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FAAL YET YILI TUNCELINDE EMNiYET 
O.. .. .. k. I ·ııAı . Seyid Rıza bir jandarma 

numuzde ı Y!· mı şos~ler karakolumuza iltica 
yapılacak · ve lstanbul şehri ederek teslim oldu 

esaslı surette imar edilecektir Tuncellnde geni mekteb binalarının temelleri 
atıldı, ger ger lılJprDler, şoseler gapılıgor 

lstanbulu en kısa bir zamanda imar edebilmek için 
lazım gelen mali gardım/ar temin olunuyor 

Erzurum, 12 (Hu-
susi muhabirimiz· 
den acele telgraf) -
Tuncelindeki umran f 
faliyeti her gün bir 

1stanbuıun navadan. güzel bir göri.bıüfll 
Ankara ,12 (Hususi) - Öğrendiğime işleri arasında, milli şoselerin yapılması 

göre hükumetin önümüzdeki faaliyet yı- ile İstanbulun imarı işleri dahil bu1una-
h programına, başlıca büyük memleket caktır. (Devamı 2 inci ıayfada) 

Vekiller Hey' eti dün de 
hariciyede toplandı, 

Akdeniz işi görüşüldü 
Adriyatik 

kontrolü 
denizi devletlerin 
haricinde kalıyor 

lta1yan ların konferanstan çıkardıkları netice: Frank o 
hükumetinin muhariblik hakkı tanınmış .•• 

1 Çanakka-iö·d·a·-b-ir 
inşaat yerinde 
define bulundu 

Çanakkale (Hususi) - Şehrimizin 

Nağra mevkünde yapılan bir inşaat ka
zısında amelelerden biri vurduğu kazma 
ile bir defineye rastlamıştır. Yanında bu
lunan diğer ameleler hemen üşüşerek 

kapışmışlarsa da gümrük muhafaza me
muru hemen yetişerek bunlan toplamış 
ve bulunan altınlarla ameleleri emniyet 
direktörlüğüne teslim etmiştir. 

kat daha artan bir 
hızla devam etmek
tedir. Yer yer köp
rüler, şoseler yapıl· 
makta, birçok kasa· 
balarda mekteb bi
naları temelleri atıl

maktadır. 

Memleketin her ta
rafında sakin bir ha
yat hükümfermadır. 

Halk, kendi işleri i· 
le meşgul bulunmak
tadır. 

Bulunan define muhteviyatı: 3 parça 
altin zincir, bir çüt altın küpe, 3 altın 

yüzük, 20 altın para, 7 siyah renkte pa
y, altınların beheri bizim a1tınlardan da
hi diret..., Wnlinn"~k!eri 'de var
dır. 

Asayişi bozan bazı 
sergerdeler hemen 
hemen tamamen ele 
geçirilmiştir. Son da
kikalara kadar peri· 
şan bir halde ötede 
beride gizlenen şaki 
Seyid Rıza nihayet 
ele geçirilmiştir. :6eytd Rıza 

Erzincandatl son dakikada aldığım bir \şöyle olmuştur: 
habere göre Seyid Rızanın yakalanması (Devamı 2 ncf sayfada) 

Bir talih cilvesi İran Büyük Elçisi gözile 
Cebindeki beş lirasını da 

kaybeden adama 
ikramiye isabet etti 

Beyoğlunda, Özcan adında bir gazino 
vardır. 

Dün sabah, saat on bire doğru, bu ga
zinoya Nusret adında bir adam giriyor. 

Nusret, 45-46 yaşlarında bir adamdır. 
Süreyyapaşa mensucat fabrikası amele
lerindendir. Özcan gazinosuna arada bir 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Trabzon 
transit yolu 

Dün şehrimize dönen Büyük 
Elçi Trabzon yolunu çok 
iyi bulduğunu söylüyor 
Mezuniyetini geçirmek üzere bir müd

detten beri memleketinde bulunan İran 

h l d 
· büyük elçisi Bay Fehimi, diln, Aksu va· 

Meç u enizaltı purile ve Trabzon yolile şehrimize gel
miştir. Kendisini karşılıyan bir muhar-G e mis İ tekrar ririmize, Bny Fehimi şunları söylemi§tir: ~ 
. _ Seyahtim çok iyi geçti. Trabzon yo- l 

Görü/mü~.•• lunu bilhassa tercih etmiştimdv)e bu yo-
r (Devamı 11 inci sayfa a 

\ 
Bay Fehiml 

Ankara, 12 (Hususi) - Derince önle
rinde meçhul bir denizaltı gemisinin gö
rüldüğüne dair çıkan haberleri teyid e
decek yeni bir malumat alınamamıştır. 

Tekirdağlı Hüseyin dün 
, Vatan ve Hiirriget ' Mülayimi mağlôp etti \ 

-..C•- . • ----- Qe~ 

Makalesine alt Bükreş Balkan oyunları bitti. Yunanlılar 
Bir tashih birinci, biz dördilncü olduk. lstanbul 

İstanbul, 13 (A.A.) - Dün İstanbul muhte/ifi /zmir muhtellfine !J-1 mağliJp Oldu -
gazetelerinin bazılarında cAUıtürk'il 
Dinlerken> köşe başlığı altında Türk btanbul Halkevinin hazır:adığı serbest 1 
Tarih Kurumu Asbaşkanı Bayan Afet güreş başpehlivanlık musabakalarına 

dün Taksim stadında büyük bir kalabaimzasile ve c Vatan ve Hürriyet> ser-
lık kütlesi önünde devam edildi. 

levhası ile bir makale inti§ar etmiş-
tir. Bu gazetelerden birisi, makaleyi Orta siklet edi 
Ankarada çıkan Ulus gazetesinden İlk maç, Koç Ahmed Dinarlı Ahm · 

sayı hesabile, Yıldınm Bekir, Çengel , 
naklen aldığını yazmış ve diğer bir Abdullahı gene sayı hesabile, Pehlivan-
gazete hiçbir menba göstermemiştir. d 

Halbuki bu makaleyi Bayan Afet köylü Mustafa, Şileli Rahmiyi 4 üncü a-
Türk Tarih Kurumunun ne§ir vasıta- kikada yendi. 

Başaltı 
sı olan Belleten için yazmış ve ma- Karacabeyli Hayati, Sındırgılı İbrahi-
kale Belleten'in l/Nisan/937 tarihli 

mi yirmi dakikada mağlflb etti. 
ikinci sayısında intişar etmiş idi. Bu müsabakadan sonra orta siklet bi-

Akd · de f ı· ı t -ı,,..,.,_ da Li...ı 1...1.- '-· Türk Tarih Kurumu tarafından vu· enız aa ıyettte ou unan o, ,, ....... wr n " 1 ,nin. V11r: JIO"--w rinciliği için müsabaka başladL 
-.:ı- ı ~ı ku bulan i§'ar üzerine Anadolu AJ·an-

VaP'.LTUıııuutı a ınan re~11" Pehlivanköylü Mustafa ile Yıldırım 
İ sı keyfiyeti o suretle tuhihe müsa-

Ankara, 12 (Hususi) - cra Vekilleri ı çe hariciye veklletinde toplanmıştır. Geç Bekir karşılao:::tılar. 
b "~~~ ~ 
'"eveti buiü.n ıaat on yediyi çeyrek ga- (Devem& ıı inci aaJJfada) ""--------------' (Deucımı 7 inci •11fada/ 

Tekirdağlı Hüseyin, maçtan evvel 
. Miıld]limle JIGftJl4ftA 



" 
-=ı==S=a=y~f·=;==--=--========-==-----~=---------=----------======-===========S~O~N"==~P=O~S~T~A~====-==-========= ..... ==----=--===--========;::::::::oo============-==~Eyrul~l3___,=--

Her gün R.esimli Makale: 
----

Bulıran 

Yazan: Falih RJlıı ATAY 1 
191-4 temmuzu ile 1937 ~ylf:ılünün 

gazeteleri arasında bir kıyaslama 
yapacak olanlar, cihan . harbinden da
ha büyük bir faciaya sürüklenmekte 

1 

olduğumuza hükmedeceklerdir. Harb 
sonrasının belki en nazik buhran dev -
resini geçiriyoruz. 

Yalnız Milletler Cemiyeti n~zamın- , 
dan, yahut, şu veya bu hadiseden do - 'r 

~~\\\(f ((fi~ 
r.. 

X Nezaketsizlik X 

ğan münakaşalar içinde değiliz. Bir 
müddettenberi, milletlerin bak ve hiir- ı 
riyetlerine ait enternasyonal inancalar
dan hangisinin henüz mer'iyette o~du • 
ğundan herkesi şüphe ettirecek bir va
zıyet içindeyiz. Muahedelere riayet 
eı;asına müstenid kollektif bir emniyet 
ideali güden Cenevre cephesi her ta -
raft.a, Covenant siperlerini terkederek, 
r!c'at etmektedir. Bu tam bir bozgun Bazıiarı nezaketsizliği sadece bir kabalıktan ibaret ~ır- Her kusut insanı aıçaıtır, murutmin gözünde küçülmesine 
mudur, yoksa Milletler Cemiyetinin ba lar. Hakikatte bu; hodbinliğin, cehaletin, tembelliğin, abdal- sebeb olur. Fakat kusurların bir çoklarını örterek saklamak 
nş kuvvetleri manevra kabiliyetlerini mümkür.dür. Halbuki nezaketsizlik kendisini bağırarak, göz 
muhafaza etmekte midirle!"? Fakat yal- lığın, kıskançlığın, başkalarını istihfaf etmenin hep bir nok- önüne koyarak ilan eden bir kusurdur. Bunun içindir ki ku-
nız karada, denizde ve havada değil, tada birleşerek doğurduğu maddi bir kusurdur. surların en büyüğü. en fenasıdır. 
bankada, piyasada ve pazarda cihan =:::;=:::::::::::~::~~~~~~====:=~:::;::::;:~:::;::::;::::;:~::::~~==~~~~====:=~::::::~::::~~ 
üstünlüğü, banşçı Ve nizamcı devletle- r tE:!!! o "'5iiiJ A IE5'ı A s o N D A ) 
rin elindedir. Yeni silahfanma yarışı 1 i;;;2) ~ ~ ~ ~ ~ 
da onların lehinde olmaktadır. Fakat \-. 
bir tarafın tesbit etmiş olduğu hazır - /ngilterede 
lık devri müddeti, karşı taraf için de, ue·_fil.ç•dllen ge'"' 
mümkün olanı kazanmak mühleti diye .n 1 y/..,. ... 

teıakki edilmiştir. Bir demir madeni 
Hazin nokta umumi bir uzlaşma im

kanlarının gittikçe azalmakta olması· 
dır. Her iki tarafın şartlarının da bir -
birlerine karşı ilk vasfı kabul edilmez 
olmaktır. 

İdeoloji cephe ayrılığınm ehemmi
yetini küçüksemeyiniz: Bu ayrılığın, 
hazan, menfaat kaygısını bile unuttur
duğunu görüyoruz. Akdenizde eski kor 
sanlık hatırası uyandığı gibi, bazı mer
kezlerde eski din kavgalarının taassub 
karanlığı çökınüşt ür. 

HERGüN BiR FIKRA 
Hocanın eşeği ölünce •• 
Nasrettin Hocanın eşeği ölmüş. 
Hoca: 

- Eşeğim öldü, ben şimdi ne yapa 
cağım? 

Diye hüngür hüngür ağlarmı§. 
Hocanın ağladığını görenler: 

- Hoca, demişler, geçen hafta ka -
nn ölmü§tü; ağlamadın! Bu hafta e-
6eğin öldü, ona ağlıyorsun. Bu olacak 
feJI mi? 

Hoca içini çekmi§: 
Sinir buhranları karşısında soğuk 

kanlılığı korumak! Cemiyet!ere cinne-
tin değil, nihayet sağduyu'nun hakim - Karım öldü, dem.il, konu komşu. 
olacağına inanmak! Usanmaksızın, u - toplandılar, cağlama Hoca, sana bir 
musaya düşnieksizin, tahriklere kapıl- 00,ka kan buluruz.> dediler. Eşeğim 
maksızın barış davasını müdafaa et • öldü.. kimse böyle bir şey söylemiyor. 
mek! İdaresi elimizrlE olmtyan hadise- . _İngiliz fa~ son hızl! h~rb * ·• 

Sigamlı yapışık 
Hemşireler 
Paris sergisinde 

Meşhur Siyamlı yapışık hemşireler, 

şımdi sergi milnasebetile Pariste bu -
lunmaktadırlar. Siyamlı hemşireler el
an 28 yaşındadırlar. Her ikisinin de 
sıhhati yerindedir. Yukarıdaki resım
de yapışık hemşirelerin ne suretle eğ
lendiklerini göriiyorsunuz. Biri dama 

oynarken, öbürü akordiyon çalıyor. 

Sözün Kısa11 

Yazı Çolc Oltlağu için 
Bııgiin Konamatb 

-···--····--··························-·.._.. ...... 
Iran Meclisinde 
Şahinşahın 
Açılış nutku 

Tahran 12 (A.A.) - Şahinşah par
lamentonun açılışı münasebetile söy
lediği nutukta ezcümle demiştir ki: 

Harici siyasetimiz dostluk ve kar -
şılıklı hürmet esasına dayanmaktadır. 
Bütün yabancı ıpemleketlerle ve bil -
hassa komşularımızla münasebetleri -
rniz samimidir ve her an daha ziyade 
kuvvetlenmektedir. 

Dünya sulhuna ve mevcut ihtilaf -
lan dostça anlaşmalarla halline yardım 
etmek için hükumetimiz, Irakla mev .. 
cut ihtilafını hallettikten sonra Tür -
kiye, Efgan, Irak ile Sadabad paktını 
imzalamıştır. 

Hükumetimizin dahili siyaseti yeni 
islahatın tatbikine devam, sosyal ha -
yatı iyileştirmek, ziraatçı hareketimi -
zi genişlettirmek, memleketin tabii ser 
vetlerinden istifade eylemektir. 

Faaliyet 
Yılı 

(BCJ.§tarafı 1 nci sayfada) 
inşasına başlanmış demiryollan ile m· 

şası mukarrer demiryollannın yapılma
sına devam edilecek ve hazırlanacak ayrı 
bir programla milli şoselerin peyderpey 
inşasına başlanacaktır. 

Yurdun en güzel şehri olan İstanbuln 
gelince, burada en kısa bir zamanda bir 
imar programının tatbikına geçebilmek 
için lazım gelen mali yardımlar temin e
dilecektir. Bu yardımın şekli yakında an
laşılacaktır. 

Milli Müdafaa Vekili . 
ler karşısında hiç olmazsa irademizi sil~ yapma~a ko~al8:1'1 uzenne Otomobil kazalarına 
ka betmemek' Eski kelimc1erle yakaza İngılterede şıddetli bır demır buhra - M 

y basi et! . nı baş göstermiştir. Bunun üzerine ani O/malı için 
ve r Falih Rıfkı ATAY memleketin her tarafında atılmış eski İngilterede seyrüsefer talimatna -

madeni eşyalar top~ağa başlanmış- mesine muhalif hareket eden şoförlere 
tır. Bir gazete bunu clngilterede keş- karşı verilen . şiddetli cezalardan mat -

Erzuruma gidiyor 
Bir tren makasçısının dişini Erzurum 12 (Hususi) - Milli Mü

çektirmek için buldutu usu/ dafaa Bakanı Kazım Özalp önümüz • 
deki hafta içinde şehrimize gelecektir 

Tuncelinde 
Emniyet 

(Baftartıfı l inci sayfada) 
Seyid Rıza dün gece saat 20 sulannda 

Erzincan civarındaki jandarma karakol
larından birine iltica etmiş, silahını ve
rerek teslim olmuştur. Şaki bitkin bir va
ziyettedir. 
Yanında iki silahsız arkadaşı da vardır. 

Günlerdenberi aç ve susuz dağlarda do
laştığı, ve hatta mağaralara, hendeklere, 
korulara sığındığı yüzünün perişanlığın
öan belli olmaktadır. 
Yanında bulunan iki adamı da kendisi 

1 gibi perişan ve bitkindir. 
Bütün Tunceli halkı, kendilerine hu

zursuzluk veren Seyidin yakalanmasın
dan dolayı büyük bir sevinç duymuş-
tur. 

Aaım 

Seyid Rıza adliyeye veriliyor 
Pertek, 12 (Hususi) - Tunceli muha

lefeti hareketinin elebaşılarından Seyid 
Rıza takibattan kurtulamıyacağını anlı
yarak iki avenesile birlikte Erzıncana ge
lerek hükUmete teslim olmu~tur. Seyid 
Rıza yakında Cumhuriyet adliyesine 
verilecektir. 

Ajansın haberi 

Amerika gazeteleri Viskonsin eyaleti· 

fedilen yeni bir demir madeni» şeklin- lup netice elde edilemediği görüldü _ nin Elkovm şehrinin istasyonunda makas 
de ifade etmektedir. ğü için şimdi yeni bir usu! tecrübe e. çılık yapan bir adamın dişini çıkarmasın-

dilmeğe başlanmıştır. dan bahsediyorlar. Amma, diyeceksiniz 
Matem için siyah yüzük : Bu usul de cyol öğretic! cemiyet - ki, böyle basit bir iş, o it.adar mühim bir 

lerb teşkilidir. Bunların işi şoförleı:e şey mi? Mühim değil, fakat çok gülünç. 
On seney\? yakın bir zamandanberi nasihat vermek ve vazifelerini göstN- Zavallı makasçı günlerdenberi azı diş-

Avrupa ve Amerikayı işgal ede:ı mü- mek olacaktır. !erinden birinden çektiği ağndan kurtul-
hinı bir mesele vardır; Yol öğreticiler en seri taksilere gi- mak için uzun boylu düşünüp §U çareyi 

M t ıb . li . . rerek acele gitmek isteme1iklE>rini söy 
a em e ıses! gıyme mı, gıymc- 1. ki fak f- .. k tatbik etmiş: 

1
. "? ıyece er ve at şo orun anuna mu 

me ı mı· h l"f 1 k • ·· ı· h t b . a ı o ara açtıgı sura ı veya u aş-

.8?n seneler z~da ma~m clbıs.~- ka bir hatalı hareketini görürlerse he
lerını terkedenlerın sayısı gunden. gu- men otomobili durdurup şofirc uasi _ 
ne artmaktadı~. Fakat mate:n elbısesı hat verecekler ve defterine de hadisc
giyİneyenlerin matemdE bulundukla - yi ve verdikleri nasihati kaydedecek -
rını gösteren bir alıimet taşımaları la- ~erdir. 
zım gelmektedir. Kimi ceketin~n önü- Bu usul, şinıdilik yalnız Londra ci
ne bir şerit, kim: koluna bir pazubend varında tatbik edilecekdir. E~er fay -
bağlamaktad'..f. Fakat son zamanlarda dası görülürse bütün İngiltereye teş -
bunun için yeni bir keşifte bulunul - mil olunac_a_k_t_ır_. _____ _ 

muştur: Batan gemilerdeki hazineler 
Viyanada bulunan bir kuyuml'.:U, 

matcmliler .içın muhtelif maden ve taş çıkarzlıyor 
lardan siyah yüzükler yapmaktadır. Batmış hazinelerden bahsedilince de -
Dul kadınlar ve dul erkeJ.ler bu siya:ı nizlerin diplerinde bütün hazineleri ile 
yüzükleri alyanslarmm üsttarafına ge birlikte batmış posta ve yük vapurları 

hatıra gelir. Bu servetler yalnız denizler
çirmektedirfor. Ölen yakın akraba de

de batmış gemilerden ibaret değildir. A-
ğilse siyah yüzi.ik!er sağ eiin yüzük merikada Grat Leiks göllerinin dibinde 
parmağına geçh·ilmektedir. de milyonlarca dolar yatmaktadır. Son 

Bu moda Fransaya da geçmiş ve zamanlarda bunların çıkarılması için 
hayli ilerlemi~tir. cDetroib şehrinde bir sendika teşekkül 

Bir ipin ucuna dişini, diğer ucuna o sı

rada istasyondan hareket edecek olan 
trenin son vagonuna bağlamış. Tren ha
reket edince de koşmağa başlamış. Fakat 
trenin hızı artınca zavallı makasçı müş
kül bir vaziyette kalmış, dişi kolay ko
lay çıkmadığı için taklalar atmağa, sü-
rüklenmeğe, yuvarlanmağa bqlamış. 

Yolcular pencerelere dolmuşlar, nihayet 
zavallı adamcağızın dişi sökülmüş, fakat 
yüzü gözü kan içinde baygın bir halde 
kalmıştır. Makasçı derhal hastaneye kal
dırılmıştır. ----·---------·-----
etmiştir. 

Bu hazinelerin mühim bir kısmı 

altın, gümüş olmayıp bazı defa Amerika 
ile Kadanayı süpüren dehşetli fırtınaların 
tesiri ile bu göllerde batan vapurların 
bakır hamuleleridir. 

Bunun için yeni keşfedilen bir alet 
kullanılacaktır. 

Mazarik'in hasta lığı 
ağırlaştı 

Prag, 12 (A.A.) - B. Mazarik'in sıhhi 
vaziyeti birdenbire fenalaşmıştır. Gece 
kaydedilen hararet derecesi, 39.1 idi. 
Hasta hezeyan halindedir. Teneffüsü bo
zulmuştur. Kalbin faaliyeti batileşıniş, 
şiryani tazyik düşmüştür. Bu sabah bir 
zatürree başlangıcı müşahede edilmiştir. 

Prag, 12 (A.A.) - Reisicumhur Beneş, 
bugün eski reisicumhur Mazariki birkaç 
defa ziyaret etmiştir. Mazarik'in ahvnli 
sıhhiyesi vahim olmakta devam ediyor. 

Musolini lngiliz Başvekiline 
yeniden mektup göndermemiş 
Roma 12 ( A.A.) - Yarı resmi me -

hafil, Duçenin M. Chamberlain'e ye -
niden bir mektup göndermiş olduğu 
haberini kat'i surette tekzib etmekte -
dirler. ............................................................. 

Dün hava gene aıcak ıe~ti 
Kandilli rasad istasyonunun verdiği 

malumata göre dün hava ekseriyetle açık 
ve sıcak geçmiş

tir. Güneşte sı-

caklık 54 e kadar 

Erzincan, 12 (A.A.) - Dersimdeki ita· 
atsizlik hareketinin elf!başılanndan ve 
Dersim aşiretlerinin en azılı reisler'.inden 
'''Ul Seyid Rıza yapılan şiddetli taki
L.1t neticesinde şimdiye kadar saklanmak . ta olduğu Ovacık kazası dahilindeki dağ r 
ve ormanlarda daha fazla barınamıyaca
ğını anladığından bu sabah saat ikide Er
zincana gelerek hükümete tPslim olmuş
tur. 

iSTER İNAN iSTER iNANMA! 
) çıkmıştır. Gölgede 

ise en fazla sıcak
lık 29, en az sıcak
lık da 20 "olarak 
kaydedilmiştir. 

Adanada oturan bir arkadaşımız anlattı: 
Şehrünizin yegane yazlık tiyatrosunda cMavi Vals> adı

nı taşıyan bir film gösteriliyordu, bu filmde de vak'a kah
ramanının kendisine muhasım olan polisleri ip atarak tut
masını, bir duvarın üzerine çıkarak aşağıya sallandırma
sını, gösteren Dır pasaj vardı, komikti. Seyircileri güldürü
yordu, alkışlatıyordu, fakat tam film gösterilirken sinema 
sahibi Bay Raşid Enere bir iki znt müracaat ederek bu par
çanın polis mesleğini şerefce düşüreceğini, bele alkışların 

fena olduğunu söylemişler, bu pasajlarda alkışa devam edi
lecek olursa polisin haberdar edilmesini istemişlerdir. Si
nema müdürü bu filmin memleketimizin birçok yerlerin
de gösterildiği ve halkın da alkıştan menedilemiyeceği ce-An1iral Horti 

Seyahatten döPdü 
Budapeştc 12 (A.A.) - Kral naibi 

Amiral Horthy ile refikası, yabancı 
memleketlerde yaptıkları 15 günlük is
tirahat seyahatinden dönmüşler ve diin 
otomobille Gödöllö şatosuna gelmişler
dir. 

i STER l NAN· 

vabını vermiştir.> 

Biz bu hikayeyi dinledikten sonra hakikatte vuku bul-
muş ve salahiyet sahibleri tarafından yapılmış olabilece
ğine inanmadık, fakat ey okuyucu sen: 

lS TER l NAN ıd A '. 

D ü n öğleden 

sonra hava tnzyikı 760 ı göstermiştir. Ru· 
tubet derecesi de nisbi olarak yüzde 50.. 
dir. Rüzgar cenubu garbiden cenuba doğ
ru saniyede 7 metre sür'atle esmiştir. 

C.unq : S.38 ÔA-lo : ll. 10 
lkiııdi : lS,44 - Aqam : 18.24 
Yatsı : 19.59 - lnıaalc : 3.56 
kumi Mııe 131' - Arabi .... USo 
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Şanghay etrafındaki 
muharebeler netice 

şiddetli 
vermedi 

Çin hükU.meti Milletler G_emiY_el~ne mürac~.at ~diyor, 
şimdiye kadar 30 hın Çınlı maktul duştu 

Paris, 12 (Hususi) - Şanghayda iki ~a- f 
l'af arasında şiddetli muharelıeler, bıl
hassa topçu düelloları devam etmekte
dir. 
Şimalde üç gündenberi devam eden 

ltı.uharebeler neticesinde Japonlar bazı 
lloktalarda 8 kilometre ilerlerni.şlerdir. 

Japon tebliği 

Tokyo, 12 (A.A.) - Tebliğ: 

Şanghaydaki Japon orduları ileri ha-· 
teketlerine devam ederek Yuan-Poo-Che
tı.i işgal ettikten sonra Çinlilerin mühim 
lb.ukavemet merkezi olan ve Kalgan,a 8 
kilometre mesafede kain bulunan Miao-
1\anO'-Chen istikametinde terakki etmiş
lerdi:.. 

Pekin - Suiyan demiryolu üzerinde Ja
Pon kıtaatı, Kalgan'a 160 kilometre mesa
fede bulunan Tatung istikametinde taar
ruza geçerek birçok mevkileri işgal et
tnişlerdir. 

Çinlilerin zayiatı Çin ordusuna mensub bir hücum Jeıt'ası 

"" k A ç l'l · T nl ) ç· hükfuneti sine istinad edecektir. J.O yo 12 (.:-ı..A.) - in ı erm • apo ar Cenevre, 12 (A.A. - ın 

tarafından Manchang'ın istilasından son- bugün, MilJP.t1ıııt" Ceınivctine tarih~ otr Yangınlar 
ta başlamış olan ric'at hareketleri, inhi- müracaatta bulunacaktır. Bu müracaat, Şanghay, 12 - Japon tayyarpleri, Cha· 
Zaına tahavvül etmiştir. Japon askeri mü- pei'yi bombardıman etmişler ve iki yer· 
t Milletler Cemiyeti azasından olan devlet- I ehassıslarma göre, muhasamatın bidaye. de yangın çıkarmışlardır. Biri şima is-
tindenberi Çinlilerin Şanghayda uğramış !erle azadan olmıyan bir devlet arasında tasyonunda, diğeri Soutcheou nehrinin 
Oldukları zayiat 30 bin maktul ile 20 bin tahaddüs eden ihtilaflara müteallik olup sol sahilinde beynelmilt:l fmdyazlı mın-
tnecruha baliğ bulunmaktadır. mezkur cemiyet misakının 17 nci madde- taka yakınındadır. 
~ .. ............................................................................................ . 

Bütün F ransada heyecan! Yugoslav 
• • Ordusunun 

uyandıran hır suıkast Manevraları 

Japonyada müthiş S4~ 
bir kasırga A L.:E 

3 bin ev tamamen, 24 bin 
ev de kısmen harap ol ... u 

Tokyo 12 (AA.) - Japonyanın ce
nubu garbi prefektörlüklerinde hüküm 
sürmekte olan kasırga 24 kişinin telef 
olmasına, 98 kişinin yaralanmasına, 3 
bin evin tamamen yıkılmasına ve 24 
bin evin de kısmen harap olmasına ve 
kısmen sular altında kalmasına sebe -
biyet vermiştir. · 

Ruzvelt 
Dünga asabiyet 
içindedir, diyor 

Hyde Park - Reisicumhur Roos -
velt gazetecileri kabul ederek demiş
tir ki: 

Çin - Japon ihtilafı ve Akdenizde 
korsanlık neticesinde her tarafta asabi
"-'" mevcut olduğunu söylemiş ve bu 
asabiyet yalnız mali mehafilde değil, 
fakat bütün dünya üzerinde her aile o
cağında ve demokrat hükfunette de var 
dır, deuıiştir. 

Filistin lng iliz kuvvetleri 
kumandanı değiştirildi 

Kudüs, 12 (A.A.) - Bir senedenberi 
Filistinde İngiliz kuvvetlerinin başku
mandanlığını yapmakta olan General 
Dill Filistini terketmiştir. Yerine Gene
ral Wavel tayin olunmuştur. 

Fenerde bir cinayet 
Kıskançlık yüzünden bir 

hamal arkadaşını ağır 
surette yaraladı 

-
• Ruslara göre harb 

tehlikesi neden yakındır( 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

R-JI arb tehlikesi gün geçtikçe ni· 
u-ıJ çiıı artıyor ve niçin, bugün· 

den yarına bu korkunç tehlikenin bir Te· 
alite olabileceği fikrine kendimizi §im· 
diden alıştırmamız lazımdır? 

(Jurnal dö Mosku) nun 31 ağustos ta· 
rihli nüshası, bu hakikati son derece can
lı bir surette ifade ediyor. Son Posta o
kııyucuları için hulasa ettiğim bu yazı 
§imdiye kadar yazılmış olanlardan çok 
daha münakkahtır ve hakikati çok daha 
iyi canlandırabilmektedir: 

cBir müddettenberi Akdeniz. Arsıulu

sal bir muadele olmuştur. Kıt'avi Avru
pada sulhun devam etmesi veya harbin 
patlaması bu muadelenin hal şeklinE 

bağlıdır. 

Büyük dünya devletlerinin ticari ~ol· 
larının ve siyasi menfaatlt>!·inin karşılaş· 

tığı bu denizde toplar gürlüyor, gemileı 
balı,·or ve ası{.er ta~ıyan nakliyeler ge
çiyor. Çanakkaleden Cebelüttarıka, Mar· 
silyadan Tunusa kadar Akdenizin bütün 
uzunluğunca bu denizde seyrüsefer yap· 
mak tehlikeli bir hal almıştır. Bu deniz 
siyasi ve askeri hakimiyet tesis etmek 
için bir mücadele mevzuu olmuştur. Esa
sen bu mücadelede kullanılan usuller, 
umumi sulh üzerinde müdhiş bir tehlike 
ağır lığile bastırıyor. 

Faşist İtalyanın giriştiği Habeş seferi 
esnasında, bu tehlike hakiki bir mahiyet 
almıştı. Harb harekatı yapmaya hazır 

iki hasım donanma karşı karşıya bulu
nuyordu. İlk ric'at eden ve gemilerini 
geri çeken İngiltere oldu. 

Asmaaltında hamal Kürt Mehmetle 
İranlı Mehmet isminde iki arkadaş Fe • 
nerde A vcıbey mahallesinde Kani bey 
sokağında Hayriyenin 24 numaralı evine 

giderek bir müddet içip eğlenmişler, ge
~ a ı /!ile patron/ar konfederasyonu bombalandı, Belgrad 12 (A.A.) - Harbtenberi ce saat 20 de, aralarında, kadını kıskan-

Yugoslavya ordusunun yapmış olduğu dıkları için bir kavga çıkmış ·k· t f t 

O, bunu, bir harpten kaçınmak için ve 
mütecaviz İtalyanın yakaladığı Habe~ 
avile iktifa edeceği hayalinin tesirile 
yapmıştı. Müteakib hadiseler bu hayalin 
yanlışlığını ve fenalığını göstermişlerdir 
\"e böylece Habeş istilasının İtalyan işti· 
hasını artırdığı ve ona Afrika ile Şapde
nizi taraflarından İngiltereyi tehdid e

decek yeni mevziler temin eylediği mü· 
şahede edilmiştir. İtalyanın bu mevzi· 
lerden istifade etmiyeceğıni sanmak ga· 
rib bir saflık olur. 

iki polis enkaz altında haldı manevraların en büyüğü eylfil ayı ni- . ' 1 1 ara a 
. • . . . . . . hayetinde yapılacaktır. Bu manevra - bıçaklarını çeker~k birbirlerine ı-aldmp 

fe Parıs, 12 (A_.A.) - Bır•ıY p~tronlar. ~on-ı nah gazetelerı, bır tedhış hareketu:ıd_en lara ihtiyat zabitlerinden bir kısmı da yaralamışlardır. r:anlı Mehmedin yara-
derasyonu bınasında, dıgerı de Boısıure bahsetmekte, sol cenah gazetelen ıse davet edilecektir. Manevralara takti • lan çok ağırdır. Ifade veremıyecek bir 

Sokağında Paris maden san!iyii erbabı f~şistler tarafından ~apılmış bir ktath - ben 50 bin kişi iştirak edecektir. Ma - halde hastaneye kaldırılmıştı~. Hamal 

B. Musolini Palermoda irad ettiği nut· 
kunda Sicilya adasının İtalya için coğraf 
bir sıklet merkezi olduğunu beyan et· 
miştir. Hemen hiçbir sanayie ve büyük 
şehirlere malik bulunmayan bu yarı vah
şi adanın bugünden yarına böyle bir e
hemmiyet iktisab etmesinin sebebi hari· 
taya bir göz atılmakla derhal anlaşıla. 

bilir. 

gruplarının merkezinde olmak üzere iki r1k mevzuubahsoldugunu yazma a - ·· d d ek 
infilak vukua gelmiştir. d 1 nevralar, on gun evam ,..e ec ve baş- Mehmet, biçağile beraber yakalanmıştır. 

ır ar. lıca harekat 2 1 • 26 eylülde yapılacak- T hkik t d di · .lier iki binada vukua gelen hasarat B. Chautemps, Epoque gazetesi mu- a a a evam e lmektedir. 
tn"h k .. tır. 

u inıdir. ,habirine beyanatta bulunara muc - Manevraların kumandanı yüksek 
~ l>resbourg sokağında yaya kaldırınu rimlerin meydana çıkarılması ve ceza- asker· U.ra e"si general Mila~ Milova-
Uıerinde bulunan iki polis memuru enkaz landırılmaları için muhali mümkün n w'tı hş r 

1kanı harbiyei umum· 
alt f d b 1 1 1 - 1 - .. 1 . t· o ı c ve er ıye 

Lhda kalmış olup itfaiye e ra ı un a- {J ma~a ça ışacagını soy ~mış ır. reisi de umumi erkaru harbiye reisi mu 
r1 çıkarmağa çalışmaktadırlar. Bir bina- Parıs, 12 - Saat 11 e dogru, Presborug . . 

1 
I'b.. Brachitch'd 

Bir kıskançhk kavgası daha 

llı k ı· ık dd . d k t th. . 1. . avını genera ıJa ır. n apıcısının beyni sarsılmıştır. ca esın e en azın a ırı ame ıyesıne 
tahkikat, bir mağaza çırağının Presbourg nihayet verilmiştir. Yeni telefat vuku 
Sokağrndaki binaya ufak bir sandık geti- bulmuş olduğu zannedilmemektedir. Asamble 

Bugün 
Toplanıyor 

Fatihte Sarmaşık caddesinde oturan 
Bürhan tütün deposu memurlarından 
İsmetin Karagümrükte bir kadınla gez

l mekte olduğunu görmüş, kıskançlık yü-
zünden İsmetle Bürhan arasında kavga 
çıkmış, Bürhan İsmeti gözünden, kadını 
da sol kolundan yaralamıştır. 

Akdeniz, Sicilya ile Tunus arasında cı . 

fazla darlaşır ve Avrupa ile Afrika sa· 
hilleri arasındaki mesafe, orada, en zi 
yade kısalır. 

terek kapıcıdan bu-sandığı konfederas
~on reis muavinine vermesini rica etmiş
tir. l<:apıcı, bu sandığı kendi ')dasına koy
ltıuştur. 

lzmirde üzüm ve 
İncir satışı 

Bo~siure s:>kağındaki binada buna İzmir, 12 (AA) - Bir hafta için -
benzer bir sandık mağaza çırağı tarafın- de borsada on üç kuruştan yirmi üç ku 
<lan merdiven başına bırakılmıştır. Çün- ruşa kadar on üç bin kırk sekiz çuval 
ltü. o binada kapıcı yoktu. üzüm ve altı otuz paradan on sekiz ku-

Mcs'uller bulunamıyor ruşa kadar on iki bin beş yüz ikı çu -
Paris 12 - Sabah gazeteleri, pat - Yal incir satılmıştır. Mevsim iptida -

tonlar konfederasyonu binasın:ı karşı sındanberi kırk beş bin dört yüz elli do 
~apıJmış olan suikast dolayı.sile infial kuz çm:al üzüm ve kırk bir bin dört 
~ etmekte müttefıktirler. Sağ ce - yüz eU: dokuz çuval incir satılmıştır. 

Sulh ve Buhran 

~uhran - (Sulh peı·isiııe) Birkaç dakikalık ömrün kaldı .. insanlardan yardım 
Uyorsan nafile.. bir tanesi bile seni kurtarmıya gelmiyecektir. 

Cenevre, 12 (Hususi) - Asamble yarın 
İspanyol murahhası INegrin'in riyaseti 
altında 54 devlet murahhasının iştirakile 
toplanacaktır. Negüsün asambleye mu
rahhas göndermiyeceği anlaşılmakta-
dır. 

Toplantıda başta Sovyet murahhası ol
duğu halde bazı murahhasların İspanya 
meselesinin görüşülmesini istiyecekleri 
söylenmektedir. 

Sandler Cenevrede 
Stokholm, 12 (A.A.) - Hariciye Nazırı 

Sandler tayyare ile Parise hareket et
miştir. Oradan Cenevreye giderek Mil
letler Cemiyeti toplantısında İsveçi tem
sil edecektir. O 

Yunan Bankasını 
Soyanlar 
Yakalandılar 

Atina, 12 (Hususi) - Yunan ban -
kasının bir şubesinden 18 milyon drah
mi çalanlar yakalarunışlardır. Bunlar 
bankanın mürakıplerinden Gotas, pa -
ra çalınan şubenin direktörü doktor 
Duligeıakis ile <)'Feminas» merkezi di
rektörü Semizos ile diğer dört kişiden 
mürekkep bir şebekedir. 

Çalınan paralardan yalnız iki yüz 
bin drahmisi ele geçmemiştir. 

Müstakbel muharebede İtalyan donan· 

(Devamı 6 ıncı sayfada) -
Sabahtan Sabaha: 

Türk Musikisi 
Bir kaç gazeteci arkadaşla son zamanlarda yeni bestelerile musiki a -

leminde tanınmış bir san'atkar arasında garip biı· münakaşa açıldı. Türk 
musikisini meyhane çalgısı olmaktan kurtarmak için ileri sürülen fikir • 
loere musikişinaslar kendi telakkilerine göre cevab veriyorlar. 

Bir devri dev adımlarile aşmış bir cemiyetin edebiyat, musiki ve san
at hayatında böyle münakaşaların faydalı olacağına kani değilim. Bir ne
sil yetişiyor ki Hicaz peşrevinin bir hanesine tahammül edemiyor. Bır 
cemiyet yürüyor ki elli liralık bir tango müsabakasına binden fazla e -
ser veriyor. Çehresini ve temayüllerinı bu kadar aşikar çizgilerle ifade 
eden bir alemde Dede efendinin dümteki üzerine münakaşa yapmaktan 
ne çıkar? 

Amma hisleri ve zevkleri bizim gibi henüz ıtrilerin, Hacı Ariflerin 
bestelerile gıcıklanan bir neslin ihtiyacını da inkar etmemek için bugün 
dünkü musikinin devamına göz yumuluyor. Bu musiki gah meyhanede, 
gah sazı sözüne karışan rndyo fasıllarında can çekişe çekişe bizimle be
raber göçüp gidecek. Bugüniin çocukları Arap harflerini nasıl hiyeroglif 
gibi görüyorlarsa şiş göbek bir udun çürük tellerine takılıp sürüklenen 
muztarip, melankolik besteleri de kendilerinin olmıyan bir mu.siki gibi 
dinliyorlar. Çeyrek asır sonra bu musikinin Enderun edebiyatı gibi ta 
rih olmıyacağını kim iddia edebilir?. 

Kendi hesabıma Alaturka musikiyi ruhi bir ihtiyaç gibi dinlerim ve 
ülfetim olmadığı halde biiyük üstadları Cemil gibi, Nevres gibi 
ve Virtuose'ları dinlemek sayesinde iyı ile kötüyü a) ırd edebilecek ka
dar az bir kabiliyetle bu musikiyi takip ederim. Fakat bugün radyoda 
kulak tadıyla dinlediğimiz Kemal Niyazi partisinden ba~ka fasıl hey'et -
lerinin zaten can çekişen bu musikiyi büsbütün öldürmek için birbirine 
taş çıkarttıklarını da itiraf ederim. Hele Saflyenin bütün i;ıceliklerini acı 
keman yayları, falsolu tanbur mızraplarile boğan arkadaşlarının bu şa • 
matalarını bir türlü affedemiyorum. 

Bii.r1ıan Ca1ıid 



4 .. ,.,. 

Balkan Yolları -
Gelecek yıl Balkan memleketleri 
arasında seyahatler tertip edilecek 

• 

SON POSTA 

Zahire bir Şehri gezmeğe 

çıkan Alman haftalık vaziyet 
tayfanın M8CeraSJ Almanya ile yapılan ticaret anlaş-ı FINDIK: 350-400 bin çuval arasJ 

masmın esaslan piyasada tamamen tahmin edilen bu seneki fındık rek01' 
Dün evvelki gec Ebüssuud cadde- bilinmediğinden bazı tacirler mallarını tesi kalite itibarile de geçen sened~ 

sinde bir Almanın ;lis tarafından k satmaktansa beklemeyi tercih etmiş- üstündür. Şimdiye kadar şehriıniZ pıi 
valanıp beş el silah atıldıktan sonra ;. lerdir. Memleketimiz mahsulitının yasasına ancak 10-1 S bin çuval kıd~ 

- . . .. . _ .. .. mühim bir kısmını çeken Almanya ile fındık gelmi§ ve geçen hafta iptidası.Jl 
~~l~n.dıgını, ~azıyetı ıuphe:ı goruldu - yapılan ticaret mukavelesi piyasada da 40 kuruştan 4.5-46 kuruşa kadat 
gu ıçın tahkikata. başlandıgın~ yazmış- gayet iyi bir tesir husule getirmiş, csa- çıkmıştı. Fakat son günlerde alıcııard 
tık. Yapılan tahkıkatla şu netıceye va- sen iyi fiatlarla satılmakta olan ihra- piyasadan çekilmesile satışlar durınllf" 
rılmıştır: cat mallarımızın vaziyetini büsbütün tur. Bu sene pek büyük ümidlerle açı" 

Hamburglu olan Hurbert Veyesut, sağlamlaştırmıştır. lan piyasanın Aimanyaya ihracat bBŞ" 
evvelki gün limanımızdan hareket e - BUGDAY: On gün kadar evvel gay- ladıktan sonra tekrar düzeleceği ve ge
den Alman bandıralı Tinas vapuru ri tabii surette sukut edip te gelişatın çen seneki fiatları bulacağı kuvveti• 
mürettebatındandır ve 23 yaşındadır. azlığı yüzünden tekrar yükselen buğ- umulmaktadır. İç fındıklar 45, kabuklll 
Gezmek için şehre çıkmış, gemiyi ka- day fiatlan, geçen hafta nihayetlerine fındıklar da ismen 22 kuruştur. • .. 
çırarak burada kalmıştır. Geminin kon doğru bir mikdar daha yükselerek pi- TİFTİK: Piyasa durgun, daha dog 
tr r· 1 r v t' yasayı sağlamlaştırmış ve eski kıyme- rusu intizar va;ı;iyetindedir. Alınan!: 

0 ~e ~.emur .~.a~ po ı~ eyesu un tini bulmuştur. Fiatların tekrar yük- ile aktedilen ticaret mukavelesile ":" 
gemıye donmedıgını tesbıt, vapur ha- selmesile önümüzdeki hafta içinde buğ- man alıcılarının tiftiklerimizle eskısl 
,reket ettikten sonra, hadiseden beşin- day gelişatının artacağı ümid edilmek- gibi alakadar olacakları ümid edilınek· 
ci şube müdürlüğünü haberdar etmiş- tedir. Hafta nihayetinde piyasa istekli tedir. Satıcılar, noksan fiatlarla satı~ 
tir. olarak kapanmıştır. zarar etmemek için vaziyetin inkişa.lı• 

Hurbert Veyesut bir kaç güne ka- . Fi.atlar: Ekstra Pul~tlılar 6.30, bi- nı beklemeği d~ha m~~asib bulma;f~ 
d lek r . d d·ı kt" nncı beyazlar 6.15, yuzde on beş çav- dırlar. Maamafıh ingılızler ufak t t 

1ıtanbul - Edirne yolu Çorlu kısmı 11apı1ırken ar mem e ıne ıa e e 1 ece ır. darlı 6.07, mablutlar S.30, sertler 5.20 mübayaata devam etmekte ve SovYe 
Balkan milletleri kendi toprakları- leri daima tren yolculuklarına tercih kuruştan satılmıştır. alıcıları dahi piyasada teması muhafa• 

nı baştanbaşa kateden şoseleri arala - edil.mektedir. Bir sinemanın tavanı ÇAVDAR: Buğday satışlarının ıyi za etmektedirler. 
nnda yapmış oldukları bir anlaşmaya Istanbul Turng k:lübü gelecek sene bir durum arzetmesi üzerine çavdar- Keçi kılları üzerine 53-54 kuruştaJJ 
göre asfalt olarak yaptırmaktadırlar. ikmal edilecek olan bu yollard~ Bal - GIJçlll, 'l ÇOCUJı lara da müsaid fiatlarla alıcılar çıkma- muamele olmuşt~r .. 
Bu cümleden olmak üzere hükfımeti _ kanlar arasında seyahetler tertıp et - Yaralandı ğa başlamıştır. İhracatçı1ar tekrar YAPAG: Yapag pıyasası da ayn~ 

. d 1· t b ld Ed"rn e kadar o- mek üzere faaliyete geçmiştir. Yollar mübayaaya hazırlandıklarından piyasa- tiftik gibi bekleyjci bir vaziyettedı~: 
mız e s an u an ı ev h 1 b - n·· t b' b ukt J3 "kt • ın~ 
1 . t · tf ekt ·d. M"" t yapılınca hemen seya at ere aşıana - un saa on ır uç a, eşı aş - da hararetli muameleler olmaktadır. Şimdiye kadar Anadolu malı yapag İ 
~ şo~?1 ~~ el ır:kta: 1:~;nıuh:İ caktır. Bilhassa Balkan şehirlerinde da Hasfırın caddesinde Suad sinema - Muhtelif Anadolu ma}ları -4.28--4.30 pa- bayaasında bulunan Fransız ve SovYd 

re yo ar ba 
0 

un b"ll 
1 

k yapılan büyük sergilere gidenler vesa- sının, çocuklara, sabah matinesinde si ra arasında satılmaktadır. alıcılarının eski fiat üzerine teklifle 
kanları baştan aşa otomo ı ere a • . üh" anla d a·· B lk l d d · Tk 1• t · d ·· "d tt k 1 ıunadt• 
tetmek kolaylaşacak otomobil masra - ır ·ımı tl ~ zh~l rindr a b ıgelr at an .nema gösterilirken birdenbire tavan ~rp~ ~al tış ~rınb al a ıytı ı Ma almt eı·t· pıydasa ~ mulmsaı sut re e arşı a 

' mı e en şe ır e en ura am o o • .. .. r· M l"h t Ne , t H . Ierı goru mege aş anmış ır. u 1 e ı gın an ış o amış ır. 
fının azlığı yüzünden bu seyahatler mobiller!• külliyetli ıeyyah kafileleri goçmuş u:. e a a ' ş_e ' . ayrı~e, memleketlere sevkedilmek üzere ihra- Trakya yapağıları iyi fiatlarla satıı 
pek ucuza mal olacaktır. Avrupanm celbedilecektir. Bu iU.I'etle yaz günleri N~cme~dın, Ayhan, Elenı ve Ikbal ıs- catçılar tarafından arpa mübayaa c- maktadır. 
bir çok taraflarında yolların ı~ukem- Tuna yolu ile yapılan gezintiler kara .mındekı çocuklar, muhtelif yerlerin - dildiği görülmektedir. Ekstra Anadolu Geçen haftaki satış fiatları: TrakY1 

meliyeti sayesinde otomobil seyahat - yolculuğuna terkolunacaktır. den hafif yaralar almışlardır. Bunlar- biralık arpalar 4.07, Trakya yemlik kıvırcık 69, Çanakkale 64 ve yıkan~! 
~ dan Necmeddinle İkbal ismindeki kü - çuvallı 4,08 paradan muamele görmüş- Anadolu malları l 00 kuruştan satı 

R e s s a m N a z m i Z ı y a e b e di 
istirahatgahma tevdi edildi 

çükler, patırdı ve inhidamdan kork - tür. _ _ ___ _______ !12~~1! ~ ___ _ _ 

:ı:;1~:c~~ı;:~:~~vf":i~':':ş~~~~~~kK~~ Orta tedriş~r"f-;-asında nakil 
zere Beyoğlu Belediye hastanesine mık . . , 

1 
e. 

1 d'lmi I a· o·~ l · · tedavı·sı· Ankara (Hususi) - Orta tedrıs~t kız muallım mektebi tabliye muammıığ.n 
e ı ş er ır. ıger erının a- . ~ . l Bursa kız muallim mektebi tabliye mual~ 

yakta yapılmıştır. ~ua~lıml:n a~sında_ yapılan n~kıl. ~re liml Aliye Adana erkek muallim mektebi 

Poliste: 
aıt lıstenın mutebakı kısmını bıl~ıı ı - tabliye muallimllilne, Gelibolu orta ıneıı 
yorum: tebl biyoloji muallimi Hilmi Gültekin JJ~r~ 

ızBakırköy orta mektebi tarih - coğrafya sa orta mektebi biyoloji mualllmlltıne. 
yardımcı mualllml Seniha ayl yer tarih - mir Karataş orta mektebi ten bllglsi - I>~: 

Bir çocak havuza düıtü coğrafya atajlyerllğlne; Bursa ilkmekteb yolojl yardımcı mualllml Necdet ayni me• 
Vefada Bozacı karşısında o~uran 15 mualllmlerinden Haydar Talun Bursa orta. teb staJ!y~rllğlne, Kadıköy ikinci orta mı;; 

yaşında Hfunid oğlu Sadettin dün Şeh mektebi türkçe muallimliğine, Konya kız teb ten bılglsl mualllml Halime ErenköY ı•· 
·· muallim mektebi tarih - coğrafya mualllml lisesi tabliye mualllmllğlne ve müdür mı 

zade camıı avlus':nda havuzun .~am~- Pakize Bursa orta mektebi tarih - coğrafya vinliğlne, ayni ~ekteh resim muaıııınıer!ıı; 
da_ oyna:ken ayagı kayarak duşmuş, mualllmllğlne, Cumhuriyet orta mektebi de~ Saim Salt Üsküdar birinci orta ınek·;,ı 
sag ayagından ağır surette yaral<ın - fransızca muallimi Handan İstanbul kız ıı- resım muallimliğine, diğer resim muallli.Jll 
mış tedavi edilmek üzere Cerrahpac::a sesl fradSızca muallimliğine Çanakkale or- Müve~det Kadıköy ikinci orta mekteb rcs d 

' . ) .. ' · muallımllğfne eski mualllmlerden Mahmıl hastanesıne kaldırılmıştır. ta mektebi turkçe mualUmi Ismall Hakkı A 1 ta ' k Uğlrıe. 
İzmir Karataş orta mektebi fransızca mu- rapg r or me tebl resim mualllm ıoJ 

Bir motör kaptanının ayağı ezildi a111mllğlne, Davutpaşa orta mektebi türkçe ~~m~apı or~ me:ttebbl Y1!1-rd1ımcı muji~~~li" 
·· · . mualllmllğinden mütekald Mes'ud ayni yer n re ayn me e n ng llzce sta · _,,1 .. 

Dun saat 11 de limana gelen Oşıper d t- k alllmll11-1 T kat rt ğlne, Kırklareli orta mekteb türkçe nıufW' 
• i.m]" Jn. il b d lı yar ımcı ur çe mu 6 .ne, o o a mi R l K ta k tfırJcÇI 
ıs ı ve g iz an ıra vapura kon- mektebi türkçe muallimi Bun'ullah Rlze or- emz asu~paşa or me teb. etıl 
trol hey'etile acente memurlarını gö ta mektebi türltçe mualliml!ğlne, Uşak orta tmüukalllmllğfnleli• Nı ışantqı .kız orta me~ses' 
t .. S k ·· ·· · kt bl 1 W 1 Ah d Kütah li r çe mua m Kafhle Istanbul kız • uren a arya motoru gemıyc yanaş - me e res m mua m me yn - tu·· k lll l"ğ· N'• ta ınt• 

1 alllml ~· r çe mua m ı ıne. ~antaşı kız or 
bğı sırada motörün kaptanı Melıme - ses resim ~u - 11!.ıne, KolcJ mezunların- tebl tarih - coğrafya yardımcı muanıını ~r 
d" l . k d' clikk . }".. .. dan Leylfl Uskudar birinci orta mektep yar. b h t I k ııınJ. 
ın so ayagı, en ı atsız ıgı yu - dımcı Inglllzce mualliınlltfne Üsküdar birin- a e ayn me te_bln stajlyerl!ğine, o~ t)'.f"' 

. . . zünden motörle gemi arasına ilkışarak el orta meırteb resim muaİıımı Fahreddin ye orta -~~ktebl turkçe muall~ml Güngör IJJl" 
Güzel San'atlar AkademlSI profe _- d.en 15 - 20 kadar o.tomo_hılle! m~ra - ezilmiştir. Mehmet tedavi altına aiın- Kadıköy üçüncü orta mekteb resim mual- küdar uçuncü orta mekteb türkçe mual~.ı-

sörlerinden değerli ressam Nazmi Zı- sımde bulunanlar, Sırkecıye ınmışler- mıştır Umllğlne, Kadıköy üçüncü orta mekteb rı- !~~e, ~at~uisn orta mektebi rlyaziyerı~s11' 
.. .. - .. .. .. l b b d' S t 12 40 d S" k 'd • . d illmi Ali V f Clb 11 m Ruş u parta orta mektebi y yanın oldugunu teessur e a er ver - ır. aa , a, cenaze, ır ecı en Bal ki d . d I yazıye yar ımcı mua e a n mualllmllğlne, Hukuk Fakültesi mezunların· 

. tik N . z· . d"" .. k K dk"" .. . ·ı ı ama enıze a mıı Ye t kt b ....... zi d ııı ıı oı· mış . azını ıyanın cenazesı un motore onmuş, a ı oyune geçın - ba nl ! OT a me e &.._ ye yar ımcL mua m - dan Necmeddln Eskişehir lisesi tarih - c .ıJ 
ög·ıe üzeri, Süleymaniyede Avnipaşa mic:tir. Kadıköyünden tekrar otomo • .. fi ya . mıı. . itine, Yozgat l1ae81 felsefe mualllml Kazım rafya stajlyerllğlne, Ankara kız ıı.sesı e'ı,,. 

~ D t 12 d S k d D İzmir kız l1se81 felsefe ve yurtbllgi81 mu- 111 1 ri d s rrarıs " sokag·ındaki evinden büyük bir kala _ b"ll 1 M eli k"" ·· ·a·ı · un saa e ır ecı e emırka- mua m e n en alm ayni lisenin -• 
ı er e er ven oyune gı ı mış, . k 1 . . . nlllmliğine, Manisa orta rnekteb Ulrkçe ve ca mualll llıM Ad t -ueJllP" 

b l kl k ıd ı . k 1 k pı ıs e esınden denıze gıren Çemb r- . m e.•ne, ana ransızca .... .,. a 1 a a ırı mış, namazı 1 mma merhum oradaki aile kabristanında er 1 yurtbllgısl staJlyeri Ali Mustafa Yozgat 11· Yunus Klzım İstanbul kız lisesi tellJefe 
üzere, öğle vakti Beyazıt camime geti- h kk ' hm ı· t eli d'l . t" K ,taşta Balıkçı hanında oturan 12 yaşın- sesi telsete a~lyerllğine, Manisa maarif türkçe mualllmltıı'ine İstanbul erkek Us-J 

a • ın ra e ıne ev e ı mış ır en d İb ah. -ı HA ·a b ı kl · ·· ~-·- 6 
• uıo· rilmiştir. Cenaze merasiminde müte - · a r ım og u amı a ı ama de- müdurü Nall .ızmır erkek lisesi tarih - coğ- ten bilgisi yardımcı muallimi HaUce c 

hassıs profesör Leopold Levi ile bü _ disi hayatında mezarında söz söylen - nize dalmış, başı bir taşa çarparak ya- r~fya" muallimllltiıe. Konya maarif müdfi- hurlyet orta mektebi stajlyerlltlne, zrtrık~ 
tün Akademi hocaları bütün müsta • memesini söylediği için, mezarı başın- ralanmıştır. Yaralı çocuk, Şişlı çocuk ruııı Hluslğinü uKaıut ne

1
ntzli llistesl .~dl~ye8.~ufı- kız lisesi almanca muallimi Emi~~-•~'' 

' d . . . . h t . k ld lm tı a m ne, 1ser maar mu uru usn ı Ankara Gazi lisesi almanca muall1D'!6"-=. .. d 
kil ressamlar ve merhumun talebele- a nutuk ırad edılmemıştır. as anesıne a ırı ış r. <Ulve suretile) Kayseri llsesi riyaziye mu- Kars lisesi tarih _ coğrafya mualllml ~ 
rile kendisini sevenler büyük bir kala- --·- all!mllflne, hukuk mezunlanndan Naime Yaver Samsun lisesi tarih _ cotratJ• ın~1 balık teşkil etmekte idi. Biri güzel ERTUCRUL &ADI TEK Şehir l.e./erl· Kays-:~ı lisesi tarih - cotrafya staJlyerliil- llmllğlne, Kars lisesi klmya mualltınl celJJ-
San'atlar Akademisi d". . İ ' b 1 Bu gece (BEBEK) Y' ne, Universlte mezunlarından Nimet An- Sıvas lisesi kimya mualllmllğlne, gayserl ~ 

. . . , ı~erı s.an u kara Gaz! llse8l tarih - coğrafya staJlyer- sesi tarih muallimi Sıdıka Adana lr:JI 11 .. 
beledıyesıne aıt olmak uzcre 6 tan~ Yann gece Yeni bir çocu k bahçeai Uğlne, Ankara Gazi lisesi muallimi Hnmıt ıariq mualllınliğine, Kütahya ıı.sesı ını11; .. 
de çelenk bulunuyordu. (SUADIYt.) plajında Şehremininde açılacak çocuk hah Clbal! orta mektebi resim muallimllğine, ce muallimi Enver Halli Eskişehir 1J98Sl sStıl 

Namazı Beyazıt camiinde kılındık - - Ankara G~ llsesl ~n~lllzce mualllml Seni- gll!zae mualllmllflne, Kütahya 1l8esl re ti" 
tan sonra, merhumun cenazesi cenaze giriş 25-40 meşrubat çelerinden bir tanesi de Çarşambada ha Cevad UstDd.ar uçuncü orta mekteb in- muallimi Hayreddin Uşak orta mettel>i ılY' 
otom bff k . . yoktur 15 inci ilk mektebin bahçesinde ya _ gillzce mualllmllli~. Giresun orta mekj. sim mualllmlltine, Malatya li8eal ~ rt' 0 

me onmuş, cenazeyı tnkıp e- pılacaktır. Bu işe tahsis edilecek :ııek- teb yardımcı t.ar1h - cotrafya mualllml Os- mualllml İbrahim İzmir Karşıyaka 01Jt" 

İstanbul Tramvay Şirketinden: 
İstanbul Tramvay Şirketi, 1937-1938 mekteb senesi zarfında tramvay hatla

nnda tenzilfıtlı tarüe ile seyahat etmek hakkını bahşeyliyen kartların kaydına 
10 Eyhll 1937 tarihinden itibaren başlıyacağını mekteb ve üniversite talebeleri
ne ilim eyler. 

Alakadarlar, Pazar ve bayram günleri hariç olmak üzere hergün: 
Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar 
Cumartesi günleri saat 8,30 dan 12 ye kadar 

müsbit evraklarile beraber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) Hare-
ket Kalemine müracaat edebilirler. 

DİREKTÖRLÜK 

tep bahçesi tevsi olunacak ve civarda man Gökçe ayni yer tarih - coğrafya mu~ mektebi riyaziye muallhnlıtlne, yozpt 
1 

rl" 

b alllınllğine, Adana erkek muallim mektebi si riyaziye ataJlyerl İhsan Eskişehir iıJe.s1 
azı istimlakte bulunulacaktır. tabliye mualllml Fevzi Kumbaracı Bursa yazlye muallimliğine tayin edllı:nJflerdi'· 
--~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~--~--~----------~---------

S O M E R S İ N E M A S 1 Bu akpm : yeni sinema menimini 

EBEDi SENFON i 
Oynıyanlar : 

güzel F ranaız filmi ile açıyor. 

F E R N A N D G R A v E y JACQU~~ı~~E:~ANC1':LL 
lıAveten : en aon EKLER JURNAL dilnya haYadialeri 

Ayrıca: lımi bir film P ~ K 1 N 411--------~ 



13 Ey1ul 

Trakya roııeJ mllf•ttiıl Kasım Dirfk 

f TRAKYADA KOLTOR HAREKETLERi 1 

Trakganın 1000 e yakın 1 

zagıf çocuğu lı.er gıl azat 
obasında gürbüzleştiriligor 
Çağı geçmiı . 1urddaılann o~utulup bilgile?dirilmesi için 
bütCln köy ve kasabalarda mıllet mekteblerı açıldı. Mek
tebi olmıyan köylerin çocuklannı okutmak için de 13 

7erde · kö7 yab mektebi kuruldu 
-;;::::==============' 
Vanlıların 
DlleQI: Yol 

Van'dan yazılıyor: 
Van, yurdun birçok tanınmış ihra· 

cat bölgelerine rekabet edeook dere. 
cede ihraç maddeleri bakımından 
zengin bir şehirdir. Fakat bu madde
leri sürmek, memleketin inkişafını 
temin etmek şimdilik imkansız sayı
labilir. Çünkü Van'ı garb vilSyetle
rine bağlıyacak yol yoktur. 

Edirnede Meriç köprilsil. 

Van'ın postadan hızlı ve sağlam va
sıtası olmadığı göz önüne alınırsa, ih· 
racat maddelerini muhtelif şehirlere 
yaymak nasıl kabil olur? İstanbuldan 
verilen bir mektup yazda ancak blr 
haftada, kışın is bir ayda Van'a 
varabiliyor. 
Diğer taraftan Van, daha ileri ka

zalar ve vilayetlere bir merkez vazi
yetinde bulunduğu için yola olan ih
tiyacı daha ziyade çoğalmı~ oluyor. 
Cumhuriyet hükfuncti, genı, mlkyas
taki uğraşması ile treni Van'a ulaş
tırmağa çalışmaktadır. Bu arada yol 
inşaatının ihmal edilmemesini temen· 
ni ederiz:. 

.,.. . 

lzmirin kurtul"f lbcıyramında ~eybekler 

lzmir ve Manisanın 
kurtuluş bayramlan 

Ü 

Manisada e Eylfilde, Izmirde 9 Ey!Olde kutlulanan kurtuluş bayramla • 
nnı telgraf haberi olarak tafsili.tile bildirmiştik. Bu~ de muhab~l~zla 
bir kaçının gönderdiği resimlerden bazılarını neşrediyoruz. Ostwteki ~l• 
Manisadaki bayrama iştirak eden sivil ve asker gruplarla Dagcılık klubll 
mensu blarını göstermektedir. 

Lüleburgazdaki hafriyat 

Trakya bölgesindeki köylerde görülen 
2ayıf çocukların sıhhi bir bakım altında 
kuvvetlendirilmesi gayesi ile geçen ders 

Filhakika Van etrafında birtakım 
§Oseler yapılmaktadır. Fakat bunu 
hızlandırmak, esa.ili bir plAn dahilin
de başarıya götürmek bütün Van böl
gesi halkının dört gözle beklediği bir 
hareket olacaktır. Meydana çıkarılan 150 den fazla eski 
~7,~ü!e!7c'lıöuıilıer:ın eser tarih sergisinde teşhir edilecek 

Yılı sonunda umumi müfettişlik tarafın
<Ian 15 yerde azat obalan açılmış ve bu
l'alarda beşyüz çocuk çok iyi bir bakım 
altında iki ay beslenip kuvvetıendirildik· 

ten sonra evlerine iade edilmiştir. Bu se
lle bu yoldaki faaliyetler daha ziyade ar· 
tırılmış ve azat obalarının 20 hazirandan 
itibaren 800 çocuk üzerinden daha kuv
:vetı~ bir teşkllatla işe başlanmıştır. Bun
lara kısmen hamak, gramofon ve radyo 
temin edilmiştir. 

Ak§am ku san' at okulu: 
Geçen ders yılı başında açılan akşam 

kız san'at mektebi 150 talebe ile çok ba-
arılı bir tedris yılı geçirmiş ve dikiş biç

ki ve moda şubelerinin bir sene içindeki 
llluvaffakiyetini gösteren çok güzel bir 
sergi ile ders yılını kapamıştır. Bu oku
lun gelecek ders senesinde daha geniş 

Yardımcı kültür kurları : 

Bölge dahilinde mektebi olmıyan kü
çük köylerin çocuklarına okuma imkanı 
hazırlamak ve üç sınıflı köy mektebleri
ni bitiren çocukların daha yukarı sınıf
lara devamına, kültürü zayıf olan uzak 
ve dağ köylerinden toplanacak çocukla
rı yetiştirmek için (13) yerôe köy yatı 
mektebleri açılmıştır. 
Çağı geçmiş yurddaşlarm okutulup 

bilgilendirilmesi için bütün köy ve ka
sabıllarda mille' mektebleri açılmıştır. 
Bu yoldaki faaliyetlere devam edilmek
tedir. 

En büyüğü Kırklarelinde olmak üzere 
Biga, Vize, Babncskide yeni Halkevleri 
binalarına bu sene başlanacaktır. 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Gümfişha- Jf.. * >f. 
cıköy tam manasile ziraatçi bir kasaba· Miladın 200 üncii yılına aid eaerler araaında bulıınan lıaJın .,)'Glan, 
dır. İskeçenin dünyaca meşhur olan tü- 0 devirde bir Trak kadınının na•ıl aüalendiğini ve ne ,.JıilJe .,,,.ı. 
tünlerinin aynini yetiştirmekten başka düğünü göıtermeıi itibarüe ,ayanı diltlıattir. 
Samsun ve havalisinin kendir, kınnap L.----...:.....: __ .:_ _______ ....;;. ___________ _. 
ve ip ihtiyacını da giderm~ktedır. İş za· 
manlarından arta kalan aylarda binden 
fazla ilk tahsil çağındaki çocuklard:ı.n 
ancak 450 si okumak ve yetişmek üzere 
mekteplerde yer buluyor, mütebakisi so-
kakların muzır şeraitine terkedilmekte • 
dir. Mevcut iki okuldanj hiç olmazsa, yal
nız iki sınıflı olanının tam devreli ya
pılması imkunı kültür direktörlüğünden 
beklenmektedir. 

Bir de Amasya gibi oldulcçn sıc..ık ve 
ekim mıntakasının 10 eylulde derslere 
başlaması gibi.. çok mahzurlu bir teamü· 
lün, diğer vilayetlerde olduğu gibi bırin· 
ci teşrin bidayetine tehir atmek suretilc 
tebdili çok faydalı bir iş olacaktır. 

Lüleburgaz, (Hususi) - Şehrimi -f 
zin Umurca höyüklerinde uzun müd -
dcttcnberi yapılan hafriyatın sona er • 
mesinden sonra çıkarılan eserler tet • 
kik ve tasnif edilmeğe başlanmıştır. A· 
lakadarlar hafriyatın planiarını, re -
simlerini ve eserlerden bir klsmını bu 
seneki tarih sergisine yetiştirmeğe ça· 
lışmaktadırlar. 

Pazar .Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Hafriyatta meydana çıkanlan me • 
zarların şark ve cenup kısımlarında 

çok zengin ve son derece çeşitli tunç, 
seramik ve cam eserler kejfedilrniştir. 
Muhtelü şekiller gösteren tunç vazo • 
lar, kevgirler, tava, şamdan, tuvalet a
letleri, kilitli bir tahta mahfaza içinde 
bulunan cam vazolar bu eserler ara • • 
sındadır. 

- Ayakkabıcılar Cemiyeti 
faydalı bir işe başlıyor Hasan 
Bey .. 

... Memlekette ayakkabı
cılığın ileri gittiğini, temiz 
:ve sağlam ayakkabı yapıldı .. 
iuıı göstermek i~in •• 

.. . Bir sergi açıyormuş ... Hasan Bey - is tan bul so
kaklarında bizi altı ay hatta 
bir sene parçalanmadan gez
d iren ayakkabılan sergiye 
değil, müzeye konsa ızene az
dır, azizlnıt. 

Bunlardan başka mezarın içinde ke 
sif bir kül tabakası altında bir altın kil 
pe, bir gümüş kaşık, altın yaldızlı ve 
kabartmalı bir el aynası bulunduğuna 
CTÖre bu mezar sahibinn bir kadın ol -
duğu v~ yakıldıktan sonra külünün 
mezarın içme konulduğu anlaşılmakta

d:r. 
Meydana çıkarılan bu eserlerin sti

li ve bulunan gümüş Roma paraları, 
bu mezarların miladdan sonra ikinci 

T. T. K. AsbCZ§kımı Baya" Afet hafriyat 
yerinde izahat alıyor 

kıyetmli ve yeni bilgiler öğreteceği 
muhakkaktır. 

Şehircilik müteha•sı,,ı 
Erzurunıda 

asra ait olduğunu göstermektedir. Ay- Erzurum (Hususi) - Şehircilik 
nı zamanda bulunan eserler o devir • mütehassısı Lauber Erzurumun pllnı· 
lerde, zengin bir Trak kadınını.n nasıl nı yapmak üzere şehrimize yarm ge • 
süslendiğini ve bu kadınların ne şe - lecektir. Mütehassıs Gümüşhane ve 
kilde gömüldüğünü ortaya koymakta - Bayburdda da tetkiklcdıe bulwımq • 
dır. Bu yüzden keşfin alakadarlara çok tur. 

• 
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Otomobilini sürerken 
gaflet uykusuna dalıp 
adam çiğneyen şoför 

İstanbullu ve aparbman 
Anadoluda küçük bir köyde köy deli

kanlılarile konuşuyorum. Aralarından 

birini bana gösterdiler: 
- Uzun Salibi tanır mısın? 
Tanıttılar: 

- Yaman delikanlıdır. Yakında evlen
direceğiz! 

Kulağıma eğildiler. .. . ~ - Biraz abdalcadır, daima ona takılı-
Davacı, reısın teklifi üzerine davadan vazgeçti. rız. 

Mütemadiyen gaflet uykusuna dalan şoför Kamil 
de: " Gözlerim kör olsun bir daha yapmam!" 

Gene takıldılar: 
- Uzun Salih, sen evlensene. 

· - Evleneyim ama kimi alayım? 

deyip mahkemeden çıktı - Kara Ametgil öldü, onun karısı var. 
- Ben dul karıyı ne yapayım ki? 

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde, da
vacı Cemal anlatıyor: 

- Dün gece sabaha karşı saat dörtte 
Yusufpaşada sünnet düğününden dönü
yordum. Horhordan çıkarken karşıdan 

bir otomobil geldiğini gördüm. Kenara, 
yaya kaldırımına çıktım. Baktım otomo-

bil bana doğru geliyor; köşeye, duvarın 
dibine sıkıştım. Otomobil de yaya kaldı
rımına çıktı. Beni duvara sıkıştırdı. Aya-

ğımdan yaraladı. Şoför meğer otomobilde 
uyuyormuş. Düdük çaldım. Durdu. Şo
för indi. cAğabey .. uyumuşum .. kusura 

bakma!> dedi. Raporum var. Davacı

yım. 

Şoför Kamil de hadiseyi şöylece itiraf 
~ti: w 

- Ben geceleri çalışmam .. saat on iki
de arabayı garaja çekerim. Dün gece tam 
garaja gideceğim vakit polisler geldi. Bir 
vak'a olmuş .. otomobil istediler: cPeki!> 
dedim. Bir müddet polisleri taşıdım. Son-

ra geldim. Sirkeci taksisinde durdum. Bir 
gaflet bastırmış. Kendimden geçmişim. 
Derken bir adam geldi.. uyandırdı. c:Zev
cem hamile.. doğuracak.. hastaneye gö-

tür bizi.> dedi. Kalktık; onları hastaneye 
götürdük. Hastanenin önünde bir gaflet 
basmış .. uyumuşum. Biri geldi.. uyandır
dı: c: Yusu!paşada sünnet düğünü var. 
Beni götürür müsün?> dedi. cGötürü
rüm!> dedim. Bastım gaza .. Yusufpaşaya 

geldik. Onu oraya bıraktım. Sünnet dü
ğününün önünde bir gaflet basmış.. u-

yumuşum. Oraya geldiğim vakit saat 

birdi. Tam üç saat uyumuşum. Saat ol
muş dört ... Biri geldi .. dürttü .. uyandır
dı. cBeni Karaköye götür.> dedi. 

Eh .. üç saat uyumuşum. Uykumu almı

şım sandım. cPekh dedim. Dayandım ga
za .. mahalle aralarından Horhora çıktım. 
Otomobil giderken şöyle bir gaflet bas-

mış.. kendimden geçmişim. Birdenbire 
bir düdük sesi duydum. Kendime gel
dim. Meğer, ben uyurken direksiyon kay
mış; otomobil yaya kaldırımına çıkmış .. 
bayın ayağına çarpmış. 

Davacının ayağındaki hafif şişkinliğin 
beş günde geçeceği doktor raporunda 
bildiriliyordu. Reis Necib Nadir davacı
ya şu teklifte bulundu: 

- Sen eğer davandan vazgeçersen or
tada mesele kalmıyacak.. dava sukut e
decek. Bir daha yapmaz .. Ne dersin? Da
vandan vazgeçiyor musun? 

- Bir daha yapmazsa vazgeçerim. 

" Teyzem gitmesin 
Baba,, 
Karahisarda oturan bir okuyucum

dan beni tereddüde düşüren bir mek
tub aldım, diyor ki: 

c tiç ay evvel karını öldü, en küçüğü 
bir, en büyüğü de altı yaşında olan üç 
çocukla beni yalnız bıraktı. Maddi va
ziyetim fena değildir. Sütnine, ahçı, 

hizmetçi hepsi var, fakat bütün bunlar 
kadının bıraktığı boşluğu doldurmu
yor. Yalnız beni size müracaata mec
bur eden asıl mesele başka. Karımın 
sağlığında hiç kimsesiz olan küçük kız 
kardeşi bizimle otururdu, kanm ölün
ce kendisine birdenbire yabancı gelen 
bu evde vaziyetini garib bulmaya baş
ladı ve nihayet çekilip gitmek arzusu
nu ihtiyar etti. Bu arzu evde de duyul
muştu, büyük kızımın da kulağına git
mişti, bir sabah bana gelerek: 

- Babacığım teyzem gidecekmiş, 

bırakma. diye yalvardı. 

Şoför Kamil teminat verdi: 
- Gözlerim kör olsun bir daha yap

mam'.. 

Davacı davasından vazgeçti ve böyle
ce de dava sukut etti. 

Dun 1 kadın, 3 erkek 
mahkQm oldu 

Dün cürmü meşhud mahkemelerinde 
muhakeme edilip mahkum olanlar şun
lnrdır: 

- Salih hani başak toplıyanların bü-
yük kızı nasıl.. onu da almaz mısın? 

- Kıyak kız ama, almam! 
- Kasabadaki nalbandın kızını gör 

dün mü? 
- Panayır vakti köye gelmişti, o mu? 
- Ha o işte! 
Uzun Salibin ağzı kulaklarına vardı: 
- O kız, başakc: toplıyanlann büyük 

kızlarından daha kıyak. 
- Onu alırsın değil mi? 
- A .. ank anu da alınam. 

* Kumkapıda yapı kalfası Vasilin evine Delikanlılar yola doğru baktılar, ben 
taarruz, camlarını kırarak izrar, hakaret de baktım, Uzun Salih de baktı. Bir genç 
ve tehdid eden Hacer, Sultanahmed bi- kız geçiyordu. Arkasında ipekli emprime 
rinci sulh ceza mahkemesinde beş gün bir rop var~ı. Saçları altı aylık yapılmış
hapse, 14 lira 30 kuruş ağır para cezası- tı, yüzünün, dudaklarının boyalı olduğu 
na mahkum olmuşt\lr. belli idi. Bir serçe gibi sekiyor, vücudu 

e Çenberlitaşta Tavukpazarında Mar- bir kedi vücudu gibi muntazam hareket
yamın pansiyonunda oturan Mehmed sa- lerle kıvranıyordu. 
baha karşı fazla sarhoş olarak eve gelmi~, Uzun Salih içini çekti. 
kapıyı açmadığı için Maryama küfret- - Ah işte, dedi, bu kız bana varsa ba· 

yıla bayıla alırım. 
miş, ikinci sulh ceza mahkemesinde Mar- - Ne o, dediler, İstanbullu kız; bizim 
yam davasından vazgeçtiği için Mehmed bura kızlarından daha mı kıyak? 
yalnız sarhoşluktan 2 lira para cezasına - Yok canım bizim kızlar daha kıyak 
mahkum edilmiştir. ama! 

e Büyükadada 2007 numaralı kanuna Düşündü: 

aykırı olarak süt satan Yunan tebaasın- - O İstanbullu; orada onun herhalde 
dan Andon 10 lira para cezasına mah- apartımanı vardır. 

kum edilmiştir. ismet Hulusi 

e Karısı Hanifeyi döven Mehmed oğ
lu Emin, Sultanahmed ikinci sulh ceza 
mahkemesinde 1490 kuruş ağır para ce
zasına mahkum olmuştur. 

ıkramiye kazanan talihliler 
Dün yapılan tayyare piyango ke

şidesinde büyük ikramiyclerı kazanan 
talihliler şunlardır: 

Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda 

Eczacı başı sokağında 1 3 numarada o -

turan Kirkor 50,000 lira çıkan biletin 

onda bir hissesine sahiptir. 

Ankarada Yeni Turan mahallesin -

de Bostanlar sokağında 23 numarada 
oturan Ahmet, Galatada Ermeni mek 

tebi talebesinden Jirair ve Beyoğ -
lunda Büyük Parmakkapı YeniyoJ 3 

numarada oturan Niko 12.000 llra ka-

zanan biletin onda bir hissesine sahip
tirler. 

Aınasyada bakkal Süleyman ve Cem 
şidle Eskişehirde istasyon makascısı 
Ali de 10,000 lira kazanan biletin on
da birer hisselerini hamildirler. 

Acaba bu rica kızın kafasında ken
diliğinden mi doğmuştu, yoksa bir il
ham eseri mi idi? Anhyamadım amma, 
sizden neye saklayayım, birden bire bu 
kimsesiz olan kızı karımın yerine ika
me edebileceğimi, bu suretle yavrula
rımı da büsbütün yabancı bir üvey 
annenin eline bırakmaktan kurtarmış 
olabileceğimi düşündüm, kabul eder 
mi, etmez mi, kat'i fikrim yok, amma 
bana öyle geliyor ki edecektir, siz ne 
dersiniz?, 

* Ölmüş bir kadının yerine onun ak-
rabasından birini, hele kız kardeşini 

koymak benim derhal reddedeceğim 

bir fikirdir. Fakat bu hususi vaziyette 
çocukları düşünüyorum ve öyle sanı· 
yorum ki haddi zatında biraz gayri ah
laki olan bu hareket tarzı onların le
hine olacaktır ve aile hayatında da her 
şeyin fevkinde olan şey çocuğun isti
rahati, zevki, menfaatidir. 

TEYZE 

Ruslara göre harp 
Tehlihesi 
Neden yakındır? 

( Baştarafı 3 üncü sayfada) 
ması için yalnız. bu noktada Akdenızi 

ikiye bölmek ve şark ile garb kısımları 
arasındaki münakaleyi menetmek müm
kündür. 

Bu suretle İngiltere ile Fransa Süveyş 
kanalı ile Suriye, Mnlta, Filistin, Mısır
daki üsleri ve Irak petrolleri ile olan mu
vasalalarını kaybedebilirler. Sicilya, ay
rıca, Fransanın şimali Afrikadaki müs
temlekelerine ve bilhassa Tunusa ve Mı
sırdaki İngiliz kuvvetlerine karşı birinci 
derece bir hareket üssüdür. İtalyanın bu 
harekete hazırlandığı son zamanda Lib
yada ihdas edilen yirminci kolordu adile 
bir kolordu meydana getirilmesile de an
laşılır. Maamafih Akdenizi bir İtalyan 
gölü haline getirmek tasavvuru, bu de
nizin Cebelüttank anahtarlarının İn
gilterenin elinde bulunmasından, Fran
sanın da garbi Akdenize hakim olmasın
dnn ötürü hayali bir mahiyet arzetmek
ten geri kalamaz. Bu sebebledir ki İtal
yanın İspanyada atıldığı maceranın mün
tehi olabileceği netice, bu devlet için, bü
yük bir ehemmiyetle mevzuubahstir. 
Balear adalarına vaz'ıyed etmiş olmak, 
tabiye noktasından İtalyaya bizatihi ba
zı faikiyetler temin etmektedir. ispanya
nın İtalyan - Alman erkanıharbiyesinin 
askeri bir müstemlekesi haline inkılab 

etmesi, mevcud kuvvetlertn Akdenizde 
o şekil bir zümreleşmesi ve taarruzi fi
kirlerin öyle bir kuvvetlenmesi demek
tir ki hiç te uzak olmıyan bir atide harb 
felaketi kendini gösterecektir.> 

Selim Ragıp Emeç 

Alman manevralarına davet 
edilen askeri hey' etler 
Berlin 12 (A.A.) - Mareşal Von 

Blomberg, İngiltere, İtalya ve Macaris
tanda gördüğü misafirperverliğe bir 
mukabele olarak, bu üç devlete men • 
sup askeri yüksek zevatı Alman ordu-

sunun bu ay içinde Pomeranya'da ya
pılacak olan manevralara davet et -
miştir. 

Belgrad fuarı 
Belgrad 12 - Dün sabah beynel -

milel birinci Belgrad fuarının açılma 
töreni yapılmıştır. 

Eylfıl 13 
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Saray sinemasını bu 
seneki repretuvarı 

Saray sinemasında bu sene iki tane de 
Türkçe sözlü film göreceğiz 

Kontes Valeska filminde bir ar 42i4 g6recegimu iki büyük artist 
Charles Boyer w Greta Garbo 

Beyoğlunun en kibar sinemalarından S - Şampanya valsi: Gladys Soarhout, 
biri olan cSaray> sineması, bu ıeneki Fred Mac Murray. 
programını büyük bir itina ile hazırla- 6 - Malaka'lı kadın: Edwige FeuilMre, 
mıştır. P. R. Wilm. 

Saray ainemasında seyredeceğimiz 7 - Cesur kaptan: Spencer Tracy, 
san'atkirlar serisinde: Greta Garbo, Freddie Bartholomey. 

8 - La Garçoune: Marie Bell, Hend Charles Boyer, Harry Baur, F. Gravey, R d 
Marie Bell isimlerini zikretmek filmler ollan K. k d H B r 

9 - or usuz a am: arry au ı 
hakkında fikir edinmeğe kafi gelir aa· · Georges Rigaud. 

nırız. 10 - Deniz kahramanları: Gary Coo• 
cSaray> sinemasının göstereceği film- per, Georges Rafl 

lerin en mühimleri şunlardır: ıı - Neş'eler diyarında: Jean Kiepura, 
1 - Mahkumların kalesi: AnnabellA. Marta Eggert. 

. 2 - Büyük çılgınlıklar: Paula Ves- 12 _ İki karılı koca: Jean Harlow, 
seley. Myrna Loy. 

3 - Nina Petrovnanın günahı: İsa 13 - Japon gülü: Sessue Hayakawa. 
Miranda, Fernand Gravey. 14 - Hind mezarı: Türkçe sözlü. 

4 - Kontes Valevska: Greta Garbo, 15 - Kartaca muharebeleri: Türkçe 
Charles Boyer. sözlü. 

"Sümer,, bu akşam açılıyor 
Sümer sineması bu 

akşam cEbedi Sen
foni> filmile kapıla
rını seyircilerine aç· 
maktadır. Bu filmin 
mevzuu şudur: 

Charles Panar, ha
yatını kazanmak ga
yesile Paris civarın
da küçük bir sinema. 
da sahne aralarında 

piyano çalmaktadır. 

Bir akşam bermu
tad piyano çalarken 
iki genç ve güzel ka
dının nazarı dikka
tini celbeder. Bu ka
dınlardan biri sine
ma yıldızlarından 

Leone de Vinci, diğe
ri Yvette Laclerc is-
minde bir figürandır. Fernand Gravey Ebedi Senfoni filminde 

Leone de Vincinin dostu meşhur nota Delikanlı teklüi kabul eder. Bir aralık 
matbaası sahibi Andre Davin sevgilisi- saatler hep birden çalmağa başlar. Char· 
nin bu yeni arkadaşından kuşkulanır ve les rüyasında bestelemiş olduğu üvertü· 
hemen o gece Charlesi sinemadan kov- rü hatırlar. Hemen Davine gider ve bes-
durur. telerini çalmağa başlar. 

Birkaç gün sonra büyük bir film çev- Charles köşke avdet edince bir felaket 
rilmektedir. Filmin baş rolünü Leone de ile karşılaşır. Markiyi birdenbire seya· 
Vinci yapmaktadır. Stüdyoda bulun· hatten dönmüş bulur. Saatlerin işleme
makta olan Andre Davin oraya figüran diğini gören Marki Charles'i kovar. 
olarak giren delikanlıyı görünce şüphe- Yvette uğraşarak Markinin gönlünü 
leri artar ve onu oradan da kapı dışarı yapmağa muvaffak olur. Charlesin beS
ettirir. Charles kovulduğuna esef etmez. telediği parçaları piyanoda çalar. Opere· 
Çünkü sevgilisi Yvette'i bulduğuna mem- tin sahneye vaz'ına karar verilir. Bu iş 
nundur. Gece evine kadar refakat eder. Davin'e havale edilir. Baş rolleri Yvette 
Dönüşte bir parkta uyur ve rüya görür. ile Leone de Vinci oynayacaklardır. Oy-
Rüyası şudur: Hazırladığı bir opereti nayacaklar amma Charles ortalarda yok· 

150 kişilik muazzam bir orkestraya çal- tur. 
dırmaktadır. Charles uyanınca besteyi İlk gala gecesi radyoda operetinin 
bir daha hatırlayamaz. Uvertürünü duyunca kendi eseri olduğtı· 

Şaşkına dönen delikanlı sokakta dal- nu anlar. 
gın dalgın giderken bir otomobilin al- Bir türlü buna ihtimal vermiyen Char• 
tında kalır. Gözlerini açtığı vakit kendi- les hayale kapıldığını sanır .. o ara da eli
ni Marki de Barfleur'ün zengin köşkün- ne bir gazete geçer. İlanda operetin bes· 
de bulur. tekarının kendisi olduğunu görür. 

Markinin garip bir adeti vardır: Eski Hemen tiyatroya kosar. Fakat operet 
saatlerin koleksiyonunu yapar. Birkaç büyük bir muvaffakiyetle :bitmiştir. 
güne kadar seyahate çıkacağından saat- Yvette ile karşılaşınca onu kucaklar. Sa· 
~erin muhafızlığını Charles'e tekili eder7 ade kavuşurlar. 
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Bükreş Balkan oyunları 
dün nihayete erdi 

Melih 400 metreyi 49,9 da koşarak ikinci 

lzmir muhteliti 
lstanbulu gendi 
Heyecanlı bir maç 
sonunda lstanbul 
!J -1 mağlup oldu 

geldi. Umumi tasnifte dilrdüncügüz İzmir, 12 (Hususi muhabirimizden) -
Bükreş 12 {Telefonla)-Sekizincı Bal t Bugün sekiz bin seyirci önünde yapılan 

kan oyunları da bugün yapılan müsa - İstanbul-İzmir muhtelitleri karşılaşması 
hakalardan sonra tarihe karıştı. Bun - 3-1 tzmirin galebesile sona ermiştir .. Bu~-
dan evvel pazar ve çarşamba günleri 'dan evvel Doğu muhteliti ile genç lzmır 
Yapılan müsabakalarda Yunanlılar en muhteliti arasındaki müsabaka da gen~ 
başa geçmişler, kendilerini Romenler, 4-3 İzmirin galibiyeti ile neticelenmiş-
1' ugoslav lar, Türkler ve Bulgarlar ta- lir. 

kip etmekte bulunmuşlardı. Bugünkü Oyunun başlangıcında istanbu~ :ı:nu~ -
rtıüsabakalar ayni şekilde devam et - teliti daha faik oynuyordu. İzmırlılerın 
tniş ve neticede Yunanlılar 120 puvan- muntazam ve ahenkli oyununa karşı 1s-
la birinci, Romenler ilk defa olarak Yü tanbullulnr daha enerjik ve atılgandılar. 
goslavlan büyük bir farkla geçerek Fakat buna rağmen İzmirin ilk golü sağ-
104 puvanla ikinci, Yugoslavlar 64 pu-

1 
d H"k 

dan inkişaf eden bir hücum sonun a, ı 
"anla üçüncü, biz 26 puvanla dördün- \ 1 metin ayağile 15 inci dakikada oldu. 
tii ve Bulgarlar 11 puvanla beşinci ol- J Bundan sonra İstanbul takımı adeta mü-
rrıuşlardır. 

Bizim hesabımıza günün en mühim dafaaya çekildi. Fakat 27 nci dakikada 
hadisesi Melihin 400 metrede kazan - Balkanların en büyük atleti Melih Said'den bir pas alan Fuad 1zmirin ikin-
dığı şerefli ikinciliktir. Melih bu ınü - Melihi hararetle tebrik eder. ci golünü yaptı. İstanbul muhteliti sağ 
Sabakada 400 metreyi 49,9 gibi bizim 110 manialı taraftan ağır basmak istiyor, fakat İz· 
memlekette görülmiyen bir zamanda Seçmelerde 14,8 lik bir derece ile mirliler bu akınları kesiyorlardı. İlk dev-
koşmuş ve hem Besime ait S 1,6 Türki- Balltan rekorunu egale eden Yunan renin s~n dakikala~ı ise İz.mir muhacim
Ye, hem de Balkan rekorunu kırmıştır. Nontikos finalJ.e 1,,2 ile birinci, Bul - lerinin şüt yağmurıle geçtı. 
?ie yazık ki ayni mesafeyi 4':1, 1 de ko- gar Nömöş 15,7 ile ikinci, Romen Erold İkinci devrenin ilk otuz dakikasında 
§an aslen Macar olan Romanyalı Yor- 1 S,9 ile üçüncü, Romen Maeryok 16 ile 1stanbul kalesi adeta tek kale şeklini al
das., birin~iliği Türkiyeye b_ırak~aA - dördüncü ve Yugoslav Erlik beşinci ol-ı dı ve İstanbul müdafaa~ı 9 ~işi olarak oy
rtııştır. Musabakaların umumı tafsılatı du1ar. nadı. Buna mukabil Izmırliler halkayı 
fUdur: · Bizden bu müsabakaya i~tirak eden mi,itemadiyen sıkıştırdıkları halde bece-

Gülle atma Faik çok talihsizdi. Nitekim seçmeler- riksizlikleri yüzünden gol çıkaramadılar. 
Biz, bu müsabakada birinciliği u de 15,9 gibi, mükemmel bir zamanda 39 uncu dakikada sağdan inkişaf eden 

rrıuyorduk. Fakat maal~ef ~~. sene .. zar koştuğ~ ve yeni bir !ürkiye rekor~ te- bir İstanbul hücumu Hüse)inin ayağile 
fında İngilterede ya~tıgı butun musa- sis ettigi halde elimıne oldu ve Bıtta- ,gole çevrildi ve İstanbullular bu suret-
bakalarda 14 metreyı ~era:ı ~er~~ ge - bi puvan kazandıramadı. le ilk ve son sayılarını ·yapm ış oldular. 
Çen İrfan ancak 13,97 ile uçuncu ola - Sırık F k t b" d k"ka sonra İzmirliler bu gole 
bildi Yunan Ponos 3,90 ile birinci, Bul- Fa ad ır ~- 1ı b verdiler İstanbul 

·. · · · • · D .. . . . . P ua ın ayagı e ceYa . Bırıncılıgı 14,31 ile Romanyalı u· gar Gorcş 3,80 ıle ıkıncı, Yunan rao .- k t ı bunun ofsayt olduğunu iddia et-
reo, ikinciliği 14,19 ile Yugoslav Ko • los 3,70 ile liçüncü, Romen Elar 3,70 ı- .ap a~ hakem kabul etmedi. 
\'açeviç, dördüncülüğü 13,90 iie Yunan le dördüncü \'e Yugoslav Pako\• beşin- tıyse e 
Stefanaki, beşinciliği de 13,32 ile Ro - ci oldu. Bizden iştirak eden Haydar 
lnanyalı Erzani aldılar. 3,40 da kaldı. 

Tekirdağlı Hüseyin dün 
Müliyimi mağlôp etti 

"Dün Taksimde yapılan prof eıyonel ser bert güre§1erden bir emtanıane 

(Baştarafı ı inci ıayfad4) seyin, Mülayimin bacaklarına saldırdı. 
Müsabaka Pehlivanköylü Mustafanın Tutturamadı. 

hücumile başladL Bir saat Pvvel seçme On beşinci dakika: İki tarafta da bir 
müsabakalarının yanm finalini yapan fevka18delik yok. El ense üzerinde çok 
her iki pehlivan ilk anlarda netice al- uğraşıyorlar. 

mak için gayret sar/ediyorlardı. Yirminci dakika: El ensede Mülayim 
Neticede Pehlivanköylü Mustafa, ezici daha hakim. Güzel saldırışlar yapıyor-

bir oyunla dört dakikada galib geldi. lar. Ring'den ikisi de yuvarlanmak üzere 
Bunu müteakib, başpehlivanlık üçün- iken düdük imdada yetişti. 

cülüğü için Adapazarlı Arif ile Babaeski- Yirmi beşinci dakika: İşe kafa vuruşla· 
li İbrahim karşılaştılar. rı da kanşmağa başladı. Zaman uzadıkça 

Bu müsabakanın müddeti bir saat ol.?- sertlik çoğalıyordu. Hüseyin güzel bir 
rak kabul edilmiş, galibiye.t içi~ sı~ı~ uç kafa kaptı. Mülayim kurtuldu. 
saniye yerde kalınası tesbıt edılmıştı. H- ·n Mülayimin bacaklarına daldı. 

-h· k"l f kın ğ useyı ' Aralarındaki mu un ı o ar a r~ : Mülayim yandan yerde. 
men İbrahim Arifi altına aldı. İstedığı w k lkt l B "dd. b" tehlike 
zaman ayağa kalkan Arif, zor gördüğü Aynga a ı ar. u cı ı ır 
zaman yere çöküveriyordu. idi. 

Babaeskili İbrahim güzel bir hareketle Mülayim tokat attı. Hüseyin mukabe-
tek kle taktı . Yüz küsur kiloluk Arif gay- lede gecikmedi. 
retli bir hareketle kurtuldu. Otuzuncu dakika: Müsabakanın yarısı 

Her dakika yeni bir mağlubiyetten oldu. Hüseyinin bir puvanı var. 
kurtulan Arif adeta minderde sallanıyor- Umumi bir karar vermek çok zor. Mü-
du. layim sert davrandığından bir ıhtar aldı. 

5000 metre 

Buna bizden Artan ile Rıza Maksut 
iştirak etti. Bu mesafenin Balkanlarda 
'n iyi adamı olan Rıza Maksut, antren
mansızlığı yüzündca, fena bir koşu ya -
Parak altıncı oldu. 

Müsabaka Arifin mütemadi kaçmasile İş kızışırsa araya girmek çok güç olacak. 
Maraton bir müddet daha devam etti ve elli dör- Güreş acı bir musaraa halini almak üzc-

Bu müsabakaya biz, ilk defa olarak düncü dakikada Arif minderi terketti. re. Hüseyin, Mülayimin yanağını ısırdı-
iştirak ediyorduk. 42 küsur kilometre Hakem heyeti Babaeskili İbrahimi ga- ğından şikayet etti. 
olan müsabakada Yunan Kiryakidis lib ilan etti. Böylelikle İbrah'iın Türkiye Otuz beşinci dakika: Hüseyin bir göğüs 
3,00,22 ile beklendiği gibi birınci, Yü- Oyunun son dakikalarında İstanbullu- üçüncüsü oldu. çaprazı aldı. Mülayim kurtuldu. Bu dev-
iıan Zagagos 3,01,25 ile ikinci, Romen lar adamakıllı ağır basıyorlardı. Oyunu Bundan sonra orta siklet hirinciliği i- re sakin geçti. 

Çarşamba günü 10,000 metrede şans 
Sız bir müsabaka yapan Artan 16, 1 7 de 
koşarak dördüncü geldi. 

Gal 3,03,25 ile üçüncü, Romen Topala "d eden İngiliz antrenörü iki taraf a- ç1·n Keıç Ahmed ile Pehlivanköylü ı.ı ı. Kırkıncı dakika: Hüseyin göğüs çap-3 05 14 ·1 d .. a·· .. b" d A k ı arc 
' ' 

1 ~ or u!1cu_ ve ız ~n b n. a : İ leyhine olan penaltıları görmedi ve böy- tafa karşılaştılar. Bu sikletin sona kalan razı almak istedi. Tutturamadı. Yere düş-
Yunan Arvanaki, 15,54,5, ile birin

ti, Romen Kristea 16, l ,8 ile ik:nci, Yu 
tıan Ardakis 16,5,4 ile üçüncii, ve Yu -
l:osıav Bruçan beŞinci oldular. 

ralı Şe~~ı gekne ayndı zadmal n a Ş eşkı~c~ lece oyun İzmirin 3-1 galebesile netice· , en iyi iki pehlivanı birbirlerini iyiden i- medikleri için ayakta fazla bir hareket 
o]du. Guzel oşusun an o ayı ev ıyı 1 d" H.. · g··ğ·· 5 c·aprazile 

"k k 1• d en ı. yiye kollıyarak güreşiyorlardı. Mütema- yok. Az sonra . useyın o u li 
tebrı e1ıme azım ır. İ · lk ıniisabakalannda da diyen ayakta tutuşan pehlivanlar zorlu Mülayimi yere aldı. 

Bu çok muktedir atlet, gelece~ se- zmır ~·e en . . . ld bir müsabaka yapıyorlardı. Kırk beşinci dakika: Hüseyin yerde o-

400 metre 

nelerde şüphe yok ki çok daha iyi neti· Istanbul ~ırmcı 0 .~ 
reler alabilece}dir. İzmir, l2 {Hıısusı) - Bugun yapıl~n Yarım saat süren hırçın bir müsabaka- yun almağa çalışıyor. 

1 et. · d ı dan sonra Pehlivanköylü Mustafa sayı İkı·sı· de dın" ıenı·yorlar. Hüse"·in künde Yunan usulü disk yelken müsabaka arının n ıcesın e s- .; 
Bu müsabaka sekizinci Balkan o - Yunan Sillas 34 7 3 ile birinci, Ro _ tanbuldan Bürhan Türkiye şampiyonu hesabile galib ilfın edildi. Koç Ahmed de için çalışıyor. . 

Yun1 he ecanl yarı~ı oldu Ve ' 1 b ld ş f k" · i ikinci ilan edildi. Ellı"ncı· dakı"ka·. Oyun olduk"a hızlı bır arının en Y 1 ~ · men Hav~lek 36 95 ile ikinci, Romen olmuş, gene stan u an ere 1 ıncı, z- ~ 
fevkalade mükemmel dereceler alın - Badolesku 35,20 iİe üçüncü, Yunan To· mirden Hakkı üçüncü gelmişlerdir. Bu müsabakadan sonra başaltı birinci- §ekil aldı. Hüseyin bastırıyor. 
dı. 'llıru··sabakada beşinciye kadar dere- ı· 1 b · · dakı·k--· 't.fülayim .1.Yı varos 33,97 ile dördüncü ve Yugoslav liği için Yozgadlı Celal ile Karacabey ı El i eşıncı ve son ... 1' 

te alan atletlerin bu mesafeyi 50 sani- Kovaçeviç de 32;8ı ile beşinci oldu. Bursalı bisikletçiler Hayati karşılaştılar. yerde, Hüseyin üstte .. 

Ye civarında koşmaları alınan derece - Ve)tsi altıncı geldiğinden bittabi dere- ÇanaJlha: ege Vardılar Yozgadlı Celfıl bir ayak kapmasile Ha- Müsabaka bu şekilde bitti. Ve Tekir-
lerin yüksek kıymetini göstermektedir. ce alamadı. yatiyi yere attı. Kıvrak ve güzel oyun- dağlı Hüseyin, haklı olarak Türkiye şam. hı·lh b" d Melı"hı"n her tu··ı:·l'ı· tah Çanakkale, {Hususi) - Bisikletle Mar-

0 assa ız en • " 4X100 Bayrak larln rakibini tehlikelere düşürüyordu. piyonu ilan edildi. ını·n · f k. d h "k ı·ac bı"ı· gayret mara tuı·una çıkan Bursalı bis"!kletciler ın ev ın e arı u a Bu müsabaka da çok hevc~anlı oldu. Sıkı bir mücadeleden sonra ayağa kalk-
8arf d k 49 9 "b" b" d ce ·ıc i'{İn J 473 kı"lometrelik bir mesafeyi günde va-

e ere • gı ı ır ere · 
1 1 

- Neticede Yunan tak1mı veni Balkan re tılar. Bu sırada güzel bir sarma yapan CiJı•v. k b k k 1etl" ~tleti J sat·ı 95 kilometre mesafe katederek bu-
g. azanması, u ço ıyn 1 0 

, - koru olan 42, 1 ile birinci, Romanya Karacabeyli Hayati hasmını çelme ile 

Ömer Besim 

Tekirdağlının sözleri 
bıizin memlekette eşsiz olduğunu bir 42,5 ile ikinci, Yugoslavya 42,2 ile ü - raya vasıl olmuşlardır. Takib ettikleri yere aldı ve 21.10 dakikada Yozgadlı Ce-

~.hacı·riı~dba3ttmetamdaiştvire. B~~~~n' ~~Oyr.~:t~~~ çüncü, Türkiye 43,6 ile dördüncü \•e Bursa, Bandırma, M. Kemalpaşa, Balı- lalin sırtını yere getirerek galib geldi. 
Müsabakadan sonra, gece, TPkirdağ be

lediye reisi, Hüseyin ve müsabakayı sey
re gelen Tekirdağ şrafı şerefine bir zi
yafet vermiştir. Tekirdağlı Hüseyin bu 
ziyafette bir arkadaşımıza şu sfü.leri söy
lemiştir: 

Bulgaristan beşinci oldu. kesir, Balye, Çanakkale yolu üzerinde, bi- Böylelikle Hayati, başaltı birincisi, Celal 
•usunda gösterdiği yüksek muvaffaki - Türk takımı Raif, Firuzan, Nazmi ve rincisi Bandırmada, ikincisi Balıkesirde de ikinci olarak ilan edildi. 
Yetten sonra 400 metre koşuda aldığı Melihten müteşekkildi. olmak üzere yapılan iki bisik1et müsaba-
hu fevkalade derece, kendisini yalnız d b · bundan kasının ikisini de Bursalı gençler kazan-
'l'ürkı"yenı·n deg·ı·1, fakat Balkonların da Türkiyede beş sene en erı 1 ivi bir derece alınmamıstır. mış, Bahkesirde yapı an müsabakada 
~rı yüksek atleti olduğunu isbat etmiş- ~ tj,. Adım· Balıkesirden Sabri ikinci olmuştur. 
tir. ~ 

Yugoslav Litiki 14,03 ile birinci Ro- Çanakkalede yapılan müsabaka 39 da-
:Melih eğer bir sene futbol oynamı - men Kreysel 13,86 ile ikinci, Yugoslav kikada neticelenmiş, birinciliği Bursadan 

)arak yalnız atletizme çalışacak olursa Yoliçeviç 13,84 ile üçüncü, Romen Ka- Hikmet, ikinciliği ve üçüncülüğü Çanak
'l'urkiyenin değil fakat bütün Balkan· 1itrak 13,83 ile dördüncü ve Yunan A- kaleli gençler kazanmışlardır. 
ların 200, 400 ve 800 rekorlar mı kira- natı·yotı·s 13,7" ı·ıe beşı·ncı· oldu. b ·· Ed. h 

"' Bursalı gençler, ugun ırneye are-Cağı muhakkaktır. Bizden bu müsabakaya Pulatla Nec ket etmek üzere motörle Maydosa ge~ 
Bu müsabakada Romen Yordaş 49, 1 det iştirak ettile:r. Her zaman 14 met- mişlerdir. Müsabakaya iştirak eden genç

~e birinci, Melih, 49,9 ile ikinci, Yugos reyi aşan Pulat 13 metreye bile vara - lerde hiçbir yorgunluk yoktur. 
v Vestok 50, I ile üçüncü, Romen Ne madı. Necdet de bir iş göremedi. __ ................................ - ........... --··--

bıeş 50,4 ile dördüneü ve Yunan Kara- Bu suretle sekizinci Balkan oyunları f <>rgo beşinci gel~il:1". ~~ müna:ebet- da sona ermiş oldu. 
~on Posta en buyük Türk atletı olan Bu müddet zarfında Bükreşte top -

- --·-·- lanan federasyonlar hey'eti, Balkan o-
p ""\ Hmpiyadlarının gelecek sene Belgrad -

Y
uvan vaziyeti: Yugoslavya: 64 da yapılmasına karar veraner. 

Son Posta 
En taze spor havadislerini en ınü -

kemmcl ve en bitaraf olarak veren 
biricik gazetedir. 

Tekirdağlı Hüseyin - Milliyim 
Nihayet başpehlivanlar ringe davet e

dildiler. Tekirdağlı Hüseyin kırmızı be
yaz bornozile, biraz sonra da Mülayim 
kadife bornozile ringe geldiler. Ufak bir 
merasimden sonra federasyon muallimi 
Kemalin hakemliği ile müsabaka başla
dı. 

c- Kurdderelinin bir sözü vardır: İ9-
tersen soğan ye, fakat sende kudret ve 
kuvvet olsun. Ben de aynı şekiide hare
ket ettim ve ermeydanında hiç bir hi
leye meydan vermeden Mülayimi yen-
dim. . 

Son Posta Türkiye serbest güreş bi
Müsabaka müddeti bir saat olarak ka- rinciliğini bu sene de muhafaza eden Te-

bul edildi. Memnu olan oyunlar da tes- kirdağlı Hüseyini candan tebrik eder. 
bit edildi. 
Bu müddet :zarfında yenişemezlerse en 
çok atak yapan maçı kazanmış sayılacak-
tı. Müsabaka başladL Geçen senedenberi 

Sehrimize bir Hinlili 
Pehlivan geliyor 

ilk defa karşılaşan iki pelilivan birbirle- Gelecek hafta Hindistanın en maruf 
rini yoklamağa koyuldular. Hüseyin da- pehlivanı olan Fazzal Muhammed İstan
ha atak vaziyette, Mülayim ise dikkatli. bula gelecek, ilk maçı Mülayim ile, ikin-

Beşinci dakika: Ayakta birbirlerine sal- ci maçı da Tekirdağlı Hüseyinle Taksim 
dırıyorlar. • stadında yapacaktır. 

Onuncu dakika: Biraz daha hızlı dav- Hindli pehlivan 130 kilo siklette olup 
b unanistan: 120, Türkiye: 26 Türk atletleri yarın saat 18,30 da 

l\Oman a: 104, Bul aristan: 11 hareket edecekler ve Salı günü saat 1 
de İstanbulda bulunacak1ardtr. Talat •••••••••••••••ı.ıranıyorlar. Mülayim Hüseyini sarstı. Hü- 1.90 boyundadır. 
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Geçen bllm ce izde kazananlar 
28 ağustos tarihli bilmcccmizde ka- ~er Faruk, İ&tanblil ertek lisesi 803 ıını:ı~ 

znnanlarL aşagıw ya yazıyoruz. İstanbul- ıstanbul (uı ara caddesi 191 de mU. 5 as· 
13 EylUI 93'7 Pnzartcsl tanııbmed 51 de Uıtfl Dernek, Seydişehir 

1 iSTANDUL da bulunan okuyucularımızın pnzarte- kerllk ba§kanı rc1s1 oğlu Avni Antan s 
Paris, 12 {Hususi) _ İspanyada harb ileri harekete devam ederek ufak tefek ötıe llep-lyatı: si, perşembe günleri öğleden sonra he· Bakanlığı ayniyat dairesi 4 fi~cn ıube Jll; 

._yeniden şiddetlenmiştir. Nasyonalistler muharebelerden sonra düşmanın mühim 12.30: Pl~klah Türk mus1k1s~2~o· Bava· diyelerini bizzat idarehanemizden al- dürü yarbay Atn Erb yan, Akşehir e~ıı-
• l h i d .. ,_._d t zıı birrok mevzilerini ir:gal ctmiı:tir. dls. 13.05: Mu tclll ~k ne t\ . malan lazımdır. Taşra okurlarımızın mektebi 5 den 247 Necl • Foçn nüfus rn 
sım cep s n e uç noıu.a an aarru J' v v Altpm neşriyatıı hed. 

1 
. ta .

1 
dr 

1 
. .. d ru Galib kızı Jale. 

geçmişler ve bnzı mevkileri 1şgal etmiş- İngiliz gemisi serbest bırnkıldı 18,30: Pl~kla. da.ns muslklsl. 19,30: Afrika nv .. ıye en pos 1 e a es ennc gon e- KART 
terdir. Mukabil taarruza geçen hükumet Londra, 12 (A.A. )- Resmen bildiri!- hat.ıralıırı: S. Salnhattln Clhano(tlu tnrıı - rilır. İstanbul 48 ıncı mekteb ıet Zeki AltıııdlL 
kıta h işgal edilen mevzilerden bir kıs· diğine göre Salnmanka makamntı İngil- tından. 20: Necmi ve arkadaşları tnrafı~dt\n Bir kol saati İneg(il Ktı.sıme!endl cadde.si 161 de Ahl1'led 

t 'd ~--r rd . . . Türk muslltlsl ve halk şarkUarı, 20,30: Ömer • Laçin, Kastamonu t~lgra! muhabere ınetllıı-
mını istirdad etmişlerdir. ereye aı ıntllluO sarnıç. g~~ını ser- Rıza t.arafandan Bra.bca söylev. 20,4.5: sarı- Istanbul ıs tnci mekteb 5/ A dan 160 Ncr- ru ustafa Demirel, Devrek kazası şuıcr6" 

Leon, 12 - Havas muhabirinden: best bıraknuş~ardır. Gemı, Ingıltereye ye ve arkadaştan tarafındnn Türt musitl- min Turnaoğlu. kaya mahallesi No. 4 de T cıoğlu kızı ?Ju • 
Nasyonalistlerin Leon mıntakasmda gitmek üzere ispanyadan yola çıkmış - si ve halk §arkılarL (Saat ayarı). 21,15: Or- SABUN nevver, Ankara Işıklar inecl npınunnnt _l 

harekit icra etmekte olan bir kolu, dün, tır. kcst.ra: 22,15: Ajnns ve Borsa baberlerl. 22.30: (Son P~ta markalı) de Nimet, Fatih orta mckteb 300 Hasan O-
• ......__ • .., _ ..- ... _.....,..,. Pirnno solo: Ferdi von Şta tser tarntındıın. Konyn su f§lert burosu ,ıondaj matınlıtl zenç, Merzifon Çukur ıartn n cıvnnndıı '?10. 

Musoıl.nı·nı·n 1 Kısk~ ançlık y ABINKt PROGRAM o~lu Kemal Çelikel, Söke gazoz fabrikasın- 20 de emekll İbrahim oğlu Yaşar, EfEJrU: 
. 14 Eylül 937 Salt da Bay Esad oltlu .şeref öznd • Trnbzon Ctı Kor. eu.ı ve teçhizat ımıb3r müdürü B!\ 

1 tsTANBUL dl okulu ikinci sınıf talebcslndcn Turgud N*t Kökçek, Cfhnngir S:ıbııneç sokak 1 

Almanya seyahati Yüzünden Öfle n~yatı: Atyllz, 8uslğırlık 1lk me1'teb 4 üncü sınıf 66 de Ayten, Uşak varidatı Şeref o~lu f'j~ 
ıuo: Plfllda Türk musUdst. U.:w-. aaT!l- BldByet. " .. :s;rn.. Tuncer, Erbaa elektl'tk müessesesi st!\ 

P C• t dls, 1Sı05 Muhtelif plfıt nqrlyo.tı. n.&J uın Ahmed oğlu K&drl Çakmak, 48 inci ırıeıte' 
rogramı JDa ye A nqrlyah: (Son Posta markalı> 119 8. Altındll, Vezneciler Vldlnll Tevli~ 

18 30: PUWa dans musıklsl. 19,SO: Konfe- Ayaaofya Soğut çeşme sok. 2 de Lfı.mı ö- cııddesi 34 de Ayten, Trabzon 14ubit~ 
B rlin (Hususi) - lta"Iy başvekili İzmir, 12 (Hususi) - Tepecikte kıs: rans': Eminönü Halkevi neşriyat kolu namı- vünç, Yeni Nesli llsesl mektebi 5 den Mus- mahallesi Kasım sokağı 14 de Gevher S-1 Musolininin A.lmanynyı ziynet programı knnçlık yüzünden bir cinayet olmuş, na Bay Nusret Si.fa. 20: Haınlt ve arkadaş- tafn. Tarbfı.n. Fatih otta mektcb 182 Nacı vnşçı, Oiresun sokakba.§1 No. 170 f,uıcd~. 

t mnmilc tesbit edilmiş bulunmaktadır. Sami adında biri arkad~ı İlyns tara • ıarı tnrıı.!ından Türk muslldsl ve halk nr- Yalçıner, Izmlr Knrakapı cndd l Mlrall mn- ÖkteI!l, Bandırma Halk vlnd Mukaddes ııt' 
fosolini 25 eylıllde Münihe gelecek ve .fından b., .. ,,..1., kalbinden aralanarak kılan. 20,80: Ömer Rıza taro.fındıı.n nrnbca ballesl 202 Ahmed Çakar, İzmir Geri tütün mut, Izmlt hnt'b ıllih ve vnsıt:alan K. utı ~ 
. l r · d ğd ğu b vcrci .. " " ~ y alS.Y'lev. 20,45: Vedia Rıza ve arkD.dnşto.rı tn- rketinde Fehmi Geçer ellle Oünnl, Seferi- rlncl §Ube Veli kızı Hatlce, Yozgad ~. 

~ona sosya ızmın ° u u " olmuştür. rafından TUrl: mwıD:lsl ve halk şarkıları. hisar hükumet doktoru Fevzi o hı Aclan. oğlu Bürhan Duruknn, Çorum Zaman tu•· 
bir gün kalacaktır. F d- • J • (.Saat ayan, . .21,15: orıcestra: 22,15: Ajans MUHTIRA DEFTERİ let s!llonunda Gıillb, Çarşamba Çay nUltı# 

Bundan sonr Duçe, HiUerle birlikte r~ngın uşmes~ z~ır ve borsa haberleri 22,so: PlAkla soloJnr, o- Merzifon muhabere nlayı üsı VUf Ömer lcmnde Emin Ooşltundere eşi Hanif~ 
Po~ranic ile 'Mecklembourg arasınd pıyas sına T esır ettı pera ve operet parçalnn. Anlnyıı.n, Qonım kadııstro PoSta M. Nafiz tan.dn caddesi. 191 de Ynşar, Konya j.tr 
yapılncak büyuk Alman kara, deniz ve _ Türker! oğlu Necati, Muğla askerlik şubesi re caddesi Çankaya ~undura mnla~ll' 

hnva kuvvetlerinin manevralannda bu· lzmir, 12 
(Husust) - Fransız fran- Antalya belediyesi bir havuz ~!:1r ~::ı!~b~ N:.u6~d~~en~~~~~ ~~e ":~s~:C~u~ ın~a! Topll'~ 

lunn ktır. . gının düşmeğe başlaması piyasamıza yaptırdı tnnahmed Naklibend mahallesi Çayır r:;olcak örtmenıtı sokak ı de Memduha Te.ınt~ 
Mancvcalardan dönüşte iki devlet şefı da tesir etmiştir. --·--- . lG da B. öz, İstanbul 0n~oe1u A. Tuı·koy, Konya kı~ !11u:ill1m mektebi knrşısındtı 0-

nrnsında Bcrlinde müteaddit temaslar _.. - _.. Antalya (Hususi) - Belediye, Murad· İzmir Dua tepe sokak 13 de izzeddln Tuna. O~n Sunıcü. Sıvas 'Vilftym matbaııst 111 sO' 
yapılacak ve bu arada bir çok ziyafetler, 29 eylülde Almanyayı terkedecektir. paşa mevkilndeki eski mezarlığı kaldır- MÜREKKEBLİ KAI EM düru yeğen! Ertuimıl, Adap:ı.z:ırı .. Avcıı~,r rıtf 

. B h tt İtalyan han'cı'ye naoın ·· 1 bl k uk bahçesi " kak orta mahalle 3 de Turgud Sozer, pO ı csmi kabuller verilecektir. u seya a e .. mış, guze .. :: par ve çoc . (Son Postn ınnrknlı) Gazı Alemşah mnho.llesl Fahreddin pnşn s<Y 
28 eylülde Musolininin ziyareti hakkın- Kont Cinno, Musoliniye refakat edecek- ynptırmnk uzere hazırlıklara başlanmış- Istanblil 19 uncu mekteb No. 195 Nermin, 'knk 1 de Ali, Adap:ızan Gobeko~ıu mnh:ıııe-
d~ resmi bir t"bliğ ne§redilecek ve Duçe tir. tır. Şınıdilik, burada muntazam yollar a· Galata Azapknpı Harup soknk 9 da Meh- sı Sala hamamı tnrıısı oo do Mes'ud, ıro111' 

.____..,...._ ... ---- çtlmış, büyük bir havuz yaptırılmıştır. med, Cumhuriyet orta mektcb 248 Nurlye, kerl orll mekteb 40 da Re!et, Anlt:ırt\ ~ 

ı 1 Antal b"lin" Vefa Kovacılar caddesi No. 69 da M. All. zurum m a.hallesl Demlrtn 0 :al: 48 de JJ 

gl•z,•z Ordularının manevra QTl Bu munzza~ ıavuz~ y~ sa 
1 ı CJ.Y· ALÜMİ~"YOl\I BARDAK lcnd ö zcnn , Ankarn Musabey 'mahııllesl JJ': 

n-cıı tecessum ettırmektedır. Adrasan (Son Posta mnrknlı) rıılnr sokak 11/A da Muammer, Bnlıke~ ı 
burnundan Baba burnuna kadar olnn sa- 4.ct Uncu ınekteb ta.lebeslnd n MazaUer, tlzlye mahallesi Hıdırlık sokak 6 da ~ 
hllin girinti ve çıkıntıları burada aynen istıınbul erkek lisesi 3/ A dan 62 Ahmed, Be- uzan. Uşak genel savnm.an Ahmed oğlu!&~ 
görülmektedir. Havuz çok güzel bir man. şlktaş Nüzhetiye caddesi 97 Seniye Yıl\lırım, fid uruı.ı. sıvas BahUya.r mahaUesl wıını ~ 

nrzetmektedir. Yeni ikmal eQ.lleıı bu YcşUköy Çekmece caddesi No. 57 Gencay Ali hamamı karşısı 54 de Ali, Ankarn ~ 
zara • n'Cia b" Can. fabrikası B:ısımevlnde mücellld Orhan oiU" 
havuzun karşı tarafındaki kısLm ~- DİŞ MAC'CJl\"U man, Ankara Yenlha;nt mahnllcsi 180 d:ı ır' 
tün ihtiyaç1ar nazarı itibara alınarak m~ Kumkapı Nlşancası Mabeyin yokuşu 87 de fıko. Unsal, Bostancı Yenlköy k:ısa.btar ~ 
kem mel bir çocuk bahçesi yaptırılacak· Lf\mla, Kumkapı orta mekteb 204 s. Çuha- §lS1 4ı de Nurtell. ~nbra Yenllmyat ilk ırtC ş• 
tır. Parkın inşasına da çok yakında baş· dar, Gölcük Mecldlye Savaş gemisi 3 üncü tebl 557 Perihan Unsal, Ankara Kurtul\JŞ 

1 ktır böıük elektrikçi Kııdrl, Mardin vlli\yet J . kıı- partunanı 8 de F.erhnn Ataman. anaca • 
-------- leminde Halll Nazmi Aykut. 

Galatasaray lzmirde kürek Silivride umumi hela yok CEB AYNASI 
(Son Postn hatıralı) b. . .1.... . k d 

Silivri (Hususi) - Burada otobüsle- İstanbul erkek lisesi 1248 Ferruh, 44 üncü trtnC! 191DI azan 1 
rin durak yeri olnn bir meydan vardır ki, meıcteb 6 Kenan, Şlşli Tcrnkkl lisesi 1/B Oen İzmir, 12 (Hususi) _ Dun fzmirde 1~ 
hem hükumet meydanı) hem gümrüğün 462 Fethl, Gt\la~ray llscsl Sabit Öıb:ıy. pı1an Türkiye kürek birinclliği, havapıll 
kontrol yeridir. Kasabanın belli başlı ga· DIŞ FIRÇASI çok sert olmasından dolayı Kocae1i '~ 
zino ve lokantaları da burada tektısüf e~- Küçüle A~~::ı:e: :0:1~ 1 de Neba- Bandırma mmtakalannın futalnnnın bS 
mlştir. Gerek bu meydanda ve gerek cı· het, Pertevnly,al Uses1 4/C den 121 s . Ulsay, masını intac etmiştir. Galatasaraylılar bll 
varında yolculann en mübrem ihtiyacını Samsun askeı1lk dairesinde 1 zıcı 'l'ayytp oı suretle birinci olmuşlardır. 
knrşılıyacak olan bir umumi hcla yok- lu Mru:lum, Kilis nrldat memuru oğlu Emin Fakat hakem heyeti ynrı~u tekrııtııı' 
tu.r. Yazgan. .• karar ıvermiş, Galata.saraylı! r, kazıD~ 
Kazanın 23 parça köyünden her birin- YUVARLAK DUNYA KALEI\'ITRAŞ mıc: haklarını büyu'"k bir ı-portnıeııl ~ 

- (Son Posta markalı) s ,~ 
de kadın ve erkekiere mahsus olmak u- Sultanahmed Küçük Ayruıofya Kaleci '60· göstermek suretile ortaya koym~lııl' ' 

Büyük Britanya irnpar.ı.tor?u~un Ra·ımiliterlerden bazılanmn resimlerini neş. zere asrt helallar olduğu halde iki bine lcnk No. 4 de Sabahaddin, İstanbul kız lJse- yarışın tekrarına muvafakat etmiş-Jerdif 
ra ordulanmn yapacağı manevralar alfi- retrnektedir. , yakın haneli ve dört küsur bin nüfuslu sı 1005 F. Karaman, Aınavudkoy blıinel e:ı.d· Karanlıkta yapılan bu yarqta da GılB' 
k il b 'l..'t mektedı'r kaza merkezinde bir helil bulunmaması, de 00 §ake, Kadıköy erkek orta ınekteb tasaraylıfar rkiblerini gı>rı>rek birinci ol' a c eKıen . 1 .. b A dınalp (Türk.iye). 2 Bil· s:ıcıt. ~ 

Lo drada bulunan ataşemı.liter~er bu • yuz aşı Y ' buradan gelip geçenlere ve bilhassa eo- KiT m .... ı.,rdır. 
n 

1 
• 3 Cr da (İ ) 41 T t- AB WT- rt manevralarda hazır bulunmak üzere şim. ba.o (Bolivyn). • on sveç · u nebilere karşı pek ~yıp olmaktadır. .. İstanbul Sirkeci Ebus.!Und caddesi 12 de Galatasaraylılann denizciliği ve spO ' 

diden davet edilmişlerdir. Deyi Telegraf sumi (Japon). 5, Kwiecinski (Polonya). Belediye bu işe hımınet ederse, en lu- 'J!, Ait.mdll, 62 mel mekteb so m. Pınardnğ menliği İzmirde ç.ok güzel bir tesir bırı~· 
gatetesl manevralarda bulunacak ataşe· 6, Ruggere (İtalya). zumlu bir ihtiyacı karşılamış olacaktır. s m&tya Arnb tuynsu 43 fincü mekteb 52 mıştır. 
~===============~~:x==========-=-=~--==-==~======-===:==:====:===:==:=====;::==================================~ 

Önünde UÇunıID.t ardında darağacı disini sevdiğimi anladı mı? Yahut da borçluydum. Geçmiş olsun deme~ l1" 
vardı... teyzemin beni mütemadiyen methet - na düşerdi. .. Amma iyisınız maşa.ı.ııl'ı 

Ufuklarda şafak yaldızlanclı, güneş, mesi beni ona sevdirdi. sizi çok iyi gördüm. 
yaldızlı bir ok gibi zulmeti deldi, yıldız- Her ne hal ise, ben mes'udum!.. - Teşekkür ederim, iyiyim. 
lar söndü, ay, göğün maviliğinde eridi. Mazlfunun yarası tamamile kapandı, - Öyleyse bir gün de bana ,gelir# 

Hakan son nefesini aldL artık ondan şikayet etmiyor, ağrısı, sı- niz değil mi? 
Üzüm gözlü Amberbu baktı; baktı da zısı yok. Bize hadiseyi anlattığı zaman - Emıedersiniz. 

sadece: g9z yaşlarımı tutamadım, o benim ağ- - Kocam da benim kadnr menırıtl:, 

•Son Po • mn edeb tefrik t : 30 

- A, dedi, Hakan ölmüş... ladığımı görünce yanıma geldi, omuz- olacaktır. Başınıza gelen kazayı nnlıı., 
,, Ve bir fatiha olsun okum.adan, şehrin larımı okşadı: tığım zaman o da mütee sir o1du. fJl 

Amberbu düğümün kendiliğinden ğunu söylesin... Hayır, buna ıüzum yolunu tuttu. - Çocukluk etme Sevim, geçti git- lirsiniz, 'Baki sizi sever. 
çözüldügünü, açıldığını hissetti... Bi- görmedi ama, şarabın tesirilc kendi * ti, dedi... Ablam yirmi d kika kadar 0turd"' 
raz sonra ç~plak güzel ~y~ğının toz kendine mırıldandı: - Onlar ermiş muradına mı? Tcyremle annem .de daha sıkı fıkı şuradan buradan konuştu ve ıcaıtcıP 
pembe topugu kumlara degdı. Amber- - Amberbu cenn~e u~tuL. . -Evet Sevim, ama biz kerevete bile oldular. hadisat. bi.zi birbirimizi daha gitti; giderken Mazluma: ııl 
bu kurtuldu... .. . Ya_vaş yavaş, gen gen emekhyerck çıkamadık.. yaklaştırdı. Hepımız beraber olmak - Çarşamba günleri mi fır ksb 

O, korkuyordu, Hakan gorecek dıye daragacından uzaklaşıyordu... Ve ya· - Nerden anlattın bu masalı? için bahaneler icat ediyor, fırsat göz- ederim, dedi. 
ödü patlıyordu. ~~pl~k çölün ortasında vaş yavaş darağacı on~ takip ediyor- - Hiç, masal diye... . lüyor ve her :vesileden istüade ediyo- Gönül gittikten sonra Mazlum '~ 
~ercye s::ı.klanabihrnı? A"?1asını koltu- du. ~.a . .!fakanm. peşıne tnkılmışu... - Güzel, güzel ama senın anlatman ruz. tıldı, çenesini 1.--apadı; sanki rabatı, 1ltJ 
gunun altına aldı. Kendme de ~ehpa- Sehpa yuruyordu, ilerleyordu.. için... Gonlüm sevinç içjnde. Yalnız bir zuru kaçmıştı. Acaba neden her }"r' 
nın bır ayağını siper ynpt'l. Ha~an tirtir titriyordu, gözleri yerin -Bir sebep var diyeceksin .. evet Se- noktayı düşündüğüm zaman kalbim acı ayni sür,aUe 'kapanmıyor? Ben de st' 

Hnkan düşünüyordu: den ugramıştı. Darağacı yaklnşıyor, fa- vim. Bunu bana anlatan çöl kızının sc- acı çarpıyor: Acaba Mazlum .ablamı vinip mes'ud olmakta acele ettı~ 
Saraylarında gözdeleri, kalelennde kat .artık Bakan yerinden kımıldaya- si kulaklarımdadır. Bir fatiha olsun unuttıu mu? Mazlum biraz çabuk avdet etti; bir~. 

askerleri olan Hnkan, debdcbeli.1 tan- mıyor, koşamıyor, kaçamıyordu... • okumadan ~ehrin yolunu tuttu .. bu * daha uzun zaman orada lkalmall, "b!.l~ 
tanalı, şanlı alaylı Hakan, yedi :nillete Nihayet son bir gayretle s1lkindi1 son yalnız masalın kadınına has bir şey Bugün öğleden sonra dör:dümüz bi- mm yüzünü hiç değilse birk:ıÇ ı;cl1 
meydan okuyan, kabilelerı kendıne bir hamle ile koşmağa, kaçmağa ba la- değildir de.. zim salonda oturmuş .çay jçiyorduk. sonra görme11ydi. 
ram eden Hakaı:ı, arap kölesini c nnelc dı. - Ama her kadın da senin düşündü· Kapı çalındı, ablam geldi. Alı al, moru * 
uçuran Hakan nasıl olmuştu da Amber- Çöl engindi, çöı lfiyetenahiydi._ ğün, tasavvur ettiğin gtbi değildir. mor, bir ilkbahar kokusu sürünmüş, .. _ dofl1' 
bunun siyah lekesini beyazlatacak yer- Darağacının gölgesi, bir heyu!a gi- - Belki Sevim... ncş'eliydi. Ça~amba gunu annneme tuttur 
de öldürmüşti.ı? Ve nasıl olmuş'u da bi, bütün haşmetile, korkunç haşmctile MazlUmla her zamandan fazla arkn- Gönül odaya girince ben derhal - Ahl~? berab~r g delim. 
o !': :ıh. leke öbür dunyada beyazıau - Hakanın yolundan yürüyordu. }faka - daş olduk; onun 51cak _efkati ile haya- Mazluma baktım. Mazllım sarndı. Gö- Annem _ıtıraz e:ti:. . .. .. ··rıii'' 
mıştı? L.ı;:tc buna akıl erdiremiyor, bu- nın peşini bırakmıyordu .. . Arada bir tundan memnunum. Maz1Uın beni öte- nül hiç oralı değildi. En tabii halile gü- .. - Ne dıy.e ~c~ı mısafır gunu sl.l 
nu hav ·al sına sığdıramıyordu. Hakan başıru çevirip bakıyorı gözleri· den beri bir arkadaş gibi severdi, fakat lerek ona doğru geldi. Elini uzattı: luyorsun, sen ıstıyorsan gı~ . tı dil 

Hakan ba~ı çevirdi. Kumlard:ı c öl- ni kamaştıran mehtapta darağacının bu kadar m~gul olmazdı. Artık yanım- - 'Hoş geldiniz Bay Mazlum... Bir - H.ayır .an:ıc,, . hatırım ıçın se 
geyi görm yincc biraz rahatladı. De - yaklaştığını görüyor ve nefes nefese dan ayrılmıyor gibi bir şey; hiç bir ye- söz vardır, dağ yürümezse nbdal yürür gel, beraber gıdelım .. • l{D~tP 
mck c..ıdı onu affetmişti. Fakat sehpa - tekrar koşrnağa başlıyordu... Brrden- re bensiz gitmiyor, yemeğe alıkoyuyor, derler değil mi? ... Baktım ki vakit bu- . F~a ısr~~ ~ya~m.adı. ırrıcı1'ır 
da şalın boş sallandığını görünce a~zı bire nyaklannm altından dünya kay- ibcrabcr @eziyor, beraber yiy-01uz. Bu lııp beni ziyarete gelemiyorsunuz, kal- ~ıtt~ Henu~ hıçbır mıscifır g~ rrı ıel' 
bir karış açık kaldı. dı, çöl çekiJdi, yuvarlandı, Hakanın Ü· .nasıl ve eden oldu? ..:Ayırıhğımızın ak- kıp ben geldim. f.i: Bı_z~~- ~:rnz ~a .(la ı.MaY- u 

Bu ne demekti'! Etrafında kimse yok- nünde bir boş'luk açıldı ... Hakan ken· si tesiri bu! Acaba Maızlfün, y.aedığun - E~ğfıırullah... dı. Bız.ı gor:w:ı.ce bıraz bozu1Clu. vorJ 
tu ki, Amberbuyu da cennete uçurdu-ldtni bir uçunmıun kenarında buld ... fm'ktuP ann ttli im \ nm zdi, n- - Özür dilemeyhıiz; en !>un ~Arkai& 
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Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Biz henüz sakız ağaçiarı arasına girmiştik ki, gecenin zifiri 
K IS KANÇLIK 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

karanlığında birdenbire birçok projektörler bütün ışıklarile 
üzerimizde gezinmeğe başladılar 

Karısını kıskanmağa ne vakit başla-ı görmeden yaşayamıyacağımı anlamıyor 
mıştı? Bunu uzun uzun düşündüğü halde musun?. 
bir türlü bulamıyordu. Yalnız bir gece O günden sonra aralarında sessiz bir. 
davetli oldukları bir salonda kendisi briç mücadele başlamıştı. Bay Ahmed karısı
oynarken karısının bir gençle danset- nın hare.katını bir casus gibi takib edi
mekte olduğunu görünce göğsiınün üstün- yor, Bayan Zehra da gün geçtikçe daha 
de, zehirli bir hayvan tarafından ısınlmış hırçın ve daha sinirli oluyordu. Bir ge
gibi, keskin bir ağrı duyduğunu hatırlı- ce yatağında hıçkıra hıçkıra ağladığını 

yordu; fakat onu bu vak'adan evvel de duyan kocası onu teselli etmek için ya• 
kıskandığı şüphesizdi .. Belki de daha ev- nına yaklaşmak istediği zaman: 

İngilizler benim cSingapur• isya- olmasaydı halimiz beterin beteri ola- kıntı da istikametini değiştirmiş oldu
nında oynamış olduğum rolü öğrenmiş- caktı. Bunlar diğer insanlara acaib ve ğundan sür'atle yol almaya başladık. 
ler, beni ölü veya diri ele geçirecek o- çirkin görünebilirler ama benim için Şafağın ilk solgun ~ıklan altında kara 
lana ( 10.000) isterlin para mükafatı dünyanın en mukaddes ağaçlarıdır. göründü ve bana öyle geldi ki bir neh
vaadetmişler ve bu havadisi telsiz va- . Her ne ise yabani sakız ağacı sevgisi- rin denize döküldüğü bir mevkide bu
sıtasile bütün şarka ilan etmek şeyta- nı ~ıra~al~ d~. biz.im o geceki tehlikeli lunuyoruz. 
netini de göstermişler... vazıyetımıze donelım: p · 1 h ·tam .. . d h 

lendikleri gündenberi, hatta evlenmeden - Çekil, yanımdan git diyorum anla-
evvel de kıskanıyordu. mıyor musun? Aramızda bir engel oldu-

Hey Ulu Tanrım! .. Çil çil on bin tngi- Peşimize düşmüş olan takib filotil- ergenrn e an ın uzerın e e-
{ liz lirası!.. Bu parayı Aksayişarkta ele Hicığı bizi ele geçirmekten ümidi kese- sa~lar yaptım ve bu nehrin a~zına 
geçirmeğe can atan ne kadar beyaz ve fek gecenin karanlığı içinde yavaş ya· dogru yol ver~im. Benim bildiğime gö
sarı adam çıkar? Yüz binlerce değil vaş eridiler, projektörleri görünmez re o civarda Ingilizlere aid hiçbir ada 
mi? .. Şu halde benim gibi o havalide oldu. Biz de derin bir oh! çekerek de- yoktu. Buna rağmen çok dikkat!i ve 
tanınmış b1r adam için İn~lizl~r en mir aldık. Somatra sahilleri pek uzak jhtiyatlı davranmak lazım g~liyordu. 

Şimdi ona izdiva~teklif ettiği günü ha- ğun için senden nefret ediyorum artık. .• 
tırlamıştı. Genç kadın onu sükunetle din- Sözlerini işitince ne yapacağını şaşır· 
ledikten sonra başını kaldırmış, gözlerini mış ve sevdiği kadının başka birisi için 
onun yüzüne dikmişti. bile olsa döktüğü göz yaşlarına taham-

büyük fenalığı yapmış oluyorlardı. Va- olmamalı idi ve tahminim veçhile a- (Arkası var) 
kla ben de bu muameleyi hak etmcıni<j 

- Bay Ahmed, benim sizden yaşlı ve mül edemiyerek odadan kaçmış, sabaha 
dul bir kadın olduğumu, on beş yaşında kadar kararsız ve sinirli adımlarla sofa
bir de oğlum olduğunu biliyor musunuz? da dolaşmıştı. 

değildim. Lakin kurnaz herifler Çinin 1 1 
ve Çinlinın en zayıf damarını bulmuş- inhisarlar U. Müdürlügv ünden: 
lardı: Para. Ben bu şartlar ~mde bita- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
raf bir toprakta bile kendm1i emn:yet 

- Evet ... Bütün bunlara rağmen sizi Hayatları artık çekilmez bir cehennem 
seviyorum ve sizden başka bir kadınla azabı haline girmişti. Bay Ahmed gün
hayatımı birleştiremiyeceğimi anlıyo- düzün çalışırken bir düzüye karısının 
nım. kendisini aldattığını, gece de onun beıki 

altında göremiyecektim. Çünkü bu 
yüksek para mükafatını kazanmak iste
yen serseriler, ip, kazık kaçkınlar!; hat
ta belki aklı başında aile reisleri beni 
tıpkı kız kaçırır gibi kaçırıp İngi!izlere 
teslim edebilirlerdi. 

Hülfısa ister yerli olsun, ister Avru
palı; ister düşman olsun, isterse bita
~af, hemen her Aksayişarklının beni 
Ingilizlere teslim ederek bu (10.000) 
kargılı altını cebine yerleştirmek 1çin 
can atacağında şüphe yoktu. 

Gördünüz mü şimdi başıma gelenle
ri? .. İngilizler «Diehn» i ele geçirecek
lere daha küçük bir para mükafatı va
adediyorlardı. Çünkü düşman'!an111 o· 
nun da bu isyan işinde ilgili olduğunu 
2annediyorlardı. Halbuki biçare çocuk 
casusluk işinde olduğu gibi bu işde de 
tama.mile günahsız ve masumdu. Bina
enaleyh cDiehnıı ile ben bir araya gel
dik mi oldukça mühim bir kıymet teş
kil edi orduk. 

Vaziyetın şakaya gelir tarafı yoktu. 
Iiernen bir kitabcı dükkanından bir at
las ve bir perger tedarik ettim ve atıla
cağıınız macerayı bu suretle biraz da
ha hazırlıklı karşılaınıya ~al1ştun. Bir 
de küçük (Sampan) ele geçirdim. (Sam 
Pan) Çin sularına mahsus bir nevi yel
kenli gemidir. Para mesele~i h?.kk•nda 
bir düşüncemiz yoktu. Çünkü hepimi
zin bol bol paı amız vardı. Kara yolun
dan gelecek arkadaşlar ancak nkşama 
doğru kasabaya gelebildiler ve ancak 
ertesi günü cSomatraıı ya mütevecci
hen yola çıkabildik. 

Dostumuz Holandalı polis şefi'le ve
da ettık ve dört köşe yelkenimizi açtık. 
Rüzgar yardım ettiğinden (Tı:ınjang , 

' Baley) den sür'atle uzaklaşmıya başla-
dık. Yola çıktığımız zaman saat on b ire 
YaklaşrnıştL (Tanjang Baley) ile So
nıatra arasındaki mesafe ancak (50) 
tnil olduğundan geceleyin Somatraya 
varmış olacağımızı hesab etmiştim. ' 
Halbuki evdeki pazar, çarşıya uyma- 1 

dığı gibı bu tnhminlerim de hakıkate ' 
uygun çıkmadı. Çünkü kuvvetli bir ce-' 
reyan bızi yolumuzdan alıkoydu. Bir 1 

aralık cereyan o kadar şiddet kesbetti 
ki bizim tekne olduğu yerde sayıyor. 1 

bir arşın bile ilerliyemiyordu. Böyle 1 
beyhude yere uğraşmaktansa o civarda 1 

bulunan minimini bir adacığın dev 
cüsseli sakız ağaçları himayesine giz· 
lenerek funda demir ettik ve cereyanın 
kesilmesini beklemeğe başladık. Çün
kü meddi cezir yüzünden hasıl oian bu 
akıntının kesileceğinden emindim. 
Meğer bizim kocaman sakız ağaçları

nın gölgesine sığınmaklığımız kernmet 
kabilinden bir şey olmuş. Çünki.i biz 
henüz demirimizi bırakmıştık ki birçok 
Projektörler gecenin koyu zülmetini, 
ziyadar yılan dilleri gibi taramtya baş
ladılar. Anlaşılan bizim iki İngilizin 
Vermiş olduğu havadis Singapurdaki 
dostlarımın kulağına gitmiş ve <>nlar 
da on beş veya yirmi motörbotla peşi

tnize düşmüş olacaklardı. Be11ekct sa
kız ağaçlarına... Bunlar bizi o kadar 
tnükemmel bir surette gizliyor!ardı ki 
Uzaktan değil yakından bile görülme
tnize imkan yoktu. İşte ben o zaman
danberi bu yabani sakız ağaçlarına hu
li\lSi bir sevgi beslerim. Öyle ya!. Qnlar 

I - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

II - Eksiltme, 21/IX/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta 
İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap:lacaktır. 

III -r Keşif bedeli 39025.02 lira, mu vak kat teminatı 2926,88 liradır. 

IV - Keşifname, Şartname, Proje ve sair eksiltme evrakı 196 kuruş muka
bilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden, Ankara ve Bitlis İnhisarlar Başmüdürlük
lerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhit

lik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, biz zat Mühendis ve Mimar olmadıklan tak
dirde bunlardan birisiyle müşterek olmaları veya işin sonuna kadar mes'uliye
tini deruhte edecek bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve vesikaları

nı inşaat şubesine ibraz ederek bu işe gi rebilınek için oradan ayrıca vesika al
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirik vesikasiy
le muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. cB.> c5870> 

- Bu kararı vermeden evvel iyice dü- bütün gününü başka bir erkekle geçir· 
şündünüz mü? Benim kocasının tekaüd diğini düşünerek bir çılgın gibi kendini 
aylığile geçinen fakir bir kadın olduğu- kaybediyordu. 
mu da unutmuyorsunuz değil mi? Bayan Zebraya gelince, birkaç sene ev 

- Hayır, her şeyi biliyorum ve ken- velsine kadar kusursuz bir zevce olan bu 
dimde ikimizi de rahatça yaşatmak için kadın artık evipi ihmal ediyor, kocası 

çalışacak kuvveti buluyorum. ile aliıkadar olmuyordu. 
- Üçümüzü de diyecektiniz sanırım. Bir akşam Bay Ahmed eve kudurmuş 
- Üçümüzü mü? bir hayvan gibi geldi. Kapıdan girer gir-
- Oğlumu unuttunuz muydu yoksa? mez karısını omuzlarından yakalıyarak 

Size ondan ayrılmıyacağıını tekrar ede- karşı ki kana peye fırlattı. 
rim. - Mülevves kadın.. Alçak, sefil karı! 

- Oğlunuzu leyli bir mektebe veririz. Dostunla otomobilde gezersin ha! 
O günü düşünürken, daha ilk dakika- - Dostumla mı? 

larda bile Zehrayı oğlundan kıskandığı- - İnkar etme! gözlerimle gördüm, 
nı - \tırlıyordu. başlarınız birbirine yapışmış gibi idi, fa-

r;: ~ndikten sonra bir iki sene rahatça k~t araba çabuk geçtiği i~in onun yüzü
, da ışlardıJ. fQ"7~Em· .. kl~ lisevi bitirip nu farkedecek kadar vakıt bulamadım. 

~ n euıt:cıdttır. e ı ve OK!)ı.._. •• D Ah ed ld d ? K l · ı ·1ıı- 1 (İ) (60 .... 98) - ur m , çı ır ın mı sen. o u-uracaat arı ı cuı o unur. . '(,., k wu ""raca sın ... 
Bi11.a işleri ilanı. -------------.-..-Hala söz söylemeğe cesaret ediyor 

Nafıa VekaA Jetı• nden •. T. H. K. Sabnalma Komı~usun? Sesini kes, yoksa elimden bir 

ı. - Eksiltmeye konulan i§: Ankara Yüksek Ziraat enstitüleri stajyer ~ yapılacaktır. İıtekli olanlar Piyango Dir~t Sonra boğazından hırıltıya benzer bir 
\1 1 3 milyon zarf bastın.lacaktır. 13/9/1937 &kaza çıkacak bu gece. 

beleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane inşaatıdır. görebilirler. (6CK6) yemin çıktı: 
Keşü bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. - Şerefim hakkı için onu bir köpek 

2. - Eksiltme 27/9/1937 Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Yapı işı 0
1bi geberteceğim . 

Umum ?ylüdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak 

. ..,.. ____________________ ...,._______ * 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 185 kuruş bedel mukab. 

!inde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lira 40 kuruş;nuvakkat te 

Bayan Zehra bu defa randevusunu şe
•ırdrn uza.kta vermişti. Havanın sıcak 
ro1uşunu bahane ederek Rumelihisannda 

raz etmesı lazımdır. ~ 
5. -:- İsteklilerin teklif mektublarının ikinci maddede yazılı saatten bir saat · - -

evvelıne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. · 
Postad~ olacak gecikmeler kabul edilmez. (3248) (6034) 1 

Türk Hava Kurumu • 

buluşmuş ve bir ağacın altında oturmuş
r lardı. Hiç konuşmadan, önlerinde uza-
1 nıp giden mavi sulara dalgın dalgın ba

kıyorlardı. Yalmz Bayan Zehra, etrafın 

tenhalığından istifade ederek, arada bir 
yanındaki erkeğin başını iki elile sara
rak göğsüne bastırıyor, saçlarını uzun 
uzun okşuyordu. 

BUYUK _PiYANGOSU 
6. cı k•tlde 11IBlrlncltetrln/1937 

Büyük ikramiye: 200.000 
dedir. 

liradır .•• 
Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2CO.OOO ve 50.000) liralık iki adet müklfat Yardır .. 

DiKKA T: 

1 

ı · 

Bilet alan herkes 7 Birincitqrin 937 günD akşamına kadar biletini 
değiştirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. J 62 \nCJ 
~ı•••••••••••••••••••••••••••••' intişar etmiştir. 
Ankara Mektepleri Avcdık, Atıcılık ve BalıkçıWt - Bu mcc -

muanın 17 ncl sayısı avcılığa, atıcılığa ve 
balıkçılığa alt gü?.el reslınle."' ve yazılarla 
~ıkmıştır. 

Ülkü - Halkevleri merkezinin çıkardığı 
bu aylık kültür, edebiyat, tarih mecmua -
sının 55 inci sayısı zengin bir münderecntln 

Tftrihl saati intişar etmişUr. 

Satınalma Komisyonundan : 
Cinsi 

Yerli Kok 
Kömnrn 

Mıktan 

2'57 Ton 

Kriple KömOrO 290 Ton 

Muhammen Muhammen 
Fialı bedeli 
Kuruş Ura Kr. 

2800 68796 00 

2200 6380 00 

"' 75 
Teminatı 
Lira Kr. 

5159 50 

478 50 

MUnakasa 

20-9-937 l5, Havacılık ve Spor - Hava Kurumunun bu 
Pnzartesi güzel mecmuasının 198 lncl sayısı birçok re

simler ve allkalı yazılarla çıkmıştır. 
20-9-,937 15,30 Edebiyat - ıı inci sayıa intişar etmiştir. 
Pazartesi Endüstri - İzmlrde çıkan hu sanayi "llec-

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların :ihtiyacı olan miktar, muhammen muasınm ağustos sayısı çıkmıştır. 
bedel ve ilk teminatı karşılarında yazılı kok ve kriple kömürleri ayrı ayrı ka • Çıtır - 53 üncü sayısı dolgun mündcre -

caııa çıkmıştır. 

palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 20/9/937 Paz.artesi günü Teda'ti klinifi - Haziran sayısı çıkmıştır. 
snat 15 ve 15,30 da Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Yavru Türk - Bu çocuk mecmuasının 

O kadar dalmıştılar ki, hafif bir ayalt 
:!esinin toprakları ve kuru ağaç dalları
n çıtırdattığını duymadılar. 

l3irdenbire kulaklarının dibinde müt
• bir tabanca sesi patladı; vızıldayan 
r kurşun yanlarından geçerek eski bir 
'zar taşına çarptıktan sonra toprağa 

üldü. 
·an Zehra: 
-~et! diye haykırarak yerinden fır
\.yni dakikada genç adam da: 

2490 yılı 'i2 incl sayısı inti§ar etmlşUr. ----------------= 
2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret odası ve sa kanunun 2 İzmir Fuan - Beynelmilel İzmir sergisinin Yarmki nushamızda = 

ve 3 cü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. devam ett.iğl müddetçe haftada bir çıkarılan 
a _ isteklilerin tekif mektuplannı 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde bu sergi gnzetesının 3 üncü sayısı ıntışar et- Neden anlamış? 

ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve mlştır. 
. k 1 uh beciı·x.; .. de k . ki .bi Vaıhk - 100 üncü sayısı bir çok p.lr ve Yazan· V Selı·greyef prtnamesini görmek istiyenlerın ,me tep er m ase 1au• omısyon ti. • muharrirlerin &llr, hlkAye n mab.lelcrlle · · 

ne. müracaatları.illıı olunur. c307h c578b . t;~. ._'·-------!'!!'"'Ç .... ev_i_r_en_:_H_ . .. A_ı_tız-. 
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Yazan : Arif Cemil 

Karadenize çıkan Türk donanmasının, daha dogrusu 
Alman amirali Souchon'un kumandası altında hareket 
eden Yavuz ve Midillinin çıkardıgı hudise Türkiye ile 
Rusya arasındaki siyasi münasebatı inkıtaa utratmıştı 

SON 'POS'J!A 

ısoN POSTA' 
nın 

TARIHl 
TEFRiKA Si 

- 98-
Yana 

M. RuiıD Ch,.. 

-
m. 

Rüstemin oğlu Suhrabı memle~etinde kimse yenememişti. 
O buna güvenerek bütün Iran pehlivanlarını yenen 

Çinli ile güreşmek istedi 

·. Bundan başka Sofyadaki İngiliz elçi-Jılarına kadar devam eden buhranlı 
sinin Türkiyeye karşı Hıristiyanlardan günler zarfında Rusya devleti, kendisi
mürekkeb bir blok vücuda getirilmesi- ni en ziyade alakadar eden ve Baoıali
ni söylemesi ve itilaf devletlerinin Bul- ye karşı takındığı vaziyette en mühim 
garistana Enos .- Midya hattını vadet- rolü oynıyan Boğazlar meselesinde İn
:tiklerine dair Istanbuldaki. Bulgar se- gilterenin hariciye siyasetinden lazım Bunlar, Iran ort:lularının başında Sarayın önü halkla dolu idL Hüküm- da idi. Fakat delikanlılığındaki bütün 
;firi Radef tarafından vaki olan beya- gelen muvafakati almağa muvaffak Efrasya~ın ordularile b!rçok muharc- dar Keykavs, ipekli, sırmalı gölgeliği kuvvetine sahibdi. Turanlı delikanlı 
nat da, Cavidin ifadesine göre, fena te- olmuştu. Yani İngiltere devleti, Alman- b~l~~ :.ttıı;r. Bu suretle Iran devletinin a~tındaki altın tahtı üstünd~, .vezirleri- ile boy ölçüşmekten endişe duymuyor
sirler bırakmıştır.ı. yayı mağliip etmek için Boğazların yuz~nu agar~tılar · nın. o~~a~~nda oturuyordu. Ikı tarafın- du. Yalnız, delikanlının güzelliğinden, 

Talat paşa, Cavidin mülakatına riair Rusyaya verilmesini kabul etmisti. Rus~~m .. yırmi beş sene, harbten har- dakı suslu sayebanlarda, saray kadınla- endamının tenasübünden ve hele çok 
olan yukarıdaki_ telgrafı okuduktan Rusya devleti bu müsaadeyi aL~amlş be, mucadele.?en mücadwel~y~, serg~- rı , oturuyorlardı. Onların yan tarafla- güzel güreşmesinden 0 kadar mütehas
sonra sabık mahye nazırından bahse- olsaydı, acaba Karadeniz hadisesi üze- zeştten serguzeşte atıldıgı ıçın, degıl rında da, şehrin ileri gelen, zengin ai- sis olmuştu ki içinde k b" ük 
\.den ikinci bir telgraf daha ç_ıkardı _ve rine gene bizimle münasebetini keser k~rısın:n yanı~a dönmiye, onu düşün- leleri, gene süslü sayebanlar altında bir sevgi u~anmıştı. ona arşı uy 
onu arkadaşlarından Bahaettın Şakıre ve harp ilan eder miydi? Burasın~ kes- mıye bıle vakıt bulamadı. yerleşmiş bulunuyorlardı. Meydanın .. 
uzatarak: tinnek kolay değildir. Fakat Rusva !falbuki Tehmine, Rüstemden ayrıl- etrafını da kadın, erkek şehir halkı sar- Rustem .. bu hislerinin tesiri altında 

- Bunu da sen oku, Baha! dedi tarafından Türkiyeye teklif edil~n dıgı ~aman_ iki aylık gebe idi. Hasret mıştı. Turanlı d~~i~~nlıyı tezlil etmek istemi· 
Doktor ~ahaetti? Şakirin okuduğu clütuf>larm ası.rlardanberi tahayyül ".e hıcr~n ıçinde g~irdi~i aylar.ın ~i~ Davullar susmuştu. Herkes susuyor- )~ordu. Huk~mdara, ~r~ı~ gü~~k 

telgrafta şoyle denıyordu: edilen gayeden, Istanbulu ve Boğazları rınde bır erkek evlad dogurdu. Ismını du. Yalnız, ortada, önüne çıkan her yaşt~ ?ın:~dıgı~ı .. ~endısıru mazur gor-
c Kabinedeki harp taraftarlarına ele geçirmek emelinden artık tamamen Suhrab koydu. pehlivanı yenmiş olan Çinli pehlivan mes:ını soyledı. Dınletemedi Rüstem, 

kar~ı muvaffakiyetle mücadele edil - vazgeçildiğini ifade etmediği ve tek- Suhrab .. b~?a~~ı görmeden, yalnız büyük bir gururla dolaşırken hüküm- meydana çıkınıya mecbur oldu. 
mesınden bahseden Cavid bey, şayed liflerin o büyük gayeye vasıl olunaca- anasm~.an ışıttıgı kahramanlıklarını darın başmünadisi onu göstererek hal· Suhrab .. karşısına yeni bir hasım çık 
itilaf devletleri gerek iktısadi gerekse ğını kat'i surette anlamak için vakit ~h~y~ul e~erek büyüdü. O da, Rüstem ka, Çinli pehlivanın arkasını yere geti- tığını görünce, tekrar soyundu. Kispe 
hukuki kapitülasyonların kaldırılma - kazanmak maksadile yapıldığı kabul gıbı gost.erışli,_ endamlı, kuvvetli ve ya- recek bir pehlivan olup olmadığını so- tini giydi. Yağlandı. Bilmeden babası 
sına muvafakat ederlerse Türkiyenin olunursa Rusların, dört gün evvel in- kışıklı bır .del~~~~ı oldu. ruyor .. böyle bir pehlivan çıkarsa hü- ile güreşe tutuldu. 
seferber hale getirdiği ordusunu terhis giltercden tam vad almamış olsaydı _ . Se~eng~n hukumdannın sarayında kümdar tarafından ihya edileceğini 
ettirmeğe muvaffak olacakları kanaa- lar, kolay kolay bizimle münasebetle- bı: gun bır haber çalkandı: Rüstemin, anlatıyordu. Güreş devam ettikçe iki pehlivan dı 
tini izhar etti. rini kesmek istemiyecekleri neticesine l\~ıdyalı~arla bir muharebesinde öldüğü Suhrab .. meydanı kuşatan halkı yar- birbirine denk olduklarını anlıyorlar-

Türklerin vaktile Edirnenin :stirda- varmak lazım geliyor. soylend~. dı. Kır atı üstünde meydana dald~ O- dı. Rüstem, Suhrabı hırpalamadan yen· 
dında olduğu gibi Avrupayı bir emri- Velhasıl Babıaliye yapılan tamami- Tehmıne, k~casın:n h.asreti için?e ya- nun, atı üstünde, zırhlı elbisesi içinde .. miye çalışıyordu. Suhrab ise, gençlik 
vaki karşısında bulundurmaya ve on· yeti mülkiye hakkındaki oaranti tek· nıp kavr~ldugu yetışmıyormuş gıbi bir bir elindeki gürzü, bir elindeki kalkam ateşine kapılarak aman vermek isteme
dan sonra da .eski vaziyetin iadesine lifi ve kapitülasyonların k~ldırılacağı- de bu elım haberi al~~ca ?ü.şü~ bayıl- ile meydana çıkışına herkes hayretle den Rüsteme saldırıyordu. 
muvafakat etmıye meyyal oldukları ve na dair verilen vadler siyasi bir blöf- dı .. ~ndan so~ra .da gunlerını gozyaşla- baktı. Onun Çinli pehlivanla güreşmi- Halk, bu meraklı güreşn heyecanı j

devletlerin tazyik yapmak için Türki- ten başka bir şey değildi. Rusya, harbi rı ıçınde geçırmıye başladı. ye geldiğini anladıkları zaman lJu hay- yinde kendinden geçmiş bağırıyo:-du 
yeye karşı harp ilan etmekte!l başka boğazlara ve 1stanbula haklın olmak w Suhrab .. hem ba~ası hakkında aldı- ret daha ziyade arttı. Bu yabancı deli- Içlerinden çoğu, milli kahraınanlaı1nın 
b.~r .~asıtaya mal~k bul~nmad~klan dü- için istedi Bu işini kolaylaştırmllk için gı haberden duydu_?u teessüre, hem d(! kanlıyı seyredenler, onun kim olduğu- yenilmesinden endişe duyarak Rüsteı 
şunu!erek, mezkur teklıf Cavıt bey ta- bizi bir müddet oyaladı. ~ası~ın bedbah.tlı~ına dayanamıyarak nu soruyorlardı. mi teşci ediyorlar 
rafından bütün vükela heyeti ~ıamına bır gun İrana gıtmı!e .. orada babasını Keykavs, içtiği şarablarla gözleri _ Gayret Rüstem! 
ve kapitü!asyonsuz rejimin ecnebiler • aramıya karar verdı. Anasına: dumanlanmış olduğu için delikanlının D' b w 1 d 
hakkında şahsi ve ikametgahı kafi de- - ~ne! Merak etme! Bu haber ya- ne gelişindeki tuhaflığa dikkat etti; ne ~!e agırıyor a: ı. . . 
recede koruyan yeni normların ihz landır. Babamın sağ olduğundan r~mi- de kim olduğunu merak etti. . Rus:em .. bu bagrı.~ları ışittikçe sı· 
rından sonra tatbik edileceğine d /. nim. ~nu gidip arıyacağun. Suhrab .. atından indi. Zırhlarını çı- mrl~~ıyor .. bu seslerde ~endi kuvveti· 
gizli bir kayıt ile tekrar edildiği tak Deyınce Tehmine: kardı. Kılıcını, kalkanını, gürzünü atı- ııe ıtımadsızlık uyandıgını anlıyarak 
dirde, Rusya devletinin bu teklüi na ~~-Aman oğlum, ne diyorsun? Baban- nı tutmıya koşan saray uşakları.na ver- kızıyordu. Onun bu kızgınlığı arasında 
aıl karşılayacağı hakkında derhal ta .ıe: ~~~ b~a .. te.~ bir ha~ıra kaldın. Sen di. Pehlivanların soyunup giyinmesi i- Suh:.ab ~ir d~.lgınlı~ınd~n istifa~e ede-
1nat verilmesini rica ederim.ı. Z' 'JZUmun onunden gıdersen ben ne çin hazırlanmış olan perdeli bir yerde rek uzerıne yuklendı. Rustem, hır anda 

Rus sefirinin çektiği bu 17 eylıil t .:m. soyundu. Kendisine verilen kispeti giy- yan tarafına yuvarlandı; fakat birden-
rihli telgraf Bahaettin Şaltir tarafmd~ x ıyerek ağladı. Oğlunu kararından di. Zeytinyağlarile yağlandıktan son- lıire kendini toplıyarak hasmının aJr. 
okunduktan sonra Talat paşa dedi · 'rurınıya çalıştı. Muvaffak olama- ra meydana çıktı. tından öyle bir kalkış kalktı, ki Subra· 
. - İki gün sonra Sasonof tarafmd 't Çinli pehlivan bu delikanlının mey· bı ~a başının üstünde havaya kaldırdı. 
Istanbul sefirine gönderilen talip-. « ~ dana çıkışını istihfafla karşıladı; fakat Delıkanlı birdenbire müvazenesini kay 
kapitülasyonların kaldırılmasına Ca - 5 - güreşe başladığı zaman, ne zorlu bir betti ve başının üstüne düştü. Bir an 
vid bey tarafından teklif edilen şartlar _ _ hasımla karşılaştığını çabucak anladı. kımıldandıktan sonra yerinde cansıı 
altında, fakat Alman askeri heyetinin 1 .R:~-,militerlerden bazılarının resimlerinin SUHRABIN ELiM AKIBETİ Güreş .. yarım saat devam etti. Niha- kaldı. 
çıkarılması kaydile muvafakat edile -1 !ila- .retmektedir. yet, Çinli pehlivan arkası yere gelin- Rüstem .. bu halden çok müteessir ol· 
ceği bildiriliyor. Fakat, bu muvafakat- 1 .. b A dınalp (Tü hl ) 2 Suhrab ana<;ından ayrılırken Tehmi- ce pes demiye mecbur kaldı. du. Delikanlıyı yoklamak, kurtarmıya 
lerin hep zahiri olduğu bu telgraftan· bu ' yuz . aşı Y ~ ye · ,' ne ona: Halk, bu büyük muvaffakiyetin ö- imkan bulmak için üstüne iğildi. Kolla· 
anlaşılmaktadır. ~m- bao (Bolivya). 3• Cronda (Isvcç). J - Oğlum! Bilmediğin yabancı yer- nünde coştu. Suhrabı çılgıncasına al- rmı ovalamıya, vücudünü oynamuyı 

Bunun böy }e olduğunu l:füdiğimiz ;,gra'f sumi (.Tapon). 5, Kwiecinski (Pol ler: ~idi.yorsu~. Bab~ ~~~.in mevcudi- kışladı. Omuzlan üstünde gezd!.rdi. Hü başladı. Üstüne, başına su döktü. Deli-
için biz hem kapitülasyonları ve ecne-ı~şe- 6, Ruggere (İtalya). .yetını bıls~ ~ıle senı gorunce tanıya- kümdar, sarhoşluğu arasında, bu deli- kanlıyı diriltmek imkanım bulamadı. O 
bi postanelerini kaldırmıştık, hem de . :az. Kendını ona kolayca tanıtmak i- kanlının muvaffakiyetinden çok mem- s!rada, Suhrabın kolundaki pazubende 
gümrük resmini arttırmıştık. İtiıa.ıefnku1 : 30 m şu pazubendi al; koluna tak! Baban nun oldu. Onu huzuruna çağırdı. Bir i- gözleri takıldı. Gözleri, kendi kolunda 
devletleri bunları kabul etmemek! :ıu görünce senin kim olduğunu anlar. ranlı olduğunu zannederek ona büyük ki pazubende kaydı. İkisinin de 3ynı o--
beraber, bize tazyik yapamadıkları ir aydi Allah selamet versin! iltifatlarda bulunduktan sonra keseler· luşu, içinde bir şüphe kımıldattL 
seslerini çıkaramıyorlardı. Diyerek oğlunu gözlerinden YAŞ dö- le altın verdi ve onu İranın başpehli- Rüstem.. delikanlının kolundaki pa· 
, Neşredilen siyasi vesikalar o ka erek öptü. ğına tayin ettiğini bildirdL zubendi çıkarıp iyice gözden geçirince, 
"'Oktur ki bunları l>irer birer ort Suhrab .. evvela Zabulistana gitmek.. . . . . . b. wl d w k l bawl • ·11 
k
:)' . k: kt F k , büyük babası Zali görmek .. babası hak- Delı~anlı, temızlerunek, gıyınrnek ı- ır og u ogarsa o una g aması 1çı 
oymıya ım an yo ur. a at o 1 · kil' "tt"w. · 1 d b" verdiği pazubend olduiunu anladı. Bir• 

darı da o zamanlarda içinde bul· 1 kında ondan malılmat almak istiyor- ~~n çe t 
1~·~1 ~gı z:rıan:.szırd er e~ .~- denbire Suhrabı kucaklıyarak: 

ha1de Boğazlar meselesinde Ru.ndiligwinden gunw •• 1 . H b .ı sahalarda Zalin, İran hükümdarı Key- u. n an ım 0 ugunu ~ .am~ . ıç~n - Evladım! Evladım Bilmeden evla· 
ğumuz vaziyeti izah için kafidi.. Yazan: SELAMI IZZE~du; fakat hududu geçince, geçtiği ka- 1d1 

.. 
0 n

0
u da ık.e erled .. ~ar ınl an ky~r~-

u soy esın... ayır, una k b d ··ı . .. . . yanına sokuldu Suhrab huvıyetını gız dımın ··ıum·· e b b ld 
Fransa arasında tam bir anlaşmc:1;;etti... Bi- go"rmedi ama şarabın · tesı'rı'le u a ın o mesı uzerıne yerme geçen 1 d' y ln k ·d. . . Tur' 1 ld - o un se e o um 

w . ' • to n K k" t t .. . . e ı. a ız en ısının anı o ugu- Dive agwlamıya '--şlayınca bu"tu"n se-
cut oldugu anlaşılıyor. Yalnız In~ın toz kendine mırıldandı· ru u ey avsın e evvuç merasımın- k d' . il bo ··1 .. k hl" " IJ<:t 

re evvela bu anlaşmaya yanaşmak \mber- _Amberbu ~ete u 
1 

..:ıe bulunmak üzere İsfahana g~ttiğini nu.. en. ı~ı . e Y 0 ~1!'?~e .. pe . ıvan yirciler birbirine karıştı. Herkes facia" 
t · d d h d - iht' tlı h· . çtm... aber alınca yolunu değiştirdi. Isfaha- aramak ıçın Irana geldıgını soyledı. Ve- dan müteessir oldu. Şenlik, eğlence ye-
~ı[o~.u, da a ogrusu ıya .. . Ya_vaş yavaş, gen geri ıerneldiyen3 doğruldu zir, bu cevab önünde hoşnudsuzluk duy rine, meydana, bir matem hali geldL 

re e e ıyor u. ,ıy~ daragacından uuldaşıyordu ... V~ y... : .w. du. Delikanlıya karşı içinde bir kin (Arkan wr) 
Halbuki Rusya hariciye nazın Sa- ;. - - .::::::- · ::;uhrab .. Isfahana geldıgı zaman şeh- d d _u,. -··-. ~ 

sonofun Londradaki Rus sefirine çek- t "-\ ri coşmuş buldu. Sarayda enJsalsiz uy u. 
tiği 27 teşrinisani 1914 tarihli telgra- NIJbelcl şenlikler yapılıyor .. meydanlarda, me- Vezir .. doğru Keykavsa gitti. Baş- • 
fmda: Eczaneler sirelerde herkes sazla, davul zurna ile pehlivanlığa tayin ettiği delikanlının 

« İngiltere hariciye nazırı Greyin Bu gece nöbetçi olan eczaneler tunlar- şarab içerek eğleniyordu. İranlılara meydan okuyan bir Turanlı 
27 teşrinievvelde vaki olan beyanatın- dır: Suhrab.. gençlik hisleri kabararak olduğunu anlattı ve hükümdarı Suhra-
da, Almanyanın mağlubiyeti halmde İstanbul cibetlndekiler: bu eğlence coşkunluğu içinde kayn~yan ba karşı o kadar galeyana getirdi, ki 
Boğazların ve İstanbulun akıbeti an- Aksarayda: (Swrım), Alemdarda: (Al>- şehirde gezerken, tellalların bağırd1ğ1- hükümdar: 
cak Rus arzularına tevfikan hal ve tes- dülkadlr)' Beyazıdda: <Cemil>' samat- rn duydu. Onların ne söylediğni merak - Bu Turanlı pehlivana haddini bil-

yada: (Teofllosl, Emlnönünde: CSallh · 
viye olunabilecektir.> diye bahso'unu- Necati), Eyüpte: CArit Beşir), Fenerde: ederek türkce anlıyan birini buldu. Tel- direcek Iranlı bir pehlivan yok mu? 

DlŞ T AB l BI 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısmda (88) No. h muayeneba
nesinde bergtııı saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. _... 
yor. <Hüsameddin), Şehremininde: (NazJm), Ialların ne söylediğini sordu: Meğer Diye bağırınca, vezir, hükümdara, 

Karadenize çıkan Türk donanması- Şehzadebaşınd'a: (Üniversite>, Kara- tellal, hükümdar sarayının önünde bir yanında oturan Zal ile oğlu Rüstemi -Dr • HORHOR N ı• • 
nın, daha doğrusu Alman amirali Sou- gümrükte: <Suad)• Küçükpazarda: <Ne- kaç günden beri devam eden pehlivan gösterdi: ,...... 
chonun kumandası altında hareket eden catl Sahir), Bakırköyünde: <Merkez>. güreşlerinde, Çinli bir pehlivanın bü- - Haşmetli şahım! Zal ihtiyariadı a- Eminönü Eczanesi yanında hasta· 

BeyoJlu cihetindekUer: · !arını kabul eder. Telefon : 24131 _.. 
Yavuz ve Midilli kruvazörlerinın çı - Tünel başında: <Matkoviç), Yüksekkal- tün Iran pehlivanlarnı yendiğinL hü- ma oğlu Rüstem yanınızda oturuyor. 
kardığı hadise üzerine Türkiye ile dırımda: cvtngom, Galatada: (Merkez), kümdarın bu pehilvanın arkasını yere Memleketin şerefini yalnız o kurtarabi-
Rusya arasındaki diplomasi münasebat Taksimde: (Kemal,..Rebu)), Şişlide: getirecek bir pehlivan meydana çıkar- lir. Ferman buyurunuz. Küstah Tu- r-
1 teşıinisanide inkıtaa uğradı. Şu halde <Pertev), Beşlktaşta: <Ali Rıza>, San- sa onu ihya edeceğini ilan ediyormuş. ranlıya haddini bildirsin! 

yerde: (Asaf). h 1 K ı1 
İngiltere hariciye nazırı, bu inkıtadan Botazl~i, Adalar Te Anadola cihetinde _ Suhrab, kendi kuvvetine güvenen bir Deyince, sar oş o an eykC:lVS vezi-
dört gün evvel Rusyanın Boğazlar ve kiler: • delikanlı idi. Semeng~nda, onunla hiç rinin sözlerinden galeyana geldi. Rüs-
İstanbul hakkındaki arzularını kabul Üsküdarcla ctttıhad), Kadıköyünde: bir pehlivan boy ölçüşemiyordu. Sara- teme, meydana çıkmasını, milli şere-
etmiş bulunuyordu. <BliJ'llk>, <Ö~ler>, J)tiJükadada: (ftnul yın yolunu sordu.: Pehlivanlarm . güreş- fini kurtarmasını emretti. ı 

Demek ki eylülden teşrinievvel IOD- Rıza>, Heybelladada: <Tanat>. ti~ meydana k~ta. · Rüstem .. o zamanda kırk iki yaşın· 

Şoför aranıyor 
iyi direksiyon kullanan bir toför ara· 

nıyor. Bekar olması veyahut on bel.!~ 
de bir izne razı olması fllrltU· ....
şartları anlamak için KÖROÖLU aaat • 
baasına müracaat etmelidir. .-



13 E~Uü 

Vekiller Hey' eti dün 
hariciyede toplandı 

(B'l§tarafı l inci ıayfada) 
Vakte kadar devam eden bu toplantıda 
Akdeniz konferansından gelen son malu
trıat ve raporlar üzerinde görüşmeler ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Adriyatik denİ2.İ 
Paris, 12 (A.A.) - Temps gazetesi 

1-tyon anlaşması hakkında diyor ki: 
Adriyaük veTirene denizlerirun tah

did edilen mıntakalara idhal edilıriemiş 
olması da gösterir ki, İtalyanın menfaat
lerine dokunulmamak ve bu anlaşmaya 
girmek için İtalyaya imkan verilmek is
teniyordu. İtalyanın böyle bir tesanüd 
Siyasetine iştiraki zaruridir. 

İtalyanların tefsirleri 

Londra memnun 
Londra, 12 (A.A.) - İngiliz matbuatı 

umumiyetle Akdenizde ticaret gemileri
nin himayesi hakkında Nyonda elde edi
len anlaşmayı memnuniyetle karşıla

makta ve Akdenizde seyrüseferin yeni 
baştan taarruza uğramasına bu nnlaş -
manın mani olacağını kaydetmektedirler. 
İngiliz gazeteleri, salı günü meriyete gi
recek olan bu anlaşma neticesinden otuz 
beş İngiliz ve 25 Fransız destroyerinin 
Akdeniz kontrolünü der'uhde edecekle
rini yazmaktadırlar. 

Frausızliıra göre 

Faris, 12 (Hususi) - Akdeniz kon
feransının seri bir anlaşmaya varması 
burada memnuniyetle karşılanmıştır. 

SOM .:.POSTA 

.-:-----.. ···-··-·····------"·-·-- ···-

1 Devlet Oemiryollan ve Limanları işletme Umum idaresı illnlar ı 1 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç kalem mal

zeme 26/10/93'7 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiymlerin her kalem hizasında gösterilen muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (6001) 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
T~üm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Cansi 

1 - Muhtelif civataıar 
2 - Maden ve ağaç vidalan 
3 - Rondeıa, Gupilya, bakır perçinleri 

l/ıNlıllll 

Lira 

33318 
4986 
2751 

Lira 

2498.85 
373.95 
206.33 

Cins ve mikdarlan, muhammen bedel lerl, muvakkat teminatları aşağıda ayrı 
ayn gösterilmiş 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 ~esika
lan ve nafia müteahhitlik vesikası ve teklülerini ayni gün 6aat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri Iazımdır . lloma, 12 (A.A.) - Popolo di Roma 

l-iyon'da elde edilen anlaşmayı mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

Bir mütehassısın tefsirine göre Fran
koya aid bir denizaltı gemisi kontrol dev
?etıerinin bir mumaneatına maruz kal
l)ıaksızın ticaret gemilerini durdurabile
~k veya torpilliyecektir. Şu şartla ki, 
l..ondra muahedesinin 22 nci maddesin
deki ahkamı ihlfıl etmesin. 

Gazeteler İngiliz - Fransız işbirliğinin tmm-1-0
-
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bu neticenin elde edilmesinde büyük 
bir ~mil olduğunu tebarüz ettirmekte
dirler. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde, Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (5917) 

Muhammen bedel Muvakkpt teminat 

\1oce di İtalya da şöyle yazıyor: 
Bu muahede fı'len Valansiya hükı'.'ıme

tile Frnnkonun denizaltı gemileri arasın
da tam bir müsavat tesis etmekte ve bi
llaenaleyh general Frankoya muhariblik 
haklarını tanıtmaktadır. 

İngiliz filosu 
Londra, 12 (A.A.) - Cebelüttarıkdan 

bildirildii,sine göre, İngiliz denizaltı ge
l'll.isi Shark ile Emperial Fury ve Fores
ter restroyerleri bugün limana girmiş
lerdir. 

lialen Akdenizde ıki drednot, iki zırhlı, 
bir tayyare gemisi, üç ağır kruvazör, 4 
hafif kruvazör, 7 denizaltı gemi3i, 22 des
troyer, altı torpido ve birçok muhafaza 
l:!ernisi mevcuddur. 

Petit Parisien gazetesi yazdığı bir 
makalede: cBu itilfıfname bütün Ak -
deniz devletleri arasında tedafüi bir an 
Iaşmanm tahakkuk etmesine medar ol
muştur. 

İtalyanın Akdenizde büyük menfa
atleri olan diğer devletlerin gayret ve 
hüsnü niyetlerine kendi hüsnü niyeti· 
ni zam ve ilavede gecikmiyeceği ü -
mid olunur» demek-tedir. 

Saintbrice, le Journal da şöyle di -
yor: 

Az kalsın garp devletlerinin muka
reneti sahasında yenilmez bir mania -
nın yükselmesine şahit olacaktık. 

Almanlar memnun 
Berlin 12 (A.A.) - Gazeteler, Nyon 

itilafını ihtiyatla karşılamışlardır. Bu
nunla beraber, Sovyet Rusyanm kon -
tro1e i§tirak etmemesinden memnuni -
yet beyan ediyorlar. 

Bir talih cilvesi 
. (Başıarafı 1 inci say/ada) ı - Eğer, diyor, biletiniz yanınızdaysa, 

gıttiği için, oranın sahibi bulunon Meh- paranızı vereyim! 
tnedle tanışmaktadır. Nusret: 

Nusret gazinoya giriyor, bir küçük şi- - Hayır ... diyor. Biletim yanımda a-
~ rakı ısmarlıyor. Ve gazino sahibi Meh- ma, paraları şimdi istemem. Siz yalnız, 
illede: buradnki hesabımı görünüz. .. 

- Patron, diyor ... Cebimde beş lira Sonra bana dönüyor: 
'-'ar. Halbuki ödenmesi mecburi borçlan- - Siz de Bay Naci Sadullahsınız değil 
ının yekunu 133 lira... mi? Şimdi bana da: 
lt Bu beş lirayı hangi birine vereceğimi · - Bu paraları ne yapacaksın? diye so
estiremediğim için, burada ezeceğim... racaksınızdır. Fakat ben borçlanmı öde

tğer tayyare piyangosu bize bugün de mekten başka hiç bir şey dü§Ünmedim. 
Çıknıazsa yuh onun ervahına... Siz ne yapayım dersiniz? 
~usret, bu sözleri söyledikten biraz Gülüyorum: 

sonra elini cebine atıyor ve olanca ser- - Anketi ben mi yapacağım., sen mi? 
l'llayesini teşkil eden beş liranın yerinde O da gülüyor: 
~eller estiğini görüyor. O zaman, garson - Ne yapayım? diye düşünüyorum. 
l.fehınedden on kuruş ödünç alıp ,kendi- Birdenbire aklıma hiçbir teY gelmiyor. 
Sile aynı evde oturan kardeşine telefon Yalnız, bu sene iptidaiyi bitiren oğlumu, 
ediyor. Kardeşi Hüseyin, tornacıdır. O- bir paralı leyli mektebe yerleştireceğim. 
tıu, çalıştığı yerin yanındaki bakkal va- O da kurtulsun, ben de kurtulayım. Geri 
&ıtasile telefona çağınyor, ve: yanını da düşünürüz. 

~ - Ben, diyor, Özcan gazinosundayım. 
Utaya bir mikdar borçlandım. Cebim

de de on param yok. Sende de para ol
~dığını biliyorum. Benim yatak odasın 
~aki dolabda, babadan kalma gümüş ta-
al-arn var. Onu okut. Gel, beni bu vazi

~etten kurtar! 

* Biz, ben, ve Nimet Gişesi sahibesi Ba
hn Nimet, bu telefon rnuhaveresinden 
0n beş yirmi dakika sonra, Haliç Fene
litıde, Yorgancı sokağında 21 numaralı 
"'-'in kapısını çalıyoruz. 
fi Bu ev, Nusretin evidir. Dize kapıyı 

Qsretin kardeşi açıyor ve müjdeyi al
dıktan sonra, kardeşinin vaziyetini anla
tıyor: 

Bize kemali ısrarla bir şi~ rakı ısmar
ladıktan sonra gülüyor: 

- Adam sen de? Şimdi onu mu düşü
neceğiz? Ben, cebimde on param yokken 
bile ne yapacağımı düşünmedim. Bu pa
ranın da bir çaresini bulurum elbet! 
Gişe sahibesi, Nusrete paralarını q. 

yarken, Özcan gazinosu sahibi: 
- Piyango, diyor, tıpkı ~ gibi... h

tifattan değil de küfürden hoşlanıyor. 

Biz aylardanberi dua .ediyoruz, semtimi
ze uğradığı yok. Şu adam, az evvel erva
hına küfretti, gelip ona vurdu! .. 

Trabzon 
Transit yolu 

Naci Sadullah 

- Ben, diyor, şimdi, tabakayı satmıya _(~'!§tarafı 1 R.Ci .sayf~) . 
~İdiyordum. lu çok ıyı buldum. Servısler ıçın muzake-

Biz tornacı Hüseyini otomobilimize a- relere devam edilmektedir. Transit ve 
lıp, lleyoğluna, Özcan gazinosuna gidiyo- .nakliyat yollarının !ki seneye ~dar ~a-
tu~ Nusret kardeşini görür görmez: ha kolay ve rahat bır hal alacagı, çok ın-

, kişaf edeceği muhakkaktır. Yollarda me-
- Ne oldu? diyor. İyi bir ~y verdiler murlarm gösterdikleri nezaket ve kolay-
~ . 

barı? )ıktan dolayı da müteşekkir ve memnu-
liüse~ ın, agabeyisine cevab olarak, num. 

tqijjdeyi veriyor. Ve ne tuhaftır ki, Nus- Bütün geçtiğim yerlerde nazarı dikkati 
"(it, bu koskoca müjdeyi, insanı şaşırta- ,celbeden geniş bir inşa faaliyeti gardüm. 
~itlt. kadar büyük bir soğuk kanlılıkla 
"<lrşıhyor ve: lzmirde at koşulan 

- Demek, diyor, piyango bana isabet 
~lti ha? Sonra gülerek ilave ediyor: 

- Çok iyi is:ı:bct etmiş doğrusu ! 
Gişe sahibesi ona: " 

İzmir 12 - İzmir hususi idarenin 
sonbahar at koşuları bugün Buca ala
nında kalabalık bir halk kütlesi huzu
runda yapılmıştır. 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

Ttnm:rrB 
YUNANİSTAN 

L'CNEBi 

FİATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. --------

1400 750 400 150 
23U 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

G.len .oralı geri Hrilma. 
ll&nlardan mea'aliyct aluıma. 
Cevap için mektuplara J O kutı1fluk 

Pul ilAvesi lAzımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf ı Son Posta 
Telefon : 20203 

Cinsi -Mağnezyumlu meş'ale 

Manometre 
Sürat kontrol saati ve te
ferrüatı (Haushalter ve 
Rezsny sistemi) 

.Mikdarı 

3000 

Listesinde 

, 
NıNlıl 

Lira -4500 
2000 

8500 

Lira K . 

337 

l&O 

637 

50 
00 

50 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 118.800, ecnebi olduğu takdirde 68.200 
lira olan l.000.000 adet galvanize tirfon 25/10/937 Pazartesi günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin asında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdir.de 7190, ecnebi olduğu takdirde 
4660 liralık muvakkat teminat ile kanun un tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(5919) 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 1 
Hususi İdareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla öksüzlerinin Ey

lill 1937 üç aylıkları 13 EylUl 1937 Pazartesi gününden itibaren Ziraat Banka
sından verilecektir. Emekli ve öksüzlerin nüfus ve aylık cüzdanlarile bankaya 
müracaatları ilan olunur. (İ.) (6098) 

. 
T. H. K. Sabnalma Komisyonundan : 

3 milyon zarf bastırılacaktır. 13/9/1937 saat 15 de açık eksiltme ile münakasa 
yapılacaktır. İstekli olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şartnamesini 
görebilirler. (6046) 

r.--..._. .................. ~!1!191-----------------------..,_--... ._ ... ________________ _,~ 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

2mnnr.s 

I 



D Uiş 
Macunu 

Dişlere Ebedi Hayat verir. 
Ditleri temizler parlatır beyazlatır, çürümeıine mani olur, 

dit etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün ıabah ve akpm mutlaka DANTOS ile diılerinizi 

temizleyiniz. Dantoı Haıan ismine ve markasına dikkat. 
Fiatı: Tüp 7 1,2, büyük 12 1,2, dört misli 20 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

~--------------------------,---, Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 
Eksiltmeye konan 'I'ahmlni Pey Eksiltme GQn ve Şekli 

eşyanın cinsi Mık tarı Fi at Akçesi tarihi saati 

Elbise 148 takım 2439 K. 271 L. 17-9-937 14 Cuma Açık 

Palto 85 adet 1893 • 121 • 17-9-937 16 Cuma Açık 
Siyah elmas destere 24 » 2~ » 51 • 20-9-937 14 Pazttrtesf • . 

Mektebiınizin muhtelif ihtiyacından olan yukarıda cins, miktar, muhammen 
bedel ve ilk teminatları yazılı üç kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Ek • 

siltmeleri hizalarında gösterilen gün, tarih ve saatlerde yapılacaktır. Şartname
leri görmek istiyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin belli gün 

ve saatte Gümüşsuyundaki mektep bin ası dahilinde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. c5622> 

Telefon ı 42517 

8fŞİR KEMAL-MAHMUT CEVAT 
ECZANE&/ 

lllKICI 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TAR1Ht : 1863 

Bermayw: ıt,ooo,eoo lngWs llra.u 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\'ya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistcında Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

~ ................ ,, 
, Di~ hekimi 1' 

ERiT RAM:ı.z 
atten avdet ederek hastalarını 

kabule başlamıştır. 

Nişantaşında Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

'YATILI 1 ŞiŞLi TERAKKi LiSESi IGÜNDÜZLül 

ANA • iLK • ORTA • LiSE KISIMLARI 
Kız ve erkek öğreniciler için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. 
Fransızca, Almanca, İngilizce kurlarına dokuz ya§ından başlıyarak bütün öğreniciler iştirak edebi· 

lirler. Okul hergün saat IO • 17 arasında açıktır. Kayıd i§lerine : 

• 

CUMA, PAZARTESi, ÇARŞAMBA günleri bakıllr. 

EV SA"İl\İHİH 

Endamını ve güzelllğlnl muhafaza 

etmek Çocuklar1n sıhhatını koru

mak için her sabah 

HAVAGAZI ŞÖFBENILE 

bir banyo 

... Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla ü.şütür ! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz. 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

almak lazımdır 
NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmuın8 

mani olmakla beraber bütün ıztırabları da dindirir. 
icabında gUnde 3 kate •hnablllr. _....... ,------

ı ~-------------------_, 

~EKTA PATI 
Basar memelerlDID ANTiViROS De tedawlll 
iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlii 
iltihaplannda, cerahatl~nm.İJ fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

1 Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

ı~----------------.-.. 
1 ÇB~~~~~~~ !.~ v~~~.~~~~ 

baş ağrılarını K A R O O L tedav} eder. 

KANZUK l 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık
maz, tabii renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANF..Sİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Son Poıta Matbaam 

Her banyodan sonra saçınıı 

BU ŞEKLE GiRERSE 

B R 1 YA N T 1 N PERTEV 
onlan düzeltmeyi temin eder· 

••••••••••••••-••••••••••••••n••••••••••--~ 

ilan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 lruraf 
ikinci aahile 250 » 
Vçüncü aahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 ,. 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 • 
Muayyen bir müddet zarfınd~ 

fazlr.ca mikdarda ilan yaptıracakjS· 
lar ayrıca tenzilath tarifemizden e 
tifade edeceklerdir. Tam, yarını :r 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı l 

tarife derpiş edilmiştir. id 
Son Posta'nın ticari ilanlarına ~l· 

işler için şu adrese müracaat e 
melidir: 11 k,ıı. UD.ncılık Kollektlf ~ 

Neıriyat Müdürü: Seliın Ragıp EMEÇ ~!~~~'!1z::dıuo 
SAHİPLERİı S. Ragıp EMJ:C L-----.:;A;,;,;nk:;ıı;;,,;rıı;..c;;;ıı_dd_e_sl~ 

A. Ekrem U~GİL 


