek
tedir. 

15 - Titanik S. O. S. 
16 - !Çigan melodisi: Rod Sandor, 

Lupe Velez. 
17 - Mücrim: Piene Blanchar. 
18 - Lüks Hayat: Carole Lombard, 

William Powell. 
19 - La Marseyyez: Maurice Che-

valier. 
20 - Ateş gecesi: Gaby Morlay, V. 

Francen. 
21 - Namuslu kadın: Meg Lemouier, 

Henri Garat. 
22 - Anne Marie: Annabella. 
23 - Ebedi senfoni: Fernand Gravey. 
24 - Nevyork damları: Doris Nolan, 

John Boles. 
25 - Yeni evliler: Doris Nolan, G. 

Murphy. 
26 - Gör, işit, söyleme: Fernandel. 
27 - Vicdan mücadelesi: Jean Gal· 

land, Renee S. Cyr. 
28 - Iztıraplı günler: Gaby Morlay, 

J. P. Aumont. 
Sümer sineması, bu filmlerden maa

da gayet zengin macera ve zabıta film
leri de sipariş etmiştir. Bu serideki film
lerin başlıcaları şunlardır: 

Deniz korsanları, Silah kaçakçıları, 

Kaliforniya haydudları, Posta soygun
cuları, Otomobilli hırsızlar, Sessiz ma
kine, Tren faciası, Tehlikeli geceler, 9 
numaralı casu:;, Görünmiyen süvari, Fe· 
dakar köpek, Tren faciası, Tehlikeli de
nizler, Demir adam, Bay Tekin avcı: Bü
yük macera filmi. 

Sümer sineması on gün sonra meşhur 
san'atkar Fernand Bravey'fn Ebc:dt sf'n
foni cLe Grand refrain> filmi ile !n<'VSi· 

me girecektir. 
Öğretici filmlerden (maada h· •·.ıdis 

filmi olarak c T-'clair • J ournal. ı göstere
cektir 
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Bükreş müsabakalarında 
aldığımız yeni dereceler 
Atletismimid11 baıriluldi •uiyetiiıde alchfımız 14 

puMD bile 1lir mnaffaldret ayılmalıdır 

801' POS'l'.a 

Esrarengiz tahtelbahirin kurbanları 
(Bqtmtıfl l ttld ıayfwJ t 

ky, muharririmiıe uğradıkları tauru· 
zmı heyecanlı bikiyesini blplldan ni
hayetine kadar anlatımşbr. Arkadaşı
mız diyor ki: 

Kaminsky'yi, ve baş muavini Pre -
deri'yi dinlerken, çok heyecanlı bir hor 
san romanı okur gibiydim. 

Batan Bula~ vapunmun kap - .._ S09fld gemfdnt. .attıeıefmı clllt ,_... ~ ~ 
tanı 1bminsky, IOjukkan1ı ve lıemen gömfahneie msJadı. 1 olmup&. Ayas vaı*. terlfydlk. 1' 
bitin şipmnlar ,S.i gilJer yüzlü bir· JlllrettelJet, det. iDdirOln iki .. ar-ndn J01c1u1umu otlarla bl1ilk 
gemici. Sağ elinill üzerinde döğmeyle dala dalda. CJ-ıhıin • .,.. blnnt o- .... J11rt* Ve kiinklerimile ~ilk 
yapılımf bir bahriJe ÇMMa. ft cD. IC.a lan lc6ncl MDdlbm tDIUrm8Je vlldt ~ &6mleklerimizi gö~ 
Mrfleri var. JCendieinin de, muavini - yokta. teD llJeıek yoluna devam eden o 'od 
DiD de enaplan gri rmkte. Kazadan lfirette.tı hAmJ1 ...,..nar uzak - ratlanm -eme•IJIJmis ticaret 
lmrtuldakJan hakle, wle tık esvapla • lqblar. Ben, amdde bir m6* daha medet namuauna lAnet ede ecle. 
n, tik gömlekleri, tık JaauUan yok, kaldım Ve 81Jr11efıer jarnali1e evra • kadar titredik. 
11miJıt bJemleri, plltin mtleri, battl la kmtardıttmı __.. gllvertedne b- Bereket aç blmadıt Çünkl 
ajlzJ•k1an bile var. fn•nm evvell dar sulara g&nmen pmlmden, yana • ••umnamelerimiz mucibince, 
mOthlf bir bpdan anada doinıa sa- şan wıdallardm birJ8ine atladım uncltJJınmııcia yiyecek ve içecek 
hile çattıktan aoara, bütün bunlan ne- Btltün ba ifler, torpmn iaabetlnden l'Uat hepimiz hemen hemen çırı1 -., 
ı'9dm ba1duklanm aoracalı geliyor. soma 1 S • 20 M1db 1iirmüftiL tık. Çünkil gemiden phsi hiç bir 

'ftamlneky, bata gemjshğn macera- Biraz maldan, i;bMle yıllarca ya • kurtaramamıştık. 
mm, '* facia akt&ii bdm' meh•retle pdıp ...,mm IU1Ba gömüllp 1ray. Ertesi abah, o kayalık sahilde ~ 
calandlraıak anJatı,or. bolllfl!D&, ocaimın yamp yıkıbşmı seJ• dulmnuz bir toprak parçasına, b 

- 21 Ağusto8da Azat clenjzfnin recim bir 1- tzıırahile belrtım hemen tırnülarımızla kar.dılrmll 
.lllrJ1lp) linummdan bulDt ettik. Sema plerlm' itraflma çevtrcltm. U- mezara biçare StepenkO Petro lıfa1' 
0-•i""me Jüklii ~ 4408 ton zatıuü, Sldrm ..,,_ ,.ıçm whilled, çin cesedini g&ndük. Ve üzertne ...... - ,. 
)atı , J'nnee- Seda Jlmanma gö. ,otk lllr çbal &ili baJıa1 ...,aı &Gd'kl • mfz tap, batan gemimizin admı ~ 
tiinu!ILIA:. Heniz 2J ,..,..... bal'Jnall JOlda. rak gemlcllilhı an'anevl ve bulD ._ 

-.. .. •ıı•fl••ınnl• lılr •at•: Oll •'& ı .. ı ini ,.,......, 2SOO tonluktu. Btr~dıtlbefmd•, lılrpumdan çıbp fesini de yerine getirdik! fi 
a· n emek, ..,- w r tı• ._. ..... _ lla n • lçla Jl;J1klle ha- G-nfntmn Mnm]esf, elw yan.bt ta, Çll'Çlplak 1llr lnMDID a.tline aaldıran Sut ona dolnı eı>eJ açıktan gıeçell iki" 

tan 
1

;0::'Bükreşıe yap1an BaJJran -0yun. ar olmacblmdaD. ileri gelmi§ ,a,m za • ha~nam, bir ~ ~ - tlpec1m tmıala bdar nrii..Jllh bir efld- lerya motörüne eeshnizi duyurab~ 
Jarmdan gelen haberler, umumi vui,.te lllMda bet biD ıaetrede rahat 8>şabil • ~ 90.000 t...,mz liruma sıgorta ya~ mall!!D bir ticaret gemi• SaııdaDanmm Peflne halhyan .~ 

.. e bizi bu sene pe dördüncülilk mev- mesiBi temhı etmif olduğundan çok a - ettirilmit bul~ t_._._ .. slae taarruz eden tahtelbahir, geldili il- motörii, bizi Evlerya kasabasına go -' 
~ b ak kılhca bir harekettir. Gemide 49 kiti ıdlt. ~ uç de tibmette uatıapyordu. Orada biiviyetlerimizin tetki1dnd61 
~~l :ıup tı. ta Ballwa oywa]armdaki Artinin IOD twda kOfUyu terketmell kadın ~. ~ ~ baş .~ : Nefretle dalan gözlerim, koyu gri tek· ra Atinaya telgraf çekildi Atiııadall 

· timizl alakadar olduklarını hlla Galibin bapna pim aldbetten dofm~ JD8l"Ottu, birisi ~k PifiiijOI', diğen neli ve simllJah köprilli tahtelbahirin len mümessil Şeymin bizi otobiisle ~-..d 
:::Y:madı~e dost, bu sahada neden tur. Veysbıill esa8lll Wm.an yapmamq de Y~ dağıtıyordu. . . bçmda okwfalum cO. harfine bir miid· ya götürdü. Orada, hemen hemen?'.'" 

Y ~ ~d ~ rat edip vücudundan daha 1J1 derece beklenme • Bır eyltU sabahma kadar, seyanati- det daldı. çıplakken bu kılığa aokulduk. yan8oJ 
bu kadar gerı 0 

u waum me 4liii için beşincilik f!ll normal derecedir. miz inzasız devam etti. Fakat o sabah, 'r- o anda, denizden kurtardığımız lardan yollarda gördülümüz ikraJIJ1 • 
80~(ı:~~r~ orlara karşı gösterilen ali _ Balkan bayrak ,_. yeni bir Tnrtiye Yunan Topbı. adaları açıklarmda, ya. yanh tayfanın öldülfhıil haber ver - riften Aciziz. _ sefl".. 

verilenp ehemmiyet karşısında inu· rekorile geçerkes m arada üçüncülüği ~ metlmr ~ adasımn tam Oll se • diler-. Oilu flmdi burada bulunan T~ Şimdi, Büyükderedeki _!Jovyet -~ 
ka, k ı · dır ki b gü.nti vaziyet biziıB almakta memlelletlmz için iftihara de - kiz mil umğmda yolumuza devam e - keııd npurunda çalıpn bu !N!IUJll tay - tbıin Botazm en gOz.el koşelertne ar. 
~~ azımffaki türu bil ._ bir neticedir. , derbn arkamızda bir tahtelbahir gör- fanm dul kaJan kansuıı ve babulz b . odalannda, imansız bir adanın 
ıç.ın muva ye e. a- dük. _ _ t . --.Lo:.'-'- kada 

1 Ka klübümüz atletiml yapıyor? Kaç Pazar güni ytpıJecü 80ll müsabaka • · .. . lan Javr1111DM1 düfünd&m. tiraf ederim gowuU&&Cri masum ar ş armuı 
· • ç t esaslı ti •:- harek ti var' Bır· !arda mukadder dördihıcfilü»a-:;. ile bl,. Saat altı buçup geliyordu. Taıateı. ki, bu 52 yquıdaki yaşlı ve temiz deniz- nı, ve atlattıklan müthiş maceranın vilayete a eWlom& e • a~ bahirin be - olrt Buna ğmen, . . 1 d~ . 

mevsim içinde kaç müsabaka seyrediyo- terken gülle atmada lıfan bize bir biria- evveli J:8'1 ~phelu. . ra be cinin o anda gözlerimi yaşartan hatıra • ~uğunu gıdermıye ça ışan n 
hız? Niha et bu sporla allkadar kaç me- cilik hediye edeıw müsababları ala _ ~n " ~. _ enmemne se. P smı ölene kadar içimde aklıyacağım! rm kaptanına: . . tJii 

· Y, tadile bpalDlıf olu aeJecet senelere iD- goremectim. Çünkü eger taarruz mye- On saat kürek çektikten, ve boyumuz- - Acaba, dedım, lçınizde tahtel 
raklı vı;;:;:.. idare 1.--.:11 a le tizar ederiaf ' .tini batiyen bir düşman tahtelbahiri dan aşan dalgalarla kanter içinde boğuş- rin tipini teşhis edebilen oldu muf 
. Ben _ ~ay . ....,,, ... .mue 1 

.. o.er BeaitR olsaydı, hukuku düvel nizamnameli taktan 80llla, Sldros .asma çıbbildilt. O hiç tereddütsüz, cevap verdi: 
sımalar gördum ki bir araya~: -~ a... bize ihbar etmesi ll- sı.. unu=w!= fllllU da söyliyeyim.- - Ben, 32 senedir denizlerde doıd 
~~::ı~un !'ına"~ 1:1:..et ko- /stanbal aıahtelill zımdı. Böyle bir ihbarda bulunsaydı, Bizi batıran tahtelbahir, ilti mil uğazımız yorum. Hemen bütün Avrupa ~~!~ 0 ~e em ve f ,bmim yapacağım hareket de bittabi da bir bqka ticaret pmisinin de yolunu rinin bahri üslerini kanş karış bİJP"' · 
a !;: İstan~= :'°8::1 ızmirB JıanJıet etti .iellizimle icap eden yer1eıt vaziyetim- kesti. Fakat o ıemf, renklerini seçeme - Size, bizi batıran tahtelbahirin bir Jd" 
°:etı~p müaabakaJatJaı ,...:; ~ İstanbul muhtelitl -. altmda İzmir dm haberdar etmek, ve yardım iste • dilimb baJl'Ü)lmm ceJıince, 111,. da • kisini çizlyormn. Eler ba gemi, t 
a . 111!1 dürüst fur maçJarma tplıü eıhı ut olan tlbD .meJrti. 1ıp anada 11r cılduL limanlarındaki tahtelbahirleriD. tıP' 
l~ dursun, isimlerini llOe dolnı dün AJ:yoa J"Olile hbi bayraklı& tahteU.hir, Pili - Yal o. ruteeJdiğine k6rii körüne sal- eti değilse, ve İtalyan tersanele · t 
bilmez. tzmin banbt • ~ !8kiP ediyordu.. dıran fUUHUZ bir anaqist değildir!.. çıkmamışsa, ben, açık alnımın oıanca 
naB~===tl:ps:::.r:; :.,..r:ııı::: plsa°=:'"plıe~~~ s.ınıoacı-~=-~~-~~! Noel~ 
Besim mi derdi? İşte yara buradadır. .... t...ap.. .minin. bütün mürettebatmm uyandı - Sovyet gazeteleri Italyaya karcı 
Şimdi gelelim Büknf müaabakalannL dilen tekilde 1zmi- rJmaımu emrettim. y urP' 
Her müsabablarmı kırk binden fazla, re aids taıa. .. Nitekim, yarım saat geçmeden kork Moskova 9 - Sovyet ticaret gemileri· raklarının her karışı gibi dokun 

- hem de anlıyan - meraklı .,nelen, ldZier turnuvum- .wtuma wjradım. Sol tarafımQa ge • ne bip kona w İtalyan harb gemile- bir şeydir.• eti 
yaptıkları beş Balkan müsalwkaanda da OJBIJMl ~ 15 tahtelbahir, biç bir ihbarda bulun- ri tarafından yapılan taarruzlar dolayı • İzvestiya gazetesi de ayni JJl 

seksen binden fazla halk bulunan Yu • !erden ~ • 1flZT& limma gömwden bia bir torpil,~ Sov,.et hllkGmetllda haı:rm hiiki - hakkında di)'OI' ki: . __."" 
nanhlarm bile bu seae Rommyahlar tir. attı. metme ftl'dllt.potsto notasmı menua cSovyet hilkOmetinin faşiat ftalY'!M 
karşısında emdikleri lllt barwılarmdan l"atbol ..._ • Toıpi)in gelip. suyun ctıımdan gö • ~ Praıcla ...... diJor ki: verdiği notum hedefi İtalyan~ ;:J 

1geldi. Demet oluyor ti Bomanyada at - J'lllUDC& haZll'la • " •· • Bfa torpüin geldiğini görünce, cSalh dftl""'nkn w 1-fta İtalJD ~ ı ki çelıreBinl ft miistakbel p)llU""- · 
letizm hareketi etrafında btıyük bir kal- na prasnma ... ...... ~ wn.ıa geminin burnUDll tahtelhahire doğru filtled AMenM bir baan1ık sahalı ve biltün dinyaya gôltennektedir. ,J, 
tınma var. re birinci m-c _. ..... ......_.An- çevirdim. Ve bu manevra sayesinde tor ,_ı bir barit w.ut_. oe-tı haline ae -ı Sovyet notuma kup ltaıyaD111 ~ 

Balkan oyun~annm ltinci günlne ka· marteai günil Aü ,.. • İzmir t.akımlm pilin isabetine mani oldum. . tirdiler. BCltla dlbıya Bomayı konan çe- chiı vaziyet ve. I~ matbU' 
dar yapılan musabakalara on dört pu • arasında olacaktır. Torpil yaınbqmuıdaa geçip gitti. teıertnin emir aldıklan merkez olarak neşriyatı, Akdemmeki batırma jşl b' 
van kadar bir sayı toplmmf bulmıuyo - Bu maçm hakm11flini Günet klülriiıı- Tahtelbahir, torpilinin boşa gittiğini g&steriJOr. So.Jet hik6metinhı notası .faşist İtalyanın tertip etUğ:iıılD jS 

ruz. den Şazi Teacan. ,,_ ıacattır. g&ünce, bize bir de mermi savurdu. koınmıJarm m•+eriaf dtqirmiift&r. Sav- tJndan başka bir şey değildir. 
Çoculdanıı &ene himmetleri var olsun. tkinei maç paar .ıfinü fstanbul • Aıı- Mermi de merimi?Jien geçti. Ve ben, Jet Witomea. T'emlıiwf ve .B1agoef 

ispanyada ·halk• 
F ash askerlerin 

110 manialı kOfW:Ulufundan ili 400 ml- bra taktmlan uepcu\t yapılacaktır. aaninin makinelerini dunluttum. Tah So9yet ticaret upmladW diler bir çok 
nialı koşuya döken Failin bize hediye et- Uçüncü millabab ..ıı günfl İstanbul - telbahir, o .sırada, bayrağını çekti... Bay ecnebi gemilerine karp yapılan korsan
tilf yeni bir rekorla ttç&neülök yabana tzmir aramda oı. tizr. rak, eski İspanyol bayrağı, yani İspan- bJdmn İtalJaa \harb gemileri tarafın -
atılır bir derece defildir. Yarq anasın. ı.tanbaı takma 111 fekilde telbit ediJ,. yol isilerinin, Frankonuıı bayrağı idi.. dan ten ecUJıniı oldutuna dair redde -
da insanın canını burnundan alıp diz ita- mlftir. Bayrağı çektflrte .... bizim aa. dilmiyecet velikalara malik bulunuyor· tİ yedı·rı•Jı•y0_....1Jf 
paklanna getiren dört Jlz metrelik bir Betam• - Slfa (XaJecO. BUıadtt lmuza geçti Dm -vul lılr YUiyet Iar. Fqist İta!Ja bu clnayeUerin doğ - e 1

• ... ~ 
koşuda mlnia atlıyarat 57 sam,- kot- (mldaft)• s.deddill {maavba), «emal aldı. Ben de o ..... taJfaJm, gemi - rudan dofıaya ~ bflmak- Berlin 9 (A.A. - D. N. il. f 
malt milkemmel bir dRecedir. (muavin), Tarhan (11119k), Şehap (mer- Din smdaDanlll cllrba1 +' '• indir - tadlr. bildiriyor: Valansiya makama~' 

Bütün teerilbelizlillne rajmea bu8üa as nmtwc;m). melerini wtllllL Sttyel fllllllsi 1111- J9Ceii" azbja dolaJllUe halka ~ 
bu vakitte k0§811 Failı: için en JAknı ele- Slle~edm - Bullıi (miclafi), T- layfaJana gnda]J IDdlrdikJe. •'- DskUrlJ_._~-,.- kerlerin etini J8dirdiiine dllr ~~ 
rece 54 san.iye olarak nbr liltelerimilıe Dmit (nn•hechn). ri arada. deniıln athD'dı, bize dolru __,., P •-- dlr'den gem bir ı..beri .....-;;, 
geçecektir. Vefadan - Mwlı' ı m (lliiç), KUiia- IDiWllif bir air'atle gelen ikinci bir tor Sovyetler Birliğlnia armlmaz kud- eden ~ MJp•wfM f.ei 

Son ftç aenedenbed Jlbek atlamada fa (diç). pilia izilli göftiüm ve Mpdalle uğrawan reti, apaçık pşımuş olduğu gözüken diJQI' ki: ~ -
ildndlik kazanan Pulat en kuvwtli rald- Topbpldn _ •Mtnddia (-vin). tayfalara bağırdım: fapt.lerin talırikitmı likQnetJe ve is- Bu buiz ve miilbet va)myi ;il',. 
bl Yunanlı Pantazile 1ııa 1lefa tme mal- Eyüpten _ Halid (bled). - Sandalı bırakın ve kenara ta • tihfafla karşılar. Mütecavizler fUD8 ka- SlDda kendilerine medml ~_,.,1 o' 
ldp oldu. BtJAklea _ Puak (mnbadm). çm... ni oQmılar ki, Sovyetler Birliği vata - leketler var ki bu vabyideD ,,.. :"."" ıı • 
PW~tın elde ettili 1.11 lük irtifa Jal • An.,,.,...,_ _ Salih {mMafi) Liva Sandalın başında dört tayfa var - nıınızın bayralmı lqlJall ticaret ge • }anlara ait harp aemilerini ~ısıl -

mz ~e detf1, Avrupada biJe hatırı sa- (manin). ' dı. Üçü kaçtılar. Fakat birisi sandalda .milerine karşı harp gemilerinin kor - manlarmda Jamir ettiriyorlar ~::tfl' 
yıhr b~r derece oldulu için onan 'ba mu- ı.tanbaı tatma binleri almamıyan bil- kaldı. Bir kaç saniye içinde de, izini sanlıklarına tahammül edemez. llüte • messmerini de kendi ~ ..... 
vaffakiyetile cidden h(inebillriz. a OJ1IDCU]arm iplrak edememeleri yü • &ördüğüm torpil geminin bordasının he caviz faşistler anlamalıdır ki, netice - ayni masa etrafında~·~ 

1500 ~etrede koşucuJarnmzm bafma aluden oldukça •Jd bulunmaktadır. men hemen tam ortasına isabet etti. si ~k ağır olacak bir oyuna girişmiş Salamanb 9 (A.A.· - A.,,, tJfJ. 
gel<'~ aki~ acık~r amma, bira da ta- Kafileye mmtab mphzeebedsl 'ft Süley- Hem gemide 6 metrelik müthiş bir ya- bulunuyorlar. Bütün c:libiya işçileri gö cephesinde Nasyonalistler J..--.__. 
bildir. Dört dakika, iki laniyellk gidil maniye klilbündea Muhtar Oygur bq • ra açtı, hem de indirilmesine çalışılan rüyor ki, İtalya yeni bir dünya harbini deni ile Mellina ve Rana nıe"Jdl 
ara~ına karışan ~·~7 kOfUeU]ar içia ta B. bnlık etmektedir. Tüım peqemhe günü sandalı parçaladı. tahrik ediyor. Ecnebi sularda dolaşan ele geçirmişlerdir. etif. 
eebm yapt~ğı ~~ı altuıeı olmak 'ft ya - Llanbula d&wcektlr. Biçare tayfa, sandalla birlikte de - Sovyet denizcileri ve ticaret gemileri Valansiya 9 (A.A.) - ~, 
hut ta Galip gı~ı kOfUJ9 yan yolda ter- nize yuvarlanmıştı. Torpil parçalan müdafaasız değildirler. Çocuklarını se- hesinden bildirildiğine göre, t.a1' tJI 
btmek zaruridir. Dereem yübek atlft.. I K lbi • R 1 da, kamına saplanmıştı. fere gönderen Sovyet ntaru onlan her yetçi kıtaat Puebla civarında """::..'il# 
1erin akıntısına kapılmak öyle Zllllledll- • ... omanı Ben, bir taraftan onu denizden Çl • türlü 6lçüyil kaybeden pkilere kup kaç noktada mukavemet g~ 
dlli lilJt iD18m ,.Ubiyete detO, bu~ - IS dı4~" ~ brttırırbn, dilw taraftan 6teld san - .müdafaa etmesini bilecektir. olan isileri tardetmişlerdir. B~ 
kDde ~le llrtlder. •• .. ••wıGFı .. ._. .. ,._. dallan :tadirttia. O--. • ~ıya. Flıtlat konanlar hatırlasınlar ki, le mezkür mıntaka tamamiyle 

10,000 metrede .... ...... ... • bat19a ...... ,.... ,.... ..ıara SovJt& paallsiDia lla7ralt 8ow)et tap ri1etPlerin eline ~·'Z*~ 
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Denizlerin Maky11vetf 

aptan · Bum Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Sançoğ'lu 

Şafak sökerken, biz iki kayık içinde sallanıyorduk. Etraf 
aydınlanınca sahilden ancak yarım mil açıldığımızı gördük 
Kö) e vardığımız zaman yerli bahk-ı 

çılar, sakın balık avcılarından ziyade -
deniz haydutlarına benziyorlardı. Ve 
zannedersem hakikaten balıkçılıktan 
z yade korsanlıkla uğraşan ipsiz, sapsız 
herıflerdi. O ba ıkçı kö3·ünde hiç bek
lemedığımiz bır hanise ile daha karşı· 
Jaştık: Asi Hintli neferlerden ikisini biz· 
den e\ vel o köye gelmış bulduk ve 
kend crı1e görüşünce de isyanın nasıl 
pa . k \erdiğim, vak' anın nasıl cere
yan etmiş olduğunu tarnamile anlamış 
olduk. Meğer isyan eden Hintli alaya 
Fransa) a hareketinden evvel bir geçit 
re m ) apması emrolunmuş. Bu geçit 
rcsm.ınde valı bir nutuk söyliyecek, a

- Sayfa 9 

Posta. nın Hikayeleri 

Kan dökmek arzusu 
Yazan: Gabriet d'AubcıTide Çeviren: NuruTialı :4.taç 

la) a \eda eyliyecekrniş. 
A ay geçıt resmi için toplandığı za- - Öldürmek, tuciJuın kadın öldünnekJ meselci §'imdi.önümüzden geçen p kadın ... 

man elebaşılardan birisinin işareti ü- Fabrikatör Lachand'ın arabasını sav· ı Moreau bu söze memnun olmuştu: 
zer ne neferler İngiliz zabitlerinin ü. dığını görünce Andr~ Moreau: - Değil mi? dedi. 
~erme atılmışlar ve bir lahzada hepsi- Bacaklarını kızgın günqe göstermek için pantalonunun paçaunını nvama.ıtı - Müsaade buyururaanız size birkaç Fabrikatör: •Bu garib adam da kim-
ni )a öldürmüşler, yahut da yarala - oldugwurnuzu gördüm. Yerliler kendile- şirket" ol h f .. . adım refakat edeyim, ben de geoe gezin- dir? Bana bunlan ne derneğe anlatı~or?•. 

B . . . . ..ı··kt ,. . ı an meş ur ve maru c.ınavı tisini -'lr severim. diye duşünüyordu. Lachand yalnız işlen 
mış a:r. u ışı g~r~u en sonra _ası n_ e- rini sıkıştırmak1ıaınwnı ragme· n hiç is- Baca• vapur kumpanvasınm da Sın' ga- t""A 
f ı ~ d - im ıı v1 dük ~ ,J Dedi Lachand kabule mecbur oldu. ile, parasını hergün biraz daha artırmak 
:r er şeure,, agı ışJar; e en, · tiflerini bozmuyorlar, rahat rahat kü- pur acentesi idi. 
kanları yagmaya koyulmuşlar. Kan rek çeki arlardı. . . Fakat teklif onu biraz sıkmı§tı. Moreau- çarelerini düşünmekle uğraşır, zamam 
g .. d · "t"' - b 1 B" ··d Y cDıehn,. senelerce Sıngapurun en yu daha yeni tanı ..... ..+. kim olduğunu adamlarının huylarını tetkike vakit bu-o ov eyı go urrnege aş amış. ır rr.u • B' M 1 1 1 . - d- k "...,-. k rd d 
d r d k' h·r i T k ır a ezyaaıya ace e ış gor urme söhretli ve yüksek şahsiyetlerinden bi iyice bilmiyordu. İkisini de sofrasına da- lamazdı. Ne roman o u u, ne e ga~ 

ı e sonra ıman .3 1• a 18 ngı ız cc\S er- hemen hemen imkansızdır deveye hen- •. . 
1 

k . . h . .. • 1 d k" · h be 1 · · o- da 
erı e, harp gemılerınden karoya ~ıka- d k tl t ak . te kl '_ "d' B rısı o ara yaşamış, ısını şe rın ayan vet etm~ olan bayan, Moreau'yu pek de te er e ı cınayet a r erını. unya 
l 1.h d 1 •. 1 .. . .. . e a a m ıs me e musavı ır. u ve erkim d 1,...,.,t 8 - 1-.. an1 ... .,ıımaz bir cümle ile takdim etmişti. en çok sinirlendiği insanlar da gece ya-

rı an sı a en az ar ası er uzerme yuru- k h d 1 1, . d h 1~ arasın a sayı .... ~ ı. u ~a ~ ızl b·-1 • 
. 1 As'! . b"" .. k b' k d ır er ne ense a e umum ış en, e- f . . t' • .. Konuşmaları bir takım suallerle baş- rısı alaya kalkışan kimselerdi. H ı ua 

tmuşb er. ı erm uy~ ır .ısmı·ı·ha acele ı den nefret eder. Bir kere cMa· ıcarı ve ıç ~aı mevkii çok yuksek bir 1 d D . iht' tl lan Lachand açıl- yu""rüyüp o adamın yanından aynlmağa 
a anı kaldınmşlar. B r kısmı ıse sı a laka• 00- . adamdı ve lngilizler tarafından idare a ı. aıma ıya 1 0 • 

e de ölme) i ~ercih ettiklerinden mu.. ··t . . bgazını kgeçmış olsaydık ~nda.n edilen pek çok klüblerin azasındandı mıyor, teker hecelik 'kelımclerle, ekse- karar verdi. Fakat birdenbire kaldırımın 
ka tt d trnc 1 o esı nıs eten olay olacaktı. Bın bır . · riya evet veya hayırla cevab veriyordu. ortasında durrnağa mecbur oldu. Moreau 

veme e e\am e ış er. • F 1 k d - d . . . . 1 Harb patı k ro·w· In ·ı·zı . e emen a acıgı arasın a ızımızı ~y· a ve ıgı zaman gı ı er B .. r"ne Moreau 0 akşam sofra- onun koluna girmiş, fısıldar gibi bir- ses-
B z bu ızahatı dınlerken uzaktan u- betmek işden bıle degı-"ldi Mesele şu cDiehn• gibi kimseleri hemen üsera unun uze ı . ' h ı le anlatıuordu: 

t f k l t ı b. k · . sında buluştuklan aıleclen ba se, on arı " 
za a e ya) ım a eş e erı ze a- tehlikeli cMalaka:t mıntakasını bir an kampına göndermemek nezaketini gö~ . d . va - İntihara sevketmek çok tatlı amma 
d r eliyordu Hem de bu ses er nda- . . tasvıre başladı. Onlaaı son erece~e • 

h f 
· d 

1 
d D k 

1 
• evvel geçmektı. termışler, yalnız onlan göz hapsine al. ran bir vüzuhla tasvir etmesine rağmen bizzat öldürmek daha tatlı ... Amma b1A 

n n er ara ın an ge ıyor u. enıE: .<ı İk' k kta d k k" . "d"k H . kl :1.t"f tın· 1 A k n· hn :ı.. t k" . t'd d h .. pek k 11 
h 1 b 

ı yı o uz ışı 1 1 • er cms ve ma a 1A ı a e ış er. nca « ıe » onun sözlerinin uyandırdığı hayal ile uusus a ı ıs ı a uru enuz u an-
J n enuz tamam e astırılamam stı. "d 1 d k d .. .. . t b' - dile ·· ı·· ld - d . d m "md· k da b' t k 1·-d ··1 İk • H tl' f d d d k • k ne\ en amam o uz a a~ Kuçuk, ı. a an magrur ve soz u o u~un an hakikatteki modelleri arasında benzerlık ma ı ; şı ıye a r ır c • Acı ın o • 

ın ı ne er c a a an açına r . f T b"" . k k eli :.J: • b" k ı· ·1· "bd" du"'rdu··m i1:te o kadar Fakat onun guz·· el 
k b . 1 b' l"·t .... _ ı yaı ı, şışman, zayı . . . a ıı en şıs o· en smı sevmıyen 1rço ngı ızler pek müphem kalıyordu. Fakat garı ır ' ,. · 

er nı ve ız m e r ~ e ,~re- . • .• . . a· ·ı b b · d"ği tl · . k d" f t . b lan da bendım. Bu dokuz qi şekil ve varmış ve harb tabn bu hıssı nefret ha ki hakikate tamamile sadık kalmaması, cese ı ı e aş aşa geçır 1 m saa erın 
menın en ı men aa erı ıc n- . ~ ı t' · b' t"' ı·· tam ğı d"' u unu oy edı er. Ha buk ona- ka ıb ıt bar le bırbırıne benzememek- lme getirmis. Resmi İngiliz makamları maceralarını anlattıgı ,ahıslara, hayatta- ezze mı ır uru unu ıyaca m, un-

er rnc alm k h d . ,. 1 le beraber meslek ve ahlak bakımından cDiehn:t in iyi kalbli ve zararsız bir 8 • ki modellerinden daha ziyade bir canlı- yada daha zevkli bir şey var derlerse 
· ç e ışıme .,e • d b b h' . inanmaym ... Titriyor, ağlıyor, fakat ay-

Kendı erme mun 'p bir lisan. a ır ır ne ıç uyrnuyorlardL dam olduğunu ve Hindlilerle Çinliler lık bahşedıyordu. 
ni zamanda adeta bir sarho~uk bissedi-

e b zimle b rlikte e e geçecek .EV\ el~ «~ostok~ ~~ yani hemşcri~ tarafından sevgi ve saygı gördüğünü . Birdenbire bir tahta perde önüne gel- yordum. Bir J.ahza düşünün; bir adam 
o u arsa hemen kafalarının kesilece - «Dıehn:t ısmınde bırısı vardı. Harb ı- biliyorlardı. diler: bunun arkasında. daha yeni yıkıl- ki birçok insanların hayatına hükmede· 
ğıni anlattun. Onların yalnız başına Um edıldiği zaman bu zat «Singapur:t- cDiehn• in tamarnile gözden düşme- mış bir evin enkazı vardı. Moreau yolda- biliyor; vaı.ifesi ıstırab çektirmek, öldür-
hareket etme eri elbet daha muvafık un en büyük ve en ehemmiyetli ihracat şının koluna girerek: mek olan bir adam ... Hasılı bir cellad 
olurdu. ve ithalfıt muessesesinin sahibi olduğu sine bilvasıta cEmden• ııebeb olmuş. - Evlerin ölümü ne kadar hazin olu-

Bu izahatım karşısında hemen yanı- gfüi çok büyük bir İngiliz seyrisefain { ATkası vaT) yor! dedi Bir düşünün. artık yıkılmış, 
mızdan uzakl~tılar. Acaba talıh bu iki bir harabe olmuş bu tahtalann, bu ta§-

Hmdliye ae yaver oldu mu? Kaçabildi- Gümrük Muhafaza Genel Komutanbğı İstanbul lann arasında insanın hayatının ne ka-
ler mi? Yoksa yakayı ele mi verdiler?.. Satınalma Komisyonundan : dır hadiseleri cereyan etmjştir!... Bu 
Kim bilir ... Her halde kendilerini bir malzeme ldm bilir ne feryadlar, ne inil-
daha görmek nasib olmadı. 1 - Gümrük Muhafaza atlı eratı için 1256 Çift Çizmenin 21/9/9'J7 Salı aünü tiler, ne buseler duydu... Feryadlar da, 

Ben o aralık bunları diic:ünecek hal- saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. buseler de kaybolup gider ve bir gün 
., 2 - Tasmlanan tutarı 10676 liradır. nl ~ d.ıkla ı d · t • de dcğıldim· balıkçı köyünde karşılaş- gelir, o arın .sıgın rı ev er en .. ~ e 

tı w ım kı y rlı yelkenli ka) ığı sahıbi i· 3 - Şartname :ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. böyle eser kalmaz! ... Artık yalnız sukut, 
le ha l haıı p r k etmekle meşgul. 4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 801 liralık.vezne makbuzu veya Banka mek- sonsuz bir aeaizlik ..• 
dum. Bu ikı kay verlı gemıciler tara- tuplan ...:e kanuni vesikalariyle birlikte .o gün Eksiltme saatinden bir saat evve- Lachand, Moreau'nun sözlerini yan 
fından idare cdı ec t . Benim, Malez- line kadar teklif mektuplannı Galatada Eski :ithalfıt Gümrüğü binasındaki Ko- dinliyor, bir tarafüm da parasını binaya 
yalı ba1ıkçılard n, y.ahud haydudlar- mutanlık satınalma Komisyonuna vermeleri. c5902, yatırsa ne kadar kazanabileceğini düşü-
dan -na ıl ister c ö c düşünün- is- -- -- nüyordu. Çünkü zengin adamlar, boşluğu 
ted m scy bı e ) a n Felern nk a· daima para işleri ile kapatmanın çare-

dalarına kadar göturup bırakmaları idi. A g"' iZ bu·· tu·· n mı·kroblara sini bulurlar. Fakat Moreau, coşmuş, 
Nıhayet uzun miiza ere erden. pazar· devam ediyordu: 
lıklardan sonra beni «Ma'aka:ıı boqazın- - Bu bina altı katlı idi, dedi, benim 
dan geç'rip «Somatra:ıı adasının şimal d • k b• k d zavallı Germaine~lın ~u evin altıncı ka-
sahil nde kfün cKar'mon::o a bırakmala- aıma açı ır apı ır tında yqadı ve orada kendini öldürdü ... 
rı karargir oldu. Herifler seyahnt ücre- - Germaine mi? 
tini peşin almakta ısrar ettiklerinden t k 

1 
_Evet, Germaine Palier, elbette duy-

ister istemez istedikleri parayı kendi- u n u m a y 1 n 1 z •, mu15unuzdur ... 'Bu evin altıncı 'katından 
1erine verdim ve hemen yola çıktık. :kendini aşağı attı, jimdi pencereden ibile 
Gece karanlığı filan bize vızgeliyor - eser yok... Dojmsunu isterseniz: onu, 
du! .. Serbest serbest idik! .. Ah! Dostla- d" kendini öldürmeğe biraz da ben sevket-Bakımsızlıktan çnrnyen ıŞlerin dit-
nm! Evet, evet! Sevincirn"zi sizler de t . b d Ik k k - mir!im .. 

erı, a eme , nzamı , euuoenzn, ve --r--
haklı ve mazur görüyorsunuz, değil Hulyalı hulyalı, gözlerini kaldırmı•, 

~ An k ed h hatta zatOrrieye yol oçbldan, iltibnb -s 
mı. ea şay attıüstüvada (Mala- artık yerinde yeller esen altıncı katın 
:ı...-) 00 - l (S yapan diş etlerUe ktnderinse mide 
l\i1 gazı i e omatra) adasının bir- hayalini arar gibi idL Lachand, bu acib 
birine yakın iki nokta olduğunu zan- humması, 8J.ıfUıdisH, nevrasteni, ısıtma mahlUka end~eli -end.i§eli bakıyordu. 
nediyorsanız yanıhyorsunuz. Zahmet ve romatizma yaptığı fennen anlaşıl- Adamın deli olduğu hiç te belli değildi. 
edin de haritalara r göz ahn. mıştır. Temiz ağız, ve sağlam dişler Tekrar yüri.imeğe koyuldukları zaman 

Göreceksiniz ki iki çürük tekne ile umumi :vücud sağlığının en birinci Moreau: 
(Malaka) dan (Somatra) ya gitmeğe şartı olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi _Ne yapayım? dedi, o kadıncağızlar-
teşebbüs etmek için insanın bizler gibi bergUn kabil olduğu kadar fazla - ıa- la muarefemiz ilerledikçe onları kendi-
hapishanc kaçkını olması icab ederdi. akal 3 defa • uRadyolin:a diş macu- lerini öldürmeğc sevketmekten kendimi 
Yoksa bu iş öyle kolay kolay göze aldı. nile fırcnlıyarak sıhhatinizi garanti alamıyorum ... Bundan, onlarla beraber 
nlacak maceralardan <leğ"ldi... ..• 

1
. . . , ben de muazzeb oluyorum, onlar kadar 

edebi ırsmız ve eroıeıisinlz. Bu su- bcn de ıstırab çekiyorum amma onlar 
retle mikroblan imba ederek djşleri- bir kere ölümün yolunu tuttu mu, dur--12-

amma alkışlanan bir celilld ... 
- Doğrusu sizin hislerinizden bir şey 

anlı yamıyorum. 

- Anlaşılmıyacak ne var 'ki? Bu his 
benim, her ~eyden evvel insiyaklara, 
sevkitabii1ere ehemmiyet verdiğimi gös
termez mi? Evet, insiyak, bir yay gibi 
gerilip ölüme doğru atılan insiyak ... Ta
biatimdeki şiddeti, kan dökmek arzusu
nu şimdiye kadar zapta çalışmıştım, ten
klıiden korkuyordum. Fakat artık erdi
ğim muvaffakiyet derecesi beni, içimde 
duyduğum arzulara kendimi bırakmama 
müsaade ediyor. 

Büsbütün şaşıran Lachand: 
- Yani boyuna öldürmek mi istiyor-

sun uz? 
O sırada bir kadın bır kapı önünde o

tomobilinden indi ve etrafa hafif bir ll-
vanta kokusu yayıp evinden içeri girdi, 
Moreau ağır ağır: 

- Evet, öldürmek, dedi; tercihan ka
dın öldürmek... Mesela şimdi önümüz
den ,geçen şu kadın ... Onu ikimiz de ha· 
yal meyal gördük, yann bir yerde ras
gelsek ya hatırlanz, ya hatırlamayız, de-. 
ğil mi? Fakat herhalde ona bir daha ns. 
gelmeyiz. Fakat bir gün, kendi de far
kına varmadan, ben ona bir daha rasgel
memiş .olduğum halde, benim öldürdü
ğüm kadınlardan biri de o olabilir. 
Durmuş, demin kadının girdiği evf 

dikkatle tetkik ediyordu. Alnında !bb 
takım klrışıklar peyda o1muştu. O :kadar 
derin bir dikkat ki ıstırabı andırıyordu. 
Gözleri de, henüz hepsi karanlık olan 
pencerelerde idi; onların hangisinde ış:ık 
görülecek diye ateşle bekliyordu. Nıha
yet penc~elerin birinde ışık göründü. 

Moreau'nun yüzünde bir tebessüm be
lirdl Fabrikatörün koluna girdi ve gü
!erek: 

ÖL'Ül\fÜ VEYA DİRİMİ GETİRENE 
(10.000) İNGiLiz LİRASI 

nizi korumuş olursunuz. durmak bir daha ellinde değil Bilakis, - Ne yapalım! dedi, biz romancılann 

Şafak bizi, bu iki yerli tekneye sar
da1ya gibi istif edılıniş biJ' halde bul
du. Etraf biraı: aydınlandığı zaman sa
hitden ancak yarım mil kadar nçılm1ş 

Radyolin Diş Macunu 
Bitin tebllkelere kartı 

bir an evvel bu işi bitirmelerine çalışı- kalbimizde hep böyle bir canavar yatar. 
yorum. Bittabi bu sözler aramızda kal
malı. kimseye anlatmağa kalkmayın .•. 
Zavallı Germaine! O, dördüncü oldu ... 

- Dördüncüsü mü? İntihara eevketti-
ğiniz kadınların dördüncüsü mü? ... 
insan değil, canavarsınız. •• 

Siz 

Yarmki nushamızda : 

Kocayan Kurt 
Yazan: Salaha itin Enis 
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lngiltere, ancak Umumi harbin devam ettiği müddet 
zarfında Osmanlı devletinin tamamiyeti mülkiyesini 
muhafazayı kabul ediyordu. Bu, boş bir vô.ddan ibaretti. 

Umumi harbden sonra ne olacakti? 
3 - Türk ordusunda bulunan Alman ğe hacet var mı? Umumi Harbten son. 

muallimleri Türkiyeden uzaklaştınla- ra ne olacaktı? 

Tehmine her sabah 
penceresinde 

odalardan birinin yola nazır 
Rüstemin çıkmasını beklerdi 

caktır. Bu hizmetlerine mukabil Tür- Bundan başka kapitülasyonların kal- O, handa, şehrin çarşısında İranlı, başladığını duyuyordu. O, hazan bul sun Rüstemle görüşmek .. bu ilk temas-
kiyeye aşağıdaki tavizler verilecektir: dırılmasına da razı olmuyorlardL Saso- yerli ahbablar temin etmişti. Hatta kim hissin bir aşk olmasından şüphe edi- la görüşmelerini devam ettirmekü. 

1 - Trakyada, Gümülcüne nısfül - nof Paris ve Londradaki sefirlerine olduğunu söylediği zaman şehrin zen- yordu. Hatta, bir gün saraydan gitmi-ı Tehmine .. Rüstemin gelmekte oldu~ 
nihar hattı boyunca arazi tavizleri. çektiği 21 Ağustos tarihli telgrafname- ginleri ve asilzadeleri ile de tanıştı. Bu- ye, şehirden bile ayrılmaya mecbur bu ğunu gördtiğü zaman yüreğ.inin ça_r.. 

2 - Ege adalarının verilmesi. sinde kapitülfısyonların ilgası hakkında gün de hükümdarın oğlu tarafından zi- lunduğunu düşündükçe içi baygın bir pıntılarile bayılacak hale geldL Bir 
3 - Türkiye ile Rusya arasında 5- l O deniliyordu ki: yafete davet edildi.. hüzünle doluyordu. köşkün köşesinde durup nefes almaya 

sene müddetle tedafii bir ittifak akte- cŞayed Türkiye hükfımeti bizim nok- Rüstem.. bahçenin hükümdarın sa- Tehmine, Rüstem gibi müphem his- mecbur oldu. Sonra döndü, yavaş ya-
dilmesi. . tai nazarımızı kabul ederse o zaman ray bahçesi.. kızın da hüküm - lerin içinde yaşamıyordu. O, Rüstemi vaş saraya doğru yürüdü. Arkasında 

Enver paşanın, pek. ~ kadar ken~! kapitülasyonlar meselesinde izzeti nef- darın kızı '.!-'ehmine Sultan olduğunu görmeden kararını vermişti. Pencere- Rüstemin adımlarının yaklaştığını . 
malı olmayan bu teklı~ı?e. Rusy~ tabıı sini esaslı olmaktan ziyade zahiren tat- öğrenmişti. Işte bu aftşam, o kızın bü- den, onu, ilk gördüğü andan itibaren duydukça yüreği daha fazla çarpıyor .. 
o kadar yanaşmadı. Bılakıs Parıs me- min eden bir formül teklif edebiliriz.> yük kardeşinin misafiri olacaktı. de sevmiye başlamıştı. Bunun için de- dermanı kesiliyordu. Ona ne suretle 
hafili bizim işe, başka bir istikam~t İşte Türkiyenin tamamiyeti mülki- Rüstem.. birkaç asilzadenin refaka- likanlının her gidiş gelişinde pencere- ve ne söyliyeceğini şaşırıyordu. Bir an, 
" .ermek iste~i. O ar~lık Delkase ~ar~- yesi zahiren temin ediliyor, kapitülfıs- tinde saraya gitti. Hükümdarın oğlu de bekliyor.. Onda husule getireceği Rüstemin biraz önünde yürüdüğünü 
cıye nezaretme geçti. Rusyanın - ans yanların kaldırılmasına zahiren razı 0 • ile diğer birkaç asilzade tarafından tesiri anlamaya çalışıyordu. anladı. Gözleri !karardı. İki tarafına 
sefirine dedi ki: lunuyor ve Ege adalarının iadesi kabul karşılandı. Uşaklar, köleler ona büyük Tehınine.. dört günlük bakışmadan sallandı. Rüstem .. yan tarafından iler-

,_ Babıali ile yapılan müzakereler - edilmiyordu. Ortada yalnız, Anadolu- hürmet göst~rdiler. O, saray. adetlerine Rüstemde bir alaka uyandırdığına ka- lemiş .. onu, birkaç adım geçmişti o, 
den müsbet bir netice çıkmıyacaktır. daki Alınan imtiyazları filan kalıyordu a~ışık ?I?~gu:. .~?~sı_nın lısanı olan naatA get~rdi. Bundan emin Aolunca cü- yüz yüze gelemediğine, ona bir şey 
Onun için hiç vakit zayi etmeden Bal- k" d Al t .1 T'b turkçeyı ıyı bıldıgı ıçın burada herke- rctkar ~ır hareketle bu ~lakayı kuv- söylemediğine yandı. Hiç olmazsa onu, 
kan ittihadını yeniden yaratalım tJe onu ~ d

0
. a manya . a~amı e makg ~ Fe- si çabucak kendine ısındırdı. O gece, vetlen. dı.rm_ eye .. karar. verdı. yan tarafından ve yakından görmek 

T .. k ' k h k t 1. ,. dıl ıkten sonra e}ımıze geçece tı. a- 1 bl b" Al d -ı nd"kten B R t d t ur ıyeye arşı are e e ge ıre.ıın. A . . . saz ı, şara ı ır a em e eg e ı ır gun, us emın saraya av e e- için gözlerini kaldırdı baktı. o anda, 
Böyle bir siyaset alenen Bulgaristana kat, m~sela Erzuruma şımendıfer ınşa sonra gecenin geç vaktinde hamna deceği zamanda, başına bir ipek örtü k t h f . tt 'k ld Rüstem 
karşı hayırhahane bir vaziyet almak- etmek ıstese~. ge~e R~sya bunar~ ol- dönmek istediği zaman hükümdarın oğ- attı. Harem dairesinden çıktı. Şehre ~? d ub.a ~azıye e ~· ı. ona ~' 
tan geri durmıyan efkfırıumumiyemi- mıyacaktı, gumrukierı artırmak ıste- lu önüne dikilerek: giden caddede yürüdü. O, her zaman ıvsten0ıre aşıntı. çe 

1 
nmışı,ş g"b'ı go··z= 

k b" ··k d 1 t1 f k t tmi b k _ ık - kr b 1 mı ı. , manya ızma a ı ze müdahale olacağı gibi Türkiye aley- se , uyu. ev e er !11uva a a e - - Senin gibi şöhretli bir asilzadeye ser est so aga ç tıgı.. a a a arına, : . . . . .. .. d . 
hinde bulunan İngiliz ve Fransız siya- yeceklerdı. Velhasıl bıtaraf kalmamıza handa oturmak yakışmaz. Bugüne ka- ahbablarına ziyarete gittiği için bu ha- lerını ındıre~edı: Sapsan_ yuzu~ e. ıs-
setine de uygun düşer. mukabil 03manlı devleti Umumi Har- dar orada kalışının kusuru bizden zi- reketinin şüphe uyandırmayacağını temeden hazın bır tebessum belırdi. 

Delkasenin fikrine göre Bulgaristan, bin sonunda eski vaziyetinden asla kur- yade sana aiddir; çünkü kim olduğunu biliyordu. Onun kararı, ne olursa ol- (Arkası oor) 

YuM~ı~nn~~ımileEnm-~d~tu~~olmı~~k~ d~a~g~~y~d~Ş~rimire~~ ~~=====~=~===-=-=:::::::::=~=~==~ı~ 
hattını zaptedeceklerdi. Yunanlılara Anadoluda bize hiç bir iktısadi taviz bi bir tesadüfle geldiğini.. şehri beğen- 1 inhisarlar U MüdürlÜQ'Ünden: 
da bu yardıma mükafat olarak Avlan- vermek istemedikleri Paristeki Rus se. diğin için on gündenberi burada oldu- _ • • 
ya harıç olmak üzere Epir kıt'ası ve- firi İsvolski'nin Rusya hariciye nezare- ğunu .. birkaç güne kadar gideceğini ba- .._I--C·i·b-al•i•f•ab•r•i•k•as•ın•ın-•m•a•m•u•ı·t-ütü• .. •n-a-nb•a•r•la•r•ı•d•u•v•a•r•la•r•ın•a-·şa•r•tn·a·m-es•i•m-u. 
rilecektL Biz de, Bulgarlar ve Yunanlı- tine çektiği telgrafnameden anlaşılıyor. bama söylediğim zaman gelip kendisi- cibince pazarlıkla ahşap ıamtıri yaptırılacaktır. 
lar1a meşgul olacağımız için Kafkasya- Fransız hükumetinin noktai nazarını ni ziyaret etmediğine hayret etti ve se- II - Pazarlık, 13/IX/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba-
da Rusları iz'aç edemiyecektik. bildiren bu telgrafnamede deniliyor ni sarayda misafir etmemi emretti. Ba- taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Talat paşa burada bir müddet ~ükCıt ki: bam.. seni bir hafta misafir etmeden 
ettikten sonra izahatına şöyle devam (Ar'·-·ı var) bırakmıyacağını söyledi. Bu gece soh- IlI - Keşif bedeli 1072,50 lira, Muvakkat teminat 80.44 liradır. 

~ b ı b d' - · k b k ak IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. etti : ---..................................................... etin e ana ver ıgın zev e a ar 
_ Görüyorsunuz ki tamamiyeti mül- senden bir haftada ayrılmayı büyük V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

1 R A D V O 1 
h · b'l - · · l d - larile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. <5644> kiye desisesini uyduran Faris mehafili ~i!' ma rumıyet ı ecegım~ an a ıgı~ 

0 desiseden bile vazgeçerek onun yeri- ıçı~ sarayımızda babama bır ha~ta mı- _..,,_ 
ne cebir ve tazyikı düşünüyordu. Tür- safır kaldıktan sonra bana da bır haf- 1 - Şartnamesine tevfikan pazarlık.la 2000 kilo kazein kolası satın alınacaktır. 
kiyenin umumi harbe girmesine te - BugünkU program ta misafir olmanı rica ediyorum. 2 - Pazarlık, 20/IX/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kaba -
kaddüm eden günlerin memleketimiz Dedi. Sonra, handa~i eşy~ların_ın ve taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
için ne kadar muhataralı olduğu bun- 10 Eylıil 193'7 CUMA atının saraya aldınldıgını soyledL 3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
dan da anlaşılıyor. İSTANBUL . Rü~tem .. sara!d~ misafir edildiğin_e 4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala· 

Bu esnada İngilterenin takındığı ta- ötıe nqriyatı: bır .c~hett~. s~v~~: Nası~ olsa Tehmi- rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c582h 
vır çok ehemmiyetliydi. Londra, şimdi 12.30: Plfıkla Türle mustklsl. ıuo: Han- ney~. ıstedıgı gıbı. goMre~ektı. v ~ 
elimizde mevcut olan diplomatik .1esi- dls, 

13
•
05 Muhtelif plak neşriyatı. Rustem.. ertesı ~~? nderede ol?uguf_ : ı - Şartnamesine göre pazarlıkla bir adet radyo makinesi satın alınacaktır. 

Akşam neşriyatı: t1 h k m arın mısa ın ba 
kalardan anlaşılacağı vechile, Rusya - 1830: Plakla dans musikisi 19: Radyo fo- ~ul vedn: sur~·~a· u ub. mektup yaz- 2- Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Ka taşta 
nın Babıfıliye karşı gösterdiği müsaa- nlk 'komedi ISenl boğarım), 2o: İbrahim ve u un ug~nu ~. _ ır~n ır Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
dekfırlıktan haberdar değildi. Londra- arkadaşları tarafından Türk muslklsi ve halk d~. ve te.:nm ettıgı hır adamla babasına 3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme parala-
daki Rus sefirinin 17 ağustos tarihli bir şarkılan, 20,30: Bay Ömer Rıza tarafından gonderdi. rlle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5820> 
telgrafnamesine göre İngiliz mehafili arapça söylev~ 20,45: Semiha ve arkadaşlan * 

.. . . . . .. l d "' .. .. d . tarafından Türk muslklsl ve halk şarkılan, R'" t . d . r·r bulunma 
Turkıye ışını şoy e uşunuyor u. (Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans us emın saray a mısa ı -

c İngiltere hariciye nazırı Grey İs- ve borsa haberleri, 22,30 PlA.kla sololar, ope- sı.. hele kahramanlık ve güzellik şöh-
tanbuldaki İngiliz sefiri Mallete bir ra ve operet parçaları. reti, şehirde olduğundan ziyade saray 
telgraf çekerek Rus ve Fransız !>efir- y A R 1NI[1 P B 0 G a A M hareminde alakayla karşılandı. Bütün 
lerile müştereken Türkiyeye, bitaraf 11 Eytuı 

1937 
Cumartesi saray kadınları, Sipend kalesi kahra-

kaldığı takdirde o zamanki tamamiyeti iSTANBUL manını, kuvvet ve güzellik timsalini 
mülkiyesinin ye Alman imtiyazlarının ötıe tıqrlyatı: görmiye can attı. Hele Tehmine, karde-
kendisine verilmesini teklif etmesini 12_30: Plakla Türk musikisi. 12.50• Hava- şinden delikanlının zekasını ve sohbe-
bildirmişti. Ayni zamanda askeri \"'azi- dls. 13.05 :. Muhtelif phi.k neşriyatı. tindeki tatlılığı işittikten sonra onu 

t . Alın ' l h' d kt g- derhal benimsedi. Kendi kendine: ye ın anıarın a ey ın e çı ı ı, Akşam n~riyatı: 

Alman ordusunun tahmin edildiğinden 18.30: Plakla dans muslklsl. 19.30: Konfe- - Evlenecek değil miyim? Ondan da
daha fazla Belçikada alıkonulduğu, Al- rans: Doktor Fahrettln Kerim (Mektepler ha iyisini mi bulacağım? Asilzade .. şan
man erkanıharbiyesinin yanıldığı, o - açılırken>. 20 : Cemal Kamil ve arkadaşlan lı .. güzel bir genç. Böyle bir kısmet ka-

ta.rafından Türk muslklsl ve halk şarkıları. 
nun için Babıalinin, vereceği karan 20_30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. çırılır mı? Yalnız onun beni istemesi 
derinden derine düşünmesi lfızım gele- 20.45: Belma ve arkadaşları tarafından Tiirk kafi... Ağabeyim, babam muvafakat 
ceği hakkında Türkiyenin dikkat na - muslklsi ve hnlk şnrkılnn, Csaat fıynn). 21.15: etmekte tereddüd etmezler. 
zarını celbetmek için de Greyden ta - Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. Dedi. 
limat almıştı. ;:~~: Plakla sololar, opera ve operet par~a- Tehmine .. ilk sabah yola nazır oda-

Fakat Grey yalnız tamamiyeti mül- --------------- lardan birinin penceresinde Rüsternin 
kiyenin temin edilmesini istiyor, baş· r -, çıkmasını bekledi. Delikanlı, şehre 
ka hiçbir imtiyaza yanaşmıyordu. Ta- , Nl belci ı giderken onu biraz gördü. 
mamiyeti mülkiyemiz de zahiren te- E-czaneler Rüstem .. akşam dönerken gözlerini 
min ediliyordu. Bunun zahiri olduğu- sarayın pencerelerine götürdü. Kızu:ı. 
nu isbat eden delilleri söyledim. Fakat, Bu gece nöbetci olan eczaneler fonlar· kendisine baktığını gördü. Birkaç gün 

garantinin sahte olduğu daha ziyade :~nbul cihetindckiler: uzaktan bakışlar devam etti; fakat kız 
Rusya hariciye nazırı Sasonof'un 30 a-

1 
Aksaraydn: (Pertev). Alemdıırda: csırn da, delikanlı da bu uzaktan bakışma

ğustosta İstanbuldaki Rus sefirine çek. Asım). Bcyazıdda: (Belkıs). Sıımatyada: ların zevkini duyamıyorlardı. Onlar, 
tiği telgraftan anlaşılıyor. Bunda bakı- 1 CTcofllosı. Emlnönünde: <Mehmet K~- yakından görüşmiye hasret çekiyor-
mz ne deniliyor: zım>. Eyübde: CHlkmet Atlamaz). Fe- lardı. 

nerde: (Hüsıımettln). Şehremininde: d lA k 
cTürkiyeye tebliğ edilecek metne, <Hcı.mdO. Şehzadebaşında: ci. Hııım. Rüstemin yerleştiği 0 a se amlı 

cTürkiye arazisi• kelimelerinden evvel 
1 

K.aragümriıkte: CArlfl. Küçültpazarda: krnmında idi. Dört penceresi sarayın 
«şimdiki harb esnasında her hangi bir CYorgi). Bakırköyünde: CMerkez>. önündeki caddeye bakıyordu. Onun, 
dü,man tecavüzüne _karşı• gelmeleri- Beyotıu clhetmdekiler: buradan saray bahçesini görmesine 

~ İstiklfLI caddesinde: (Galatasaray). Tü- ş· d" b h · k 
nin ilavesi hakkında Ingiltere hükume- nelbaşındn: (Mcı.tkovlç). oaıatada: Cİk.1- imkan yoktu. un ı, a çenın parma -
ti tarafından vaki olan teklüi biz tıe 

1 

yon. Fındıklıda: (Mustafa Nail). cum- Iıkları önünde dolaşmayı da terbiyeye 
kabul ediyoruz.» hurlyet caddesinde: CKürkclyan>. Kal- mugayir bir hareket addettiği için o-

Bundan da anlaşılacağı vechile İn- yoncuda: <Zafiropulos). Flruzağada: <Er. rada da dolaşamıyordu. 
tuğrull. Ştşltde: (Asım>. Beşlktaşta: CA- R'" t d'"rt gun·· g"derken ve ge 

giltere, ancak Umumi Harbin devam et- 11 Rıza). Sarıyerde: (Asaf). us cm.. 0 1 
-

tiği mi.iddet zarfında Osmanlı devle- Botazlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: lirken Tehmiıneyi gördüğü ve onun 
tinin tamamiyeti mülkiyesini muhafa- üsküdarda: <Sellmlye). Kachköyünde: da kendisile alakadar olduğunu anla· 
z~yı kabul etmek istiyordu. Bunun ne (Sıhhat, Rıfat). Btlyükadada: <Halle>. dığı için kıza karşı, görmek ihtiyacın-
ka.dar boş bir vaad olduğunu söyleme· Heybelide: (Halit). dan daha başka hislerle sarsılmaya 

Cumhurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanhğı Filarmonik Orkestrasına bağlı, ayni zamanda salon Orkes
trası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil edilecek ve namzetler ka

bul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmtihanda kazananlar çaldığı sazların ne
vine göre ayda 80-150 lira ücrtle angaje edileceklerdir. 

Salon Müziği ve caz için : 
- Bir Piyanist, - bir birinci kemancı 
- Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Tenor saksofon (Bandonion yahut Akordiyon çalabilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kontrbas (başka bir alet de çalacak) 
- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (başka bir atel de çalabilecek) 

- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elin deki sair vesaikle birlikte imtihan edil· 

mck üzere 6 Eylulden itibaren 11 Eylul 1937 Cumartesi gününe kadar İstanbul· 
da Galatasaray Lisesine ve Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Ey• 
lUlden 20 Eylfil Pazartesi gününe kadar Cumurbaşkanlığı Filarmonik Orkes-

trası şefliğine baş vurmaları lazımdır. 
Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. (2722) (5224) 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

22/9/937 tarih Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde 
toplanan Komisyonda 1349 lira 97 kuruş keşif bedelli Beykoz Orta okulunun 

tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 
Mukavele Eksiltme Bayındırlık işleri genel ve fenni şartnameleri, proje, ke

sif ve hüla~ai hesabiyesile buna aid evrak komisyon katipliğinden görülüp 
~ 

öğrenilir. 

İlk teminat 101 lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş gördüklerine dair İstanbul Nafıa 

Müdürlüğünden alınış oldukları müteahhidlik ve ticaret ".>d&$tntn yeni sene ve
sika ve tE:minat makbuzlarile birlikte belli gün v~ aaatte komiqona ıelJQeı.d 

ilin olunur. c586511 
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TARiHTEN 
IBaf w•l• 6 acı ıayfada) 

çıkmasuu da istemiyordu. Birlik için gi
ri§tiği ifin SODunda aynlık olması ihti
lllalinden korkuyordu. Bunun için her 
teyden evvel Tuluru aradan çıkarmak 
lizımdL Ona yaklaştı: 

- Cengizin son vuiyflini yerine ge
tirmek ve imparatorluğun parçalanma
sına sebeb olmamak için reyinizi Okta-ya 
-.ermenizi nca ederim. 

Dedi. 
Tuluy bunu derhal kabul etti ve ku

rultayda söz aldı: 
- Cengiz Hanın kendisine halef tayin 

ettiği Oktayı hakan yapmalıyız. 
Babasının vasiyetini okuttu. 
Cengizin onlann üzerındelti nüfuzu ve 

telkin ettigı hürmet hıssi o kadar büyük
tü ki kimse ıtiraz etmedi. Bütun prens
ler kendi aralannda oturan Oktaya dö-
nerek: 

.- Sen bizim hamınız ol! 
Dedıler. 

Hükümdarlık sülalelerinde saltanat 
hırsı çok ı.aman bütün dığer iyi hislere 
galebe çalar. Bu da saraylardaki terbi
Yenin kötuluğünden dogmuştur. Moğol 

aile tcşkılatında aile babasının baiz ol
duğu muhterem mevki hata o yüksekli
ği muhafaza ediyor, kardeş ve akrabaya 
karşı bağlılık hisleri ibfüiin temizli~Je 
ayakta duruyordu. 

Oktay ayağa kalktı: 
- Benim kardeşlerim ve amcalarım 

daha ziyade layıktır. Bılhassa Tuluy ol
Jnahdır. Çünkü Tuluy daima babamızın 
Yanında yaşayarak Cengiz yasasına, ba
bamızın göf'ilş ve düşünü lerine daha zi
Yade vakıftır. 

Bu sözler umumi bir itirazla karşı
landı: 

- Cengız Han halef olarak seni seçti 
\re vasıyet etti. Onun sözünden ve dile
iınden nasıl çıkab lıriz? 

Oktay hiıla tereddüd ediyordu. Düşün-

SAYFALAR 
• 

mek için zaman istedi. 
Yeniden eğlenceler bafladı ve bunlar 

kırk gün airdü. 
İfi bir neticeye bajlamak gerekti. Zor

ladılar. Müneccimler ve sihirbazlar da 
kırk birinci günün pek uğurlu olduğunu 
söyleyince imparatorluğu kabul etti. 
Tahta çıktı. İki yanında kardefi Çağatay 
ve amcası Ödçikin vardı. 

Tuluy ona kadeh sundu. Otalın içinde 
ve dışarısında olan diğer prftlllerle re
isler, başları açık, kupklannın uçları o
muzlarına atılmış olduğu halde üçer k~ 
re Oktayın önünde hürmeUe eğildiler: 

- Hakanım, taht kutlu olsun! 
Dediler. 
Yeni imparator oradakilerin hepsi ar

kasında olduğu halde çadırdan çıktı. Gü
neşe üç defa diz çöktü. Oradakilerin hep
si de ayni hareketi yaptılar. 

Oktay tekrar otağa girdi. Sağ tarafına 
prensler, sol tarafına prensesler oturdu
lar. Esirler oradakilere yiyecekler ve 
içecekler verdi. Günün geriye kalan kıs
mı gene eğlencelerle geçti. 

Bütün prensler: 
- Senin soyundan hayatta bir adam 

kaldıkça tahta başka prenslerin soyun
dan kimseyi çıkarmamaya and içiyoruz! 

Diyerek yemin ettiler. 
Oktay babasının Asyanın her tarafın

da toplanan hazinelerini getirtti. Prens
lere, kumandanlara, askerlere dağıttı. 

Merasim tarihte ·emsali pek az görü
len büyük bir trajedi ile bitti: 

Kabile reislerile zabitlerin kızları ara
sından kırk tanesi seçildi. Bunlara en 
güzel elbiseler giydirildi. İnciler ve el
maslar takıldı. Kırk tane de en güzelle
rinden at seçildi; eğerlendL Sonra bun
ların hepsi Cengiz namına kurban edildi. 

Camiüttevarih müellifi Fazlullah Ra

SON cl'OSTA 

''Bu sırrı hiç bir 
vakit zevclme 
Hşa etmedim,, 

•Şimdi, eskisinden d1tha fazla sen
şiyoruz. Hlubukl bir mnddet, muhab
beti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de 
biliyordum. Buruşukluklanm, beni 50 
yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış gibi 
gösteriyordu. Bugnn ise 30 dan nok
san gornnnyorum. Zevcim bunun 
sırrına vakıf değildir. Fakat bunu da 
yegane clld unsuru Tokalon kremine 
medyunum. Kullanmap başladığım 

günden bir g11n sonra ne kadar genç ve 
ne kadar taze gOrtınOyorum.• Tokalon 
kremini, cildin hOceyrelerini gençlik 
faaliyetine irca için yegtne vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
hayret fenni keşfin cevheri olan 
e:Bioceh mevcuddur. Ve cevher, gene 
ve sağlam cild hnceyrelerlni besliye
rek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kadının J•ptılını 
rapablllr•lnlz. 

Siz de yegane cild unsuru olan 
Tokaıon kremlnJ kullaDllll1. Akşam

ları yatmazdan evvel (pembe rengin
deki) Tokalon kremini ve sabaJılan 
(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mtı kavvl, besleyici ve 
beyazlatıcıdır. 

-------------şid bu faciayı anlatırken sözlerini şöyle ,,...ıııııı•••-> Bugün 
bitirir: Cümlesini öteki dünyada Cengi- p A N O R A M A 
zin hizmetine gönderdi. 

Turan Can Bahçesinde 

Büyük Sünnet 
oO{; ÜNÜ Tel. 41065 P a. ram OTSa~Paf im var ne 

ne yap. rdım? yapayım? İstanbul 4 üncü icra Memurlu • 
ğundan: 

Türkiye İş Bankasına merhun olup 
Kasımpqa değirmeninde İf Bankası ar
diyesinde bulunan 10 numaralı 761 çuval 
(0000) markalı birinci yumuşak un ve 

yine 30 numaralı 249 çuval (000) mar
kalı birinci yumupk unların paraya çev
rilmesine karar verilmiştir. 13/9/937 ta· 
rihine rastlayan Pazartesi günü saat 
13,30 da İstanbul Zahire Borsasında pe

şin para ile ve buğday ve un koruma b· 
nununa tevfikan verilmesi lazım gelen 
rüsum ve muamele vergisi ve borsaca 
verilmesi muktazi rüsum ve tekilli ve 

fBa§ tarafı 6 ncı sayfada) 
bı ,paı alı adamın derdi de her halde çok
tur; herkes size dik dik bakar: cGördün 
Jnü şu mıymıntı herifi.. Binlerce lirası 
-.ar. Fakat yaşamasını bilmiyor •. Buna 
rağmen en lüks bir hayat yaşasanız, ilk
baharınızı Adada, yazınızı Modada geçir
seniz, en şık bir otomobile sahih olsanız 
\re hüla a daha bilmem ne diyeyim, muh
te§em ve şahane bir ömür sürseniz bile 
herkesın nazarında gene pinti ve rnıy • 
h'lıntı herıf olmaktan kurtulamazsınız .. 

Zengin olup dtişiınmektense uyuz olup 
kaşınmak daha e\ ladır derler. Bu haki
katen dogru... Zengın olmadıg~ ım halde 
h .. 1 
1 

u yası beni çıleden çıkardı; ya rnaazal-
... ~h Z ngın olsaydım o zaman çileden de
gıJ, belki z.ivanadan bile çıkinış olurdum. 

Salahaddin Enis 

lieybelide bir kadının ayağı kınldı 
Heybel adada oturan Koço ismin -

~~ 12 yaşında bir çocuk bısik!etle Hey 
lJeliadada gezerken Avram km 48 ya -
tında Virf ne çarpmış, sol ayağını kır
!nıştır. Yaralı kadın Musevi hastane -
~ne kaJdınlmış. çocuk yakalanmıştır. 

Resimli zabıta 
hikayesinin 

hal şekli 
her üç kumarbaz viski içmltle.tdl 

Garson ise odaya girdiği zaman surahl
de ,andan fula siyah şarap bulundu -
tunu gormüştu. (1 numarab re&lm). O
dadaki halı Porto şarabına benziyen bır 
Inayi Ue ısla.nm}ftı. Surahide de bir lı:.a~ 

damla şarap kalmıştı. Mufettlş şunu du
ftindü: Sürahi o şeklJde idi ki eğer 
Marlı:s onu halc:ilı:aten Annstrong'a fır
latmış olsaydı, dışarıya pek nz m&)ı do
külecektı. Surahi 3ere duşunce, içkinin 
kısmı azamı. içeri inde kalacaktı. U:s -
tellk sert bir cısme çarpınca kırılma:sı 
ihtimali de vardı. 

Asıl hilebazlar Marks ile Spencer i -
diler Oyunda hile yapmışlar, Armstı·ong 
lşln !arkına varıp da mani olmaya, iti -
raz etmeğe kalk~nca, Marks daima ce
binde tapdJiı muşta lle zavallıyı öldür
nıüş, sonra cinayetini örtbas etmek için 
bu aahneyi •e hfUyeyl uydurmuş Ve? sü-

1 

tahldekl şarabı maktulün bafl ucunda 
Yere dölnnftştü. Patat, işin sonunu dü -
lfinmedlil için şarabı fazlaca ka.çırmlftı. 
Blnnet.lee dra.hlde faJ'aJI ka!mamıf ol -

( Ba.§ tarafı 6 ncı ıayfada) 
-Aksaray! 
Dedim, para verecektim. Cebimde b~ 

zuk para yoktu. 

- Bir çek vereyim! 
Koıulüktör kızdı: 

- Burası alay yeri değil, sen o çeki 
al da bankaya git burnunu çek! 

Dedi. Tramvayı durdurdu, beni aşağı 
attı. Yaya Aksaraya gittim. Kovduğum 

karımın annesinin kapısını çaldım: 
- Ben geldim valide .. 

- Yalvarmaya geldin ha! Nafile onu 
evvelden düşünseydin .. 

- Karım nerede? 

- Senin karın, mann yok. 

- Canım ne oldu: 

- Mahkemeye gitti. Seni hacrettiri • 
yor. 

- Eyvah ... 
Yüz geri döndüm. Bari gene §U apar -

tımana uğnyay.ım dedim. Uğradım. Ka
pıda polisler vardı. 

- Ne var, ne oldu? 
- Siz, ha .. 
Bir kağıt gösterdtier. 
- Hacredildiniz.. apartımandalti efY& 

tadat ediliyor. 
Elimi yüzüme götürdüm: 
- Çok şükür Yarabbim! 

Dedim. Zengin olduğum zaman kapı 

dışarı attığım karım karşıma çıktı: 

- Sen görürsün, dedi, bütün parala -

nn bana geçiyor, seni hacrettirdim. 

Güldüm: 
- Ben göreceğimi gördüm, dedim, 

şimdiden sonra sen görürsün! 

!s~t Hulüsi 

Acele Devren Kirahk DUkkAn 
Beya:ıııd Çadırcılarda 24 numaralı dü.ttCuı 

ehven flatla dewen tirahktır, dtittlnda e
lektrik ve bava gazı tesisatı De istünde bir 
ane oturmasına mtlald 1k1 odasfle balkonu 

dellaliye ve kantariye müşteriye aid ol
mak üzere satılacaktır. Talihlerin mahal-

linde bulunacak memuruna müracaat et-
meleri ilan olunur. (34719) 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için aaız<lan alınan tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 60 Kr. ------·--· .. ·-·---·---
Son Posta 

Yerebatan, Çatalçeşme aokak. 2S. 
ISTANBUL 

Quetemiule çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haldan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

1 • a 1 
Sene Ay AJ Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr • -------
t~OO 700 ~ 100 
23.U 1220 710 27(J 
2100 1400 soo aoo 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-- - ... 
Gelen .,,raJ, geri oailmn. 

llinlarc:lan mn'aliyet alınma. 

Cevap için mektuplara 1 O kW'1.lfluk 
Pul illvesi lhundır. 

P•ta kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Posta 
Telefoa : 20283 

f Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
Muhammen bedeli 11.000 lira olan 200 ton Hematit döküm piki 20/9/937 Pa· 

zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında sa 
tm alınacaktır. 

Bu işe girmek iltiyenlerin 1.200 liralıkmuvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikalan Ye Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
14.30 a kadar Jıo.miayon reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpqada 
Tetellüm ve Sevk Şdliiinde dağıtılmaktadır. (5883) 

Cins ve mikdarları, muhammen bedel Jeri, muvakkat teminatları apğıda ayn 
ayn gösterilmif olan üç kalem malzeme 22/10/937 Cuma günü saat 15 den iti· 
haren sıra ile kapalı zarf usulü ile Anka rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika
ları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tek liflerini ayni gün 5'J1t 14 de kadar ko
misyon reis)iğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılma ktadır. (5917) 

Cinsi 

Matnezyuml-;;-;eş'ale 
Manometre 

Mikdan 

3000 

Listesınde 

Muhammen bedel 

Lira 

4500 

2000 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Sürat kontrol saati ve te. 
ferrüatı (Haushalter ve 
Rezsny sistemi) :t 8500 

Tftrk Hava Kurumu 

337 50 
150 00 

637 50 

BUYUK PiYANGOSU 
S. inci k••lde 11 /EylUI 11937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50. 000 liradır ..• 
Bundu bqka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet müklfat vardır .. 

DiKKA T: 
Bilet alan berkea 7 Eyllll 937 gtinll akıamına kadar biletini 
değiıtirmit bulunmalıdır. Bu tarihten 90Dl'a bilet üzerindeki hakkı 
ıakıt olur. 

MARMARA MINTAKASI 
Ölçüler ve Ayar Başmüfettişliğinden: 

Şoförlere lıan 
Eski tarife taksilerin yeni tarife üzerine tadili için Belediye Daimi Encüme· 

ninin 30/6/937 tarihli brarile 3 ay mühlet verilmişti. 

Bu mühletin iki ayı geçtiği halde şimdiye kadar mevcut taksi otomobilleri
nin cüz'i bir kısmı taksilerini yeni tarife üzerinden ayar ettirmişlerdir. Günde 

muayyen bir mikdardan fazla taksimetrenin ayanna imkan olmadığından müh
letin hitamında vukua gelecek :fazla müracaatlar sıra beklemek ve dolayısile 

çalışmamak mecburiyetinde kalacaklardır. Aynca bu bir aylık mühlet zarfında 
tarifede yeni bir değişiklik olrnıyacağını ve mühletin uzatılmasının d~ mevzuu-
bahs olmadığını ehemmiyetle dikkatinize vaz'ederiz. «5859:t 

Betonarme Köprü inşaab 

Nafıa Vekaleti&den: 
1. - Diyirbekir Vilayeti dahilinde Diyarbekir - Silvan yolunda Anbarçayı ve 

Siirt Viliyeti dahilinde Diyarbekir - Bitlis yolu üzerinde Pisyar köprulerınin 

betonarme olarak inşası kapalı zarf usu lile eksiltmeye çıkanlmışlır. Bu iki köp
rünün keşif bedeli cl63 500> liradır. 

2. - Eksiltme 23/9/937 tarihine müsadif Perşembe günü saat cl6:t da Nafıa 
Veklletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapıla· 

caktır. 

3. - Eluıiltme şartnamesi ve buna mü tef erri diğer evrak c818:t kuruş b del 
mukabil.inde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girmek istiyenlerin • 9425:t liralık muvakkat teminat verme
leri 'Ye Vekiletimizden alınmış müteahhitlik ehliyeti fenniye vesikasile ayrıca 
bir taahhütte en az c75 OOO:t liralık köprü veya betonarme ve sair inşaat yap
mış olduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

1:.tekHlerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar :Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3115• c5M2> 

Ankara T arib, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

ı - Talebe D,,.aı 10 Eyl\ıl 937 den 10 Teşrinievvel 937 akjamına kadar yapı
lacaktır. Kayıt ownak için Lise olgunluk şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, aşı ka
tuh, sıhhat raporu, iyi hil mazbatası, altı fotoğrafı ve bir istida ile Fakülte ida
resine bizzat müracaat edilmelidir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacak tır. 
3 _ İkmal imühanlarına 4 Teşriniev\'el 937 de, derslere 11 Teşrinievvel 937 

de başlanacaktır. c3203:t .5937. 

---------~--------~------------~~-----

Haydarpaşa Lisesi 
Dlrektörliiğünden : 

Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyli tale
benin kaydı mektebin açılacağı 1 Teşrinievvel 1937 ye kadar devam edecek 
ve icab ederse daha da temdid edilecek tir. .0059~ ------- -----------------------~-

Konservatuvar Direktörlüğünden : 
Talebe kaydına ve eski talebenin kaydını yenileme muamelesine heşlanrnıpu\ 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat ikiden beş buçuja kadar müracaat 

edilir. 
1 Birinci · e denlere 
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t2 Sayfa SON POSTA -

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

D 200AI IİO mM ··o···N 
Fenerleri gelmiştir. 

iri r9ık almak için yal•ız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D A İM ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

• 
1 

GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ 
DIŞ AGRILARI - ARTRITlZM 

ve 

ÇiLLER ve LEKELER 
Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

/_. 

BALSAMIN LiKiT 
Yüzdeki çil ve lekeleri izale 

ederek cilde mat ve cazip 
1oir ten h:min eder. 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - IBTANBUL 

.......................... ~ 

48 SAAT 
bavaıandırılmış ve 

terkibinde altın 
kremi bulanan 

VENÜS PUDRASI Alman ve İngi
liz kimyagerleri tarafından en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasilc pudralanan 
bir cild dünyanın en taravetli gü
zelliğini ifade eder. Hiçbir purda 
VENÜS pudrası kadar cildi mat 
tutup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

kumral, esmer her tene uygun renk· 
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid· 
!erinden sakınınız. 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kurur 
l kinci •ahile 250 » 
V çüncii sahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazl&.ca mikdarda ilan yaptıracak • 

1 

lar aynca tenzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

__._.--· 

tılncüık KoJlektlf Şlrketı. 
Aşir Efendi caddesi, 
Kahramanzade Ulo 
Ankara cıı.ddesi 

Son Posta Matbaasl 

Nqriyat Müdüril: Selim Ragıp F.MEÇ 
.. ..... •- s. Ragıp EMEÇ .................................................. Sn..nıPLEKu A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Telefon: 42517 

Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

IYATILI 1 ŞiŞLi TERAKKi LiSESi IGÜNDÜZLOI 

ANA - iLK - ORTA - LiSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniı bahçeli iki binada ayrı YA Ti teşkilatı vardır. 
Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz yaşından baılıyarak bütün öğreniciler iıtirak edebi .. 

lirler. Okul hergün saat 10 • 17 araaında açıkhr. Kayıd itlerine : ~ 

CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA gUnlerl bakıhr. 

'------------------------------------------------------~ 

- Ne gUIUyoreun ellah aşkına ? 
- HASAN gazoz özUnden lçlrdlm fransız t•mpan• 

yası zannetti. 

Hasan Gazoz Özü şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis 
bir şampanya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve 
İtalyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Hasan Ga· 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. 
Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. Çok u .. 
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 
90 kuruştur. 

H 
Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazll 

mideler~ yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve ha· 
zımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 
müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Me)Waların özünden ya;pılmıştır. Şc· 

kersizdir. Şişesi 25, orta 40, büyük 60, dört misli 100 kuruştur. 

SAHiBİNİN SESİ 
TICABBTBARESI 

KEL VİNATOR, MARKONİ, SPARTON, BİZERBA, 
TUNGSRAM DAİRELERi 

302, istiklal Caddesi, Beyoğlu 

l 
Bir gtlna yanlışlığa meydan verilmemek için memurlarımıza bu sene 

« Turuncu » renkte hOviyd varakaları vermiş olduğumuzu saygı değer 
mUşterilerimize b lcllririz. 

Memurlarımız her tnlepte hüviyet varııkalıınnı ibraz edeceklerdir. 
MUdUrlyet _. .. _, 

--------------------------

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
eczanede arayınız. (Posta kutll5u ) 1255 

Galata İstanbul 

Bina işleri ilanı. 

Nafıa Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Yüksek Ziraat enstitüleri stajyer tale

beleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. 
2. - Eksiltme 27/9/1937 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Veklleti Yapı işleri 

Um7ro Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacalct~t· 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evr.ak 185 kuruş bedel mukJlbl" 

linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kuruş muvakkat te
minat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış inşaat müteahhitliği vesika.Si ib

raz etmesi lazımdır. 
5. - İsteklilerin teklif mektublarının ikinci maddede yazılı saatten bir ss~t 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri mukıazidit· 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3248) (6034) 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur· 


