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Anlaşma diin imzalandı 
ıiıedeniyetin esaslarını siz. 

Korsanlann takibi başladı. İngilizler 
Türkler kurdunuz,, 

bir denizaltı gemisi zaptetmişler 
Büyük tarih kongresine iıtirak etmek üzere dün 
şehrimize , gelen Cenevre Üniversitesi profesörü 

meshur i lim Pittard'ın mühim beyanatı 

· ltalyanlar: "Vakit gelince Moskova ile aramızdaki hesabı 
doğrudan doğruya göreceğiz,, diyorlar 

Ankara 14 ( A. A.) - Tebliğ: Ngonda devletlerle yaptığımız mu
lıavelegl tedlıllı ve taadlk etmek ilzerB Bllglllı Millet Meclisini 18 
Egltil 1987 Cumartesi 11ana saat 14 de lçtlmaa davet ediyorum. 

Türkiye Reisicumhuru Atatürk 

t Koni e ra n s 
hakkında 

Edenin hitabesi 
Pro1U{W "e JW[t1c4A prota6r Bap Afet tanlfnldcın Jccırpwlaricn 

Büyük Tarih kongresi önümüzdeki ı--1 
.zarteıl gilnü Reisicumhur AtattlrtOD 
.Jiiksek huzurlarile Dolmabahçe sarayın· 
da toplanacaktır. Kongreye Türk ve ec-

"Meçhul denizalh gemileri- nebi iliın adamları, meb'uslanmız, pro -
• • • f esörler ve tarihçiler iştirak edecektir • ......... ..-ı • ....-..... 

çeftıôn • lerdett Cenevre ünlversftell profesörle -
n · rinden ve beynelmilel antropoloji ce-

Bir detıt.%altı gemi.ritıi zaptettiği söylenen Malaya zırhlısı Cenevre 14 (Hususi) - İnlfliz ha - miyeti reisi Antropoloi Bay Pittard ve 
Dün biri Belgrad, diğeri Londra men· ı mell§eli telgrafta, Goloı açıklarında bir riciye nazırı Eden, Akdeniz kOnferan- Moelroge ~e yazılar ~ tanm

leli bimirin.i nakzeden iki ajans telgrafı İngiliz harb gemisinin blr Sovyet petrol ~'Tnda varılan anlqma hakkında bu ak- ınış muharnrlerden olan refikall Bayan 
bbt Nlllirrı bir haber ulaştırdı. Belgrad (D~amı 6 ıncı acı1/fadcı) şanı radyoda. k~ ~iı' hitabede bulun - Pittard ile profesörün uistanı diln Bük-
-----===-=--==::..iı:::-===~---...;. ... ____ _;.;._.;...__ muş ve demı.ştır ki: reşten Köstence yolile ve Bemanya va-

A d S •• k . k d - İspanya harbi Ak48nizcleki "11 - purile tehrimize gelmiılerdir. 

Y in• O e mınta asın a niyetin sarsılmasına sebep oldu. Meç- Kıymetli profesör ve refikası, vapurda 
hul denizaltı gemileri Alc:deniz<ie faali- Türk Tarih Kurumu asba§kam profesöt 

h 1 ki 
yete geçerek muhtelif t~aret gemile- Bayan Afet ile Bayan Cevat Abbas ve 

manevra azlr 1 arı rini ba~ır~ğa .. bafladıla~. Bu .~orsan- Tarih Kurumu Ba~ı, meb'uslanmız. 
lık !aalıyetı Turk sularından ıtıbaren, (Devamı S ınci 141/fcıda) 

Sonbahar manevralarına bllgBlı mlkgaata 
piyade, silvarl blrlllılerlle motörlll 

Akdenizin her mıntakasında yayıldı. -=-==---=-==-----=--==-=-========-----=--==-..ı 
İspanyada harb eden taraflardan 

hif biri bu gemi batırma hAdiselerinin 
mes'uliyetini deruhte etmek istemed~ 

lopçu/ar Ve hava kUIJVSf/erl lştlraJı edeceJı (Devamı 8 im't sayfada) 
İzmir 14 (Hususi) - Salahiyettar bir mıntakasında büyük hazırlıklara başla - - ....... - .. --k••••• ... d,_ .. ,_. _,_, .. _.,_, ·-· 

lbakamdan öğrenilmiştir: Sonbahar ma- nılmıştır. Pek ya lft 8 
Devralannın yapılacağı Aydın - Söke (Devamı Binci sayfada) 

Sivil tayyareciliğe ve 
plinörcülüğe rağbet 

. lnönü kampında kurs gören ~enç:er sivil pilotluğun 
bir istikbal temin etmesini d~leıorlar 

Sivil tayyarecilik ve planörcülük, sene kurulan İnönü kampında, bugün, 
lnemleketin genç münevverlerinin gün- kızlı erkekli 150 genç durmadan çalışı • 
den güne ziyadeleşen, şümullenen alaka yor. Bu miktarın, gelecek yıllarda be§, 
•e rağbetini celbetmektedir. Daha geçen (Devamı 2 nci sayfada) 

Gece· Yedikulede dört 
fabrika Yand1 

Son Posta 
sUtunlerında 

Mevsimin en güzel 
Atk roman·ı 

Mevsimin en gozeı 
Zabıta romanı 

1 . 

Mevsimin en gUzeJ 
MU•abakesı 

• 
-t 

Dün gece saat. biri 55 geçe v 'iedikul~de, Niyazinin kösele fabri~larının ateş i - Buyuk alaka uyandıracak 
~zl~çe~mede S~garacı so~agmda Nışan çinde olduğunu , ateşin, karşı cihetteki 
enurcıyanı.? k~~ele fabr~kasından yan- Gümüşhaneli Mehmet Süleymanın kôsle R6porlaJlar 
~ çıkmış, uç kosele fabrıkası tamamen, imalathanesine de sirayet etmiş bulundu- :::===========~ 
bır tanesi de kısmen yandığı halde bu ğunu görmüştür. Bu üç fabrika tamamen 
sa~ah söndürülmüştür. Mehmet Süleymanın fabrikasının da ça~ Amerikan haydutlan 

~kat ankazın yanışı devam ettiği için tısı ve kaplamaları kısmen yanmış oldu- d b• • 
itfaıye hala yangın yerindedir. İtfaiyeyi ğu halde, sabahleyin söndürülmüştür. arası!1 a tr gazeteci 
l'angından kule haberdar etmiş. itfaiye Yanan fabrika sigortalıdır. Yangının ne 
:angın yerine gitiği zaman bir çatı altın- suretle çıktığı tahkik edilmektedir 
~~ bulunan ikişer katlı tamamen ahşap Yangın devam ederken saçılan hvıl-

l§an Demirciyan, Canbezdi ve İbrahim (D~amı 3 üncü l4tJfada) 

Gangsterlerin nasd yapcbldarmı an· 
latan fA)'IUU dikkat bir röportaj seris 

7 iMi •Jfamı• büıaı• 1 

1 

"Oğlunu tramvay altına 
atan baba ben miyim?,, 
F acil kahl'lllllll llZJqiln 

arasında i zıh ediyor : 

"Ne zaman tramvay 
görsem hep böyle 
aklımı kaybederim" 
"Büyük oğlumu tramvay 
parçaladı ve onun acısile 
ben elli bin liralık bir t iie
carken beı parasız bir 

zavallı oldum ., -
Adliye maznunu tahliye etti 

(Y~ 7 ind IQWA) 

- -

.. 

JIMtılwı N.maia i9 ~ .W•ll• ~ gazete parçan 



--- -· 
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Her gün -
Anlaşamıgan 
Avrupa 

- Yazan: Muhittin Birgen -
Viyana, 10 Eylul 

A kdenizde emniyet ve asayişin 
iadesi maksadile ~timaa da

vet edilen konferansın davetiyeleri he
nüz davetli devletlere vasıl olmadan, 
Sovyetlerin İtalyaya verdiği bir nota, 
her şeyi birdenbire karıştırdı. Hiçbir 
mesele üzerinde müsbet değil, hatta men
fi bile olsıı herhangi bir anlaşma yapa
mıyan Avrupa, bu suretle, yeni bir an
laşmama dalgasına kapıldı. Sovyetlerin 
verdiği nota, Akdenizdeki meçhul .de
nizalth na muayyen bir bayrak çekiyor 
ve bu bayrağa da açıkça c.İtlyan bayra
ğı.. diyordu. Kont Ciano bu notayı alır
ken, hatta hükumet şefine sormaya bile 
lüzum görmeksizin, red ceYabı verdi. Bu 
meselenin uyandırdığı hayret ve heye
can henüz devam edip giderken Sovyet
lerin ikinci bir notası daha geldi ve bun
da birinci notadaki iddialarda ısrar edil
diği görüldü. Birinci nota, Akdenizdeki 
Rus gemilerinin bir İtalyan denizaltısı 
tarafından batırıldığını söylüyor ve 
zarar ve ziyanın tazmin edilmesini isti
yordu. İkinci nota da bu noktalar üzerin
de ısrar etti. 

Bu vaziyet karşısında gazeteler, İtal
yanın Akdeniz konferansına iştirak et
miyeceğini ve Almanyanın da İtalya ile 
müttehid bir vaziyet aldığını haber veri
yorlar. Almanya, konferansa muhalif 
değildir; fakat, Rusyanın İtalyaya karşı 
tevcih ettiği ağır itham meydanda du
rurken kendisinin bu konferansa iştiraki 
imkansız olduğunu söylüyor ve bunun 
için de konferanstan vazgeçilerek mese
lenin İspanya işlerine karışmama komis
yonunda görüşülmesi fikrini iJeri sü
rüyor . 

* Bütün bu hadiseler, bütün Avrupada 
büyük bir heyecan uyandırdı. Bir taraf
tan bu heyecan devam ederken öbür ta
raftan da Akdenizin şark mıntakasında 
iki İngiliz gemisi daha tecavüze uğradı. 
Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Birkaç 
türlü ateşin birbirini makasladığı ibir 
noktada bulunan Viyanaya ayak bastı
ğım dakikadan itibaren herkes birbirine 
bu suali soruyor. Akdenizde dolaşan ve 
bayrağı herkes tarafından MEÇHUL di
ye adlandırılan denizaltı veya denizaltı
ları, Avrupayı harbe kadar götürecek 
mi? Bütün Viyana bu sualin kalblere 
verdiği heyecan içindedir. 

Avrupada henüz kimsenin harb istedi
ğine kani değilim. Bunun içir,, kör bir 
hadisenin kör bir hareketle bir harbe se
beb olabileceğini kabul etmekle beraber, 
bu gürültünün de geçeceğini ve harb ol
mıyacağını tahmin ediyorum. Bence, 
meçhul denizaltının bayrağı ne olursa 
olsun, gaye bir taraftan Franco hükılme· 
tinin tanınmasını temin etmek, diğer ta
raftan da Valancia hükumetinin müşkü
latını artırmaktır. Şurasını da ilave ede
yim ki Avusturyanın siyasi mahafili, 
Akdenizdeki denizaltıların İtalyan gemi
si olduklarını kabul değil, tasavvur bile 
etmiyor. Buradaki kanaate göre, bu ge
miler Frankoya aiddir. 

Sulhun muhafaza edilebileceği hak -
kındaki ümidler de hep bu kanaat üze
rine kurulmuş bulunuyor. Denizaltılar 

İtalyaya veya Almanyaya değil de Fran
coya aid olunca sulhun bu defa da kur
tanlması kolay olacaktır, deniliyor. 

* Evet, sulh bu defa da kurtarılacaktır. 
Fakat, bugünkü vaziyet kadar müşkül 

bir vaziyet içinde Avrupanın gösterdiği 
anlaşamamazlık manzarası, sulh dostla
rını ümidsizliğe, yeise düşürecek kadar 
fecidir. Bir müddet, muhtelif Avrupa 
kuvvetleri arasında cereyan etmiş olan 
söz muharebesi, ondan sonra Avrupayı 

·eşgul eden mühim siyasi meselelerde 
birbirile daima çarpışmış olan siyasi kuv
vetler ve nihayet, Sovyetlerin açık itha
mı ile hasıl olan vaziyet, Avrupada hü
küm süren anlaşamama buhranının adım 
adım ileri gittiğinin, şiddetini artırdığı

nın alametleridir. İşte, bütün cereyanla
rın ortasında bulunması itibarile, her ta
raftan chava alan> Viyanayı endişeye 

düşüren şey de budur. tİşler bu vaziyete 
geldikten .sonra, deniliyor; artık en kü
çük bir hadiseden büyük bir harbin çık
ması ihtimalini derpiş etmek, evhama 
düşmek değildir!> 

Bana kalırsa, bugünler için bu kadar 
ileriye gitmek henüz evhamdır. Fakat, 

Resimli Makale: 

Bir kitab göz nuru dökülerek yazılmıştır, bir mımari ha
rikası bütün bir ömrün mahsulüdür, muvaffak bir heykel 
dahi bir kafadan çıkar, fen sahasında bir ihtira asırlarca 
terakkinin mahsulüdür. Fakat kitaba şöyle bir göz atmakla 
iktifa ederiz, mimari harikasını görmeden geçeriz, ve rad
yonun düğmesini nasıl yapıldığını düşünmeden açarız. 
Çünkü hayat kitabının sayfası çabuk çevrilir ve insan dai
ma yeni bir zevkin arkasından koşar, fakat bunun böyle 
oluşu bugün muharriri, mimarı, heykeltraşı, muhterü yeise 
sevkedecek bir sebeb değildir. 

cNedim> ın devrinde adı anılmazdı, Omer Hayyam sağ 
iken bir münecdmbaşılıktan ileri gidememişti. Süleyma
niyenin dahi banisi hayatının birçok yıllarını maddi sıkıntı 
içinde geçirmişti, fakat Danonçiyo refahın en yüksek dere
cesinde ya~ıyor, Edison milyarder olarak öldü, Markoninin 
arkasında bıraktığı muazzam bir servettir. Eski asırlarda 
bir şahes~r sahibine ekseriya fayda vermezdi. Fakat yir
minci asır kendisine iyilik edenin emeğini birçok ahvalde 
fazlasile ödemektedir. Ç:ıL:?1mz, eser yapınız, mükMatını ' 
mutlaka görürslinüz, belki biraz geç olarak. 

~özün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagün Konamadı 

Sivil tayyareci/iğe 
Ve planörcülüğe 
Rağbet 

(Ba§tarafı 1 i1Lci sayfada) 
on, yirmi misline varacağına ise zerrece 
üphe etmemek lazımdır. Gerçi bu

gü:nlük bütün şehirlerimiz birbirlerine 
hava yollarile bağlanmış değildir. GerçJ 
bugün, sivil pilotluk binlerle gence ha -
yatını kazandıracak bir vüs'at kesbctmi~ 
değildir. Fakat bu ilk adımlar, yarın için 
geniş bir turizm havacılığı hazırlamakta 
olan adımlardır. 

Bayındırlık Bakanımız Ali Çetinkrı
ya, bir gün, Kamutayda devlet hava 
yollarının inkşafından ve yeni vilayet
lere hava istasyonları kurulmasından 
bahsederken: «Bu, bir eieman işidir!» 
demişti. Şimdi bu mevzubahs elemanı 
çok az zamanda kazanacağımızı, bize, 
bugün İnönü kampının gördüğü rağbet 
pek beliğ bir lisanla tebşir etmektedir. 
Adanada yeni bir hava meydanı yapıl
mıştır. İzmire hava seferleri haşlamak 
üzeredir. İstanbul - Ankara hava hat • 

.tının taşıdığı yolcu adedi ise, günden 
güne artmaktadır. 

Karabük demir fabrikasından son • 

l
r~~------------------------------------~-----~-~)rabir~&~~&~~Sl~ 

S ~ -, A R A S O N H:] A şini nihayet bir zaman, gün meselesi 
\, '=41' ~ olarak telakki etmeliyiz. Karabük in -

~~~~------------------·------------------------ .şaatını deruhte eden Br-ossert firması 
Lastik şoson giyen Jt------------• Dünyanın en zengin direktörü Brossert: 
lnelı ve ökilzler HERGrU•N BiR flKRA u - Bu anadan bir çok evlat doğa • n.adını geziyor caktır! demişti. 

Cürüm ortağı 
Fransa kralı on dördüncü Lu.i. bir 

Bunlardan bir tanesi de muhakkak 
.ki motör endüstrisidir. Motör endiis " 
trisi de, tayyare sanayiinin temeli, ana 

gün sarayının salonlarından birine direğidir. Yurd müdafaası vasıtalarını 
geçerken bir adamın bir sandalya ü- memleket içinde yapmak politikamızın 
zerine çıkıp duvardaki saati yerinden en güzel ve verimli eserini teşkil ede-
almak istediğini görür, sorar: cek olan tayyare endüstrimiz, bizden1 

- Saati rı.eye alıyOTsun? hazırlanmış bir pilot kadrosu isteyecek 
- Tami1' edeceğim de haşmetme- tir. Bütün dünya milletleri, bu kadro-

ab! yu, gençliğin arasına yerleşmiş olan ha 
- Dur sandalyayı ben tutayım dq vacılık sevgisine dayanarak gençlik 

daha kolaylıkla al! kütlelerinden temin etmektedirler. 
Kral sanda1yayı, tutar, adam saati Dünya tütün kralı Cronwell'in kı - Havacılığın bizde de icap eden in • 

indirir. zı Doris dünyanın en zengin kadım ad- kişafa mazhar olması için, pilota iş bul· 
Birkaç gün sonra salondaki saatin dedilmektedir. Müteaddit köşkleri, 0 _ mayı, onu mesleki dışında olmamak ii-

çalındığı sarayda şayi oltu·, kral: tomobilleri, yarış atları her ülkede sa zere vazife1endirmeyi temin. edecek 
- Bu. bahsi kapayın, der, kimse yısız apartımanları o~an g k d yalnız bir kanuna, yahut kanuni bir 

enç a ın k t'" t 'ht' d tn·· ·· 1 duymasın. simdi de Honolulu'da k ·ı b' l'k a ıye e ı ıyaç var ır. onu i:ampın-
• • v ~c~sı e ır 1 - da kurs gören gençler arasında yapıl~n 

- Sebeb haşmetmeab! te yem satın aldıgı arazıyı gezmekte - bir anket te bunu teyid etmektedir. 
- Sebebi şu· Hırsız yakalanacak o- • 

lursa, benim bir de cürüm ortağım air. Bu sene hukuku bitirecek olan bir 
vardı, diye beni gösterecektir de. genç, bu ankete verdiği cevapta de • 

"' • Paris sergisine ziyaretçi miştir ki: 
M ili l k kl h · - Bugün için bizde sivil pilotluğun 

Son zamanlarda İngilterede inek ve e ep en açma 8 ıicumu devam ediyor hayatı kazandıran tarafı pek mahdut-
ya öküzlerin bir nevi ayak ağrılarına Ölümden Faris beynelmilel sergisine ziyaret- tur. De,·Iet hava yollarının muayyen 
tutuldukları görülmil§tür. Bunu naza- K l l k çilerin hücumu devam etmektedir Ge- olan kadrosundan başka nerede bir pi" 
n itibara alan baytarlarla alakadarlar, Ur U an ÇOCU çen salı günü sergiyi ziyaret ede~l . lot kolaylıkla iş bulabilir? Planörcii 
hayvanların fazla yol yürüdüklerin - Geçen sene Amerikada bir mektep- miktarı 325 698 ki 'd' F k t enn olmanın bir zevki, bir haz tarafı, bir d~ 
den ayaklarının hamlaştığını analmış· te bir infilak olmuş ve bu kazada beş . . .. ' şı ır. a a en çok vazife tarafı var: Memleketin hava mil 
lar ve bir tedbir olmak üzere, ıastik - yüz talebe birden ölmüştü. Çocuğunun zıyare~çı .~o~oru ~ğustos~n 16 ncı pa - dafaa kadrosunda yer almağa hazırlan
ten şoson giydirme usulünü takibe baş cesedini tanıyanlardan bir ana, oğlu- zartesı gunundedır. O gunkü ziyaret - mış olmak ... Eğer sivil pilotluğun bana 

1 1 
d çilerin miktarı 363,349 u bulmuştu. Pa bir istikbal temin edeceğini kat'iyetle 

.!:?.!~ .. ~;. .. :!'; ......................................... - na mükellef bir cenaze alayı tertip et- zar günleri ziyaretçi adedi azalmakta- bilsem, kayıtsız ve şartsız olarak, pi .. 
Avrupa, cihan harbindenberi, hiçbir za. ·~işti. Cenaze alayı tam hareket edece- dır. ,lotluk ideal mesleğimdir. 
man bu derecede ayrılmış değildi. Bu- gı sırad~ telefon çaldı ve uzaklardan E lw·· -.l· . Bir öğretmen bayan pilot ta şunları 
gün, Avrupanın o eski muvazene oyun- gelen hır ses: . Y un yıı::uısı:ıe kadar ziyaretçi - .söylemiştir: 
ları ve hakimiyet iddialan arasına bir de «- Ne o anne, kimi gomuyorsun, lerın umum yekılnu 14,566, 190 idi. - Ben altı senelik öğretmenim. Alt1 

ideoloji davaları karışmıştır. Rusya ile .beni mi? Ben daha ölmedim» dedi. Malfun olduğu üzere sergi 1938 e ka - senenin memuriyet hayatında bir ifa .. 
İtalya arasında cereyan eden si~asi dü- Meğerse, kaza günü, talebe mektep- dar devam edecektir. desi vardır. Ben, pilotluğun bütün in "' 
ello, bu davaların mahsulüdür. iki ideo- ten kaçmış, bir kaç arkadaşile, uzun celiklerini öğrenmek için iiç - dört s~ 
loji arasındaki husumet, arada o kadar bir gezmeye gitmiş imiş. Prenses olan hakka/ kadın ne daha burada çalışmağa hazırım. ~e 
gergin bir sinir hareketi yapıyor ki bun- ter ki, iyi bir pilot evsafını kazandık-
dan korkmakta herkes haklıdır. Şu sıra- Müstakbel Mısır Kraliçesi 34 senedenberi Parisin fakir bir tan sonra, başka sahalarda iş ararnağa 
da Fransada sosyalizmin hakimiyeti al- . . mahallesinde yaşayan ve bakkallık ya mecbur kalmıyacağımdan emin olayıJll. 
tında bir hükılmet bulunması da ayrıca Parıste çıkan İntransıgeant gazete - pan MU Cotillon, b g·· p Bu sene liseyi bitirmiş olan Adanalı 

· d k d ~ ·· .. e u un resmen ren-
endişeleri artırmaya sebeb oluyor. sın e o u ugumuza gore mustakbel El" b th d B bo lm . bir genç de şöyle demiştir: 

. M Kr ı· . F ·a b""t'" t . ses ısa e e our n o uştur Zı- ~ y·-' Hul8.sa, Avrupa, yavaş yavaş bir ba- ısır a ıçesı erı e, u un avsıye - .. . . · - Pilotlugun para kazandıran, a JlJI 

taklık içine çöküp giden, daha şimdiden lere rağmen gelinlik elbiselerini Pa - ra bugun eski Fransız Kralıyet hane - zamanda çok serefli bir meslek oldU "' 
yarı yarıya batmış bir bedbaht manza- riste diktirmeğe karar vermiştir. Fran danının son varisi olan on yedinci Lo- ğunu ilan etm~k lazımdır. Bu da, ben· 
rası gösteriyor. Bu bedbaht o bataklığa sız gazetesi bu hadiseyi •Fransız ter- uis'nin hafidi Prens Louis de Bourbon, ce, bir kanunla olacaktır. 
gömülüp gitmekten kurtulabilecek mi? ziliğinin bir zaferi» diye kaydetmek - kendisini resmen hakiki kızı olarak ta- Pilotluk büyük refah temin eden d~ 

Allah bilir! Muhittin Birgen tedir. mmıştır. ğil, geçindiren bir devlet mesleği bJl 

~~====~==============~===============~=========~ ne geldiği gün, havacılığın, etra:ııııl r . .. l bütün bir Türk gençliğini topladıgıılt 
iSTER iN AN ıs TER iN ANMA! göre_ceği_z. ----

Son Posuının birkaç gün evvel bastığı bir istatistiğe göre heri 200 metre uzunluğunda 50 sokaktan mürekkeb koca 
son sekiz sene içinde şehrimizde 1441 tane yeni apartıman, bir mahalle eder, adeta yepyeni, tamamen yeni ve modern 
8397 tane yeni ev yapılmıştır, dükkan, mağaza, fabrika gibi küçük bir şehir demektir. Halbuki lstanbulumuzda Taksimi 
müesseseler haricinde bu suretle yapılan meskenlerin ye- hariç tutarsanız Avrupai bir tek mahalle dahi yoktur. Biz 
kfuıu 9838 dlr. Bunlardan beherinin cephesi üstüste 10 met-1 hesa'p ettiğjıniz için bunun böyle olduğuna inanıyoruz, fa. 
re olsa 98,380 metre uzunluğunda bir sokak, yahut ta be- kat ey okuyucu sen: 

1STER lNAN lSTER i NAN M A! 

Türk ihracat mallarının 
nakli için 

Y-unan vapur!arı kiralandı 
Atina 14 (Hususi) - cEstiya» g~ .: 

,zetesi Türk ihracat mallarının nald~ .. 
çin Türkiye tarafından Yunan v~~ te 
larının kiralanmasının ehemmiyetı~\jr. 
barüz ettiren bir makale neşretmi§ 
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Şimali 
şiddetli 

ve Cen ubi 
muharebeler 

Ç in de 
oluyor 

Şanglıagdaki Çin kuvvetleri geni 
müdafaa lıattına çekildiler 

Londra 14 (Hususi) - Şanghaydan 
başka şimali ve cenubi Çinde de şid -
detıi bir harekete geçmiş olan Japon kuv
\retıer i şimdi Jehol mıntakasında ilerle
lrıektedir. Japonlar bu eyaleti ele geçir
in.ek niyetindedirler. 

Tokyo a (A.A.) - Japon ordusu, 13 Çin umumi karargahından bildirildi • 
eyllılde sabahleyin saat 8,50 de Şanghaym ğine göre Şanghaydaki Çin kıtaatı za • 
yeni belediye dairesini işgal etmiştir. Çin yiata uğramaksızın yeni müd:ıfaa hat -
orduları kumandanlığının merkezi olan tına çekilmek harekatını bu sabah ta -
belediye dairesinin işgalinden sonra Ja- mamlamıştır. 

Japonların bu mıntakada yeniden 50 
birı asker tahşit ettikleri haber verilmek
ledir. 

pon kıtaatı, Kiangwan istikametinde gar- Bu yeni mevzi, muhtelif mıntakalar -
ba doğru ilerlemişlerdir. Ayni günde J a- daki Çin kuvvetleri arasında irtibatın te
pon tayyareleri sabahleyin Kiangwa.n minine daha müsaittir ve Japon harb ge
şehrini ve Şanghayın cenubunda kain milerinin top menzilleri haricindedir. 

Umumi taarruz Longhoua tayyare meydanını bombardı - İtalyan kıtaatı 
biğer taraftan, Şanghaydan gelen tel- man ederek Çinlileri mühim zayiata uğ- Şanghay 14 (A.A.) - Bokserler isya-

Rtaflarda Japonların ihraç etmiş olduk - ratmışlardır. nındanberi Çine ihraç edilecek olan ilk 
latı kuvvetlerin bu sabah Wousoung ile Bombardımanlar İtalyan kıtaatı, Comte Biancamane va -
fiına1 istasyonu arasında yarı yerde bu - Canton 14 - Beş Japon harb gemısı, puru ile buraya gelmiştir. Bu kıtaat, 781 
1tınrnakta olan Kıangouan'daki Cin mev- Canton ile Hongkong arasınd:;ı yarı yol - kişidir. İtalyan kıtaatını karşılıyanlar a
~ilenne karşı umumi bir taarr~za geç - da kain olan Bocatigris kalelerini bom - rasında İngiliz kıtaatı zabitleri de bulu -
ttıiş oldukları haber verilmektedir. bardıman etmiştir. nuyordu. 
~ .............................................................................................. . 

ispanyol Cumhuriyetci lerl Astürl 
cephesinde fena vaziyete düştüler 
Londra 14 (Hususi) - Cumhuriyetçi İspanya makamlal'ı Astüri cephesinde 

ltı.ağlup olduklarını ve fena bir vaziyette bulunduklarını itiraf etmektedirler. 
Cumhuriyetçilerin bu cephffieki mağlubiyetinin ağır neticeler vermesinden 

endişe edilmektedir. 
~Fakat buna mukabil Frankocular da Aragon cephesinde mağllıp olmuşlardır. 
ti u cephede, cumhuriyetçilerin bazı mühim mevkiler işgal ettikleri haber ve • 
1ınektedir. 

t l>aris 14 - Telefon merkezi, Barcelona ile Valencia arasındaki muhaberatın 
eessüs etmiş olduğunu bildirmektedir. 

• 
Başvekilin 
Ankarada 
Gezintisi 

Gece Yedikulede 
Dört fabrika 
Yandı 

Türkiye ve 
Milletler Cemiyeti 

Cenevre 14 (A.A.) - Türkiye Ha
riciye Vekili doktor Tevfik Rüştü A
ras, Milletler Cemiyeti genel sekre -
terliğine gönderdiği bir mektupda, 
Akdenizde sulhun tarsininin Avrupa 
sulhu için mühim bir amil olduğunu 
beyan ile 18 inci Milletler Cemiyeti 
asamblesinden Türkiyenin Milletler 
Cemiyeti konseyindeki azalığının 

tecdidine karar vermesini istemek 
fikrinde bulunduğunu bildirmiştir . 

Çekoslovakya 
Matem içinde 

Eski Cumhurreisi Mazarikin 
cenazesi Pazartesi günü 

kaldırılacak 

iş yerlerindeki 
iş şa rtl arı 

ve işçiler 
Dahili talimatnamelerin 

ihtiva etmesi 
lazım gelen esas!ar 

Ankara Hı <A.A.) - İktısat Vekfıletl 1ş 
dairesi reisliğinden resmi tebllğ : 

İş kanununun 29 uncu maddesinin 1 nu
maralı bendi mucibince bllümum i~ yerle
rindeki iş şartlarını ve işçilerin tabi tutula
cakları inzibat, sağlık koruma ve Ls emn1 • 
yeti fcablarını göstermek üzere iş verenle -
rln yapmakla mükellef bulunduklan dahili 
talimatnamelerin ihtiva etmeleri lazım ge
len hususlar aşağıda yazılı olduğu veçhile a
lükadarlara blldlrilir: 

1 - Talimatnamenin, işyerlnln umumu
na şAmll olup olmadığının ve şayet işyerl -
nfn bazı kısımları için ayn tallmatnameler 
varsa bunların nerelere ve hangi işlere mah
sus bulunduğunun tasrihi. 

2 - İşçi alma usulleri: Şartlar, şekiller, 
ve istenilen vesikalar. 

3 - İşçilere tatbik olunan tecrübe müd
detlerinin tayini. cıMuhtelif gruplardaki iş -
eller için bu müddet tehalüf ediyorsa hu ci
hetin tasrlhl.11 

4 - A - haftanın ilk 5 iş gününe, Cumar
tesi gününe, bayram günleri arifesine ve 
çalışıldığı takdirde pazar ve bayram günle. 
rine alt günlük işin ve mecburi dlnlenmele
ı in mukannen başlangıç ve bitme z:unan -
lannın tesbitl. 

B - Yılın muhtellf mevsimlerine, 1şyerl -
ııln muhtelif kısımlarına, kadın ve erkek iş
çilere, 18 yaşını doldurmuş veya heni.iz dol
durmamış olanlarla küçüklere ve muhtellf 
işçi gruplarına göre dinlenme zamnnlannın 
başlama ve bitme saatleri değiştiği tnkdir
de bu vaziyetler için, ve mtiteaddlt işçi pos
taları ne çalışılıyorsa her işçi postası hnk -
kında, yukarıda tta» bendinde yazılı husus -
lnrın ayrı ayrı gösterilmesi. 

5 - Haftalık muntazam çalışına müdde
t.inin tesbltl ve lüzumu halinde, yılın muh -
telif mevsimlerine, lşyerlnln her bir kısmına, 
işçilerin erkek veya kadın olmalarına, yaş -
lamın, dahll oldukları gruplara göre ve mü
teaddit işçi postaları ile çalışılıyorsa her pos
ta için bu müddetin ayn ayrı tayini. 

6 - İş kanununun 37 inci maddesi r.ıu -
clblnce işçllerin mukannen çalışma müd -
detıerlnden daha !nzla çalıştıkları iş kı -
sımlarııe işçi gruplarının gösterllmcısl. Gün. 
lük ve haftalık olarak kabul edilecek :fazla 
çalışma saatıerile bunların bir sene içinde 
tatbik edilebilecekleri günlerin tesbiti. Faz
la saatler için verilecek munzam ücretlerin 
tsyinl. 

7 - İş kanununun 41 inci maddesi mu -
clblnce lşyerlnde tatbik edilen çalışma ve 
alnlcnme müddetlerine alt saatlerin ve mev 
kideki hangi saate göre ayar edildiğinin tas
rihi. 

8 - Gece, cumartesi günü saat 13 den 
sonra, pazar günü ve 29 Ukteşrlnde lşyerlnin 

Ankara, 14 (Hususi) - Başvekil fs
~et İnönü dün akşam VekiEer Jiey'e
l~ toplantısından sonra yanında Dahi · 
~e Vekili Şükrü Kaya, Adliye Vekili 
. raçoğlu, Başvekalet hususi k<ılem 
d~ektörü Vedid olduğu halde ç:ftliğe 
~~~erek bir müddet kalmış, gec~ k~ş
d lUı~ dönerken ayni zevatla Yenışehır-

(Baştarafı 1 nci sayfada) 
cımlardan Zeytinburnunda Dökümhane 
:ivarında da çalılar tutuşmuş, gene itfa
iye tarafından söndürülmüştür. Ateş bir 
aralık diğer Süleymanın fabrikasına da 
:.irayet etmiş, çatı ateş almışsa da derhal 
itfa edilmiştir. 

Prag 14 (Hususi) _ Bu sabah erken bazı kısımlarında muknnnen surette çalı -
şıldığı takdirde bu kısımların ve orada ça -

vefat eden eski reisicumhur Masarykin iıJan işçi gruplarının gösterilmesi. 

e Ozen pastanesine uğramıştır. Pas -
la.nede oturanlar Başvekili hararetle 
~rşılamışlardır. İnönü kendisine has 

1~bessümü ile pnstanede oturanlara il-
ıfatta bulunmuştur. 

Başvekil burada yarım saat kadar 
Otl.lr k b' . . . k d ara ır çay ıçmış ve mesaı ar ·a -
t aşıarıle Ankaranın iman i~leri etra -
'llda görüşmeler yapmıştır. 

~kspres • otomobil 
yarışı 

Zabıtanın raporu 
Zabıta da yangın hakkında bu sabah 

şu raporu vermiştir: 
c Yangın Güderici sokakta Demirciyan 

kardeşlerin 15 numaralı fabrikasından 

_çıkmış, 11 numaralı Silahtar zadelerin 
deri ve yün deposile İbrahim niyazi ve 
İsmail Hakkının boya imalathaneleri 
yanmıştır. Yangının neden çıktığı belli 
değildir. Sebebi tahkik edilmektedir. 

Seyit Riza Elazi,ze 
gönderildi 

Erzincanda hükumete dehalet eden 
Dersim sergerdesi Seyit Riza ile avenesi 
Elfızize sevkedilmişlerdir. Bunların önü
müzdeki hafta içinde muhakemelerine 
başlanacağı söylenmektedir. 

cenaze merasimi pazartesi günü yapı 9 - İş kanununun 46 ıncı maddesinin 
lacaktır. 3 numaralı bendinde yazılm\ş olduğu üzere, 

Masarykin vefatı bütün Çekoslovak • işyerlnln kanuni bir mecburiyet olmaksızın 
yada büyük bir teessür uyandırmıc::tır. müessesece ittihaz edllınlş usule göre bazı 

~ günlerde kapanması halinde, işbu günletdc 
Vaktin geç olmasına rağmen halk, reisin çalışmıyan işçilere verilecek ücretlerin tes -
ikametgahı etrafında toplanmış bulunu- biti ve şayet o günlerde müessese kii.mUen 
yordu. Bu sırada binanın üzerinde dal- kapanmayıp da ancak bazı kısımları lşleme
galanmakta olan bayrak, yavaş yavaş in- ye devam ediyorsa, bu kısımlarda ç.ılışacak 
meğe başlamıştır. Kadın, erkek bu man- işçi gruplarının ve onlara verilecek ücretle-

rin tasrihi. 
zara muvacehesinde hıçkırıklarla ağla - ıo - cHafta tatuı,. ve culusal bayram ve 
mağa başlamış ve dizüstüne çökmüştür. genel tatlller.1 hakkındaki kanunlara göre 

Bütün Çekoslovakyada matem ilan e _ Cumartesi günü öğleden sonra ve pa?.!lr gün 
.dilmiştir. lerl çalışıldığı takdirde bu suretle işletilen 

işçilere haftanın hangi günlerinde tatil ve-

Akh. d b' k d rlleceğlnln tesbitl. ISar 3 tr a in yandı ıı - İşçi postaları kullanılan işlerde iş 
• • A) . kanununun 43 üncü maddesinin 4 r.umara-
Izmır, 14 (Hususı - Akhısardan lı fıkrasına göre postaların ne suretle sıra-

bildiriliyor: B ugün burada feci bir ka- ya konulduğu. (Arkası var > 
za olmuş, İffet isminde bir kadın ocak 
yanında benzinle elbisesini temizler • 
ken, benzin birdenbire ateş almıştır. 
At~ sür'atle kadının her tarafını sar
mış ve zavallı kadın yanarak ölmüş -
tür. 

Sabahtan Sabaha: 

~ayfa J 

• Almanyanın müstemleke 
iddiası ve bir aksisada 

Yazan: S~lim Ragıp Emeç 

A lmanyanın müstemlt?ke ihtiyacı 

meselesi, Cenubi Afrika başveki

Jinin hiç beklenmiyen bir zamanda 
iradcttiği bir nutuk ile yeni bir safhaya 
girmiş oluyor. Malumdur ki Almanya, 
müstemleke ihtiyacını, bir arazi meselesi 
olarak değil, iptidai madde r.ıeselesi ola
rak ileri sürmektedir. Fakat bu mesele • 
nin müphem kalan tarafı şudur: 

Harbden evvel de bir hayli müstemle
keye sahib bulunan ayni Almanya, bu 
ilk madde meselesini halletmiş bulun -
maktan uzaktı. Bu itibarla bir muhal fa
raziye olarak bu müstcmlekelerin kaffe
sinin Almanyaya tekrar iade edildikle -
rini kabul etsek dahi, rnevcud olduğu 
iddia olunagelen bu dava halledilmiş ol
maz. Şu halde, Almanyaya öyle müstem· 
lekeler lazımdır ki, onun, içinde kıvran· 
dığından bahseylediği ihtiyaçları berta· 
raf etsin. Onun gıda maddeleri noksanını 
telafi etsin. Şiddetli bir surette müftekir 
olduğu demir ve çelik ihtiyacını gider . 
sin. 
Almanyanın bu isteği yerine getiril . 

mediği takdirde ne olacaktır? 
Bu sualin şimdiye kadar verilegelen 

mukadder cevabı şudur: 
Almanya tatmin edild iği takdirde mü

temadi güçlükler içinde bocalıyan mil • 
!etler rahata kavuşacak, silah yarışının 

önü alınarak füzuli masrafla rdan kurtu
lunacak ve binnctice muhakkak surette 
her gün bir parça daha yaklaşan harb 
felaketinin önü alınacaktır. Aksi takdir
de, c>vvela Avrupa ve onu takiben belki 
bütün dünya dehşetli bir badireye sü -
rüklenecek ve bu kadar asırlık mesai 
mahsulü olan medeniyetimiz gürleyip gi
decektir. 

Cenubi Afrika başvekili M . Tuwater 
de bu noktai nazarı kabul etmiş görünü
yor. İddia ediyor ki Avrupa milletlerinin 
çektikleri sıkıntı , bu davayı açıkça orta
ya koyup münakaşa etmemekten ileri 
geliyor .Bu sebeple mevcut sıkıntıyı bir 
an evvel bertaraf etmek için; müşterek 
bir masa başına gı>çmek ve orada bu da
vayı hal ve fasletmiye çalışmak cesare -
tini göstermek lazımdır. Fakat nasıl ve 
kimin zararına olarak? 

İngiltere ile Fransa, bu vadide her 
hangi bir fedakarlıkta bulunmıya razı ol
madıklarını defaatla söylediler. Şu halde 
ortaya öyle bir dava çıkmış oluyor ki bu· 
nun hôkimlerinden bir kısmı yalnız ih -
sası rey etmekle kalmamış, ayni zamanda 
icrayi kaza etmişlerdir. Bu şartlar dahi
linde rüyet edilebilecek bir dava tasav
vur edilemez. Yahud, herhangi bir 
tarafın haksız yere mağduriyeti 

peşinen kabul edilmek şcırtile o-
lur. Olur amma bu da hakknni -
yet üzere hakim kararına iktıran etmiş 
bir dava olmaz. Her şey olur, fakat hak-
lı bir dava ... Asla. Selim Ragıp Emeç 

Bir bisiklet ka1ası 
Göztepcde Nami ağa köşkünde oturan 

Haydar oğlu Kayıhan bisikletle tren yolu 
kenarından geçerken düşmüş. muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Renksiz adam! 

b ~ehrimize gelmiş bulunan İngilizce 
il aıli Mail gazetesi muharriri Meckenzie 
~e bir otomobil fabrikasının müdürleri 
Otobıe ve Sainders dün akşamSirkeciden 
le 01llobn ile hareket etmişler ve ekspres
~k hır yarışa başlamışlardır. Bu yarış 
d espresle beraber devam edecek Ostan-
e Şehrinde nihayet bulacaktır. 

et ~arışa çıkanlar eksprese bindirip teşyi 
d.atı~Jeri bir yolcuyu Ostand istasyon.µn 

lStikbal edeceklerdir. 

Halkın sükunet ve refahını, temine 
matuf cumhuriyet hükumeti programını 
dört aydanberi gayret ve fedakarlıkla 

tatbika çalışan devlet kuvvetleri Tunceli
yi şakilerden temizlemiş ve itaatsiz mın

takayı silahtan tecrit etmiştir. 

fktaçat Veka~eti s~yasi 
müşteşan ve I zmir Valisi 

Selaniğe gidiyorlar 

Kim derdi ki renksiz adam günün birinde makbul adam olacaKtır. Eskile· 
rin ne kokar, ne bulaşır dedikleri insan tipi hislerini, fikirlerini, temayülleri
ni belli etmiyen renksiz bir adamdı. Bu renksiz adama karşı fikirlerini kıya
sıya güden adama da mesleğine, meşrebine göre mesela koyu kralcı, koyu 
cumhuriyetçi denirdi. 

lrek/ler Heg'etl 
biin de toplandı 

1f Ankara, 14 (Hususi) - Vekiller 
tı~~:ti bugün de Başvekil İsmet İnö

un riyasetinde toplanmıştır. 

Litvanya ile Polonya arasında 
bir hadise 

lt~ovno 15 (A.A.) - Resmi bir tebliğte 
h~d'-'anya - Polonya hududunda yeni bir 
lıı ıse olduğu bildirilmektedir. Polonya
~·a~t Litvanya topraklarında bir Litvan
lG~ ~Udut muhafızını yakalıyarak gö -

• ' 11Uşlerdir 

Niğdede aranan 
iki katil 
lzmirde yakalandı 
İzmir 14 (Hususi) - Niğdede bir cina

yet faili oldukları için aranmakta olan 
Zinnureyn ve Ali Sadullah adlarında iki 
katil suçlusu, Emirfılim istasyonunda ya
kalanarak şehrimize getirilmişlerdir. İki 
suçlu ,zabıtanın gözünden kaçmış" olmak 
için trenin altında Emiralime kadar se
yahat etmişlerdir. 

Suçlular, kendilerine atfedilen cina -
yetle alakalarını inkar etmişlerdir. De
Iail karşısında ikisi de tevkif edilerek 
Niğdeye sevkedilmişlerdir. 

İzmir, 14 (Hususi) - İktısat Veka
leti siyasi müsteşarı Ali Rıza ile vali -
,m iz Fazlı yarın Seianik beynelmilel 
,panayırını ziyaret için Selaniğe gide -
ceklerdir. 

Urla yolunda iki otobüs 
çarp1şh, 7 kişi yaralandı 
İzmir, 14 (Hususi) - Bugün öğle -

den sonra Urla yolunda dikkatsizlik 
yüzünden iki otobüs çarpışmıştır. Yol
culardan yedi kişi ağır surette yara -
lanmıştır. Yaralılardan Osmanın sol ko 
~u kırılmıştır • 

Kaza hakkında adliye tahk ikat 
yapmaktadır. 

Bu koyu renkler ile renksizlik gitgide ferdlerden devletlere geçti. Şimdi 

siyasi teşekküllerin de renklisi, renksizi var. Komünizmin rengi kırmızıdır, 

faşizmi kara renk temsil eder. Uzak Şarkın rengi de· sarıdır. Ve şimdi dünya 
üzerinde bu üç renk boğuşuyor. Sarı, kırmızı ve siyah.. Vaktile edebiyatta 
eserlere böyle ad koymak moda olmuştu. Anatol Frans, Halid Ziya. Stendal 
gibi üstadlar renklerle pek kaynaşmışlardır. Fakat artık bu mocla edebiyat
tan politikaya geçti. Renkler büyük mikyasta siyasi imanların sembolü ol
du. Kara gömlekli faşist, kızıl yelekli komünist, san renkli Japon dünyanın 
birbirini tehdit eden iri çaplı tehlikeleri oldular. 
Bunların haricinde kalan teşekkü Her renksizdir. Fakat sarı, kara ve kızıl 

kuvvetlerin dışında kalıp statükonun devamı için çalışan teşekküllere de bir 
renk vermek lazımsa sulha aşık ve mücadeleden müteneffir oluşlarını tem
silen onlara da beyaz ren,ı?i vermek münasip olur. 

Bu takdirde bugün tabiatin ezeli kanununa göre birbirini yemeğe çalı ~ 

şanlar dört renkle ortaya çıkıyorlar. Sarı, kırmızı, siyah ve beyaz. 
Koca tarih, bakalım bu renklerden ne ibretli levhalar yapacak! 

Bürhan Cahid 



Ticaret işleri : Şehir işleri: 

Türk mallarına rağbet artıyor 70 sokağın ismi değiştiriliyor 
Türk mallarının standardizasyona İstanbulda mevcut sokak isimlerin-

SON POITA: 

Poliste: 
Bir kumarhane kapatıldı 

Meşhur kumarbazlardan Arnavut 
Şevketin, Galatada Tophane civarın -
da Kireçkapıdaki evinde kumar oynat
tığı haber alınmış, evinde arama ya -
pılmış, masa başında barbut oynamak
ta olan altı kişi yakalanmıştır. 

Kemal, Mustafa, Bahri, Şakir, Ha -
san ve Aziz ismindeki bu altı kumar -
bazla kuman oynatan Şevket hakkın
da takibata başlanmış, ortada bulunan 
kumar fişleri ve cıvalı· zarlarla 25 lira 
kumar parası müsadere edilmiştir. 

Bir kadın denize düftü 

-
-----~--

EyhU 15 -

BUAKŞAM M E LE K sinemasında 
BÜYÜK SiNEMA GALASI OLARAK 

NEF1S BiR AŞK • G0ZELL1K • MUS1K1 ve HEYECAN FiLMi 

i L K A C 1 
Baş rollerde : 

MAGDA SCHNEIDER - iV AN PETROVlTSCH 
- A YRIC... 1 - Paramount dünya haberleri gazetesi 

llAve olarak 2 - ÇiçeUer nasıl yetişir Türkçe öğretici f1lın. 
Numaralan yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 40868 

ALKAZAR 
SiNEMASI 

Bugün matinelerden itibar. 
yeni sinema mevsimine 

Dllnyamn 8 nci harikası denilen 

Bay TEKiN 
AF iKADA 
film le giriyor ..• 

100 se'le sonrayı gösteren 21 nci 
&, - asrın 1Hwi. 

Daktilo Aranıyor 
Mükemmel TUrkçe ve Fransız· 

caya vakıf ve bıhakkın tahrir \'B 

' tekellnme muktedir daktilografiyi 

iyl blllr TOrk ve mtlslOman bir 
Bayana ihtiyaç olduğundan, bU 
şeraiti haiz olanların mektupla 

Beyoğlu Posta Kutusu 2248 e 
-müracaat elmel ri rica olunur. 

RTUCRUL SADi TEK 
Bu gece (BOytlkada) 

Perşembe (YeşilkOy) 

Cuma (H ybeli) tlyat· 

rolarında REVO "Ve 

KAYNANA 

---- ~~~--:-~~~~~~--~~~----~~~----~~---------

lsta n bul Tramvay Şirketinden : 
İstanbul Tramvay Şirketi, 1937-1938 mekteb senesi zarfında tramvay hatlıı• 

rında tenzilatlı tarüe ile seyahat etmek hakkını bahşeyliyen kartların kaydın• 
10 Eyl\ıl 1937 tarihinden itibaren başlıyacağını mekteb ve üniversite talebeleri· 
ne ilan 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 

miisbit evraklarile beraber Gala tada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) Hare
ket Kalemine müracaat edebilirler. 

tabi tutularak ihracat yapılmasını, ha- den bazılannı değiştirmek üzere bir 
riç piyasalar çok iyi karşılamıştır. Bun müddet evvel bir komisyon teşkil edil
dan dolayı taleb artmaktadır. .mişti. Komisyon bu husustaki tetkik -
Romanyadaki bloke paralar ödeniyor }erini bitirmiş ve 70 sokak isminin de - Cerahpaşada Fakirağa sokağında 6 

933 senesindenberi Romanyada blo ğiştirilmesine karar vermiştir. numaralı evde oturan Huriye saat 
DİREKTÖRLfJK 

ke edilmiş olan ve Türk tüccarlarına Mezbahaya götürülecek hayvanlınn ıe, 3o da köprünün Adalar is'kelesinde Mllleferrik: 
ait bulunan 300,000 liralık eski ala - geçecekleri yollar denizi seyrederken müvazenesini kay- ı · 1 -;. 

Giimrük işleri: 

ki ··d · b l t bederel!: denize düşmüş, etraftan yeti- Bayan IBmet nönft ızmirden döndü Muradlı gümrügw ü Rizeye bagw landı ca a.:U: o e?~esıne aş anmış.ır. 1 Şehrin sıhhati bakımından mahzur-
Huk~etımızce Roman~adan aıına~ lu görüldüğünden kasaplık hayvanla _ şilerek kurtarılmıştır. Başvekilimiz İsmet İnönünü~ re • Şimdiye kadar Hopa baş memurl\J' 

280,000 lıralık kerestelerın bedellerı rın her sokaktan geçirilmesi yasak e -. Boraa komiaerinin refikuı fikaları Bayan İsmet İnönü dün Izmir- ,ğuna tabi olan Muradlı gümrük idaf~ 
Romanya hesabına Merkez bankasına dilmişti. Bu hususta bir plan hazırlan· bir kaza g eçirdi den şehrimize gelmişlerdir. si 1 teşrinievvelden itibaren Rize mil ' 
yatırılmıştır. .. ~ . . maktadır. Şehre hariçten giren hay - Bakırköyünde Reşad isminde bir ço ~cmur ve mü~ekai~cri~ mi~ascılan dürlüğüne bağlanmıştır . 

.. Romanya ~uk~metı aynı ~manda vanların gidecekleri yere kadar takip cuk elindeki Flober tüfeğini temizler _ Me.m~r. ve. mutekaıdlerın, mıra~ç.ıla: 
T.urk ~alla~ u~erıne ~e~zu yuzde 38 ,edecekleri yollar tesbit edilecek ve hay ken, tüfek birdenbire ateş almış ve çı- rından ı~nc.ı dereced~ ola.nlan bırıncı Musevilerin 
nısbetındekı prım usulunu kaldırmış - vanlar ancak bu yollardan gidebile • kan kurşun Borsa komiserlerinden Ha derec~d~ ıstihk~~ ~ahıplen arasına al- Bayramı 
tır. Bu sebeple Romanya ile ticareti • cektir. san Tahsinin refikasına isabet ederek ması ıçm, kendisının bu yolda hazır - .. . . . ~ 
mizin inkişaf edecegı· · ve ihracatımızın -· . . . ·-. -. ·--.. ' lıyacagı~ beyannam~-J:.n ote ta f _ Bugun Musevılerın Kıpur bayr!l 

d h ld l d 1 1 b h yaralanmasına sebep olmuştur ~" n r ra ın . 9' artacağı ürnid edilmektedir. da, a ı e ıma e ı en er gı 1• mu en- . . · dan tasdik edilmesinin kafi olduğu ve mıdır. Bu bayram geçen haftak! Ro .~ ~ 
Kükürtten gümrük resmi alınacak d.isik mekt:~ ;1~lzem;b. labo:tuar~nda Bostancıda bır otomobıl kazuı ayrıca merasime tabi tutulmaması Jü - şana bayramından sonra gelen en bl.l 
Şimdiye kadar resimden muaf tu • fız tecru e enne ta ı tutu ası a - Üsküdarda Doğancılarda oturan zumu Maliye Vekaletinden defterdar- yük bayramdır ve oruç bayramıdıt• 

tulan kükürtten kilo başına 4,S kuruş rarlaştır~~ı~tır. . kaymakam Kerim Haşimin oğlu Ncca- lJğa bildirilmiştir. Museviler dün akşam saat beşte orıı: 
resim alınması karar altına ahnmış - Dahıli ticaret be. ya.nnamclerı ti 21 numaralı hususi otomobilile Ka- Ölen bir memur veya mütekaidin mi tutmaya başlamışlardır. Bugün saat ! 

h kk d b k t b w k d d d ktıt• tır. Memlekette istihsal olunan kükürt a ın • yenı ır ayı dıköyüne gitmiş, orada, Selamsızda rascılan mirası reddederlerse, bu, ye- uçuga a ar oruç evam e ece ş 
ler de ihtiyacı karşıJamağa başlamış - Bir kaç kimseye ait malların bir da 193 numarada oturan Kadri kızı Seni- tim maaşının tahsisine mani olamıya- Oruçlu oldukları müddet zarfında d 
tır. bili ticaret beyannamesine geçirilme- yeye rastlamış, ricası iizerine otomo • caktır. Museviler sinagcmlarda ibadetle mef' 

Çimentolar tecrübe edilecek si menedilmiştir. Bunun hilafında ha- biline alarak gezmeğe çıkmıştır. Mal- Denizyollan umum mOdOrü geldi gul olmaktadırlar. ~ 
İdha1 edilmekte olan çimentoların reket edenler cezalandırılacaklardır. tepeyle Bostancı arasında, otomobilin Yeni ısmarlanan vapurlar hakkında 1 ----·- ~ 

•••••• • • •• • · --·---·-·-.. • • • • • • • • ••••• • • • • • • •: • •: • •• • • • tekerleği büyük bir taşa çarpmış, oto- Almanyada tetkikler yapan Denizyol- R A rr==\\ V O 
Biçki ihtısas okul un un sergısı mobil devrilmiştir. Seniye sağ ayağın- lan Umum Müdürü Sadettin dün şeh- . lb::!J -

Bu yıl biçki ve dikiş ihtısas mektebin den. mezun olan talebeler ve hoca lan 

dan, kucağında bulunan Selma ismin- rimize gelmiştir. 
Bugünkü progrant .deki çocuk ta muhtelif yerlerinden ya- ---------

ralanmışlardır. Yaralı çocuk Haydar - işten çıkarılan 
paşa hastanesine kaldırılmıştır. Neca - Bir amele 
tiye bir şey olmamıştır. Jandarma tah· Us (asını yaraladı 

15 - Eylıil - 937 - Çarşamba 

iSTANBUL 
Öğle rıeşriyntı: 

kikata başlamıştır. 

Bir tramvay otomobile çarph 

12.30: Pltıkla Türk musfktsı. 12.so· a11ff' 
Gazi köprüsünün inşaat ustabaş?la- dis. 13.05: Muhtelif plı.lk neşriyatı. 

rından İsmail, işten çıkarttığı amele- •Jqam neşriyatı: · 
Şişlide, Osmanbeyde, Matbaacı Os- den Ahmet Rıfai tarafından yaralan - 18.30: Plakla dans muslklsl, 19.30: goJ1f~ 

man sok_ağında oturan Nafi n:rvişin mıştır. Suçlu · Ahmet Rıfai dün adliye- rans: Beyoğlu Halkcvi namına: İçtimai >~: 
kull~dıgı 2086 numaralı hu~usı o~o - ye sevkedilerk, 4 üncil sorgu hakimli- dım. Şfikü!e Nihal Başar tarafından. 2°· ,,. 
mobıle, vatman Mustafanın ıdaresın - ği tarafından tevkif edilmiştir. Bürhnn ve arkadaşları tarafından Tiirk ~ı' 
deki ı 04 numaralı Maçka _ Beyazıt siklsl ve halk şarkıları. 20.30: Ömer RJY.ll 11 

rafından Arapça söylev. 20.45: FeydYe 11 tramvayı çarparak hafif hasara uğrat- Mezbahanın kanları arkadaşları tarafından Türk musıkısı , 
mıştır. Satılıyor halk şarkıları. <Saat iiynrı>. 21.15: orke~o: 

tra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. ll2iJlcı 
Belediye, mezbahada kesilen hay • Şan: Türkçe. Piyano refakatıle Bayan 

vanlardan çıkan kanları bir mfüeah - tarafından. Sıhlıat işleri: 
bide satmaya karar vermiştir. Yakında YAR 1 N K t P O"- R A 1\f 
bir müzayede açılarak kanlar satılacak- IG Eylül 1937 Perşembe Şehirde Tifo vaziyeti 

Son 24 saat zarfında tifo vak'aların- br. iSTANBUL 
da hafif bir tezayüd görülmüştür. Sıh- Bu kanlardan yalnız jelatin ve güb- Öfle neşriyatı: dııft' 

1 .. d d'l k · 12.30: PIA.kla Türk musikisi. 12.50: P 
Çarşambadaki biçki ve dikiş ihbsas 1 )ar açmışlardır. hiye Müdürlüğü bu vaziyeti endişeli re yapı masına musaa e e ı ece tır. dls, 13,05 .Muhtelit plak neşriyatı. 

okulunun dokuzuncu ders yılı sonu Okulun birinci ve ikinci sınıf tale - görmemektedir. Dün tesbit edilen İlaç vesaire yapılmasına sıhht bakım- Ak am neşriyatı: _,., 
münasebetile dün okul binasında gü. helerinin vücude getirdiği eserler dün tifo vak'alarımn sayısı 4 düı-. Halen fa- dan i~in verilmiyecektir. 18.30: Plfıkla dans muslklsi. 19.30: sı;1 
zel bir sergi açılmıştır. ,üç kısımda teşhir edilmiştir. aliyette bulunan aşı istasyonlarının ça- Ö~ktor -,,. · ' musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. usl· 

928 yılında açılan ve şimdiye ka • Okulun bu seneki mezunları şun - )ışına zamanları tahdit edilmiştir. Aş' (b h l Zati O t ceıt\l ve arkadaşları tarafından Tiirk 
01 ~, 

dar muhitine bilyük faydalar temin e- ,lardır: jstasyonlannda bulunan doktor ve aşı f8 m g e klsl ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rız:ı g,t• 
den okul bu sene 17 mezun vermiş - Saide, Semiha, Cemile, Zehra, Sai- memurlan kendilerine müracaat eden- Belediye karşısında, Piyerloti rafından arabca söylev. 20·45: Suzan vel~J . kadaşl:m tarafından Türk musikisi ve 21~: 
tir. Okuldan geçen sene mezun olan me, Emine, Fahriye, Perihan, Refia, leri öğleden sonra iki saat müddetle a- caddesinde 21 numarada hergUn şarkıları, (saat fı.ynrı>. 21.15: orkcstrn. 2 ~JO" 
talebelerden bir kısmı İstanbul ve A - .Havva, Fatma, Münire, Asiye, Safiye, şılamakta, diğer saatlerde başka işlerle öğleden sonra hastalarını kabul Ajans ve borsa haberleri. 22.3p: pJ{lkln 6 

nadoll.lnun muhtelil yerlerinde btiro- Semahat, Vedia. ı ,meşgul olmaktadırlar. eder. lar, opera ve operet parçııları. 
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Ceyhanda da elektrik . 
tesisatı yapılacak , 

ır Tokad 
Belediyesinin 
Nazarı dikkatine 

Ceyhandan bh' görünü.§ 

Bir milddettenberl Tokad'da paf;Ur 
günleri gazete satışı yapan ve münhası
ran ogünler bu satışla iktlfa eden dük
kAnlann belediyece açılmalarına müsaa
de cdllmediği bild.irlliyor. Malum olauğu 
üzere, gazete, bugünün, hem gündellk 
bir kitabı, hem de dünya ahvalini mem
leket halkına günü gününe yetiştiren 
bir havadis kaynağıdır. Her iki bakım
dan da böyle blr vasıtanın blld tcahhur 
okuyucu eline yetl§mesinde büyük bir 
tayda vardır. Kanaatimizce 'l'okad bele
diyesinin, münhasıran gazete satışı ynp. 
tıklnrı için bu nevi dükkil.nlann açılma
sına müsaade etmediği iddlasındn. blr 
ztihul olmak gerekUr. Zannımıza kalır • 
sa, bu yasak, umumiyetle kanunen tayin 
edilen pazar günleri tatıılne uymayı funlr 
kayıdların bir netlcesldir ki gazete sa
tıcıları, vazlyetıerlnl bu kayıdlara uydur
mıılıdt'rlar. Yoksa insanları ıtenbelliğe 

alıştırmaktan başka esaslı blr hizmet gör 
miyen kahvelerin pazar günleri açık knl
masım müsaade eden Tokad beledlye
sl.nln memleket irfanına hizıne~ etmek 
gibi mnhzı faydası olan gazetelerin sa -
tışını yasnk edeblleceıtı aklın alacağı blr 
hal olamaz. Bu 1.§de bir yanlışlık vardır. 
Keytlyetı bu vesile ile aldkadarlnrın na
zarı dUı:katıne koyup tedbir alınma.smı 

rica ediyoruz. 

Ceyhan (Hususi) - Çukurovanm en ı uhdesine .alan S~l~haddin Sepicinin unu· 
feyyaz ve mümbit topraklarını kucaklı- tulmaz bır esendir. 
yan ve ismini kasabanın kıyısını yalaya- Cadde ve sokaklar yeniden parke ve 
rak akıp geçen ırmaktan alan Ceyhan kırma taşlarla döşenmiş caddenin iki ta
kasabası, bundan iki sene evvelisine ge· rafına yaya kaldırımları yapılarak bir 
]inciye kadar köhne ve harab bir halde tarafı çift diğer tarafı tek sıralı olmak 
idi. Kasaba halkı kışın çamur deryasın- üzere ağaçlarla süslenmiştir. 

' Yine kasaba halkının sıhhati düşünü-tian, yazın toz bulutlarından bıkmış, u-
sanmıştı. Kış günleri ve yağmur yağdığı lerek kasabaya çeyrek saat mesafede ve 

Adana caddesi üzerinde asri bir mezba· 
2amanlarda kasabada herhangi bir so-

ba ile fidanlık yaptırılmıştır. 
kaktan karşı tarafa geçebilmek için mut- Belediye, kasabanın elektdkle tenviri 
laka paçaları sıvamak lazımdı. Halbuki, ve halkın içme suyuna kavuşabilmesi 
bugün halk, en fazla yağmur yağdığı gün- için icab eden teşebbüsü almıştır. Bu hu
lerde bile ayağına çamur bulaşmadan susta yapılan projeler alakadarlar tara
kolayca evine gidip gelmektedir. Bu da, fından tasdık edilip geldikten sonra der
iki iki buçuk senedir , belediye reisliğini hal faaliyete geçilecektir. 

Balıkesir nahiye müdürleri 

~ 

Balıkesir (Hususi) - Balıkesir na
hiye müdürleri vilayette yaptıkları 
toplantıda Valinin köy yolları, köy kal
kınması \·e köy mekteple.ri için verdiği 
direktifleri dinledikten sonra ziraat 
bahçesine gitmişler, ziraat müdürü Hü
dainin Yerdiği tafsilatı dinlemişlerdir. 

Ayın yirmi beşinde de kaymakamlar 
toplanacaklardır. 

Adan ada 
Pembekurd 
Mücadelesi 
Adanada çiğitlerdeki pembe lrurdları 

öldürmek için ziraat mektebinde yapılan 
sıcak havn makinesinin vilflyet ziraat 
müdürü ve daha bazı aliikadarlar huzu
runda tecrübesi yapılmıştır. 'I'ecrübede 
pembe kurclların öldüğü görülmüştür. 

;yalnız bu sıcak havanın çiğitlerde bir 
zarar yapıp yapmadığı anlaşılmak için 
laboratuvarda tecrübeye bırakılmıştır. 

'.Ayni zamanda bu çiğitlerin toprak için
de de tecrübesi icra edilecektir. Makine 
62-67 derece arasında sıcaklık vermekte
Clir. Makinenin daha emin ve muvaffa· 
kiyetli iş görmesi için regelatörle te"11i· 
zine ihtiyaç görülmektedir. 
Yağmursuzluktan kozaları bltmiyen 

\•e pembe kurd tehlikesine maruz kalan 
Topraklı ve hnvalisindeki köyler, vergi· 
den afları ve Ziraat Bankası taksitleri· 
nin tecili için müracaatta bulunmuşlar
dır. 

BUrhaniyenin kurtuluş bayramı 
Bürhaniye (Hususi) - Kurtuluş 

bayramı coşkun tezahüratla kutlulan -
·, dı. Şehrin muhtelif yerlerinde taklar 
yapılmıştı. O gün kasabanın istirda -
dındaki vaziyet aynen tekrar edildi. 
Bundan sonra istiklal marşı ile merasi
me başlanarak nutuklar söylendi. Bil
hassa belediye reisi M. Taylı ile E. 
Cengızin ve Cemal Atamcr'in nutuk -
lan çok heyecanlı olmuş, müteakıben 
geçit resmi yapılmış, gece fener alay
ları icra edilmiştir. 

Barbn refikimiz 14 yaıında 
Bartında ötedenberi muntazam bir 

surette intişar etmekte olan Bartın re
fikimiz on dört yaşına basmıştır. Ken
disini tebrik eder, uzun ömürler di -
[eriz. 

Adananın bir 
Aylık vukuat 
Plançosu cndelesi yapılmıştır. 25 fıkara infak C· 

dilmiş, 14 metruk ve ikiz çocuklann iaşe 
Adanada geçen ağustos ayı içinde 11!5 bedelleri nakden verilmiş, 28 acezeye 

kişiye çiçek ve 18i kişiye tifo aşıları tat- memleketlerine eitmek üzere yol para
bik edilmiştir. Yine bu ay iç41de 187 Ö· ları temin edilmiştir. 
lüm vukubulmuş, 100 diri ve iki de ölü Belediye tabibliği polikliniğinde 768 
doğum olmu§tur. Bir ay içinde zabıta hasta muayene edilmiş, bunlardan 190 
vak'ası olarak 109 dövme, 15 kesici aletle hastanın reçeteleri yapılmış, 406 sına be
yaralama, l suda boğulma ve iki kızlığı dava iluç verilmiş ve 172 hasta da meın
bozmak üzere 127 vukuat kaydedilmiştir. leket hastanesine yatınlmıştır. Serseri 

Adana belediyesi tarafından da ağus- ve başıboş köpeklerle açılan mücadelede 
tos ayı içinde 2294 yerde karasinek mü- 275 köpek ve 237 kedi öldürülmüştür. .............................................................. 

T Ü ney içmelerinin fena vaziyeti 

Çankırı (Hususi) - Burada §irnendi- J Bu su hakikaten şifalı mıdır? Bu tet
fer güzergfıhında Tüney köyde gayet şi- kik edilmiş değildir. Şifalı bile olsa bu 
falı olduğu söylenilen ve bilhassa ağus- vaziyette bu sudan istifade etmek müm
tos nyında çok rağbet btilan bir içme kün olmasa gerektir, bunun için alaka· 
vardır, fakat köyde sıhhi şeraiti haiz ve darlar bu su civarında sıhhi tesisat, ihti
ikamete rnüsaid yer yoktur. Bunun için yaca kafi hela ve ikamete rnüsaid hiç de
gidenler kaya diblerinde gecelemekte- ğilse birkaç baraka yaptırmalıdırlar. Bu-
dir. Bu su içenlerde en kuvvetli müshil b evsım· de bı:>ı: b" ki . ld'Y• · . . . raya u m -s- ın şı ge ıgını 
tesırmı yapmakta, ağustosta panayır te-
rine dönen içme civarı da bu yüzden ta· de kaydetmek IB.zımdır. Bu i§in ehemmi-
affünden geçilmez ve durulmaz bir hal yetini göstermektedir. Resim 'lüney iç· 
almaktadır. İçmede her ziyaretçiden köy mesinden istifade için bir aileyi ikamet
sandığı hesabına be~ kuruş ücret alın- gah ittihaz ettikleri bir kaya dibinde 
maktadır. göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Be, Diyor Ki : 

- Son günlerde bizim bi· 
· radere bir hal geldi Ha -
ıan Bey, 

veriyor. 
... Neye benzeteceğimi 

pşırdım.. 

Hasan Bey - Modaya 
benzet azizim!. 

9ıtyfa 1 

' Büyük tarih kongresine iştirak etmek üzere dün 
ıehrimize gelen Cenevre Üniversitesi profesörü 

meşhur alim Pittard'ın mühim beyanatı 

(Baştarafı 1 nci sayfada) İnsan hayatındaki bu değişi~lik ilk ola• 
dan profesör Hasan Cemil, kurumun ge- rak Anadoluda başlamış ve Tuna üze • 
nel sekreteri, meb'uslarımızdan profesör rinden garba intikal etmiştir. 
Muzaffer ve İsmail Müştak Mayakon, İşte, Türklerin tarihteki büyük rolü 
kurum azasından Maarif Vekaleti talim bundan ibarettir. Biz garblılar size borç
ve terbiye heyeti reisi İhsan, Selim !uyuz. Cihan medeniyetinin esaslannı 
Nüzhet ve Ercümend Ekrem tarafından siz Türkler kurmuşsunuzdur. 
karşılanmışlardır. Medeniyet devri de, işte bu tarihten 

Profesör Bayan Afet tarafından pro - itibaren başlamıştır.> 
fcsörün refikasına ve asistanına buketler Profesör Afetin muvaffakiyctlcri 
verilmiştir. Gerek profesör ve gerek re- Prof. Pittard bundan sonra Bük.reı 
fikası, karşılanmadan çok mütehassis ol- kongresinden bahsetmiş ve prof. Bayan 
duklarmı söylemişler, teşekkür etıniş - Afetin kongrede kazandığı büyük mu -
lerdir. vaffakiyeti sitayişle anmıştır. 

Profesör Pittard, geçenlerde Bükreşte Hatırlardadır ki, Bayan Afet Bükre§ 
toplanan ve profesör Bayan Af etin ri • kongresinde iki komünikasyon yapmış ve 
yasetindeki heyetimizin de i~tirak ettiği kongrenin Antropoloji seksiyonuna reil 
arkeoloji ve antropoloji kongresine de seçilmiştir. 

riyaset etmiştir. İkinci beynelmilel Antropoloji kongre-
Profesör Pittard, refikası ve asistanı si 1939 da İstanbulda toplanacaktır. 

Tokatlıyan otelinde misafir edilmişler • Profesörün tezi 

di~ayli sert bir denizde yapılan yolcu· Prof. Pittard tarih kongresinde cNeo-
luğun verdiği yorgunluğa rağmen, bir !itik devrinde Avrupa ile ön Asya mü • 
genç kadar dinç ve neşeli görünen profe· nasebatı. hakkında hazırlamış olduğu 
sör, Tokatlıyan otelinde matbuat mü - pek kıymetli bir tezi okuyacaktır. 
m(ssillerini kabul edere'k şu beyanatta Türk köylüsü 
bulunmuştur: (Mahperi) eserile büyük söhret ka an· 

c- Yalnız benim konuşmamı istiyor - mış olan tanınmış muharrir ve mu llif 
sımuz. Fakat ben, bütün hır sene sizle Bayım Noel Rogcr ..Pittard i e arkadaşı -
konuşabilirim. Bu takdirde oturup b .. ni mıza şunları söylemiştir: 

dinliyccek misiniz? . <- İlk tanıdığım Türkler köylü Turk-
İlk defa 30 sene evvel, ikinci defa da ler olmuştur. Bunların misafırp~rver:ıği-

1928 de Türkiyeye geldim. Her defasında ni kat'iyyen unutamam. Temiz, pak oda
da memleketinizde gördüğüm hüsnü ka- larında büyük bir nezaketle bizi kabul 
bul bende silinmez bir intıba bırakmış - eden bu asil insanlar, bir öğünlük ye • 
tır. Bizzat şahidi olduğum büyük inkılfıb meklerini bile bizle paylaştılar. 
ve terakki hamlelerinizi hayranlıkla tak· Tü~k köylüsüne has olan bu karakteri 
dir ederim. Anadolunun her tarafında gördük.> 

Bu terakki ve inkişafları gördükten ~talyan profesörü de geldi 
sonra, garblıların 'lürkiye ve Türklere Tarih kongresine iştirak edecek olan a-
karşı ne kadar yanlış fikirler besledikleri !imlerden İtalyan profesörü Ettory Rossy 
açıkça meydana çıkar. de bu sabah Rodi vapuru ile şehrimize 

İlk seyahatimden sonra Türkiye ve gelmiş ve Tarih Kurumu azalan tarafın. 
Türkleri garbda tanıtmak üzere iki kon· dan hararetle karşılanmıştır. 
f erans verdim. Profesör Pittard 

Bilahare Balkan harbi esnasında Pa· 
ris ve Cenevrede de ayni mevzu üzerin· 
de konferanslar verdim. 

Umumi harb senelerinde dahi, Türki
ye ve Türkler hakkında edindiğim ka -
naate istinaden, suitefehhümlerin izale -
sine ve hakikatin meydana çıkarılmasına 

Profesör Pıttard clrklar ve tarih», 
.«Türkiyenin yeni çehresi» eserlerin -
den başka, İsviçre kafatasları üzerin -
deki büyük etüdü, Balkan yarımada
sı antropolojisi üzerinde ilk ehemmi -
yetli tetkikleri ve 1928 senesinde Ana
doludaki seyahati neticesinde A.dıya -çalıştım. 

Harf inkılabı manda yaptığı keşfe dair etüdü ve 
İkinci seyahatim esnasında, l92B de, en muhtelif antropoloji mecmualarınd1 • 

fazla dikkatimi celbeden hadise harf in- ki bir çok milli tetkiklerile cihanşü -

k 1.b olmuştur mul bir şöhret ve mevki sahibi olmuş 
ı a 

1 
• b" "1· d h B""k 1 İstanbuldan başlıyarak, Ankara, Di - ır a ~. ir ve wa ıren. u reşte topa • 

yarıbekir ve Anadolunun bütün köşele· .nan re.sı .?lduW:1.~~rı~ ~~t~m~syonal 
rinde köylüler tarafından yeni harflere antro.polo31 enstı~u~unun ı?.cı bey -
karşı gösterilen rağbet, takdir ve hay • n?lm~el antropo~oJı - arkeoloJı - pre -
rnnlığımı mucip olmuştur. hısto.n~ ~on?.1"esınd~ bulunmuş, ora -

Bütün Anadoluyu dolaşıp bu hummalı dnn ıkıncı ~u~k tarıh kur~ltayının ça
fnaliyeti gördükten sonra, Ankarndan lışmalarma. ı~tırak etmek u~er~ kuru •. 
geçtiğim sırada, Maarif Vekilinin ricası m~n. davetı ile memleketımızc gel .. 
üzerine gördüklerim hakkında bir kon - mıştır. 

Tarih sergisi f erans vermiştim. 
İşte bütün bunlar bende silinmez bir 

hatıra bırakmıştır ve bundan dolayı, tek
rar Türkiyede bulunduğumdan kendimi 
bahtiyar sayıyorum. 

Türk medeniyeti 
Şunu kaydetmek isterim ki Türk Tarih 

kurumu bizatihi Türk medeniyeti olan 
Hitit medeniyetinin geçirmiş olduğu bil· 
tün safahat ve inkişaflan meydana çı -
karmış, muazzam eski bir medeniyeti 
tekrar canlandırmıştır. 

Türklerin ceddi olan Hititler ve bun
lann cedlcri, yüz binlerce senelerden -
beri hep Anadolu topraklarında yaşa -
rnışlardır. Bunlar, muhtelif devirlerde, 
muhtelif isimler taşımış olmakla beraber 
sizin öz ccdlerinizdir. 

Kongre ile birlikte açılacak olan bil· 
yük tarih sergisi hazırlıkları da bitmek 
üzeredir. 

Davet 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek -

reterliğinden: 

20 eylıil 1937 tarihinde Dolmabahçe sa
rayında açılacak olan ikinci Türk tarih 
kurultayı ve sergisine bütün saylav ar -
kadaşlar davetlidir. Girmek için hüviyet 
varakalarını göstermek kafidir. 

Ankara muhteliti lzmir 
muhtelitini yendi 

İzmir, 14 (Hususi) - Bugün Anka-
Esasen bence tarih, insanın yaratılışı ra muhteliti ile İzmir muhtcliti karşı -

tarihile mukayyettir. Anadoluda ilk gö· )aşmış ve İzmir muhteliti bire karşı 3 
rtilcn insanlar Türklerin ceddidir. sayıyla yenilmiştir. 

İnsanlar, tarihden evvelki devirlerde Yeni celbedilen oyuncularJa takvi -
göçebe olarak yaşamışlardır. Bu göçebe ye edilen Ankara muhteliti sahaya tam 
hnyatı köpek, inek, koyun ve domuz gi- kuvvetile çılmııştı. Buna mukabil za -
bi hayvanlann clılileşmesinden ve huğ- ten zayıf olan İzmir muhtelitinde bu -
day, arpa gibi diğef zeriyatın istihsalin· gün Said, Enver, Basri ve Doğan da oy 
tien sonra, nihayete ermiş ve insanlar namıyordu. Birinci devrede Ankaralı
etabli bir hayata intıbak etmişlerdir. Bu lar 2, İzmirliler bir gol atmışlardır. 
hayat istikrar bulduktan sonra insanlar Ankara ikinci devrede daha güzel 
milletler teşkil etmişlerdir. oynadı ve üçüncü golünü de attt. 
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Ortaköy kazasını yapan 
şoför tevkif edildi 

t HADiSELER 
KARŞISINDA 

Alaturka bu ise .• . 
Bir arkadaşım koluma girdi: 
- Nereye? 

' 

[Kadın gözile A_vrupa 1 

Paristen ilk intıbalar 

Evvelki akşam Ortaköyde Gaıata - sefer de kadınlar karşıma çıktı, demiş

- Hiç şöyle dolaşıyordum .. 
- Vaktin var mı? 
-Var. 
- Seninle bir yerde biraz otursak. 
Razı oldum: 

Paris ilk dakikalarda kalabalığı ve başdöndürücü 
sür'ati ile insanı sersemletiyor. Fakat çok geçmeden 

o size ve siz ona alışıyorsunuz 
&aray lisesinin önünde bir kamyon ka- tir. 
zası olmuş ve kaza Huriye isminde bir 
kadının ölümü, Şahende ismindeki ar
kadaşının da yaralanmasile neticelen-

- Peki oturalım. Y•z•n ı Mu••••• T•h•ln Berk•nd 
Alemdarda Mebrukeyi 

yarahyanlar mahkemede 
Beni bir bahçeye götürdü. Yanyana sı

ralanmış masalardan birine ~turduk. 
Karşımızda salaş bir kerevet vardı. Ar· 
kadaşım elini salaş kerevete doğru uzattı: 

-7-

mişti. Alemdarda metresi mebrukeyi ya-
Dün, müddeiumumi muavinlerin - ralıyan Yunus isminde biriyle, suç or

den Ahmet Remzi ile, Sultanahrnet takları i~usa ve Ahmet dün adi.iyeye 
2 nci sulh ceza hakimi SaJahattin ka- verilmişlerdir. 
za mahallinde bir keşif yapmışlardır.! İlk tahkikatla meşgul olan rnüdde-

Bu keşif neticesınde kamyonun tu-ı iumumi muavinler-inden Orhan Könı, 
kib ettiği Eminönü - Bebek tramvayı- suçlu:arı Sultanahmet 3 üncü sulh ce
nın arkasında çok fazla bir sür'atle git- za mahkemesine göndermiştir. 
tiği ve tramvay arabasına çarpmC\mak Hadise şudur: Yunus bir müddet 
için direksiyonu sola kırması yÜ7.iln -, bcrnber yaşadığı metresiyle geçenler -
den kazaya sebebiyet verdiği tah<:ık - de bir kavgayı müteakıp ayrılmış, fa
kuk etmiştir. Kamyonun büyük bır kat sonra böyle yaptığına müteess:r o
sür'atle gittığine ikinci bir delil, çarp- forak, barışmıya karar vermiştir. Bu 
tığı bir elektrik direğinin tamamen e- maksatla evvelki akşam arkadaşı Mu ... 
zilmiş ve eğrilmiş olmasıdır. stı ile beraber kadının yanına sığındığı 

Suçlu şoför dün adliyeye götüriiı - ağabeysinın Alemdardaki evine gide -
müş ve Sultanahmet 2 nci sulh ceza ıek, barışmak teklifinde bulunmuş -
hakiminin huzuruna çıkarılmıştır. Şo- 1 tur. Ancak teklifi kabul edilmeyince, 
för Hayrinin yapılan sorgusu netice •

1 

aralarında kavga başlamış ve Yunus 
sinde tevkifine karar verilmiştir. bıçağını çekerek genç kadını ağırca bir 

Hayri, hadisede bir kabahati olma- ~ekildc yaralamıştır. Bundan sonra, 
dığını, direksiyonu sola kırmak mec - yakalanacağını anlıyan suçlu kaçarak 
buriyetindc olduğunu söylemektedir. manav Ahmedin dükkanında saklan -
Şoför ifadesinde: mıştır. • 

- Direksiyonu kırmasaydım, bu se- Su1tanahmet 3 üncü sulh ceza hfı -
fer de başka bir kaza vukua gelecek, kimi Kamil, her üç suçlunun da sor -
tramvaya asılan çocukları ezecektim.. gusu neticesinde tevkiflerine lüzum 
Ben vazifemi yaptım, ne yapalım ki bu görmüştür. 

ltalya kararları tanimıyor 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

gemisini torpillemek üzere olan bir de· 
nizaltı gemisini yakalayıp zaptettiğini 

bildiriyordu. 
Londra menşeli telgrafta ise İngiliz a

mirallık dairesinin bu haber karşısında 
ademi mn!Umat beyan ettiği bildiriliyor
du. Telgraflar şunlardır: 

Belgrad 14 (A.A.) - Selanikten Po~ 
litica gazetesine gelen bir habere göre 
bir İngiliz harlı gemisi, bir denizaltı Go· 
los açıklarında bir Sovyet petrol gemisi
ni torpillemek üzere iken bu denizaltıyı 
yakalayıp zaptetmiştir. Denizaltının İn -
giliz harb gemisinin toplarınm tehdidi al
tında stop etmiş ve bütün mürettebatı -
nın esir edilmiş olduğu rivayet edil -
rnektedir. 

«Vakti gelince, Moskov:ı ile arn -
mızdaki hesabı, hiç bir harici müdaha
leye lüzum hissetmeden doğrudan doğ
ruya göreceğiz.• 

An laşma imzalandı 
Londra l4 (Hususi) - Akdeniz kon -

ferar.sının son toplantısı bugüıı Nyon -
da yapılmış ve korsanlığın önü:ıe geçmek 
üzere cumartesi günü aktcdilen anlaş -
ma, bütün mümessiller tarafıııdan im -
zalanmıştır. 

Anlaşma derhal tatbik edilecektir. 
Konferans reisi Delbos, Nyonda yal -

nız denizaltı gemilerinin tarruzu mese -
lesinin halledildiğini ihtar etmiş ve di -
ğer mümasil meselelerin yakında Cenev
rede görüşüleceğini söylemiştir. 

Delbos, imza edilir edilmez mer'iyete Politica gazetesi muhabiri, bu denizal-
tının tabiiyeti hakkında hiç bir şey söy- girecek olan bu rnuahedenin ehemmi -
lememektedir. yeti, Akdeniz milletleri menfaatleri çer-
İngiliz Amirallık dairesi ne diyor? çevesini aştığını, zira, büyük beynelmilel 
Londra 14 (A.A.) _ Amiralhk dairesi deniz yollannın emniyetini temin eyle

bir İngiliz harb gemisinin Golos açıkla - diğini ilave etmiştir. 
Delbos, Balkan antantının te'klifi üze -

nnda bir Sovyet petrol gemisini torpil- rine FT-ansa ile lngilterenin italyayı da 
lemek üzere bulunan bir denizaltıyı ya -
kalamış olduğuna dair bir Yugoslav ga - Akdenizdeki anlaşmaya iştirake da.vet 

ettiğini kaydetmiştir. zetesinde intişar etmiş olan haberden 
Litviaofun sözleri ademi malUmat beyan etmektedir. 

B a benze b. h b b b h Lo Litvinof, Fransa ve İngilterenin biitün un r ır a er :u sa a n- . . .. .. 
drada şayi olmu_ştur. Bu haberde bu harb Akdenızın kontrolunu deruhde etmiş ol-

. · · M ı hl ld w • 1 ~ maJarından dolayı memnunivet beyan gemısının a ava zır ısı o ugu ı cave ' • • • 
edilmekte idi. Halbuki bu zırhlı Mon • eylemış ve hıç bir beynelmilel mukave -
d t d · l · · ll k d' . . lenin Sovyet Rusyayı lüzum gördüğü ros a emır emış ve amıra ı aıresıne . . 

l .1.. •. • , d k h" takdırde dığer bütün denizlerde olduğu ya nız oraya vusu unu ış ar e ere ıç . . . 
b" h"d· d b h t · r gıbı Akdenızde de bizzat kendi deniz 
ır a ıse, e~ ~ ~e mem_ı~ ır. kuvvetlerini bulundurmak hakkını ihlal 

Lo d 1,. a(aAıaAg)errusı M . . f cdemiyeceğini ehemmiyetle kaydetmiş-
n ra , . . - « aıaıa» n- t• L"t · I b · · 

g ·1 · hl S 1• "kt M d , . ır. ı vıno undan maada muharıplik 
ı ıkz ~r ısı, . e a1nı ten on ros a g;t- haklarının tanınması hakkında hiç bir 

me uzere emır a mış ır. 

- Sahneye bak! 
Salaş kerevete baktım. Üç kadın yan· 

yana oturmuşlardı. Biri zayıfın zayıfı idi, 
ikinci ferah ferah yüz yirmi kilo gelirdi. 
Üçüncüsü yetmiş yaşında idi. Zayı -
fın zayıfı çok meşguldü: Evvela sağ eli
nin başparmağının tırnağile, sol elinin 
tırnaklarını, sonra da sol elinin başpar
mağının tırnağile sağ elininkilerini te
mizledi. Temizlenen tırnaklarını ışığa 
tuttu, sırıttı. 

Yüz yirmi kiloluk çorablarını çekti. 
Ayakkablar:mdan birini çıkardı. Altına 
elile dokundu. Sonra tekrar giydi. Başı
nı kaşıdı. Burnunu sildi. Yetmiş yaşında
ki bir aynaya baktı. Bir cımbızla yüzün
den birkaç tüy kopardı. Tekrar aynaya 
baktı. Burnunu büktü. 
Kemancı erkekti. Boyunbağını çözdü. 

Yakalığını çıkardı. Omuzuna bir yazma 
mendil attı. Utcu da erkekti. Otururken 
pantalonunun paçalarını yukarı çekti. 
Altından uzun donu gözüktü. Kemençe
ci erkek kemençeyi eline almadan avu
cuna tükürdü. Tükürüklü avucunu öbür 
avucuna sürdü: Kemençeyi tuttu. Defli 
erkek hanende, guya şaka olsun diye, 
yüz yirmi kiloluk kadının başına defi 
giydirdi. Yüz yirmi kiloluk kırıttı, sıs
kanın sıskası bir cimdik attı. Yetmiş ya
şındaki buruşuk yüzünü bir kat daha ou
ruşturdu. Defe vuruldu. Mızrablar oyna
dı, yaylar çekildi. Kadınların hepsi ayrı 
ayrı makamlardan okumaya basladılar; 
arkadaşıma sordum· 

- Bu ne bu? 
- Alaturka musiki! 
Bağırdım: 

- Garson! 
Garson geldi: 
- Emredin bayım. 
- Rakı getir! 
- Ne kadar getireyim? 

Pcıristen 

Paristeylın. .. İlk dakikalarda kalaba
lığı, geliş gidişi, otomobil ve otobüslerile 
insanı şaşırtan bu muazzam şehir, yavaş 
yavaş bir kuzu gibi size yaklAşıyor, o si
ze ve siz ona alışıyorsunuz. Bir defa o
nunla dost oldunuz mu artık korkmayı
nız, üstünüze hücum ediyormuş gibi u
zaktan hızla gelen otomobil çivili yolun 
başında birdenbire durup size yol vere
cek .. Şehrin yedi kat derinliğinde bir arı 
kovanı gibi vızıldayan metropoliten, e
lektrikli okile size cşuradan gitme; bu-
radan git!> diyecek ve ilk günleri size 
karmakarışık gibi görünen her şey, ya
vaş yavaş tabii şekline girerek düzelecek 
ve kolaylaşacak. 

Büyük şehirde, kalabalık şehirde ya
şamak bizim İstanbulda yaşadığımız' gi
bi basit değil ... Maamafih, böyle iken 
ben, çok defa Galatasarayda bir kaldı

o ka- rımdan ~tekisine geçmek için çektiğim - Ne kadar çok getirebilirsen 
dar çok getir! 
Arkadaşıma döndüm: 
- Alaturka musiki bu ise, dedim, ayık 

kafayla ne seyredilir, ne de dinlenilir? .. 
Tevekkeli alaturka, içkili gazinolardan 
ayrılamaz demiyorlar. 

güçlüğü orada Etoile meydanını geçer
ken çekmedim dersem mübalağa ettiği

me zahib olmayın. Çivili yollar Parisin 
geliş gidişini otomatik bir şekilde tan
ı.im etmiş ve o yollardan geçtikçe, yaya-
ların ezilme tehlikesi yok. 

/3met HulUsi Yalnız Pariste, bizim İstanbulda yap-
- .. --................................................ tığımız gibi, sokaklarda sallana sallana 
bu denizdeki İngiliz muhriplerin mik- dolaşmak ve gezinmek isterseniz buna 
tarı kırka baliğ olacaktır. imkan bulamazsınız; çünkü herkesin a-

Fransız filosu celesi var, herkesin gideceği yere bir an 
Brest, 14 (A.A.) - Audacieux, Fan evvel eıişmcsi lazım. 

tasque, Terrible muhripleri ile Cyclo - . .. . 
ne, Mistral, Sirrocco, Tyhon, alcyon ve Bır gun s~rgıaen ~ıkmış, Cencorde mey 
Tornade Fransız torpidoları bu sabah danında, inşaat dolayısile önü kapalı o
Akdenize hareket etmişlerdir. , lan Metro istasyonunu ararken, bir sa-

Londra 14 (Hususi) _ Akdeniz an-J niye etrafıma bakacak oldum, arkamdan 
laşmasınm metnini tebellüğ. ettikten bisikletile gelen bir bulvar ç<?<:uÇ'v. gü-. 
sonra dünden beri Berlin ile daimi su- lerck seslendi: ) · -
rette temas halinde bulunan Roma hü- - Köyde mi dolaşıybrsunuz madam! -
kumeti, bu akşam, yapılan anlaşma Bir de b~ktım ki, ~ö.z kapa.~ıp açacak 
hakkında cevabını bildirmistir. kadar az bır zaman ıçınde dort tarafım 

İtalya, cevabında Nyonda verilen ot~mobil ve ot.obüslerle. çevrelen~~ş ... 
kararları kabul etmiyeceğini bildir • tç;mden, o dakıkada benım acemilığıme 
mekte ve umumi kontrol i~inde kendi kufredenlere hak verdim ve hemen kal
mevkiile mütenasip bir vazife ayrıl _ dırımın üzerine koştum. 
mamış olduğuna işaret etmektedir. Parisin yüz binlerce otomobil ve oto-

B . .. . kayıt bulunmadığını da müşahede et -
u vazıyet uzerıne gece nerhal te- . t• 

] f mış ır. 
e onla Belgradı aradık ve ilk haberi L"t · f Akd · d k 

1 
k "h 

P 1• . . .. _ .. ı vıno , enız e orsan ı nı ayet 
veren o ıtıka gazetesıle gorustuk. Fo- b 1 .... d w t kd' d ·ı ·d b k d 
ı ·ı·k . . · .. u •ua ıgı a ır e, ı erı e aş a te • 
ı ı a gazetesınden bıze şunlar S'lylen- b" 1 d'" ·· k 1. ldiğ" · ·1· 

di: .ır flr uşun~e azım ge ı~ı ı ave et· 
tıkten sonra lspanyol cumhurJyetine ait 
ticaret gemilerine hiç bir himaye bahşe
dilmemiş olmasına teessüf eylemiştir. 

•- Biz bu haberi, telgrafta gördü -
ğünüz gibi, Selanikten aldık. Mevsu : 
kiyetine kailiz. Fakat ayni zamanda si
zin gibi biz de şimdi Londradan Ami -
raJlığm bu hadise hakkında ademi ma
lumat beyan eden telgrafını . aldık. Biz 
haberin gizli tutulmak istendiğini zan
nediyoruz. Maamafih hadiseyi teyid e
decek yeni bir haber de alınış değiliz.» 

Bundan başka, Akdenizde hnyati büslerinin her saniye nasıl olup ta bir
menfaatleri olduğunu iddia eden İta!- birlerine çarpmaclıklarına hayret etme
ya, umumi kontrol işinden Fransa ve mek elimden gelmiyor. Bir gün bir oto
İngiltere ile müsavi haklar istediğini be mobilim olursa ve bunu kendim kulla
yan etmiştir. nırsam, herhalde Paris bulvarlarına doğ-

İtalyan cevabından anlaşıldığına ru gidecek cesareti kendimde bulamıya
göre, Roma hükumeti Adriyatik deni- cağıma eminim. 

ltalyanlarm tehdidi 
Roma, 14 (Hususi) - İtalyan gaze

telerinde Sovyet Rusya aleyhine çok 
şiddetli yazılar intişar etmektedir. Bun 
farın arasında Virginio Gayda, Giorna
le d'İtalia gazetesinde yazdığı bır ya -
zıda şu şayanı dikkat mütaleada l>u -
lunmaktadır: 

Balka n antantı namına 
Balkan antantı namına söz söyliyen 

Puriç, Nyon anlaşmasını umumi sulhu, 
tarsin edecek bir amil olarak selamla -
mıştır. 

İngiliz filosu 
Londra 14 (Hususi) - Bahriye neza

retinden bildirildiğine göre: Cairo ha

fif kruvazörü ile bir filo klavuzundan 
ve sekiz torpido muhribinden rr.ürek
kep olan sekizinci muhrip filosu kor -
sanlığa karşı karakol vazifesini ifaya 

iştirak etmek üzere Akdenize hareket 
etmiştir. 

Filo. Akdenize vasıl · olduğ uzaman 

zinin kontrolünden imtina etmekte • Maamafih, Pariste, otomobil kullanan 
dir. yüzlerce kadına rastlamadım sanmayın ... 
İngiliz ve Fransızlar nasıl çalışacaklar Hem de maalesef en acele eden ve yol 

Londra 14 (A.A.) - Salahiyettar me- ı nizamlarına en az uymak istiyen de on
hafilde beyan olunduğuna göre Akde- lardı. 
nizdeki kontrol işi hakkında nasıl teşriki Tanıdığım bir Fransız madamı beni 
mesai edeceklerine dair İngiltere ve bir gün otomobilile Versaya götürecek 
Fransa anlaşmışlardır. oldu. Yolda bir iki defa korkudan kalbim 

Bu hususta mıntakalar tahsis edilme- yerinden oynadı. Şimşek gibi koşuyor 
miştir. Öyle ki icabında bir İngiliz ge _ ve önündeki hiçbir maniayı afiedemiye
misine tecavüz Fransız mıntakasında da rek bir düzüye ileri atılmak istiyordu. 
vuku bulsa taarruza uğrıyan ticaret ge- Kocası yavaşça kulağıma fısıldadı: 
misinin yardımına gidebilecektir. Yalnız, - Karımda da bütün otomobil kulla
bahriyeliler arasında değil, Fransız • İn- nan Fransız kadınlan gibi, yol nizamla
giliz hava kuvvetleri arasında da sıkı bir rına itaat etmek isteıniyen serkeş bir ruh 
te§l'.ijti mesai teSis olunaCaktır. var. Fakat &örüyorsunuz ya, işaret me· 

bir manzarcı 
muru onu da ötekileri gibi yerine mıhla· 
makta tereddüd etmiyor. 

Maamafih, yollar da insana koşmak 
hevesi vermiyor değil! Avuç içi gibi 
dümdüz ve gözün görebildiği kadar u
zun, nihayetsiz ... Mide ve barsaklar bir· 
birinin içine girmeden, hatta omuzlar 
bile sallanmadan, iki tarafı yemyeşil 

yollardan, kayıyor gibi gitmek az zevkli 
bir şey mi? 

Yalnız şehir haricindeki yollar değil, 

Parisin hemen bütün sokakları asfalt di). 
şeli ve geniş... Hele iki tarafı ağaçlıklı 

caddeler o kadar güzel ki insana bir park
ta dolaşıyorum hissini veriyor. Bu da 
şimdiye kadar İstanbulumuzun hasret 
kalclığı bir hususiyet. .. Taksimi Harbiy~ 
ye bağlayan yolun ortasındaki ağaçlar• 
dan başka, birkaç sene evvelsine kadar 
şehrin sokaklarında ağaca benziyen bir 
şeye rastlanmıyordu, son yıllar İstanbul 
tarafında yeni açılan bulvarlarda büyük 
eksiklik, Çok şükür, göz önünde tutul· 
maktadır, fakat bu kadarı kafi mi? 

Bütün büyük garb şehirlerinde oldu
ğu gibi Parisin bir güzelliği daha genif 
meydanları ve havuzları... Beyaz mer• 
merler arasından fışkırarak yükselen bu 
sular etrafa çok başka bir güzellik ve 
zenginlik veriyor, 

Louvre müzesinden çıkınca Tuileries 
bahçesinin,, ta büyük takızafere kadar u
zanan havuzları, yalnız gece ışıklar al• 
tında değil, günqüzün bile gözleri kuv• 
vetle kendisine çekiyor. Bu sular, yeı 
yer, şehrin muhtelif meydanfarmda, eti 
~el bir süsten daha güzel . bir ihti§ant! 
la yükseliyorlar. 

Bizim şehir mütehassısının, 1stanbulll 
süslerken böyle geniş meydanları, baıı. 
çeleri ve havuzlan unutmamasını canı 
yürekten diliyorum ve bunların 1stanbu
lumuzun güzelliğine katacakları güzelli
ği tasavvur ederek şimdiden seviniyo
rum. Acaba bir gün İstanbulu da, bütün 
garb şehirleri gibi asfalt, temiz caddele
ri, iki taraflı ağaçlarla bezenmiş bulva~ 
ları, yeşil parkları ve billur sular serpeıa 
havuzlarile görmek bize nasib olacak Jl1I 
dersiniz? . 

Parise ilk defa giden yabancılar, il~ 
günleri, geniş caddelerden akan insa4. 
seline bakarak biraz şaşırıyor ve biraz dl 
yoruluyorlar. Hatta eben bu gürültüye 
ve didişmeye tahammül edemem!> diye
rek bir parça ümidsizliğe bile kapılıyor
lar; fakat bu, dediğim gibi, ilk günleriıı 
acemiliğinin getirdiği muvakkat bir ser
semliktir. Bir hafta geçmeden Parisirl 
çok sevimli ruhu bu yabancıların ruhile 
kaynaşıyor ve ondan sonrası kolaydır 
artık. 

İnsanı şaşırtan bir şey de, büyük sıfa• 
tile anlatılamıyacak kadar cesim mağa• 
zalar. Fakat bu mevzu kadın okuyucula• 

rımı yakından alfikadar ettiği ıçm ma
ğazalardan uzun uzadıya bahsetmeğt 
başka bir güne bırakıyorum. 

M. Berkand 
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Melek ve İpek'te bu sene 
göreceğimiz filmler 

Bunların arasında halen lstanbulda çevrilmekte 
olan iki Türkçe film var 

lıfarlene Dietrich, bu ıene göreceğimiz Çıplak Melek filminde. Güzel yıldızın 
bu filmde giydiği elbise 7000 dolara mal olmuştur. Bundan başka saçlarının par-

laklığını artırmak ~in saçlarına 100 dolarlık altın tozu serpmi§tir. 

~u sene Melek ve İpek sinemaları İs- ı Coopcr, J_can Art~ur. Türkçe sözlü. 
ca bul halkına hep seçme eserler suna- 3 - Ası gencralın son emri: Gary Coo-

d~klardır. Amerikanın en muazzam pro- per, Madlen Carroll. Türkçe sözlü. 
Uks· e ıyonları Avrupanın da en parlak 4 - Laurel ve Hardy ve ikizleri. Türk-
~~rleri katılarak bir §Sheserler serisi çe sözlü. 

\'ücude getirilmiştir. 5 - Kaplanlı kız: Dorothy Lamour. 
~u parlak programın bir kısmını oku- Türkçe sözlü. 

~cularımıza bildiriyoruz: 6 - Hind. mezarı: Türkçe *1ü. 
Melek sineması 7 - Mihracenin gözdesi: Türkçe sözlü. 

~ - Kontes Valevska: Greta Garbo, 8 - Kartace muharebeleri: Türkçe 
arıes Boyer. sözfü tarihi film. 

2 - Çıplak melek: Marlene Dietrich. 9 - İstanbul senfonisi: Türkçe yerli 
d 3 - Leylaklar açarken: Jeanette Mac- film. 

01'lald, Nelson Eddy. 10 - Kan davası: Silvia Sidney. Renk-
4 - Zehir: Charles Boyer. li film. 

~ 5 - La daıne aux camelias: Robert 11 - Cczair batakhaneleri. 
aylor, Grcta Garbo. 12 - Gönüllü taburu: Marie Bell, 
6 - Ateş böceği: Jeanette Macdonald. Charles Vanel. 

'l{.7 - La Boheme: Marta Eggert, Jan 13 - Kara korsan: Frederic Marsch, 
ıepura. Franciska Gaal. 

C 8 - Napoli geceleri: LTan Kiepura, 14 - Londra postası. 
ladys Svarthout. 15 - Esirler gemisi. 
9 - Aşkım senindir: Marta Eggert. Görüldüğü veçhile İpek sintması; ha-
lO - Sevda yarışı: Annabella. len İstanbulda hazırlanmakta olan iki 

C 11 - Gönül yolu: Clark Gable, Joan büyük türkçe filmi gösterecektir. 
rawford. Bunlardan maada, gösterecek olduğu 

C 12 - Saratoga: Joan Harlow, Clark filmlerin bir çoğunu türkçeye duble et~ 
llble. ' tirmiştir. 

•İpek• ~eması Bu itibarla pek mühim bir milli ihti· 
ttı 1 - Güneşe doğru: lstanbulda çevril- yacı karşılıyan cİpek> sinemasının bu 

ekte olan yerli film. meşkur faaliyetini cSon Posta> takdir 
2 - Maceralar kralı Bufalo Bill: Gary eder, müteşebbislerini tebrik eder. 

SON PO.STA Sayfa 1 

"Oğlunu tramvay 
altına atan baba 

ben miyim ? ,, 
Dünkü gazetelerde: <Evladını tramvay 

altına atan ihtiyar sarhoş!> serlevhasını 
görünce hemen herkes ayni müthiş ür -
.pertiyi duymuştur. 

Fakat zabıtanın gazetelere verdiği ra
porlarda, cEvladını tramvay altına atan 
ihtiyar bir sarhoş> olarak gösterilen a • 
dam, müddeiumumilik tarafından ser • 
best bırakılmıştır. 

Amerikan haydutları 
arasında bir gazeteci 

Gangsterlerin nasıl yaşadıklarını 
anlatan çok şayanı dikkat röportaj 

. Adaletin; bu kadar müthiş bir şüphe 
hamulesi altında huzuruna getirilen bir 
maznuna serbestisini kolay kolay bağışla 
mıyacağı muhakkaktır. Binaenaleyh, ev
ladını tramvay altına attığı söylenilen 
'sarhoş ihtiyar> ın, feci bir iftiraya uğ -
,ramış ve bu iftira yüzünden polisçe ya
kalanmış masum bir baba olduğuna inan
mak mecburiyetindeyiz. 
İddialara bakarsanız, Kumkapıda Hi -

sardibi sokağında, 15 numaralı evde Ma
raşlı Mehmet Nuri adında bir adam o • 

. turmaktadır. Bu adam, 50 yaşlarında bir 
Amerikalı haydutlardan bir kaçı 

alkoliktir. Evvelki gece muhtelif yerfor
de epeyce içtikten, ve hayli sarhoş olduk
tan sonra, beş yaşındaki oğlu Ali Mu -
hiddini, Çarşıkapıda, sür'atle geçen bir 
traınvayln altına fırlatmış. Maksadı, za
vallı yavrucağızı öldürmekmiş. Fakat 
rayların üzerine yuvarlanan çocuk, vat
manın dikkati ve gayreti sayesinde ezil
mekten kurtulmuş! 
P~poru okuduktan sonra atladığım bir 

. 'tornobil, beni Kumkapıya götürüyor. 
Kumkapıda bir cHisardibi> sokağı var. 
Bu sokağın 15 numaralı evinde, hakika-

Bay Mehmet Nurinin zevcesi 
Bayan Seher 

ten Maraşlı Mehmet Nuri oturuyor. Fa
kat müddeiumumiliğin tahkikattan son
ra kendisini serbest bırakmasından da 
kat'iyetle anlaşıldığı gibi, Maraşlı Meh
met Nuri, ne alkoliktir, ne de evladını 
tramvay altına fırlatmıştır. Beni görüp 
gazeteci olduğumu öğrenince, isli gözle
rinde bir sevinç ışığı parladı: 

Pnrl.ste çıkan ve dünyanın en yüksek sa
t~lanndnn birine mnllk olan Parls - Solr 
ı;ıızetesJ, meşhur Amerikalı gazeteci Curt 
Rlcss'in cBen bir Racketeer'lm» lsml altın -
da hazırlndığı bir röportaj serisini neşre baş
lamıştır. Racketeer'ler, bazı fllnılerde ma -
ccralarını seyrettiğim izkorkunç ve vahşi A
merikan hnydutlnrıdır. Bir nevi gangster • 
dlrler. 

Curt Rless. arkadaş olduğu bir haydut va
sıtnsllc bunların arasına girmiş, nasıl yaşa

dıklarını, cinayet projelerini nasıl hazırla -
dıklarını, ve nasıl çalıştıklarını ve akıbetle
rini tesblt etmiştir . 

Bu heyecanlı olduğu kadar ibretle okun
maya değer ilk yazısını okuyucularımıza ve
riyoruz. Di~erlerinl de peyderpey neşrede -
ceğiz. 

Yanımda oturan ve sigaramı yakmak 
için bana bir kibrit uzatan adamın bir 
katil olduğunu biliyordum. 

Hem de sabıkalı bir katil. Buna hiç 
şüphe yok. 

Frank Burman orta boylu, zayıf ve a
sabi mizaçlı bir adamdı. Omuzları geniş
ti. Bnşının vaziyeti ve hareketleri, insa
na sinema filmlerindeki kahramanları 

hatırlatıyordu. 

Yüzü bir çok çizgilerle kaplanmıştı. 

Burnu fazlaca kısa ve biraz eğri idi. A

çık alnı yüksek bir zeka sahibi olduğu
nu gösteriyordu. Kül rengindeki gözle
rinin bakışı sakin, fakat sabitti. Ağzı kü-
1jÜktü. 

İşte Frank Burmanın üzerımde bı -
raktığı ilk tesir bu oldu: Genç ve sakin 
fakat dikkatle bakıldığı vakit yorgunluk, 
kin ve sertlik ifade eden hatlarla kaplı 
bir yüz. 

Frank Burman bir katHdir. Bu odada 
bulunan herkes bunu biliyor. Hem yal
nız onlar değil, bunu Amerikanın bütün 
polisleri bilirler. 

* içtima 

c- Sizi, dedi, Allah gönderdi bu • 
raya! .. Ben de dert dökmek isteğile kıv
ranıyorum. Fakat yediğim dayaK!ardan · 
belimi doğrultamadığını için, ayağınıza Biz, modern, şık, fakat fazla fantaziye 
kadar gelemedim. Sokağa çıkar çıkmaz kaçmıyan bir odada bulunuyoruz. Ortada 
ilk işim gazetecileri aramak· olacaktı. bir yuvarlak masa, etrafında rahat kol-

- Kimden dayak yediniz? . tuklar var. Pencerenin yanında üzerin-
- Bilmiyorum!.. de müteaddit telefon ahizeleri bulunan 

sanın gece vakti karşılaşmayı asla iste
miyeceği iki tip. Yaşlan yirmj ile otuz 
arasında. Franck Burmanın biri sağ, ö
bürü sol tarafında oturuyorlar. 

Bunlardan başka odada insana bir pat. 
ron hissini veren George Sterling, haricl 
hüviyeti sivil polis olan Owen Mc. Dewitt 
ve çok genç. çok yakışıklı, ı;arışın bit 
genç olan Lawrence bulunuyorlardı. 

Mecmuan on bir kişi olan bu adamla
rın hepsinin başka başka vazifeleri var. 
Aralarında fabrikatör, gelir sahibi, hü • 
kiımet memuru, avukat, polis ve katil • 
ler mevcut. Fakat bunların haricinde 
hepsi bir araya geldikleri zaman, Ame
rikalıların Racketeer dedikleri bir hay· 
dud çetesini teşkil ediyorlar. Evet, işte 

ben bunların bir içtimaında hazır bu • 
1unuyorum. 

İşler müzakere ediliyor 
Hc>psi masanın etrafına yerleşmişler. 

Önlerinde kağıtlar ve dosyalar var. Va· 
ziyetleri ciddi iş adamlarını hatırlatıyor. 

Yavaş bir sesle konuşuyorlar. 
Reisi olan Mc. Guiness şöyle diyordu; 
c- Bu iş böyle yürümez.> 
Sonra başını Sterlinge çevirdi. Ona fe

na bir nazarla baktı: 
•- Sizin büronuz çalışmıyor. Oradt 

hiç bir şey yapmıyorsuntız. > 

Sterling asabi bir sesle önündeki do~· 
yayı karıştırarak cevap verdi: 

c- Biz her şeyi tetkik ediyoruz. Şim· 
diye kadar yüzlerce proje hazırladık.1 

Reis sözünü kesti: 
c- Bize yalnız fikir lazım değil. Ni -

_çin yeni şeyler bulmuyorsunuz? Hal -
buki bize yeni ve fevkalade işler lazım 
Allah bilir, sizin proje büronuza çok ge
niş nisbette para veriyoruz. Sizin hiç bir 
işe yaramıyan projeleriniz, bize çok pa
halıya maloluyor. Haydi bakalım, yeni 
bir şeyleriniz varsa söyleyiniz!> 

Ben burada niçin bulunuyorum? Beni 
buraya gazetecilik tecessüsüm mü sev· 
ketti? Evet. Fakat başka sebepler de var. 
Her şeyin başında Bob meselesi geliyor. 
Eğer Bob bir gece Hudson nehrine atıl
mış olmasaydı, ben bu Amerikan hay -Hollyvood'un en sevimli yıldızı 

~ en K. 0> Radio film 
llrrıpanyasının yeni 

l>arlıyan genç ve gü
teı Yıldızlarından bi

Mehmet Nurinin sözleri, ve bu cevabı, bir yazı mnsası duruyor. Odamız, Nev -
mahiyetini öğrenmek istediğim hadise _ yorkun 5 inci caddesinde muazzam bir bi-

, nin merakımı tahr.ik eden meçhullerini nanın 20 inci katındadır, Kapının önün
büsbütün çoğaltıyor .. Kolundaki. yüzün- deki tabelada Nevyorkun en tanınm1Ş .
deki taze çürüklerden, ve bitkin halin _ vukatlarından birinin ismi yazılıdır: 
den yalan söylem~diği belli. Uzandığı ya- K~nneth. I. Morris .. 

dudlarının faaliyetile alakadar olmağa 
bu kadar erken pqlamazdım. 

Mc. DeYritt - polis tlafiyesi _ ayağa 
kalktı ve bir kısa nutuk irad etti. 

r· 1 olan Dorothy 
~oore sinema haya
~~a yeni atılmıştır. 

11hassa hafif kome
dilerde fevkalade 
~~vaffak olmaktadır. 
1 

1rkaç aylık figüran· 
~lttan sonra derhal 
~ılnıterde büyük rol· 

t
er almağa başlamış
ır. 

ti l>orothy Moore, si .. 
lt <!lnaya intisabından 
L:~ olduğundan stüd-
11.u "k ÇU bir tiyatroda 
§arkı söylemekte idi 
h l>orothy neş'eli v~ 
h <>vardameşreb bir 
) 

1~ olduğundan stüd
lt Oda kendisini her· 

13 ese sevdirmiştir. 

d.urıdan dolayı ken• 
ıs· 
ıne cen sevimli 

)ı)d . 
lır. 1Z> ismı takılmış. 

b ç 0 rothy Moore ge-
lt~le~dc bitirdiği şar. 
ttıu hır filmde çok Dorothy Moore son filmlerinden birinde 
Olu Vaffak olmuş ve gayet iyi dansetmiştir. Deveran eden rivayetlere inanılacak 

rsa, kendisini yakında dans kralı Fred ' Astairle birlikte bir filmde göreceğiz. 

takta her kımıldandıkça, bir yeri kırıl'- Evet, Morris de onlardandır. Ve be -
mış gibi inliyor. nim burada bulunduğum bir kaç dakika 
, Bulunduğumuz odada orta yaşlı bir ka- zarfında, bu büyük avukatın hiç te na
dmla iki ufak yavru var. Mehmet Nuri musklir bir rol oynamadığını gördüm. 
bana evvela onları tanıtıyor. Sigara dumanlarile yarı karanlık bir 

- Ailem Seher ... Kızım Nuran ... Bu da halde oulunan odadakileri size birer bi-
oğlum Ali Muhiddin... rer takdim eaeyim. Bu satırları yazdığım 
Acı acı gülüyor: esnada, o odada t~ıdığım şahsiyetleri 

- Tramvay altına attığımı söyledik _ ·birer birer hatırlıyorum. 
leri yavrum! En şayanı dikkat adam içtimaa riyaset 

Sonra üzerindeki hırkanın cebinden eden Tom Mc. Guinesstir. Elli yaşların
katlanmış,' adeta erimiş, ve çok eskimi; da iriyarı ve beyaz saçlı bir adam. Dur -
bir gazete parçası çıkarıyor: madan sigara içiyor, ve görünüş itibarile 
, - Bakın şuna... bir hayduttan çok fazla bir fabrikatörü 

Açıp önüme yaydığı gazete. üç sene hatırlatıyor. 
evvelki bir cZaman> nüshası Mehmet Nu Jack O'Brien, çolt uzun boylu ve çok 
rinin parmağile gösterdiği yazınm ser _ zayıf bir adam. Onun yanında oturan 
levhasını okuyorum: Harry Fordham oturuyor. İhtiyar, saçlan 

1 
cDün, 11 yaşında bir yavru, tramvay dökülmüş bir adam. Dudaklarından dai

tekerlekleri altında parçalanarak can mi bir tebessüm eksik olmuyor. Her an 
verdi!> gülmcğe amade. 

Mehmet Nuri, parmağını bu serlevha Joseph Kelly, orta yaşlarda ufak tefek 
;üzerinden çekmeden ilave ediyor: bir adam. 

- Bu da en büyük çocuğumdu ... Üç se- Kenneth I. l\forris, avukat olduğunu bil-
ne evvel bir sabah evden çıktı ... Ertesi diğimiz bu adam, lacivert elbise giyin-
$Ün onun ne olduğunu bu satırlardan öğ- mişti. Yüzündeki hatlardan asla karak -
rendim! teri seçilemiyor. Seyrek ve yarı yanya 

Ben o tarihte elbise ticaretile meşgul- beyazlaşmış saçlarını muntazam bir şe
düm. Uzunçarşının başındaki İğneci ha • kilde arkaya taramış. Söz dinlerken kale
nında koskoca bir mağaza i~Jeti-yordum. mile oynuyor. 

(Devamı 8 inci aayfada) Eddie Dickerson ve Martin Phiney, in-

Dewitt tanınmış bfr ayan azasından 

bahsetti. Bilhassa servetinin üzerinde 
ısrarla durdu. Şikagodaki ailesinden 
bahsetti. Küçük Jim ve 22 yaşında olan 
kızı Dorothy'i anlattı. 

Nickerson ve Phiney gözlerini Dewitt
den ayırmıyorlardı. İlk defa olarak biı 
işle alakadar görünüyorlardı. 

İşte, bir cinayet hazırlanıyordu. 

1926 senesinde Nevyorkta 
Şüphesiz benim böyle bir yere nasıl 

sokulabildiğimi merak edeceksiniz. Bu 
çok basit bir şekilde olau. Frank Bur
man her şeyi temin ettL Onunla on be~ 
gün evvel tanıştık. Daha doğrusu kar -
şılaştık. Çünkü yekdiğerimizi on sene 
evvel tanımıştık. 1926 senesinde Nev • 
yorkun 52 nci sokakta b~lunan bir ka
barede bulunuyorduk. Saat sabahın üç 
raddelerinde idi. Ve barda ancak, üç, 
dört müşteri kalmıştı. Ben viski içiyor
dum. O sırada aynadan cebinden biı 

tabanca çıkaran ve ilerliyen bir adamın 
aksini gördüm. Hemen kendimi yere 
bir masanın altına attım. O sırada kur
şunlar uçuşmağa başladı. Ayni anda ya
nıma bir adam geldi. O da tabancasını 

çıkardı ve ateş etmeğe başladı. 
Birden salonu bir sükut kapladı. Bu 

bir ölüm sükfuıeti idi. Yanımdaki adam 
(Devamı 8 inci ıayfada) 



.. 

8 Sayfa Eylul U 
. 

Amerikan haydutları 
Arasında bir gezinti "Oğlunu tramvay aİtına 1 

atan baba ben miyim?,, 
, (B"§ta1 afı 7 inci sayfada) 
~ıraklarım, katiplerim, evim, hattA oto
!ıobilim vardı. 

l3eni şu gördüğünüz havadis perişan 

etti. 
O zaman elli bin liralık io görüyordum. 

Vatman küfrüme mukabele etti. Ben 
cevap verdim. Araya karışanlar da on • 
dan tarafa çıktılar, onların halimden an· 
lamayışları, beni büsbütün çileden çıkar
dı. Ve orada beni elbirliğile, insafsızca 

dövdüler. Kendilerini kurtarmak için de 
polise: 

(Bcıı tarafı 7 inci sahifede) 
masanın altından çıktı. Beni de çıkardı. 
Yerde iki ceset yatıyordu. Salonu geç· 
tik. Bir mutfak ve bir bahçeyi geçtik. 
Demir parmaklıkları aıtıktan sonra 
Brodwayda bulunuyorduk. Bu sırada a
dam bana: 

c- Hayatımı kurtardın!, dedi .. 
İki hafta sonra ona tekrar rastladım. 

Yugoslav güreşcileri dün 
gelerek İzmire gittiler 

Bugün cebimde elli kuruşum yok! .. 
.. • O tramvay, benim yavrumla beraber 

yuvamı da, istikbalimi de çiğnedi! 
c- Bu adam, çocuğunu tramvay altına 

atacaktı!, dediler! .. 

Yüzünü değiştirm4 olduğu için kendi
sini güçlükle tanıyabildim. Adeta ihti· 
yarlamış gibi görünüyordu. Ona sor • 
dum: 

Bilkreşten diJnen atletler ve atletizm 
federasyonu reisi ihtisaslarını Anlatıyor 

Mağazamın yolunu, rakamlan, he • 
sapları, işi, gücü, hulasa, yavrucuğumun 
i>lümünden başka her şeyi unuttum. Zih
·nimde hfıHi, o kanlı hatıranın sakatlığı 

Bana kimlerin vurduklarını bile bilmi
yorum. Onların hüviyetlerine dair elim
de yalnız şu deliller var. 

c- Ne i~ yapıyorsun?, 
c- Başka bir çet_eye girdim. Senin 

Balkan futbol şampiyonası yapılmıyor 

yar. Mehmet Nuri, bu son cümleyi söyliye· 
rek, yastığının altından çıkardığı iki ku
maş parçasını önüme koyuyor. Bir 18. • 
clvert yelek parçası ... Bir de şirket mils • 
tahdemininin esvaplarından yırtılmış ku-

Bugün, Çarşı içinde pazarcılık ediyo -
rum. Şu yavrular olmasa, yer yüzünde 
yapacak hiç bir işim yok!.. O zaman 
tramvay şirketini mahkemeye verdim. 

Ceza ve hukuk mahkemelerinde görülen maş. 
<iavalar, üç yıldır sürilyor. Son kalan iki Mehmet Nuri: 
bin liramı da, bu davanın masraflarına - Bana vuranlardan iklsinin yakala • 
harcadım. Fakat ben bittiğim halde, dava rına sarılmıştım. Bunlar elimde kalmış! 
}lala bitmedi! Bilmem bunlarla beni dövenleri bulabi • 
~ Mehmet Nurinin gözleri, üç senedir ce- lir miyim? 
binde gezdirdiğini söylediği gazete par- Ona cılız bir teselli, vı o teselli kadar 
çasına dalıyor. Gözlerinden yuvarlanan da cılız bir ümit verip ayrıldıktan sonra 
:iki iri yaş tanesi, ölen yavrusunun gaze- düşünüyorum: Biçare Mehmet Nuri ne 
ledeki kanlı resmi üzerine damlıyor: tramvay altında kalını§, ne tramvay ona 

işin ne?, 
<- Ben gazeteciyim., 
Güldü: 

c- O da ayni şey demektir. Fa'Kal 
ben belki sana yardım edebilirim. Av
rupa gazetelerine bizim hayatımız halt· 
kında yazılar yazmak istemez misin? 
Avrupada bizim hayatımızı andıran 

filmlerin çok rağbet kazandığını duy • 
dum., 

c- Teşekkür ederim. Bunları yazmalt 
için göğsüme bir kurıun yemeAt hlg te 
g6ze alamam.> 

. - Ben mi? diyor, çocuğumu tramvay ,çarpmış, ne de o tramvaya ... Fakat buna 
altına ben mi atmışım? rağmen, onun uğradıjı da bir tramvay 

c- Hayır hig bir tehlike yoktur. Yal• 
mz öğreneceğin hakiki isitnlerl pli • 
yecek, yerleri ve tarihleri yanlı§ yaza • 
caksın., 

iHietlerimfz vapurdan gıktıktan sonra 

Ve kendisini, geniş bir nefes almıya zor tcazasıdır. 
lıyarak ilave ediyor: Naci Sadulla1ı. 

İşte bütün macera benim bu teklifi 
kabul etmemle başladı. 

:. - Şimdi ne znman bir tramvay ara -
bası görsem, kulağıma tekerlekler altın
aa kıvranan yavrumun feryadı gelir ... 
Şuuruma çok güç sahip olurum! 

Hele o Edirneknpı tramvayı... Ona 
rastladığım zaman, ne yaptığımı bilmi • 
yorum! Camını, çerçevesini baltayla par
çalıyasım geliyor... Buhran geçiriyorum. 
Ona rastladığımız zaman, bir kaç defa bir 
delilik yapmamn kanın mani oldu! Bir 
defasında da, cadde ortasında kaskatı ba· 
yılıp kaldım! 

Kon/ erans hahkında 
Edenin hitabesi 

(Ba§tarafı l inci sayfada) 

Aydın - Söke 
Mıntahasında 
Manevra hazırlıkları · 

Bunun üzerine, Akdenizdeki sey • (Bagtarafı 1 lnci sayfada.) 

rüsefer serbestisini temin etmek ga • Trakya manevralarından daha geni§ ve 
yesile korsanlığa karşı mücadele aç - askert ehemmiyeti haiz olan sonbahar 
mağa karar verdik. 

manevralarına büyük mikyast'! piyade, 
Nyon konferansının aktinden mak- şi.\varl lat'alarile zırhlı ve motörlü bir • 

sat, korsanlığa karşı açılması lbım ge . .. _ 
ı ·· d 1 d b""tün lAk da d liklerın, bilhassa, motorlu topçu ve ha-en muca e e e u a u a r ev • 
!etlerin teşriki mesaisini temin etmek ,va kuvvetlerinin iştirak etmeleri takar-

.. d l · k 1 ,~ .. b" tt b rür etmiştir. ve muca e eyı o eAı.ıı ır sure e a· 
şarmak olmuştur. Manevraların başlama zamanı teşrinl-

Fransanın teklifi üzerine Akdeniz evvelin bidayetleridir. Manevralar esna· 

1 

Evvelki gece, yavrumla birlikte, işten 
eve dönüyorduk. Söylediklerine göre, 
ben o gece muhtelif yerlerde içmişim. 

Kendimi bilmiyecek kadar sarhoşmuşum. 
Halbuki herkes bilir ki, ben, 16 senedir, 
ağzıma ne içki damlası, ne de sigara 
koydum. • 

konferansı aktedildi. Almanya ile İtal- sında ihata mevzuu etrafında inceleme • Yugoslav güre§ ~ileri fstanbulda 

yanın bu konferansa iştiraklerini ko - ler de yapılacaktır. Sekizinci Balkan oyunlarına iştirak e- daha iyi muvaffak olacaklarına e~ 
Tam Çarşıkapıda, birden bir zil sesile 

sıçradım. Arkama döner dönmez, ne gör
sem beğenirsiniz? Edirnekapı tramvayı 
olanca hızile üzerimize gelmiyor mu? 

laylaştırmak maksadlle toplantı ma - Manevraları ordunun geçit resmi ta • den atletlerimiz dün Romanya vapurile dedb 
halli olarak Nyonu tayin ettik. Fakat kip edecek ve halkımız husud trenlerle ışehrimize gelmi§lerdir. " Balkan gülle üç~n~üsü İrfan: iz cif 
maatteessüf bu iki devlet konferansa manevra sahasına naklolunacaklardır. Bükreşte yaptıklan musabakalar hak· c- Balkanlılar ıyı çalışmışlar. B ti~ 

Yavrumu nasıl kenara attığımı bilini -
yorum. O arabayı hele o vaziyette gör
mek, kafamı altüst etmiş, fren yapan vat
mana, dilime ilk gelen küfürü savur • 

iştirak etmedi. Bundan dolayı müte • - ...... ·-·-· kında bu atletlerden bazılan ve federag; .elimizden geleni yapınağa gayret et ııJ 
· · nin batınlmasına tahammül edemı • yon reisile görüitük. İhtisaslarını aşağı- Nitekim bir çok rekorlar kırdık. Bu ·ı. 

ess~~~ k f . f k d yiz. Beynelmilel kanttnlara riayet et- ya yazıyoruz. mukabil bazı sürprizler de olmadı deği 
d 1 ıtl aret, kkonüreransabe ış dıra he tienb miyen ve açık denizde ticaret gemile- Federasyon reisi iVldan Aşir şu sözleri Ben de hala anlıyamadığım bir sebel"' 

ev e ere eşe yan c en a , - 1 di , f da d- - ·• 
·· · · · ·. rini iz'aç eden denizaltılarını batırmak soy e : ıe orm n uşm~şum. a) 
sozlerıne devamla de~tir kı. .. , . c- Çocukların hepsi teker teker kud- Bu meyanda Faık ve Pulatı da say.ıll • dum. Ve: 

- Doymadınız mı? dedim. Bu namer
din tekerleklerini hala kana doyurama -
dınız mı? Bu yavrumu da mı ötekinin 

- Gangsterler gibi dört etrafa terör uzere ~t 1. t:dbırler alınn:ııştır. Kara - retlerinin fevkine çıkarak çalıştılar. Al • lazımdır. İlk günkü yağmurdan sonra dl, 
yaymış olan meçhul denizaltılarının kol vazifesını yapan torpıdolar konfe- dıkları dereceler bu vaziyeti çok güzel ğer günlerde de çok sıcak bizi gevşetti. 
faaliyetine artık sed çekilmiştir. İs - ransta verilen kararları tatbik edecek- ~östennektMir. Ve bunlar bizim için çok Antrenör Macar Ratkai: . 

yanına göndereceksiniz? panya harbi dolayısile bitaraf gemileri )erdir.• değerli neticelerdir. Gelecek senelerde c- Çok şeyler gördüm ve öğrend•: 
Ben daha ilk defa atletlerle bir ara 
müsabakalara gittim. Gelecek senenin ~ıı: 
ha parlak bir sene olacağını söyliyebı 
lirim. Gelecek mevsim için daha iyi bB' 

zırlanacağız.:t .
11

• 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 32 

Yazan: SEL"AMI iZZET. 

- Neye yarar .. evet, nerede kaldık- tık ... Sonu gelmiyen, gelse bile ancak 
tı... bir uçuruma çıkan bir yolda yürümekte 

Diye gene sözüne devam ediyor. De- ne fayda var? ... Mazlum bunun böyle 
dim ya, mükemmel bir san'atkar. Ama olduğunu her halde benden iyi bilir ... 
rol yaptığını ancak ben anlıyorum. Ne diye devam ediyor? Neden devam 

Bütün buna rağmen Gönül için: ediyor? Kendini bir kere daha uçuru-
- Kötü kalbli? diyeıniyeceğim. ma sürüklemekten, çıkmaza girmekten 
- Hayır, ablam fena bir kız değildir, ne zevk duyuyor? .. 

fena kadın olmasına imkan yok. Ancak Anlıyamıyorum ... 
kendini beğendirmek istiyor, bu hu- * 

lVlazınm aoıamı zıyarct etmek için daha çok muztarip etmek istiyor. yundan vazgeçmedi Geçemez de, insan Geçen pazar günü gezmeğe gittik. 
bahvane uyduruy?r: cSeninle konuş - Gönül sade fındıkçı değil, ayni za - yedisinde ne ise yetmişinde aynı olur- Taksime doğru yürüdük, bahçeye gir
maga geldım• dıyor. Ablam teyzeme manda da fitilci. Kalblere ateş vermek muş... Gönül de dediğim gibi hem dik. Annemle teyzem önden gidiyor-
gel111ek için bahane icat ediyor. Dikkat en büyük zevki. Neronun ruhu 'var on- fındıkcı, hem fitilci. · !ardı. .. İlerde oturdular. 
ettim, bir akşam giderken bile bile el- da. Neron Romayı yakıp seyretmiş, Gö- Allah rahmet eylesin babam ona Ben Mazlumla havuzun etrafında 
.dh.:cnlerini kana~ede unuttu. Daha nül de şönülleri tutuşturup seyrediyor. t:Sultanım• derdi... Filvaki Gönülde gezindik, balıklara baktık; sonra tey-
0.ogrusu kanapenın arasına saklad! ve Mazlüınla konuşuşlanna bakıyorum prenses ruhu vardır. Gözü de, gönlü de zemle annemin yanına yollandık . 
ertesi sabah erkenden: da, Türk sahnesinin böyle bir san'at - yükseklerde. Karşısında dalkavukluk- Mazlum yolun köşesinden sapıp mey-

Dün eldivenlerimi unutmuşum! kardan mahrum oluşuna acıyorum. 'tan hoşlanır. Ne kadar methetseler te- ,dana çıkacağımız sırada, birdenbire de-
diye geldi. Ablam mükemmel rol yapıyor: Terke· vazu göstennez. Kendisine: di ki: 
.. Ben bunun böyle olacağını bildiğiı11 dilmiş bir genç kadın rolü, bir gü.ıel, - Siz dünya güzelisiniz! • - Sevim, ablan evlendiğine pişman 
ıçın ondan daha evvel gitmiş ve sor- genç kadın tasavvur ediniz ki, kocası Diyenleri duydum. Ablam irkilmedi, olmuş galiba ... 
muştum: onunla çok fazla meşgul olmasın ve şaşmadı, sanki tabit bir şey söylüyor- Zaten ne zaman yalnız kalsak, fırsat 

- A~lam geldi mi? etrafında dönen başka erkekler de bu- la~, doğruyu söylüyorlarmı.ş, sahi - düşsün düşmesin, söz gelsin gelmesin, 
Mazlum pek şaştı: lunm.asın, eskiden onu seven erkek de den dünya güzeli imiş gibi bir tavır ta- Mazlum Gönülden laf açıyor. 
- Gelecek miydi? karşısında çekingilli dursun... Bunun kındı ve durdu. Ancak hafüten gülüm- Canımın sıkıldığını belli etmemek i-
Duraladım:. böyle olduğunu Gönül her tavrı ile sedi, o kadar... çin gülümsedim; ama sesim gene sert 

, :- Şey dedım, belki gelir diye içime meydana koyuyor... Hele Mazlumun iltifatlarına bayılı- çıktı: 
aogdu da... Dikkat ediyorum, bir söz arasında yor. Onun sözlerine değer veriyor ve - Hiç de değil; neden pişman ol· 

Gönül Mazluma birdenbire gönül birdenbire duruyor, aklına maziden söyletmek için de kışkırtıyor. Söyle- sun? .. Bilakis Gönül çok mes'ut; bir 
verdı sanki. Daha doğrusu görünüşte bir sahne gelmiş gibi susuyor, derin bir tince de, sanki Mazlum bunları söyle- kadın hayatta ne kadar mes'ud olabi-
?ski ahbablığı, arkadaşlığı ihyaya çalı- düşünceye dalıyor: meğe borçlu imiş gibi, hiç ehemmiyet lirse o kadar mes'ud. Bence onun saa-
~ıyor ... Ama gizli maksadını anlıyamı- - Evet, ne diyordum?.. vermiyor. detine payan yok. Temenni edelim, her 
yorum. Herhalde Gönülün gene gizli Diye sanki derin bir xUyadan silki- Peki ama, Mazlum bütün bunlardan kadın Gönül kadar hayatından mem-
bir maksadı olacak. Ya kendisi mes'ut niyor, hazan gözlerini meçhul bir nok- ne son çıkarıyor? Ne netice bekliyor? nun olsun ... 
olmadığı için gönül eğlendiriyor, uğ • taya dikiyor: Onun düşüncesi nedir? Maksadı nedir? Mazlum tuhaf tuhaf yüzüme baktı: 
radığı inkisarı hayalin acısını çıkarmıya - Hatırlıyor musun Mazlum?. di - Nereye gidiyor? Eğer ablamı gene es- - Emin misin?. 
çalışıyor, yahut da Mazltlmu iğnele - yor. kisi kadar ve eskisi gibi seviyorsa, is- Kat'i cevab verdim: 

400 metrenin yeni rekordmeni Melı ~ 
c- Müsabakada dehşetli hey~PIJJ 

idim. Dört yüz metreyi kazanmak ıÇ"' 
bütün kuvvetimi sarfettim. Musabnka 5 ıı 

B .. ıcre, nunda ne olduğunu bilmiyorum. u 
müsabakaları cidden heyecanlı oldu.• 

800 metreci Recep: :aıı 
c- Daha çok çalışmak lazımdır. 

bir ay, onlar bir sene çalışıyorlar., 

1940 Balkan oyunları lstanbuld• 
yapılacak .. 

Geçen hafta toplanan Balkan koP~JD 
sinde 1938 senesi Balkan oyunlar 

0 
• 

Zağreb, 1939 oyunlarının Sof ya, 1940 ıı· 
yunlarının İstanbulda, 1941 senesi 0 rt;,r 
!arının da Atinada yapılmasına lcJ 
verilmiştir. 

Yugoslav güreşcileri geldiler 
B · · B Ik ·· .. baltaların' eşıncı a an gurcş musa ye-

iştirak edecek olan Yugoslav taıo.ıııı şeıı· 
di müsabık, iki idareci ile dün sabahıcşsıtS 
riınize gelmişlerdir. Yugoslavlar a ·ş • 
Bandırma yolile İzmire hareket etIJll 
lerdir. 

- Balkan futbol şampiyonası 
yapılmıyor de 

b·1aııarc Yugoslavya, Yunanistan ve ı .. bil .. 
Türkiyenin iştirak etmiyeccklcriJll 

1
,. .. 

dirdikleri Balkan kupası maçla.~ ~O" 
pılmasından sarfı nazar edi~~ fe-
manya federasyonu vaziyeti alaka 

mek. aşkını tazelemek, onu venideıı Ve susuyor, omuz silkiyor: tikbalden fayda yok. İf işdeıı geçti ar- ( ArkGA wr) derasyonlara bildirmiştir. 
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Son Postanın tefrikuı: 40 

Denitlerin Makyaveli 

,, Kaptan Bum Bum 
Çeviren : Ahmet Cemal ettin Saraçoğlu 

Biz ırmağın üzerinde Çin yel~enlisini kaybetmemeye 
çalışırken şiddetli bir yağmur 

başladı ve akşama doğru yelkenli görünmez oldu 
Artık biz mola vermeyi falan unut-, mek suretile gitmeğe karar verdik. Bu-ı değildi. Sonra da herifJer bit için de i

muş ırmakta yol alıyorduk. (Sampan)ı nun için de cKampar> ırmağında ka- diler. 
mız pek hızlı olmamakla beraber beni yılda mümkün olduğu kadar dahile so- Hülasa ben müddeti hayatımda bu 
memnun bırakan bir sür'atle ilerliyor- kulacaktık ve seyahatin alt tarafını kadar iğrenç, pislik ve murdariığı bir 
du. BU'az sonra büyük bir çinli yelken- karadan yapacaktık. Vakıa bu hiç de arada görmemiştim. 
lisi peşimizden geldi, bize yetişti ve hoş bir seyahat olmıyacaktı ama bizler Bizler silfilılı muharibler telakki edi
bizi geçti. için selfunet yolu ancak bu idi ve maa- lip de Felemenkliler tarafından alıko-

Bu tekne yanımızdan geçerken ses· ]esef başka bir çare kalmıyordu. nulmamak için silahlarımızı elden çı-
Jendim ~e nerede ?~lunduğu~uzu sor- 1 Bay ·~ws.> ~rma~. tar~i!e seyahate karmıştı~. Bu itibarla resmi memur
dwn. Çın yelkcnlısınden bır cevap karar verdıgımıze gore hızı Pulo Mu- !ardan bır endişemiz yoktu. Ancak ge
geldi ama pek iyi anlıyamadını yalnız: Jara'ya kadar getirmiş olan sampanı hı- minin pis

0

liği, konforun !ıkdam hepi-
- Dümen suyumuzu takip ediniz!.. rakıp büyük Çin yelkenlisi ile seyahat mizi pek üzüyordu. 

dediklerini ~ittim... etmemizın daha makul olacağını söy- Sonra sıcak memleketlerdeki ırmak-
Şımdi pek şıddetli bir yağmur baş - ledi. Bu yelkenli ertesi günü hareket e- ların hepsinde olduğu gibi cKampar» 

lamıştı ve büyük Çin yelkenlisin! göz- ciiyordu. Biz de kararımızı vererek bu ırmağı da sivrisinek sürülerile dolu i
den kaybetmemek müşküldü. O akm- yelkenli sahibi ile görüştük ve gemiye di. Vakıa sivrisinek müz'iç ve tehlikeli 
tının yardımile saatte yedi, sekiz mil bindik. bir hayvandır ama Çin yelkenlisinin 
kadar yürüyordu, akşama doğru Çin Bu murdar tekne cidden gö· tahtakurusu ile meskfuı olduğunu gö-
yelkenlisi artık görünmez oldu. Lakin ıfüecek bir şeydi. Üç direkli, rünce sabrım taştı ve cJohan» a: 
gurupla beraber onu tekrar gördük: az su çeker bir gemi olan - Şayed, dedim, biz cPadang• a can-
Küçük bir köyün önünde demirlemiş, bu Çin yelkenlisi ırmak boyunda tica- 1ı bir halde vannamızı istiyorsak bu 
yatıyordu. Biz de kıyıya sokularak fun- ret yapan Çin dükkanlarına konserve, murdar gemiden kapağı dışarı atmalı-
da demir ettik. erzak ve öteberi taşıyordu ve (Singa- yız. Tahtakurulu, sivrisinekli ve bitli 

Köyde, yarı Holanda, yarı yerli pur) dan geliyordu. Mürettebatı tama- teknede dört haftalık seyahat muhak-
ınelez bir gümrük memuru asık bir su- mile Çinlilerden mürekkebti. kak bizi öldürür. 
ratla bizi karşıladı ve hiç de hoşa git- Görüyordum ki mürettebat tamami- cJohan» bu fikrime iştirak etti ve ay-
ıniyccek bir eda ile: le şımarmış v~ gemi azıya almış bir va- nı kanaatte olduğunu söyledi. Ben de 

. - Burada ne arıyorsunuz? Nereden ziyette bulunuyordu. Bunlar güverte- geminin sahibi ve kaptanına müracaat 
gelip nereye gidiyorsunuz? .. gibi sual- ye çıkıp halı parçaları üzerine uzanı- ederek uğrıyacağımız ilk iskelenin han 
lerle bizi sıkıştırmaya başladt. yarlar ve afyon çubuklarını tüttürme- gisi olduğunu sordum. Herif, şimdi ha-

Ben kendisine (Singapur)dan kaçmış ye başlıyorlardı. Koca gemide ayık bir tırlıyamadığım bir isim söyledi. 

~m~old~m~~~y~~tl.~=k~g~e=m=k=~=e=t=~=a•d•ü•f~em~-~-m~ü=m=k=·lı~·n~----~-~---~-~-a=~-oo_rj_ 
o ters suratını bıraktı daha nazik, daha •• •• 
iltüatkar bir hal aldı. Meğer peşine ARADA BUYUK f ARK VAR 
düşüp takip etrneğe uğraştığımız Çin 
yelkenlisinin süvarisi köye gelir gel -
ınez yolda tepeden tırnağa kadar silah
lı korsanlnrla dolu bir tekne tarafmdan 
takip edildlg.ini haber vermiş. Melez 
gümrük memuru da bu muhayye! hay
dutlar köye inecek olurlarsa belfı çıka
cağını tahmin etmiş ve muavenet iste-

1 

mek için mıntaka komiserliğ!ne bir ha
berci göndermiş, kendisi de silahını 
kapıp bizi beklemeğe başlamış. 

Bizim öyle korsanlıkla, haydudlukla 
alakası olmıyan medeni ki§'iler oldu
&rumuzu görünce melez gümrük memu
ru çok yumuşadı, pek munisleşti ve 
hatta hepimizi evine davet ederek elin
den geldiği, gücünün yettiği kadar ik
ramlarda bulundu. İsmi cLans> imiş. 
Bulunmakta olduğumuz noktayı layı
kile tayin edebilmemiz için bizi tenvir 
etmesini rica ettim. 

- Pulo Mulara köyünde bulunuyor 
sunuz! .. cevabını verdi. 
Meğer bu köy cSomaira> adasının 

en mühim ve en büyük ırmağı olan 
«Kanparı.ı nehri üzerinde bulunuyor-
ınuş.. . · 

Derin bir oh! çektim. Artık şüphe ve 
tereddüde mahal kalmıyordu. Cesaret 
etsem sevincimden melez gümrük me
ınurunun boynuna sarılacak, ş~pır şu
pur yanaklarından öpecektim. 

Bay «Lans> pek sevin1li ve her şark
lı gibi çok misafirperver bir adamdı. 
Kendisıne projelerimizden bahsettim 
ve takriben 400 millik bir mesafede 
bulunan cPadang> şehrine kadar git
mek arzusunda bu1unduğumuztı bildir
dim. Bu şehir adanın karsı sahilinde i
di ve bir kere oraya van~ca orada va
pur bulabilecektik. İçimizden bazıları 
ise bu \•apurlardan istifade ederek yo
la çıkmak btiyorlardı. 
Yoldaşlardan bazıları zaten (Somat

ra) da oturuyorlardı. Bu itibarla onlar 
bir yere ayrılacak değillerdi. Lakin he
p miz için (Padang) a \•armak laz1mdı. 
Bu şehir hepimiz için ilk merhaleyi 
teşkil ediyordu. 

Maalesef biz adanın cenub tarafında 
idik. cPadang• ise Somatranın batı ta
rafında idi. Bu itibarla hedefimizden 
uzakta, çok uzakta bulunuyorduk. cSo
nıatra» yı denizde çepeçevre dolaşmak 
için tamam (2000 )millik bir mesafe 
katetmek icab eder. Çünkü (Sonıatra) 
adası Holandanın tamam on üç büyük
lüğündedir. Yalnız bu (2000) mili de
niz yolile katetmiş olsak behemehal İn
gilizlerin eline geçecektik. Bunda şek 
Ve şüphe caiz değildi. Binaenaleyh biz 
de cPadang• a adanın dahilinden geç-

Pertev çocuk pudrası: şimdiye kadar hiçbir bf'nzeri tarahndan taklid 
edilememiştir. Bu pudranın, en btlyUk meziyeti bllbsssa çocuk cildlerl 
Jçin hazırlanmış olması Te terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vucut.u yaşlı kimseler de kullanmaktadırlar. Vncudun iltivala

rında ve koltuk altlannın pişiklerlne karşı bundan daha mtıessir bir 
pudra henUz keşfedilmemiştir. 

ONU DIGER ADI [TALK PUDRA) ları ile karışbrmay1nız 

•••••••••• 

Baı, diı ağrılan, nezle kırgınlık ve üıütmekten mütevellit bütlin 
1stırabların batlamaaı ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmalıdır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En seri tesir, en kat'i netice 1 
günde 3 kat• alınabilir. 

••••••• 
T. C. ZiRAAT BANKASI ISTANBUL ŞUEE~INDEN: 

icabında . --
Hangar yaptırılacak 

İkisi Halkalı Ziraat mektebi arazisi dahilinde ve biri Yeşilköy Tohum Islah İs
tasyonunda olmak üzere beheri 52.5X7.5 eb'adında üç aded ahşab hangar yap
tırılacaktır. Çatılan kiremidle ve cepheleri oluklu saçla kapanacak:, direklerin 
temelleri beton olacaktır. Muvakkat teminat akçesi maktuan 800 lira, kat'i temi
nat akçesi ihale bedelinin % 15 şidir. Ta liblerin bu gibi işleri yaptıklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 
Şartname ve projeleri görmek ve işi almak istiyenlerin teklif mektub\armı 

vermek ve muvakkat teminat akçelerini yatırmak üzere nihayet 22 EylUl 1937 
Çarşamba günü saat 16 ya kadar Ziraat Bankası Müdiriyetine müracaat etme
leri ilan olunur. 
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Posta,, nın Hikayeleri 

Durak yerindeki adam .. 
Yazan: Peride Celal 

Bu düşüncelerle bunalırken omuzunun başında bir adam peydahlanmıştı. 

Gece. Saat on bire eeliyor. Caddeden I alkol kokusu ile irkildi. Göz ucu ile ı;; 
geçenler tek tük. Ayşe pardesüsünün ya- kınca onların müthiş sar~.·-ıt olduğunu, 
kasını kaldırmış, durak yerinde tram
vay bekliyor. Genç kız asabi ve endişeli, 
tramvayın gelmesi geciktikçe üzüntüsü 
artıyor. Geç vakitlere kadar sokaklarda 
kalmasına sebeb olan bu ahbab ziyare
tine içinden lanet etmeye başladı. Ne de 
ı~ar ettiler: cCanım dağ başında mıyız, 
tramvaya atladın mı evinin önündesin> 
diyordular. Evet ama, o küçük dar soka
ğı ne yapalım? Ya karanlıkta biri peşine 
takılırsa.. İşte tramvaydan da hala eser 
yok. İçini çekerek: cAllah kahretsin, bu 
kadar geç kalmak ne budalalık> diye, 
söylendi. Annesi de şimdi kim bilir ne 
merak içinde idi. Bu düşüncelerle buna
lırken omuzunun başında bir adam pey
dahlandı. Adamın, kocaman durak ye
rinde başka yer kalmamış gibi yanına 

bu kadar sokulması iyi alamet değildi. 

cKorktuğum başıma geldi, galiba .. > di
ye, düşündü. Daha tramvay da görünür
lerde yoktu. Adam yanına biraz daha 
yaklaşmıştı. Ayşe kulağının dibinde o
nun sesini duydu: cAyni tramvayı bek
liyoruz> diyordu. Genç kız dudaklarını 
ısırdı, birkaç adım geriliyerek cevab 
vermedi. Adam gene ona doğru yürüdü. 
cNeden korkuyorsunuz sanki, dedi. Sizi 
yer miyim?> Öyle samimi, yumuşak bir 
sesle konuşuyordu ki Ayşe gayri ihtiyari 
başını çevirip ona dikkatle baktı. Çok 
uzun bir boyu, geniş omuzları vardı. Göz
leri kar~lıkta birer ateş parçası gibi ya
nıyor, bembeyaz dişlerini göstererek tat
lı tatlı gülüyordu. Genç kızın kendini 
tetkik etmekte olduğunu görünce dudak
larındaki tebessüm arttı. Yavaşça mırıl
dandı: cNasıl hoşunuza gidiyor muyum?> 
Ayşe birdenbire kendini topladı. O sıra
da karşıdan tramvay görünmüştü. Ge
niş bir nefes aldı. Biraz sonra tramvayın 
içinde idi. 

Ön sıralardan birine oturdu. Durak 
yerindeki adamı düşünüyordu. Duydu
ğu hiddete garib bir merak karışıyordu. 
Ne kadar parlak gözkri vardı, sonra du
daklarında o pervasız tebessüm, söylçdi
ği sözler .. birdenbire heyecanlandı, du
rak yerindeki adam sahanlıkta idi. Si
garasının ateşi karanlıkta kıpkırmızı ya
nıyordu. 

Tramvay durdu, üç erkek bindiler, ge
lip tam Ayşenin karşısında ayakta dur
dular, genç kız yüzüne çarpan derin bir 
---······-··-· ... ······················-··· .. ··· .. ···-

Bf$İR KEMAL· t1AHMUT CEVAT 
ltZAN•ai 
..... ci 

yerlerinde sallandıklarını gördü. Tram· 
vay hareket etti. Sarhoşlar genç kızın 

üzerine düşecek gibi vaziyetler almaya 
başladılar, fena, fena da bakıyordular. 

Sonra manalı sözlerle konuşmaya başla• 
dılar. Ayşe vaziyetinin gittikçe güçleşti .. 
ğini hissediyordu. 

Tramvay tenha idi, bulanık, kanlı göz
leri ile kendini göz hapsine alan üç sar
hoş ta pek mütecaviz kimselere benzi· 
yorlardı. Ayşe aralık kapıdan içeri biri• 
nin girdiğini gördü. Bu durak yerindeki 
adamdı, dudaklarındaki tebessüm silin
mişti, yüzünden hiddet içinde olduğu 

belli idi. Sarhoşlara ters ters baktı. Son
ra sert bir omuz hareketi ile onları yana 
doğru itti ve kendisi de genç kızın kar· 
şısına geçti, öbürleri onunla başa çıka"! 

mıyacak.larmı sarhoş olmalarına rağmen 

hemen anlamışlardı, ses çıkarmadan bl~ 
rcr köşeye sindiler. Biraz sonra da tram, 
vaydan indiler. Biletçi arka sahanlıkt~ 
uyukluyordu. Vatman da ön kapıyı ka
pamıştı. Ayşe etrafına baktı ve onunla 
tramvayda yapayalnız kaldıklarını anla• 
dı. Fakat şimdi içinde garib bir emniyet 
vardı. Adam gene gülümsüyordu. Bir 
aralık eğildi: 

- Sizi evinize getire;im mi? 
Ayşe chayır, diye. mırıldandı. Evim 

tramvay durağına çok yakındır.> 
Adam içini çekerek: •Sizi bir daha hig 

göremiyecek miyim?> dedi. Ayşe susu· 
yordu. O devam etti: .Ne olur göriişe .. 
lim .. > Ayşe gene cevab vermedi. Adam 
genç kızın susmasından cesaretlcnmi§ 
gibi idi, gözlerinin içi gülerek neş'eli biıı 
sesle Ayşeye onu ertesi gün saat dörtte 
parkta bekliyeceğini söyledi, parkın is~ 

mini, ne tarafta duracağını anlattı. Ayşe 
kendinde garib bir uyuşukluk hissedi
yordu. Sanki büyülenmişti. 

Adam genç kızı sokağının başına ka
dar getirdi. Orada yüzüne gene öyle ve 
gözleri ateş gibi yanarak dudnklnrından 
eksilmiyen pervasız, geniş tebessümle 
baktı ve gitti. 

Ertesi gün saat dörtte Ayşenin nnnesi 
kızının odasına girdi. Ayşe karyolasın
da uzanmış, yüzüne bir gazete kapamıştı. 
Sanki okurken uyuyup kalmış gibi idi, 
fakat annesi onun vücudünün hafif, ha
fif kımıldadığını gördü, yavaşça seslendi: 

- Ayşe, hani bugün saat dörtte soka· 
ğa çıkacaktın .. 

Genç kız titrek bir sesle cevab verdi: 
- Vazgeçtim, gitmiyeceğim, beni bı

rak anne uykum var. 
Annesi hayret içinde odadan çıktı. O 

zaman genç kız yüzündeki gazeteyi fır
latıp yere attı, rengi sapsan idi. Vücudü 
asa biyctle titriyordu. Birdenbire ellerini 
yüzüne kapayarak ağlamaya başladı. 

Y C'rdc duran gazetenin birinci sayfa
sında genç bir adam resmi vardı. Bu du
raktaki adamdı. Resimde de geceki gibi 
alaycı, pervasız bir tebessümle gülüyor
du. Resmin altında şunlar yazılı idi: c U
zun Ali ismile maruf meşhur bir hırsız 
dün gece iş üzerinde bir evi soyarken ya
kalanmıştır. Ne zamandanberi aranmak
ta olan bu kurnaz serseri ilh .. > 

Yarmki n ushamızda: 

BABA 
Yazan: lsnıet Hulusi 
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Son Posta'nın siyasi tefrika.11 : 26 

~Talat Paşanın 
son günleri 

Y aı.aıı : Arif Cemil 

Serseri Wegner Berlindeki Ermenilere: "/sterseniz Türk 
mezalimi hakkında bir konferans vereyim. Bu konferansı 
o kadar meraklı bir şekilde verecegim ki, Türkler 

tarafından mutlaka bir gürültü çıkanlır ! n dedi 

. 
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Yaza• · 
1 M. Rui111 ÔtfH 

ZiloğıU~ 
.. · Rüstem. 

Siyaveş payitahta gelince, üvey anası Kraliçe Siidabe 
onu oğlu İsfendiyarın ikbali önünde 

bir engel gördü ve delikanlıyı mahvetmeğe karar verdi 

* 

-8-

SİYAVEŞİN İLK MACERASI 

( Arkast var) 

1 1 latan bul Belediyesi ilanları 
J 

Beherine 2,5 lira kıymet konan Şehir rehberinin perakende fiatının 150 kuruş 
ve Kütüohanelere mahsu.s tQDtan fiatının da 125 kuruşa indirildiği ilan olunur. 

cB.• c6196• 
......, 

Senelik muhammen kirası 12 lira olan Emirganda Kızmektebi sokağında 9 
No. dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri Mayısı sonuna kadar kirayn verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bulunmadı· 
ğından arttırma 20/9/937 Pa?.artesi gün üne uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber yııkarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunma· 
lıdırlar. (İ.) (6193) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Erzurum Nümune hastanesine lazım olan 148 kalem ilaç ve sihhi malzeme 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

ı. - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda 22/9/937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiat 1476 lira 15 kuruştur. 
3. - Muvakkat garanti: 110 lira 72 kuruştur. 

4. - İstekliler şartname ve listeyi he rgün komisyonda görebilirler. 

5. - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c5293• 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vek.8.letçe alınacak 270 teneke benzin açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme l/Teşrinievvel/937 Cuma günü saat 15,30 da Vekalet binası için· 

de toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 897 lira 75 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 67 lira 34 kuruştur. 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım Bürosuna m11· 

racaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler l/Birinciteşrin/937 Cuma günü muayyen saatte teminatıannı 

• 
hamilen komisyona müracaat etmeleri. c3384· c6188· 

Kadıköy Vakıflar Dlrekt6r1Us)U il ini arı 

Mahallesi Sokağı No. 

Üsküdar Selamiali Bangınbağı 9 M. 
su hame S. 220 metre Mu. ~ 

Üsküdar Selamiali Eski su hazinesi 8 Bostan 
Yukarıda yazılı yerler 31/5/940 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık ~ 

tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 22/9/937 Çarşamba günü saat 15 dedir. İsteklilerJJl 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (6066) 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

ı _ Talebe kaydı 10 Eylfıl 937 den 10 Teşrinievvel 937 akşamına kadar yapa· 
lacaktır. Kayıt olmak için Lise olgunluk şehadetnamesi, nüfus cüzdanı,_ aşı _kA· 
ğıdı, sıhhat raporu, iyi hal mazbatası, altı fotoğrafı ve bir istida ile Fakülte ula~ 
resine bizzat müracaat edilmelidir. 

2 - Bu sene yatılı talebe alınmıyacak tır. . . 93'1 
3 _ ikmal imtihanlarına 4 Teşrinievvel 937 de, derslere 11 Teşrınıevvel 

de başlanacaktır. c3203· ,5937 • 



15 Eyl!il 

Cev!et Ccmiq"ıllar1 ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç kalem mal

zeme 26/10/937 salı günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her kalem hizasında gösterilen muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (6001) 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

TeseJlüw ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Can si 

l - .Muhtelif civatalar 
2 - Maden ve ağaç vidalan 
3 - RondelU, Gupilya, bakır perçinleri 

Lira 

33318 
4986 
2751 

Lira 

2498.85 
373.95 
206.33 

tutm~d~ .},~ tr:: !~!~~.~~man 1 
K A R O O L, yolculara neş'e ve ferahlık temin eder. 1 
~----s.--·------------.... --~----6 

Yapı İşleri ilanı 

Ndfia Vekaletinclen : 
1. - Eksiltmeye konulan ış. Ankara Siyasal Bilgiler okulunda yeniden yapı

lacak jimnastikhane, yemekhane ve müteferrik tadilat işleri inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 110.000 liradır. 
2. _ Eksiltme 23/9/1937 Perşembe günü saat 15 de Nafia Vekaleti Yapı işleri 

Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacak-

tır. 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 550 kuruş bedel mukabi

linde yapı ışleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4. - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat teminat 

vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhithği vesikası ıbraz etmesi 
ve yaptığı en büyük işin 70 bin liradan aşağı olmaması lftzımdır. 

5. _ İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reıs!iğine makbuz muknbılinde vermeleri muktezidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. {3154) (58432_ 

Nafia Vekaletinden : 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes islfihı kanallarından sağlık ka -

nalının 7 +510 uncu kilometresind~ yapılacak büyük Şüt inşaatı. 
Keşif bedeli .ıı6747:ıı lira c6. kuruştur. 
2 _ Eksiltme, 21/Eylul/9:l7 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafia Ve

kaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler, Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işler~ genel 

~rtnamesi fenni şartname ve projeyi cfü lira c84.t kuruş bedel mukabilinde 

Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; c7087.t lira c50.t kuruşiuk muvak-

kat teminat vermeleri ve laakal c50000> liralık mümasil nafia işlerini taahhü: 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmelerL 

İsteklilerin, teklif mektuplarını ikmci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. c2948.t c557ô.t 

İktısat Vekaleti, İç Ticaret Umum Müdürlüğünden 
Türkiycdc yeniden poliçe tanzim etmiycrek yalnız eskiden tanzim edilmiş 

bulunan poliçelerdeki taahhütleri ifa etmek üzere muamele yapan La Nasyo
naı Hayat sigorta Şirketi bu kerre müracaatla Türkiye Umumi Vekili Jozef D. 
leaneti'nin başka bir vazifeye tayini dolayısile yerine Vitali Kanetiyi Türkiye 
Cümhuriyetinde halen mer'i ve atiyen intişar edecek kanım ve nizamlar daire -
Binde şirketin Türkiyedeki işlerini tedvir ve kanunen rnuktazi olan her güna 

neşriyatı ifa, her türlü sigortd mukavelelerini imza, vefat vukuunda merkeze 
rnüracaat etmekle mükellef olmaksızın tazminatı tesfiye ve ifa, Türkiyenin sir 
rnahallerinde indelhacce acentalar ihdas ve tesis, gaybubetinde umumi vekil 
sıfatile yerine ıpuvakkaten ifayı vazife edecek vekil tayin ve şirketin Türkiye
deki muamelatına mütevakkıi kayıt ve hesapların kaffesinin kendi idarehane
lerinde temerküzünü temin, gerek elyevm mer'i kanunlar mucibince La Nas

Yonal Hayat Sigorta Şirketine tereddüp eden vecaibe ittiba etmek gerekse Şir
ketin Türkiyedeki haiz olabileceği hak ve imtiyazları onun lehine temin eyle
llıek maksadile Türkiye hükumeti ve makamatı ve memurini resmiyesi nez -
dinde her türlü teşebbüsatı icra, her hangi merasimi ifa ve ezcümle şirketin 
indelhace her hangi nizami sicile kaydını talep, her türlü teminat akçesine 
tnüteallik vesaiki ihzar, her nevi müracaat ve müstediyatta bulunmak ve icap eden 
Vesaikin kaffesini imza; şirketi hükumet nezdinde temsil ve Türk mahkemele -

tinde şirket namına dava ikame veya icrayi müdafaa, bu maksadla Türkiye 
Cümburiyetinin her türlü muhakimi hukukiye, ticariye ve cezaiyesile sulh 
lllahkemelcri huzurunda ve bilumum devair ve meclis nezdinde leh ve aleyhte 
ikame edilecek her türlü devairde La Nasyonal Hayat Sigorta Şirketini temsil 
ile bütün derecatta müddei ve müddeaaJ.eyh, şahsı salis, itirazülgayr tarikile 

nıuteriz ve dahili dava sıfatile itirazen, temyizen, ve iadeten ve tashihan müha
sama ve müdafaa, her türlü şahit ikame ve istimaına, yemin teklif, kabul red
dine, her türlü evrakı tebliğ ve tebellfığa ve her türlü evrak ve müstediyata ve 
levayihi tanzim ve imzaya, her türlü ihtarname irsalile vurut edenlerin cevabı· 
nı ita, her hangi hakem ve ehlihibre tayin ve azil, iştikfü anilhükkam ve reddi 

iııa, iflas talebine veya ana itiraz, her hangi konkordato imza ve ana itiraz, her 
hangt sendikleri ve tasfiye memurlarını tayin ve azil, iflasa müteallik bilfunum 
llıuameıtıtı ifa, ihtiyati ve icrai haciz vaz fekkine, istihsal edilen hüküm ve ka -
tarların infazını talep, olbaptaki muamelatı icra daireleri nezdinde takip, sulh, 
her hangi parayı ahz ve kabz ile makbuz ve ihbarname itasına, işbu vekalete ait 
tnuamelatı indelhace rlavanın hitamına kadar kısmen veya tamamen ifa edecek 
bir veya müteaddit vekillerin kendi yerine ikamesi, bunlara müçtemian ve ya-

hut münferiden icrayi muameleye, bunlan tebdile ve ledelicap azil velhasıl 
davanın son safhasına kadar hukuk ve menfaatimizin vikaye, müdafaa ve temini 
Yolunda kanunen muktezi göreceği bütün hususatı ifa, aharı tevkil ve umumi
Yet itibarile Şirketin Türkiyede temdli ve icrayi faaliyetini teminen şirketin 
hıenfaati için icabını ifa etmeğe salahiyettar olmak üzere şirketin Türkiye umu
llli vekilliğine tayin edildiğin\ bildirmiş ve lazım gelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 haziran 
1927 tarihli kanun hükümlerine muvafıkgöriilmüı olmak.la ilan olunur. 

~ 6.N POS TA 

Fransanın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen s:ıf ve şeb
nem gibi taze erimemiş balmu
rnu ile yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kafidir. 
Parfömlerin istihsal edildiği bu 
havalinin kadınlan, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası
nı keşif ve bunun yerini tutaca';( 
başka bir maddenin mevcud ol
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafından tak
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin> tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri,· ge<.'e 
yatmazdan evvel cildinize tat
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesameler de zail olur. İhtiyar
lık çizgileri silinir ve altındaki 
yeni cildiniz tazeliği ve yumu. 
şaklığı ile meydana çıkar. Yüzü
nüzün açık ve beyaz cildin güzel
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
memesi için cSir a Septin> i 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 
lazımdır. Yalnız Faris Aseptin 
laboratuvarları bu calibi dikkat 
ve şayanı hayret cSir Aseptin> i 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par
fümörünüzden cSir Aseptin:. i 
musirren isteyiniz. 

-0-r.-HAFIZ CEMAL· 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütebuınsı: Pazardan maada 
berıttn <2 - 6> Dtva111olu numara 104, n &e
lefonu 22398 - 21044 --·---·-···--·---___......... 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 

• 

İSTANBUL 

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

ABONE FIA TLARI 
1 a 3 ' Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. - - -'l't)Rıdn aoa 750 400 150 

YUNANİSTAN 23U 1220 710 270 
ICNEBİ 2700 1400 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adre. 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eoralı geri Hrilmn. 
IUinlaTdan mu'aliyet alınma. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruflut 
Pul ilAvesi lAzımdır. 

P•ta kutusu: 741 İstanbul 
Telınf: Son Polta 
Telefon : 20203 

.,... "Jl 

l __ I_n_h_is_a_rl_a_r_U_._M_iı_· d_iı_· r_lu_·· g_v iı_· n_d_e_n_:_. ı 
I - Şartnamesine tevfikan 4 ü 62 X 84ve 4 ü de 63 X 96 eb'adında olmak üzere 

8 adet Lito taşı pazarlıkla satın alınacaktır. 

U - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 7o 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5737:. 

""""""' 1 - Şartnamesi mucibince 250000 metre düz beyaz kanaviçe pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Knbataşta 
Levazun ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ılan olunur. c5790> 

ıllWlllW 

I. - Şartnameleri mucibince 2000 litre ince makine yağı, 2000 litre kalın. ma
kine yağı, 1000 litre gres yağı ve 3000 litre vakum yağı pazarlıkla satın alına
caktır. 

IL - Pazarlık, 24/IX/1937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabatast::ı 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alın::ıbilir. 
iV. - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (M.) (5974) 
,,,,,,,,,,,.. 

l - Şartnamesine göre pazarlıkla bir adet radyo makinesi satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, 17/IX/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 16 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte% 7,5 güvenme parala
rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5820> 

~ 

I - Kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.ş olan Paşabnhçe fabrikasında inşa edi
lecek ot kılıf amban inşası işi için talip zuhur etmediğinden pazarlıkla yaptı
rılması kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık 30/IX/937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 de Kaba
taşda İnhisarJar Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

III - Keşif bedeli 25094.80 lira ve muvakkat temin::ıt 1883 liradır. 

IV - Şartnameler 126 kuruş mukabilinde her gün İnhisarlar İnşaat Şubesin
den alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
sile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6168:. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Sıvas Nümune hastahanesi 1937 senesi ihtiyacı olan 106 kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 

1. - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda 22/9/1937 günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2. - Muhammen fiat: 1815 liradır. 

3. - Muvakkat garanti: 136 lira 13 kuruştur. 
4. - İstekliler şartname ve listeyi hergün komisyonda görebilirler. 

5. - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti makbuz veya bank! mektubu 
ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (5924) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı kalem eşya ka
palı zarf usulile, eksiltmeye konulmuşl ur. 

2 - İhale 4/10/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Yüksek Ens
titü Rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektublarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmaları. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c3346. c6139:. 
\ Beherinin fiatı Yekun tutan 

Cinsi Adet Kuruş Lira 

Yorgan çar§afı 1200 380 4560 
Yatak , 1200 215 2580 
Yastık yüzü 1200 75 900 

Yatak > 225 80 180 
Yüz havlusu 100 60 60 
Bom uz 60 550 275 -8555 

lstanbul Orman Direktörlüğünden : 
l. - Orman müdüriyeti umumiyesi hesabına malzemesi orman idaresi tara

fından verilmek üzere nümwıe ve şartnamesi veçhile 8676 adet defter, 491500 
adet cetvel, 13300 adet cildin tab ve tec lidi açık arttırmaya konulmuştur. 

2. - Bunların ihale tarihinden Hibare n bir buçuk ay zarfında tab ve teclidi 

ile orman idaresine teslimi şarttır. 
3. - İlan 11 Eylfıl tarihinden 25 Eyllıl tarihine kadar on beş gündür. Yevmi 

ihale 25 EylUI Cumartesi günü saat onda orman başmühendisliğinde rnüteşek· 

kil komisyon marif etile icra edilecektir. 
4. - Tab ve teclidi muhammen bedel 1960 liradır. Teminatı muvakkate 147 

liradır. Talib olanların teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. (6062) 

Gümrük Muhafaza Gen~l Komutanlığı lstanbul 
Satına1ma Komisyonundan : 

l - Gümrük Muhafaza atlı eratı için 1256 Çift Çizmenin 21/9/937 Salı günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 10676 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat o'larak 801 liralık vezne makbuzu veya Banka met• 
tupları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Galatada Eski ithalat Gümrüğü binasındaki Ko-
mutanlık satmahna Komisyonuna vermeleri c5902, 
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EYLDt. AVI 

ÇEŞITLER'IMIZ 

K 0 L OTLAR, 
1,35 Liradan ltlbaren ı ti ıH Liradan itibaren 

Ş 1 K K E M E R L E Rı 
80 Kuruştan itibara.,.. 

50 Kuruttan 
itibaren 

KADIN ÇANTALARI 
J5 Lj r_ca~J t lb.ar en 

• YERLi MALLAR 
~AZARLARI 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARSI 

• 
1 

Tabletleri, Her eczanede. arayınız.~ (Posta kutu.u) 1255 Hormobin 

Galata latanbul 

_ _. MARANGOZ ve iNŞAATÇILARA ! ~-... 
Yeni 

Polonya kontrpl8kları 
NiKOLA DAVRANOF 

Müessesesine gelmiştir 
BUyUk boylar - iyi ve en ••Alam clnale• 

Yeni adrese dikkat: Mahmutpap, Büyük Yıldız Han 
11•14 ·Tel. 22870 ·Telgrafı Davrano • lstanbul 

Eski FEYZIA Tİ 

SON POS'lA' 

1 KANZUK 
NAS1~1lAC1 

DOKTOR J E MSIN 
AMERİKADA UZUN TETKi
KAT NETiCESi OLARAK 
BULDUGU BiR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı 1 

itimat bir nasır ilacıdır. 
INGİLfZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 
" , 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. . 

Ber yerde arayınız. 
~ 115 birinci mükafat. 

İlan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 huruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 >l 

' Son ıahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlo.ca mlkdarda ilan yaptlracak • 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizcten is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilan lar için ayrı bir 
tarüe derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir; 

UAncılık Kollektlf Şlrketl, 
Aşir E!endl caddesi, 
Kahramanzade Ilın 
Ankara caddesi ____ . ........._ ...... ........_. 

Son Po5ta Matbaaa 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

H1 S. Ragıp EMEC 
SA PLEitl: A. Ekrem US0AKLIGİ1 

• 
Yatılı 8 O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ Yatısız 

Kız ve erkekler için ayn bôlüklerde : Ana - llk - Orta - Lise sınıfları 
ilk kısımdan itibaren yabancı diller • 

Talebe kaydı için hergün mektebe müracaat edilebilir. İsteyenlere tarifname gönderilir. • 
~ Arnavutköy tramvay caddesi: Çifte Saraylar. Telefon - 38.210 ~ .. 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - ilk, Orta ye Ltse kısımlenna gOndOz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

T 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek tıraş bıçağıdır. En güzel evsafa 
malik olup İsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer numara vardır 
ve J:ıer bir numara ile laakal 5 defa yapmak mümkündür. Bir adedi s, 10 a• 

dedi 30 kuruştur. 

PASLANMAZ 
Hasan tıraş bıçağı 

Bir h arikai san'attir. Senelerce suda bırakılsa b ile kat'iyyen ;>aslanmaz. J{e~ 
gün tıraş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. yrucseJ4 
evsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar hayatlarının 
müddet ve devamınca başka bıçak istimal edemezler. 

1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

HASAN TIRAŞ BIÇAGI, Fırçası, Tıraş Sabunu ve 
Kremi, Tıraş Pudra ve Kolonyası 

zevkin tamamını ikmal eden vasıtalardır. 

Venüs güzellik müstahzaratından 

VENÜS RlmeH 

VENÜS Alhi• 

VENÜS Ruju 

VENÜS Krem• 

VENÜS Pudr••~ 
VENÜS Briyantini 

Kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. 
Venns mnstahzaratı şimdi bütun kibar ve şık familyaların en k:ıymeW 

ve itimada şayan yegane tuvalet müslahzaratı olmuştur. 

Deposuı Nureddin Evllyazade. latanbul 

GQiP .. tlEZLE, BAŞ VE DiŞ ... Ki AIKLI K 
BüTüH AGRILARI DİNDİPİIL. 

2 - Hennz mOracaat etmlyen eski talebenin kayıdları kapanmıştır. Bu.ıdan sonra yapılacak mUracaat 
kabul edilmiyecektır. 

s - İsteyenierc mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. ' p R o F 1 L AA K s 1 N 
Adr<.>s: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 ,----·lll:ZI-----.. ESKi FEYZIYE ~--anmım;a ___ .._ .... , l Belsoğukluğu ve Frengiden !oruı; 

~~~e~e Ş 1 K L İ S E S • G~=:~:lü iTALYAN LiSESİ VE TiCARET MEKTEBİ 
ISTANBUL - NiŞANT AŞı T o M T o M s o K A K B E y o G L u 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir.' Ana, llk, Orta ve Lise kısımları, Fen ve edebiyat kollan vardır. b 
lstabulun en ııavadnr ve sakin bir muhitinde 'feşvikiye Karakolu karŞtsında ve Teşviklye camii ittisallndedir. Kayıd muamelesi Eylwün birinci gününden iti aren 
Kayıt için hergnn ondan 17 ye kadar müracaat edilebilir. isteyenlere mektep tru:ırnamesi gOnderlllr. Telefon: 44039 saat 10 - 12 de yapılmaktadır. 


