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bu TARiH KONGRESiNiN 
sabahtan itibaren iLK CELSESi 

Akdenizde kontrol 

filen -tatbika başlandı Kongre bugünAtatürkün 
.. • . . . . . yüksek huzurlarile 

Dun bırçok lngılız ve Fransız : lıarp öğleden sonra açılıyor 
gemileri lıarekef e geçtiler Dfln de 9 ecnebi IJllm geldi, Iıongrege 25 lıadar 

ecnebi jjllm ııtralı edlgor. Bugiln Cumhurlget 
~ • IJblde•lne bir çelenlı Jıonacaiı _ _ 

Meclisin fevkalô.de toplantısına cdd in tıbcıZar: BClf1'eki1 1mıet İnönü " Menemencioğlu nutukZannı ıöylerlerken 

Hüyük Millet Meclisinin kabul ve Anlaımaya lftlrak etmif bulunan diler 
Cumhurreisinin tasdik ettiği Akdeniz an- devletler de, bqta İngiltere ve Fransa ol
laşmalarının Cumhuriyet Hükfuneti ta- duğu halde, harekete eeçmiı bulunuyor• 

An.karadan avdet buyuran Atatürk Ismet İnönü. ile otrlikte JJolmcıbahçe 

sa nl ık uızu 
bir haydutluk 
karşısmda 

sarayına girerlerken 

..__ ....... .w.uan bu sabalıt.an.. itibaren .filen tat- J.ar. 
bikine geçllmlf bulunulmaktadır. ( Devama' ıı ıncı ıayftıda) 

İkinci Türk Tarih Kongresi, bugün •· . f 
at 1'5 ele Dolmubo;.:.,.~ ....... ilyında, Uh ""'-· A TA T OR K 
der Atatürk'ün yüksek himayelerinde, 

Seyid Rıza Cumhuriyet 
müddeiumumisinin önüne 
çıkarılınca şaşırıp kaldı 

' 

Türk Tarih Kurumu Ba§kanı Hasan Ce-

mil Çambelin bir nutkile açılacaktır. Bu
nu müteakib, kongre reis ve fahri teisile 
reis vekilleri ve katibler seçilecek, kon
gre reisinin nutkunu rnüteakib de encü
.menler seçilecektir. 

Belki yllz aene oluyor; bütün Türk Dil Kurumu namına Genel Sek-
bir inunlığın malı Ayılan açık reter İbrahim Necmi Dilmen, Tarih Fa-
deDizler böyle bir haydutluğa külteleri namına Muzaffer Göker, ecnebi 

alan olniamıfb profesörler namına da profesör Pittard 

Elazize getirilirken yolda nutuklar vermeğe kalkan y A z A N : birer nutuk söyliyeceklerdir. 

sergerde halkın mukabelesi üzerine birıey ıövliyemedi Mah111ut eaat Bozkurt Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Profe-
J Akd · · d sör Bayan Afet Kurumun arkeCJlojik fa-

Elaziz, . (Hus~si) - Dersim'ın son isi şapkasını otomobilin içinde araDUf, bu-
1 

k :zın ~unu konuşacak aliyeti hakkında bir tebliğ yapacak, Ku-

Cumartesi günü Ankarayı şereflen
diren Büyük Önder Atatürk, dün 
tekrar şehrimizi teşrif etmişlerdir. 
Atatürkle Başvekil İnönü, Maarif 
Vekili Saffet Arıkan ve Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kayayı hamil olan Riyaseti Cumhur 
hususi katarı tam saat 12,30 da Hay
darpaşa garına dahil olmuş, askeri ve 
mülki erkan ve zevatla binlerce kişi
lik kalabalık bir halk kütlesi tarafın
dan karşılanmışlardır. Trenden ev
veli Atatürk, sonra da Başvekil ve 

(Devamı 11 inci sayfada) 

aerger~e.sı ~e~ıd Rıza Erzincar.dan bura- lama.tnıf, sonra fqkın ve bitkin bir halde 0 an ° erans yonda toplandı. (Devamı 11 inci sayfada) l 
ya getırılmıştır. Otomobil adliye önünde dııan çıkmı§tır. Yürüyecek takati olma- Ve kararlarını verdi. Bu toplan- •••••••• •• •••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••• •••••~ 
durunca Seyid Rıza, pek meraklı olduju (Devamı 2 \.nci ıayfada) tının ve bu toplantıda alınan ka • 1 r --, 
........................ rarıann sebebi; Akdenizde serbest " Son Posta " nın yeni tefrikalanndan biri 

Türk Miiif .gii;q .. t~k~;~·· =~ ~E.2!~:~~~ .. ~)!1 j Valide Sultiının gerdanllğı 
Balkan şampiyonu oldu Sandık içinde bir Bir ::--;;%::-~~~:e~:::. romam 

Biz altı blrlncllllı, bir iktncllllı lıazandılı. h d .. .. ta romanı yaz -
v meş u curum mış ve bir çok 
ı ugoalavlarla Yunanlıların puvanları mBaavl zabıta romanı 

D .., ht 1• • G } d.i Gerede, (Hususi) - Kazamtzın Sül- tercüme etmiş 
Ogu mu e iti a atasarayı Yen • b " k arkadaşlar bu e-

ler köyünde ır aç gece evvel garip 
bir cürmü meşhud olnıuc:tur. seri okuyunca 

:ı •O kadar mü -
· Köyden Hasan oğlu Yusuf, ayni köy ıtemmel ki a _ 

den Zehra isminde bir kadınla uzun dapte veya mül-
müddettenberi sevişmektedir. Bir gece hem zannoluna-
Zehranın kocası Aziz gece işine gi -

(Devamı 2 nci sayfada) 

Selô.nik 
Panayırında Türk 
Pavigonu birinci 

Selinik, 19 - Anadolu ajansının hu
susi muhabiri bildiriyor: 

SelAnik Beynelmilel Panayırmdaki pa
viyonurnuza Fuar idaresi en büyük mü-

/zmirde tımıtUın mClla bak ,_ ~- b1 1 b kafatı vermek suretile birinciliği tevcih •-r alo{lr'--n ır ıntı " ım· t• B h b · b"ld' Fu i İzmir 19 T ı f 
1 

e ı~ ır. u a erı ı ıren ar umum 
ıl '.. ( e e on a) -: ~u gece ya- lık göstermiş ve 7 siklet üzerinde ya - reisi paviyonumuz hakkında Sonaltes 

P .. an m~sabakalarla beşıncı Balkanı pılan müsabakalarda, 6 birincilik ve 1 Veliahtin de büyük takdirleri olduğunu 
g~re~ m~~abakalarına nihayet veril - ikincilik kazanmak suretile Balkan ve iktısadt kalkınmamızın az zamanda 
mış~ır. !urk milli güreş takımı bu se- şampiyonluğunu kazanmıştır. gösterdiği büyük inkişafın bilhassa teb- ı· 
nekı musabakalarda da büyük bir var (Devama 7 inci ıayfada) rike ıayan olduğunu ilave eylemiştir. 

cağından en -
dişe ediyoruz> 
dediler. Bunun 
üzerine biz de 
eser hakkında 

hüküm verme -
yi daha ~ahihi • 
yettar ve daha 
bitaraf ellere bı
raktık. İstanbul 
podisinin işden 
çekilmiş en kıy
metli ve en ta -
nmmış bir sima-
sile Türkçeye en - ------- -. 
çok zabıta romanı tercüme etmiş kıym C;tli bir muharrir ve maruf bir münek
kidimiz elyevm romanı okume1kla meşguldür. Onların hükümlerini birkaç gü
ne kadar okuyacaksınız. 

Pek yakında netr• batllvoruz 

1 



Her gün ---------
F rankın geni 
Düşmesi vesileıile 

- Yazan; l\luhiUin Birıen 
- Viyana, 16 -

E rank dilli yeniden düştü. Bu aa
U-- bahkl Viyana gazeteıeri bu h&

dise de uzun uzadıya meşgul oluyorl~r. 
On ı;in evvel bir İngiliz lirası ~ak itın 
yüz yirmi beş frank vermek k!fi gelir.· 
ken bugün yuz kırk altı frank ancak ki· 
fayet edebiliyor. Dünyanın i~inde boca
lamakta olduğu fenalıkların bunda tesi
ri bulunmakla beraber, frank daha zi • 
yade dahill sebeplerden dolayı düş~yor. 

Bu sebeplerin başında, Fransadakı pa
ra sahiplerır.in Fransız hükumeti ile mü• 
cadele halinde bulunmaları, para, Fran
t:adan kaçıyor ve hatta İngiltereye de 
emniyet etıniyerek daha ziyade Aıncri-

Resimli Malcale: IC Tembellik başka, kanaat başkadır X 

' . 
-·u ·. 
. ~ ' 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu ~ 
Bagiin Konama.dı 

Seyid Rıza Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin önüne 
Çıkarılınca şaşırıp kaldı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
dığı için kollarına girilerek adliyeden 
içeri sokulmuştur. 

Elebaşı nıerdivenleri çıkarken mutta
sıl: 

- Beni paşaya götürün! Beni paşaya 
götürün! diye mmldanmıştır. 

EJaziz müddeiumumisinin karşı.sına çı
karıldığı zaman şaşkın bir va:ı:iyette: 

kaya gidiyor. Anlaşılan, para sahiplel'i - Bazıları meskenet ile kanaatkarlığı yek.diğerine k:uı§tı • Her insan fakir olabilir ve fakirlik zamanında bulduğu 
nın gözile, şimdiki halde düny3nın en e- rırlar, ekmek peynfrle iktifa edenden takdirle bahsederler, ile iktifa etmesi tabiidir, fakat çalışma ve yükselme i:mka-

- Bu kimdir? diye sormuştur. 
Seyid Rıza Erzincandan Elazize getiri· 

lirken Ankaraya götürüleceğini. sanmış, 
mütemadiyen: rnin yeri Amerikadır. Altın hep orada bir lokma, bir hırka diyeni alkışa layık görürler. B3yle dü- nına malik olduğu halde bunu yapmıyarak bir lokma bir 

topl:mıyor ve Amerikalılar da alhn çok- şünenler hakikatte hayatiyet kuvvetinden mahrumiyet ile hırka ile iktifa eden adam her şeyden evvel tenbeldir. U-
luğundan dolayı şikayet edip duruyor - tenbelliği teşvik etmekte olduklarının farkında olmıyan nutmıyalım. ki medeni bir adamın 1eviyesi yaşadığı haya-
lar. • kimselerdir. tın seviyesi ile ölçülür. 

- Ankaraya gidiyorum! diye sayıkla
mıştır. Fakat Fıratı geçtikten sonra bu· 
raya sevkedildiğini anlıyarak korkmağa 
başlamıştır. Bu arada elini kaldırarak 
mütemadiyen: 

İkinci b1r sebep te, FransadcJ iktisadi ~~~~~~::::::;:;::::=:=:::;:::~:=:;:::~:;=:=;:::=::::::::::;:;:;::::=:::=:::: 
işlerin, bütün ümitlere rağmen. fena git- r S ~ ~ A fE5l A ce o N D A ) 
mekte olmasıdır. Frangın bu defaki dü- 1 "='1 ~ ~ ~ ~ ;;;;;;J) 
şuşünde Fr.ınsız harici ticareti hakkında \, 

evvelki gün neşredilmiş olan bir bilan- Bir Amerl'Lalı 

- Böyle olur mu? Beni AnY...araya de
ğil, Elazize götürüyorsunuz! diye mırıl· 
danmıştır. 

çonun büyük bir tesir yapmış olduğunda fi «--·-----------------------· 
HERGüN BiR FIKHA 

Amerika Reisi 
Cumhurunun oğlu 
Artistle evleniyor 

Seyid Rıza yolda birkaç defa kendisi· 
bir ni nefretle seyreden hallan karşısında: 

- Ey ahali, ben Türküm, millete karş~ 
isyan etmedim, günahsızım! 

bura gazetelerinin Paris muhabi::-leri he- Artistin General 
men umumiyetle ittifak ediyorl:ı:.. Bu bi- F.ranJıOUS meJı fUbU 
lfınço, Fransada yalnız ağustos :ıyı için 
geçen senekine nisbeUe bir buçuk milyar 
franklık bir açık gösteriyor! Halbuki, 
Blum hükfuneti, işleri eline aldığ1 tarih
ten itibaren ittihaz ettiği tedbirlerle 
Fransanın harici ticaretini arttırmaya 

muvaffak olacağı ümitlerinde idi. Neş
redilen son bilanço göst.eriyo! ki işler, 
bilakis, tersine gitmiştir. 

Üçüncü bir sebep te Fransada dahili 
vaziyetin ve dünyada umumi gidişin fe· 
na oluşudur. Akdenizdeki torpillerden 

sonra şimdi Pariste de bombalar patla
ması, Rusya ile İtalya arasındaki gergin
Jik ve saire ve saire, eksik olmıyan en
ternasyonal belalar, hep Fransa serma
yedarlarını endişeye sevkeden amiller -
dir. Fakat, bütün bu siyasi amiller ne o
lursa olsun, frangın düşmesi, daha ziya
de bir rejim meselesidir. 

* Bununla bir kere daha anlaşılıvor ki if-
rata vardığı zaman sosyalizm, iddiaların
dan hiç birıni isbat edemiyor v~ ideal -
]erine varmak bakımından sarftttiği bü
tün emeklerin berhava olup gittiğini gör
meğe mahkum bulunuyor. Sosyalizm, 
paraya, ve mülkiyete karşı husumet de
recesine varan temayüllere düştt.iğü nis
bette, muhite iktisadi huzursuzluk veri
yor ve bu huzursuzluk, umumi refahın 
azalmasına .sebep oluyor . İngiJteredeki 
tecrübe, ayni sebepler altında, ayni eser
leri doğurdu. Fransada yapılan tecrübi 
de başka türlü mahsul veren bir teşeb
büs olmadı. 
İspanyadaki tecıübenin neler vermiş 

olduğunu tasvir etmeğe ise elbet kalem 
için imkan yoktur. Paraya ve mülkiyete 
düşman olan bir sosyalizm, muvaffak o
lamıyor. Sosyalizmin doğmatik taraf -
tarları, cyedi sene kıtlıktan sonra yeni 
sene bolluğun> muhakkak SUl'ett~ gele
ceğine hala kanidirler; fakat, ınsanlara 

şimdiye kadar kıtlıktan başk;ı bir şey ta
nıtmamış olan bu para ve mülkiyet düş
manı sosyalizm, muhakkak surette bu
gün Fransada da bir darbe ye!Ylektedir. 
Hatt~, bir dereceye kadar, nasy:mal sos
yalizm dahi ayni neticeyi veriyor. İfrata 
vardığı zaman sosyalistlik, cihan harbini 
takip eden tecrübelerle sabit oıuvor ki, 
huzursuzluk, refahsızlık ve pahalılık 
me!humlarile ayni manayı ifadeve mah
kCımdur. Bilhassa sosyalizm, d~mokrasi 
ile birlikte olduğu zamandır ki tezat ve 
tenakus yapıyor. Bir türlü için·~ düştüğü 
'"7.adın pençesinden yakasını ~urtaramı
} ..ır. 

_j_ 

Yan.ımda bıçağım yoktu 
BiT gün bir öküz hırsızını mahke

me huzuruna çıkarmışlar; hakim sor
mU§: 

- Sen bir öküz çalmı.şsın, öyle mi? 
- Evet efendim, fakat karnım aç· 

tı .. mecbur kalmıştım. 

- insan, karnı aç olduğu zaman 
koskoca bir öküz mü çalar? 

- Ne yapayım efendim, bir parça· 
sını kesip almak için yanımda bıça
ğım yoktu. 

• • Fransada geçenlerde 
Ölen berberler kralı 
Namına ilblde dikiliyor 

Parisin civarında Pannende birkaç 
gün sonra Ondulation azizi namına me
rasimle bir abide dikilecektir. Bu azizin 
hakiki ismi Marseldir ve berberlerce 
Ondul:itionu icad ettiğinden dolayı ken-

General Franco'~un orausuna. ıta~ • dilerinin velinimeti sayılmaktadır. 

Amerika Cumhurreisi Ruzveltin en 
küçük oğlu John Roosevelt bir sine • 
ma artisti ile nişanlanmı~tır. Resimde, 

nişan1ısının briç oynayışını seyreder -
ken görülüyor. 

Demiş, fakat gene halkın nefret ifade 
eden bağnşmalan ile susmuştur. 

Sergerde hazan Allahm mevcudiyetine 
inanmıyacak derecede küfre sapıyor, he
zeyanlar savuruyor, mütemadiyen acı a
cı söylenerek şikayet ediyordu. 

Tunceli şekavetinin son elebaşısı, Ela
zizde bir aralık daha evvel teslim olan 
oğlu Hüseyini görmek istemiş, rastgeldi· 
ğine oğlunu sormuştur ve bu arada mü

/ temadiyen rr.asumiyetinden dem vurmuş-

! tar. • 

Seyidin üzerinde bulunan, markalı ve 
J üzerinde: cAbbasuşağı reisi Seyid Rıza·. 

ya yadigar:. diye yazılı bir dürbün ve 
20-30 lira bulunmuştur. Scyidin isticva· 
hına devam edilmektedir. 

Haber aldığıma göre Seyid Rıza istic· 
vahı esnasında mühim ifşaatta bulun· 
muş ve muhalefet hareketinin amnıerini 
itirafa yakın beyanatta bulunmuştur. Se· 
yid Rıza ile beraber diğer şakilerin mu· 
hakemelerine pek yakında başlanarak
tır. şı har?. ed~n ~~an tayyare:ile~n- Birkaç ay evvel ölen Marsel bir taşçı

den bın esır duşmuş. Bunun ~zerıne .nın çocuğu bulunuyordu. Bünyesinin za
bir artist olan kansı, Generale bır mek yıf olınası sebebile babasının san'atına 
tup yollıyaz:ak, ~ocasının serbest b1:'1 • sülllk edemiyerek bir mahalle berber Bir Alman casusuna kurhan Sandık içinde 
k~~.as::m dile~1.ş .. ve me~tu.b,.una gor - dükkanına girmiş ve berberlik öğren- 1 Bir me-(].hud cürüm 
dugunuz resmı ılave etmıştır. mişti. Paris gazetelerinde intişar eden o/an ngifiz zabiti Y 

General Franko, ~~el. karısından hatıratında söyle_diği gibi bir gün bir ka- Casusluk cürmile beş sene hapse (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ayrı yaşıy~n .tayy~~ecıyı.' I~anya ~~ dının saçını keserken tellerin altına koy- mahkfun o1an Norman Stiuart isminde dince Zehra dostuna gelmesi için haber 
huriyeti ~u~umetın~. esır ~uşen mıllıc~ duğu demirin saçları muntazm ve daya- bir İngiliz zabiti mabkfuniyet müdde- yollamış, iki sevgili evde buiuşmuşlar· 
tayyarecilerınden bırıle muba~ele ~t nıklı olarak kıvırcıklaştırdığı nazarı dik- tini ikmal ederek geçenlerde tahliye e dır. Bu sırada Az.iz işini çarçabuk biti
mek şartile serbest bırakılacagmı bil - katini celbetmişti. Bundan sonra bu hu- dilmiştir. Stiuart devletin müdafaasına rerek eve dönmüş, kapının kilitli oldu
dirmiştir. sustaki tetkikatını ileriye götürmüş ve ait bazı esrarı münasebette bulunduğu ğunu görünce kırmış, içeri girmiş, karı 

böylece ondülasyonu icad etmiştir. güzel bir Alman kadını vasıtasile Al - sile karşılaşmıştır. Kadının vaziyetin -Kocasının dirileceğine 
inanan kadın 

Böylelikle Marselin şöhreti artmağa manyaya satmıştL Casusluğun meyda- den şüphelenen Aziz derhal odaları a
başlamıştır. Bu arada Parisin en büyük na çıktığı arada Alman kadın Londra- raştırmağa başlamış, bu arada bir san-

Bu hadise Nevyorkta olmuştur. Bir a- caddesinde açtığı büyük bir berber dük- dan uzaklaşmış bulunduğundan ele ge dığın kilitli olduğunu görmüş. Sandı -
dam bir kaç gün hasta yattıktan sonra kanına bütün aristokraUar müşteri ol- çiTilememişti. ğın anahtarını istemiŞy karısınm keke-
ölmüştür. Adam ölürken yanında bulu - muşlardır. Ledi Lennox Marseli saçla • St' rt uh k esnasında cür _ lediğini görünce zorla sandığı açtır ·ı 
nan karısına: T~nı kesmek içi~ Lon~ray~ davet. edip 2 münüı~~dde~e ~::tın.işse de aley _ nıış ve karısının aşıkı Yusufla karşı -: 

_ Ben ölür gibi olurum ama gene öl- bın frank vermış ve bır ~ılyonerın karı- hinde pek bariz delfill bulunduğu için !aşmıştır. , 

mem! ~ı bu;unı:n madam. Menıe de yatına ~a- bes seneye mahkfun edilmişti. Şimdi Büyük bir soğukkanlılıkla hareket 
Demiştir. Bu söze inanan kadın kocası- gırdıgı arsele 3 bın dolar saç kesme uc- h •. t ktıktan dahiliye n _ eden Aziz yı;!niden sandığı kapayarak 

nın öldüğünü herkesten saklamıştır. Böy- reti vermiştir. Bu hadiselerden sonra apıs. en çı d" w. sonrb~ raporda b~ 
d .. h 1. k . d M 

1 
t k zaretıne ver ıgı uzun ır u - köy ihtiyar hey'etini çagırtmtş, bir za-1 

lece altı ay geçtikten sonra tefessühe en .şo re ı pe zıya e artan arse ar ı .. t kl T af t kte ve· bıt varakası tanzim edilerek suçlularİ 
cesedin kokusundan bütün civ ... rda otu - berberlerin imparatoru olmuş bulunu- tun yap 1 arını 1 ır e me . · 

B ·t· fıml k d. · han t t mahkemeye verilmistir. : ranlar bizar olmuşlar ve polise müracaat yordu. Müthiş bir servet yapnuştır. . ~. « ':1 ı .ı~a . a . ~ ısm~ 1 e . e - ....; ... , ., ......... ı , • .. , . __ ......... ı 
etmişler. Abide Marselin mirasından kendi vasi- tıgım Ingılız mılletının benı a:t;fetmiye-

Cesed polis marifetile kaldmlm1ş, ve yeti üzerine doğduğu memleketin yaşlı ceğini b_iliy~rum.. ı:akat ecnebı _casus -
kadın: berberler klübüne dikilecektir. !arının Ingıltere ıçm lrullanacagı usul

- Dirilecek kocamı görmüyorlar. Kay
gusile o gün çıldırmıştır. Yüzbin liraya 
sigorta edilmiş olan adamın sigorta parası 
şimdi karısının tedavisine sa:fodilmek -
tedir. -··········---·················----· .. -···-·· ........ 
belasını da bulur, mevlasını dal Baka -
lım, Avrupa neyi bulacak? 

Filipinli genç köylünün 
hazin ölümü 

ler hakkında askeri makamları tenvir 
etmek emelile takdim ediyorum. de -
mektedir. ---·--·------------

b~~~ı~~~ 
v&TAK'1:P'~ 

Dün hava kısmen a~ g~ 
Dün, bava. önce yağışlı, saııra da kıs

men bulutlu, fakat ya~ geçmiştir. 

Hararet derecesi 
gölgede en fazla 
27, en az 19 olarak C3 
kaydedilmıştir. 

Muhakkak ki dünya, bugüne kadar 
tecrübeleri yapılan nizamlardan daha r 
mütekamil bir nizama, bugün~ K3d3r ni.i
muneleri görülen rejimlerden ~ha yük-

Muhittin Birgen 

Loui Baya 18 yaşlarında bir delikanlı
dır. Bütün emeli, arzusu, bulunduğu Fili
pin adalarındaki köyünden 500 kilcımet

re uzaktaki payitahtı görmekti. Bu aşk 
ile yola çıkan genç, 75 saat durmacasma 

yürüdükten sonra, şehre varmış, etrafı
na bakınmış ve hemen oraya y1ğılıvermişo
tir. Bir kaç saat sonra da görmeği o ka
dar arzu ettiği şehrin hastanectinde son 
nefesini vermiştir. 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Rüzgar saniyede 
4 metre sür'atle 
cenuptan esmiştir. 
Rütubet derecesi 
de yüksek olarak 
tesbit edilmiştir. 

sek bir rejime muhtaçtır. İnı;an ln buna 
ne vakit kavuşacaklar, İçtimaiy::ı.tçılara 
göre, cemiyetler, t€crübeden tecrübeye 
geçtikçe, kendilerine en mü:.asip olan 
rejimleri, geniş bir zaman ve tekamül 
içinde, kendi kendilerine bulur!ar. Bu -
günkü Avrupa cemiyeti de bunu arıyor. 
Fakat, bu bakımdan en doğru felsefe, bi· 
%im eski Türk sözünde izlidir. An an 

Geçen hafta Rizeye gidip gelmiş olan bir tanıdı!{. anlattı: 
- İstanbuldan Rizeye dört günde gidilir, vapur ücreti 

645 kuruştur. Fakat vapur orada maalesei rıhtıma yanaşa
maz, üç dört yüz metre açıkta durur. Sandal yolcuyu va- ı 
purd~..n alıp bu 3-4 yüz metre uzakta olan karaya çıkarmak 
için adam başına 1 iira alır. Falu.t bu yolcuların içinde bazan 

cebinde bir lir2sı o1mıyana da tesadüf etmek mümkündür. 

Nitekim bir zavallı bu haldeydi, rıhtıma yanaştığımız za -

man ücreti tam olarak veremiyeceği anlaşıldığı z::tman san-

dalcı bu adamı kolundan çekerek oturttu ve tekrar alıp 

vapura götürdü. 

i STER l NAN l STER l NAN M A~ 

Dün öğleden sonra tazyiki nesimi 75& 
milimetre idi. 

CJun8f : 5.45 Ö)fc1 : u.01 
lı.iadi : 15 .36 Aıqa.. : 1.8. ll 
'hta : 19 A6 lmaak : 4. 04 
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HindiStanda ölen S4aJ L-~ 
Ermeninin A[E rt- E 

büyük serveti 
Hind mahkemesi lstanbul-

e Ç'i.n - ]apan harbi, 
Dünya için bir dönüm 
saf hası demektir 

Japonlar Çin sahillerine 
yeniden asker ihraç ettiler dan giden davacıları _!azan: Selim Ragıp Emeç 

$anghay 19 (A.A.) - Tayyarele - Çinliler, muharebe meydanında,nevrede tetkikine Amerika Birleşik. ve kararları tanımadı ~in - Japon harbi, beyaı ırkın ' 
rin Şanghay üzerine gece hücumları 5000 maktul ve mecruh bırakmışlar - devletlerinin iştiraki ihtimalleri teşkil . . . .. V meskun bulunduğu kıt'~ları ve 
devam etmektedir. dır. ı eylemiştir. .. ~ındı~tanda 1865 senesınde .~ıeı:ı v: bunlardan bilhassa Avrupayı d<'rin, de-

Central News ajansına göre, Yang Nankin üzerinde tayyareler Yeni Amerikan kuvvetleri bu~uk hır_ servet 'bırakB:n !urkıyelı rin düşündürmektedir. 
Sepou'da üç yangın görülmektedir Çin ş h 19 26 T t ih' . Cgıha Emırhanyan ın varıslerı taraf!n- Bir zamanlar ardı, arkası gelmiyen is-
. . · ang ay - emmuz ar ın- Şanghay 19 (A.A.) - Santıago'dan dan yeni bir dava açıldıgvıru üç dayacı t·1 · 1 1 A ı ı 

liler Japonların Sarıdenız kenarında denberi ilk defa olarak bir çok Japon gelen v 1450 Am 'k b h . .1 Ah . . . İ . • . . ı a ar a sya ı arın emrine ram ola.Dt 
H . h . , e erı an a rıye sı a ile bırlıkte avukat smaıl Sıtkının Hın- A b" ··dd t L • aıtc eaou cıvarında Kouan Youn a tayyareleri Nankin üzerinde dolaşmış- endazını hfunil b l bi. Amer'kan d' . . . . vrupa, ır mu e sonra ,,u vaziyetı 
b. 'h h k t· · ta d t · 1 d" u unan 1 1 ıstana gıttıklennı evvelce yazmıştık degviştirmı·ye ve A • · t•lAl · t 'ka ır ı raç are e ını r e mış er ır. lardır. Hasarat hakkında hiç bir haber nakliye gem.is· b 1 . f . . syaı :s ı a arın ın ı • 

Japonların tebliği alınamamıştır İki Japon tayyaresi dü- ~ ur~y.a . ge mış ır. . Her sene tazelenen ve dolayısile bir mını çok acı bir surette çıkartmıya mu-
Tokyo 19 (A.A.) _Tebliğ: şürülmüştür. · R~elt Çın sefirini kab~ ~tti çok alakadarları bulunan bu davanın vaffak oldu. Bu hal, bir hayli zaman de· 
Şimali Çinde Pekin _ Suiyuan de- . Vaşıngton 19 (A.A.) - Çının Va - son safhası hakkında bize gönderilen vam etti. Renkli adam, beyaz adamın 

miryolu üzerinde Japonların bir takım Tokyoda tevkifler şington büyük elçisi Uang, B. Hull ile bir Hind gazetesinde şu malumatı gör- mağlup edilmez bir mahluk olduğuna 
kıtaatı 17 Eyltılde Tatung'un 60 kilo- Tokyo 19 (A.A.) - Zab1ta, komü - görüşmüş, bilahare Reisicumhur Roo - dük. Aynen naklediyoruz: artık kanaat getirmişti. Fakat vaktaki son 
metre cenubu şarkisinde kain Hunyw. - nist_ ~r~paga:ndası yapmakla maznun sevelt tarafından kabul edilmiştir. cEğiha Emirhanyan isminde bir Er- Rus - Japon harbinde sarı ıtkın şampi· 
an şehrini işgal ettikleri sırada diğer ye_di_ unıversıte talebesini tevkif et - Bir Çin generali tevkif edildi meni, menkul ve gayri mP.nkul muaz- yonluğu vazifesini üzerine ala'l J:ıpon· 
Japon kıtaatı, General Siu - Ju - Ming- mıştır. Nan.kin 19 (A.A.) - Şansi eyaleti zam bir servet bırakarak 1865 de Mad- ya, yüz elli milyonluk koca Rusyayı mağ-
in kumandasındaki 143 üncü Çin fır - Amerikanın vaziyeti şefi General Yenhsihian, 98 inci Şan - rasta ölmüştü. lup etmiye muvaffak oldu; renkli ırkla-
kasına taarruz etmiştir. Şiddetli mu - Vaşington 19 (A.A.) - Salahiyet - si fırkası kumandanı General Liun - Varisleri Hindistan mahkemelerine rın beyaz adam hakkındaki telakkileri de. 
harebelerden sonra Japon kuvvetleri, tar menabiden bildirildiğine göre, B. ying'i Tatuang'ın düşmesine ve bu mm müracaat ederek, Setrag Apgariyan i- değiş~iye başladı. Ovnun, mağlup edile -
17 Eyhil saat 13 de Tatung'un 40 kilo- Hull, yanında Milletler Cer:ıiyecH işleri takanın Japonlar eline geçmesine . mü- le arkadaşları aleyhine bir dava açmış- mez bır v~rlık old~gu kanaatleri s~rsıl
metre şimali garbisinde kain Fenge - mütehassısı B. Wilson olduğu halde Re saade etmek suçu ile tevkif etmiştir. ı d D 1 T" k. d 1 ş _ dı. Vaktaki umumı harbde san, ;;ıyah, ar ı. avacı ar, ur ıyc en ge en a b k b'·t·· k · · · 
hen şehrini işgal ve muharebe esna - isicumhur B. Roosevelt'i zivaret etmiş General Liunying div!lnıharp hu - H 'k Atl E · h k t eyaz, ırmızı u un ren ler brrlıırlerıne .; , . go, açı , as mır anyan ve avu a k t . k .. ·· ı·· ~· · 
sında yaralanan General Siu - Ju - ve bu görüşme esnasında müzakere zurunda muhakeme edılmek üzere İsmail Sıdkıdır. Davacıları avukat İs- arış 1

• 
0 zaman ır ~stun ugu hakkın • 

Ming'i eiir etmişlerdir. mevzuunu, Uzak Şark buhramnın Ce Nankine yollanmıştır. ·ı S dk t il tın kt a· .. B 1 ·· da mevcut kanaatlerın son te!'eddütlü 
maı ı ı ems e e e ı.. un ar o- b ki · d t d ·1 ld E' B. a yesı e or a an zaı o u. ır ır • 

Akdeniz anlaşmalarına S,,,ul~ . .. d .n.on1 eransı 
daır dun akşam Roma a Açıldı 

d ld 
Nevyork, 19 (A.A.) - Birçok ecnebi 

resmAI bı·r teblı•gv neşre ı· ı· devlet adamlarının nutuk söyliyecekleri 
sulh konferansının açılma celsesinde B. 
Hull, Amerika için tam bir infirad siya

Roma, 19 (A.A.) - Bu akşam aşağıda
ki tebliğ neşredilmiştir: 

İngiltere ve Fransa maslahatgüzarları, 
Nyon anlaşmasına munzam itilafın met
nini dün akşam İtalyan hükumetine tev
di ederlerkt'n, İtalyanın 14 ey:ftl tarihli 
notası, Akrlenizdeki kontrol sistPmine İ
talyanın iştirak edip etaiyeceği mesele· 
sile alakadar olarak birbirine zıt tefsir
lere meydan vermiş bulunduğundan, bu 
notanın mana ve şumulünü tasrih etme-

ispanyada 
Yeni bir teşebbüs 
Cenevre, 19 - Fransa hariciye nazırı 

Delbos B. Negrin,i ve daha sonra cbey
nelmilel sosyalist amele• delega:;yoniyle 
cbcynelmi!el sendikalar.. delegasyonunu 
kabul etmıştir. Bunlar kendismP. son de
fa bu iki teşekkül tarafındar. İspanyada 
ademi müdahale politik:ısı aleyhinde ka
bul edilm:ş olan takrir hakkmda izahat 
vermişlerdir. 

ızmir B elediye Reisi 
Avrupaya gidiyor 
İzmir, 19 (Hususi) - Belediye reisi

miz Dr. Behcet Uz çarşamba günü Av
rupaya hareket edecektir. Dr. Behcet Uz 
bu seyahati esnasında Avrup:mın 26 şeh
rinde belediyeciliğe aid tetkiklerde bu
lunacaktır. Bu tetkikler bu yıl yapılacak 
olan belediye sarayı, çocuk hastanesi, 
fuar sarayı, ekmek, süt fabrikaları, şehir 
garajı ve şehir otelleri gibi müesseseler 
üzerinde yapılacaktır. 

lzmir Fuarı 
Bu akşam kapanıyor 
İzmir, 19 (Hususi) - Beynelmilel İz

mir Fuarı yarın akşam Dr. Behcet Uz'un 
bi~ nutkile kapanacaktır. Bu münasebet
le Fuar komitesi tarafından mükellef bir 
ziyafet verilecektir. 

R uzvelt kongreyi 
/ ç tlmaa davet ediyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - B. Ruzvelt'in 

ziraat kanunu layihası ile amele ücret
lerini ve iş saatlerini tanzim eden kanun 
layihasını müzakere etmesi içi.r. kongre
yi fevkalade içtimaa davet etmesi çok 
muhtemeldir. 

B. Ruzveltin Akdeniz ve Uzakşarktaki 
vaziyet doluyısile bu fevkalade içtimaın 
pek yerinde olduğunu ~öylediği rivayet 
edilmektedir . 

Faik Kurtoglu geldi 
Almanya ile son yapılan ticaret anlaş

ması müzakerelerinde hazır bulunan İk
tısat Vekaleti Müsteşarı Faik Kurtoğlu· 
bu sabahki ~kspresle şehrimize gelmiştir. 

sini taleb eylemişlerdir. 
Bu sabah vukua gelen bir görüşme es

nasında, Kont Ciano, İtalyan hükfuneti
nin, müsavat meselesini ileri sürerken, 
İtalyan filosunun bahri tedbiriPre iştira
ki için Fransız ve İngiliz filolarına veri
len vaziyetin aynı bir vaziyet alması la
zım geldiği keyfiyetini tesbit eylemek is
temiş olduğunu tasrih etmiştir. 

Alman hükı1meti, bu fikir teatisinden 
haberdar edilmiştir. 

Vindsor Dükü 
Parise gidiyor 
Viyana, 19 (A.A.) - Waltblatt'a göre 

Dük ve Düşes Windsor, hafta nihayetin
de Parise gideceklerdir. Orada kısa bir 
müddet ikamet ettikten sonra Enjesfelde 
giderek orada teşrinievvel nihayetine 
kadar kalacaklardır. 

İtalyanlar ispanyaya asker 
gönderdiklerini tekzip 

ediyorlar 
Roma, 19 (Hususi) - Son günlerde 

İtalyanların İspanyaya yeniden 10.000 
asker gönderdiği hakkında Fransız gaze
telerinde çıkan şayialar tamamen asılsız
dır. Fransız gazeteleri tarafından çıkarı
lan bu şayialara burada suiniyet atfedil
mektedir. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah saat dörtten itibaren lima-

nımızı kesif bir sis tabakası kaplamış ve 
bütün kesafeti ile saat sekiz !luçuğa ka
dar devam etmiŞtir. Bu müddet zarfında 
Boğazda, vapur seferleri yaptlamamış, 

ilk ve müteakip vapurlar isk0lede kal -
rnış, yolculaı da iskelelerde birikmiştir. 
Kadıköy ve Haydarpaşa vapurları hiç 
intizamını kaybetmeden devam etmiştir. 
Ada ve Anadolu seferleri de yapılmıştır. 
Sis sıyrıldıktan sonra Boğazda seferlere 
başlanılmıştır. 

E'Azizde buyuk bir ihtilas 
Haber verildiğine göre Elazizde 100 

bin liralık bir ihtilas meydana çıkarılmış, 
bir kaç mütaahhitle Sivasta bir memur 
zan altına alınmışlardır. Tahkikatla 
müddeiumumilik meşgul olmaktadır. 

Dün buyuk bir tayyaremiz geldi 
Dün Hava Yolları tarafından Londraya 

sipariş edilen dört motörlü büyük eks • 
pres tayyarelerinden ikincisi dün saat 
11,45 de Yeşilköy Hava meydanına gel -
miştir. Bugün Ankaraya giden bu tayya
re Londra İs~bul yolunu 12 saatte al
mıştır. 

setinin dünya işlerinde tedbirsizce ve lü
zumsuz yere müdahlede bulunmaktan i
baret olan siyaset kadar meş'um netice
ler tevlid edeceğini oeyan etmiştir. 

B. Hull, netice olarak, şu beyanatta bu
lunmuştur: 

İktısadi bir teşriki mesai yapmak su· 
:retile muslihane menafiin muvazenesini 
temin etmek kabildir. Böyle bir müva
zene, herkesin komşusundan daha çok 
topa, daha çok tayyareye malik olmasını 
istemekten ibaret olan müvazeneden da
ha müstakir olur. 

İtalya, 
iki 

asker 

Afrika ya 
vapur 
gönderdi 

Napoli, 19 (A.A.) - Dün akşam Ligu
ria, Umbria ve Sicilya vapurları~ asker 
ve harb levazımı yüklü olduğu halde, Lib 
yaya ve doğu Afrikasına hareket etmiş· 
!erdir. 

Macar erkanı harbiye reisi 
Almanyaya gidiyor 

Budapeşte; 19 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre, !harbiye nazırı !Şeneral 
Snyi ve büyük erkamharbiye reisi mare· 
şal Ratz, Almanya harbiye nazırı mare
,şal Blomberg'in davetine icabe~. ederek, 
Almanordusunun Pomeranyada yapılacak 
manevralarına iştirak eylemek üzere bu 
ayın yirmisinde Almanyaya hareket e
deceklerdir. 

15 yaşında bir 
çocuk 15 yaşında 
bir kızı yaraladı 

Karagümrükte Karabaş mahallesinde 
.iil dede sokak 17 numarada oturan 

Llıtfinin 15 yaşınd~ kızı Fatma ayni 
sokakta oturan 15 yaşında Ali tarafından 
biçakla yaralanmıştır. 

Ali kaçmıştır. 

Bir otomobil bir 
motosiklete çarptı 
Beyoğlu kaymakamlığı memurların -

dan İnsan, Hakkı ismindeki ~rkadaşı ile 
ve motosikletle Zincirlikuyudaıı geçer -
ken Suterazisi önünde arkadan gelen 926 
numaralı otomobil motosiklete çarpmış, 
her ikisi de muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmışlardır. Motosiklet 
parçalanmıştır. Otomobil kaçmıştır. Ya
rahlar Alman hastanesine yatırılmışlar
dır. 

lü Emirhanyanın hakiki varisleri ol - manyalı ve bir Hindli, bir İngiliz veya 
duğunu iddia ederek müteveffanın, biı- Fransız gibi insan olduğunu ve onun gi
kopyesini Türkiyedeki bıraderine gön- bi düşünüp, onun gibi muztarip olabildi
derdiği bir vasiyetname bıraktığını söy ğini anladı. Yalnız Uzak Şarkın değil, u· 

, lemektedirler. Müddeialeyhler üç tane- mumiyetle bugünkü Asyanın İngilteresi 
dir. Bunlar tla Emirhanyanın hakiki vaziyetine gelen Japonya, bıı hakikati 
kardeşleri olduğunu iddta etmektedir- daha çok evvel kavramış, gerek g~çmişte 
ler. uğradığı kötü muamelelerin hıncını al -

Müddeialeyhlerden biri avukattır. mak, gerek müstakbelde kendisine mev'· 
Suriyede avukatlık etmektedir. Madras ud saydığı menfaatlere konmı:-k içiL 

mahkemesinde de, diğer varislerin mü- planlı bir surette harekete geçi11ce, işin 
vekkilidir. Müdafaasında davacılardan renki büsbütün değişti. 
hiç birinin ölü Emirhanyan ile hiç bir Şurasını mutlak bir hakikat ol?rak ka· 
sıhriyeti olmadığı, ve davacıların is - bul etmek lazımdır ki, bugün, U?;sk Şark. 
tinad ettikleri Türk mahkemesinin ka- ta Japonya ile Çin arasında cereyan e
rarı Hind mahkemesince muteber sa _ den muharebe, bu iki devletin yekdiğe· 
yılamıyacağını beyan etmiş ve iddia _ rine kar~ı ü~t~üğünün meydana çık . 

ması netıcesının alınması iç!n girişilmiş 
sını tevsik etmek için de Beyrut sulh bir boğazla~ değildir. Bunun hedefi 
mahkemesinin bir kararını ibraz eyle- milyonlarca Çinliyi Japon davasına il . 
miştir. hak ederek ona daha geniş ufuklar aça· 

Mahkeme reisi, davayı sukut ettir - cak ve Avrupa veya Amerika ile doğru
miştir. Mahkeme reisi davacıların orta dan doğruya karşılaştırmıya imkan vere. 
ya sürülen alelade kuklalardan başka cek muazzam mücadelenin bir safhası, 
bir şey olmadığını Ve onları temsil e - bir kademesidir. Gerek Amerika, gerek 
den dördüncü davacının da, istinad e- Avrupa bu hakikati çok iyi anlamışlar· 
debileceği 'bir vesika gösteremediğini dır. Fakat küçük ve mahalli menfaat dö
bildirmiş ve bazı deliller göstermiştir. vüşlerinden kafalarını kaldırıp t?. etraf-

Ayrıca, dördüncü davacının birin - larına bakınıya vakit bulamadıkları için
ci davacının vekaletini de haiz olmadı- dir ki hareketsiz ve aciz durmaktadırlar. 
ğını, ikinci davacının ölmüs bulundu _ Onlar, hakikatin bu acı tarafını da an • 
ğunu, üçüncü davacının da· emlak üze- lamamış sayılamazlar. Fakat kaydettiğim 
rinde br tesahüp iddiasında bulunma • gibi mahalli kavga ve küçük menfaat, 
<lığını tebarüz ettirmiştir. büyük ve hayati endişeyi ihmale vesile 

Mahkeme reisi en sonunda ikinci oluyor. 
davacının asıl isminin Atlas Emirhan- Japonyanın menfaati bu harbi yapma
yan olmayıp, Manukyan olduğunu söy dan davasına Çini ilhak etmek ve öy -
!emiştir. Her ne kadar ortada Türk lece yoluna devam etmekti. Fa~a! Man
mahkemesi tarafından verilen Ve ali çuride kazandıklarını kaybetmı.>mek için 
mahkemenin tasdikind~n geçen bir i- bu mücadeleye girişmiye mecbur oldu. 
lam varsa da ve dördüncü davacı İs - Bu mesele, Avrupanın önüne, keneli ken-

disinin davasını çıkardığı kada!" Ameri· 
mail Sıdkıya, diğer üç davacının veka- kaya da, Çin ile yalnız menfaat nokta • 
letini tevcih etmişse d~. ona vekalet • sından 11.Iakadar olmuş bulunmanın acı-
verilemiyeceğini, ayn~ zamanda Bey - lığını anlatmıştır. Bu bakımdan , Çin • 
rut mahkemesinin kal'arının da mute- Japon harbi, bütün dünya ?çin bir dö .. 
~er olamıyacağını bildirmiştir. nüm safhası oluyor. Selim Ragıp Emeç 

J Sabahtan Sabaha : 

Bağ bozumu 
Kınalı yapıncakların şekerlenmiş gibi buğulandıkları mevsim geçiyor. Kıv

rılıp sararmış asma yaprakları altında salkım arıyan gözler kof ve kalın kü
tüklerden başka bir şey görmüyor .. artık bağ bozumu mevsimi gelmiştir. 
Yaz yemişlerinin müjdecisi kirazdır. Ve bağlardan elimiz boş döndüğümüz 
gün bizi karşılıyan ilk serın rüzgar da kışın habercisidir . 
Kışa giriyoruz. 
Öyle bir kışa giriyoruz ki. tabiatın getireceği soğuklara rağmen politika 

aleminden kaynayıp fışkıran yanardağların ateşi ciğerlerimizi kavuracak 

gibi bizi şimdiden korkutuyor. Dün ya iki ucundan alev aldı. Şarktan, garb
dan yanıyor. Her geçen gün ve her geçen hadise ateşin basıldığını değil az
dığını anlatıyor. 

Asya ve Avrupa iki uçlarından tutuşmuşlar, alev alev yanarken tehlikeyi 
sezen Amerika da korunmağa çalışıyor. Akdeniz sularına sefer eden tüccar 

gemilerine izin vermiyor, İtalya Rusya limanlarına giden gemilerin[ geri çe
kiy_or. Yetmiş, seksen aç~k deniz torpidosu tahte!bahiri batırmak için deniz. 
lerı tarıyor. Alman ve Italyan hükfunet, devlet reisleri bir araya geliyor, bir 
yanda mukaveleler, muahedeler imzalanıyor, bir yanda, büyük harb manev
raları yapılıyor. En ferah gönüllü, ağır başlı diplomatlar dünyayı karanlık 
görmeğe başladılar. 

Acaba Avrupanın da bağ bozumu mevsimi mi geldi? 
Bürhan Cahit 



SON POSTA:'-

Bir zengin karı kocayı 
balta ile parçalayan 

Palamut 
Yaoması! 

katil İstanbulda aranıyor Ditn Kabataş iskelesinde 
30 paradan 

palamut sahldı Katillerden biri Erlirnede yakalandı, zabıta memurlan 
diğer katilin izi ~zerinde bulunuyorlar Dün Kabataş iskelesinde Isfanbul

lularm §imdiye kadar görmediği bir 
balık alış verişi yapılmış, yüzlerce 
kimse, akşam saat 6,5 ile 7 arasında 
iskeleye yanaşan ve durmadan dışarı 
palamut çıkaran kayıklara hücum e
derek balık yağması yapmışlardır. Bu 
yağma gayrimeşru değildir. İskeleye 
çıkarılan balıklar balıkçılar tarafın

dan (80) paradan satılığa çıkarılmış, 
birçok kimseler onar, 20 şer tane al· 
llll§lardır. Bu suretle yanm saat için
de gelen 1500 den ziyade palamut sa
tılınııtır. 

Edirnede ender işlenen müthiş bir ci· ı 
nayet olmuş, zengin tanınan bir karı ko
ca, çok feci bir şekilde öldürülmüş, ka
tiller kaçmışlar, fakat çok geçmeden 
meydana çıkarılmışlar, katmerden biri 
yakalanmıştır. •• 

Hadise şöyle olmuştur: 
Edirnede, Hacı İslam mahallesinde 

Çıkmaz sokakta 14 numaralı evde otu
ran Saka Ali Sarraf hanının sahibidir. Mü 
teaddid araba ve faytonları vardır ve şe
hirde çok zengin olarak tanınmaktadır. 

Saka Ali 65 yaşındadır. Oturduğu ev de 
şehrin kıyısındadır. 

Edirnede bostan ve bahçelerde yanaş
ma olarak çalışan Köprülülü Faikla Ka
ı·aferiyeli Hilıni isminde iki arkadaş Sa· 
ka Alinin servetine göz koymu~lar, onu 
öldürerek paralarını almağa karar ver
mişlerdir. 

Hilmi, Saka Alinin evinin yanındaki 
evde oturan Hasene isminde bir kadının 
nişanlısıdır ve o evde yatıp kalkmakta· 
dır. Faik, 6 eylfılde, hazırladığı iki balta
yı bu eve getirip bırakmış, iki &rkada§ı, 
Saka Alinin arkasını kollamağa başla· 
mışlardır. 8 eyllıl akşamı, Saka Alinin a· 
raba ile evine geldiğini gören .katiller e
vin civarındaki mezarlıkta buiuşmuşlar, 
Hilmi baltaları getirmiş, biraz tonra, Ha
senenin evine girerek oradan Saka Ali
nin avlusuna bakan ve pek yüksek ol
mıyan duvara merdiven dayıyarak Saka 
Alinin odasını tarassud, ken~isinin vazi
yetini tetkike başlamı~rdır. Bu suret
le epey vakit geçmiş, nihayet gece yanm 
dan sonra son bir kontrol yaparak kan 
kocanın yattığını görmüşler, aynı mer· 
divenle avluya girip açık olan kapıdan 
Saka Alinin yatak odasını gözlemişler

dir. Sonra, sessizce odaya girmişler, Hil
mi, elindeki baltayı kaldırıp, olanca kU\·
vetile Saka Alinin kulağile ağzı arasına 
indirmiştir. Baltayı o kadar kuvvetli vur. 
muştur ki, sapı kırılmıştır. Hilmi, bu se
fer de arkadaşı Faiğin elindeki baltayı 
kapmış, bir balta da Alinin karısının ba
şına indirmiştir. Sonra yaralıların hınl
tılannın etraftan duyulmaması için yor
ganı üzerlerine çekmiş, yorganın üze
rinden de rnüteaddid defalar vurduktan 

· sonra öldüklerine kanaat getirmiş, bera
berce odadan çıkmışlar ve evin içerisin-
de yükte hafif, bahada ağır r.e buldular
sa alıp savuşınuşlardır. 

Ertesi gün cinayet şüyu bulunca şe
hirde herkesi bir dehşet bürümüş, her
kes, korkarak ve tüyleri ürpererek bu ci
nayetten bahsetmeğc başlamıştır. 

Hadiseye müddeiumumi muavinlerin
. den İsmail Hakkı el koymuş, dığer ta

raftan zabıta da faaliydc geçl·rek şüphe
lendiği birçok kimstleri nezaret altımı 

Şehir işleri: 

lstanbuldcs cırancuı katil 
Hilmi KarcıferiyeU 

Balıklar tükendikten sonra bile, 
bu haberi duyan birçok kimseler. ge
ce geç vakte kadar Kabataş iskelesi
ne palamut yüklü kayıkform yanaş
masını beklemişlerdir. 

------·-·························· .. -· ............... . 
Poliste: 

almış, fakat, hiçbir ipucu elde edileme- Kendi kafa.smı kendi elile 
miştir. 

Nihayet, Saka Alinin evinin bitişiğin· yaralıyan adam 
deki evde yatıp kalkan Hilıninin ortadan Üsküdarda Muradiye mahallesinde 
kaybolduğu nazarı dikkati cclbetmlş, bu Abdullahağa caddesinde 83 numaralı 
cihetten tahkikata giri§ilmlştir. Bu tah- evde oturan Kadri evinde rakı iştikten 
kikat ve araşhrmalar neticesinde, tarla- sonra sarhoşlukla kalasına bir bardak 
lar içerisinde atılmı~ kanlı bir balta, bu vurmuş, başından yaralanmıştır. Fazla 
balta yanındaki bir toprak yığını altın- kan zayi ettiği için Haydarpaşa hasta
da da Jkinci balta bulunmuştur. Burada nesine kaldırılarak tedavi altına alın • 
yapılan tetkiklerde, bir izin şehre, diğe· mıştır. • 

rinin İstanbul tarafına gittiği görülmüş- iki yangın 
tür. Hilminin kullandığı sapsız baltanın Yeşilköyde Bekarhanım sokağında 
dn nişanlısı Hasenenin babası Teftişin Angelikinin oturduğu 25 numaralı e -
Nuriye aid olduğu tesbit edilmiştir. vin saçaklan bacadan çıkan kıvılcım -

Bunun üzerine, Hilminin sıkı fıkı ar- lardan tutuşmuş, derhal yetişen Bakır
kadaşı Faik taharriye başlanmış, evi ba- köy itfaiyesi tarafından söndürülmüş
sılarak aranmış, evinde, toprakta gömü- tür. 
lü.. olarak, bir müddet evvel Edirne kah- e Gece yansından sonra saat 2,30 
velerinden birinden çalınan bir Sahibi- da Fatihte Atpazannda Vefa sokağın
nin Sesi gramofonla plaklar bulunm~ da Ali ve Mehmede aid 5 1 numaralı 
tur. marangoz dükkanından yangm çıkını~, 

Vak'adan üç gün sonra, geçen hafta itfaiye tarafından derhal söndürül -
pazar günü de Faik polisin kurduğu bir müştür. 
pusuya düşürülmüş, elinde Saka Aliye Dükkan ve eşyanın 3000 liraya si -
aid bir şalla yakayı ele vermiştir. gortalı olduğu, yangının da tutkal erit-

Faik önce cinayeti inkar etmiş, sonra mek için yakılmış olan ate.5ten talaş -
Hilmiyi saklıyarak başka bir takım sabı- !arın tutuşmasile çıktığı anlaşılmıştır. 
kalıların isimlerini vermiş, pc;lisi şaşırtıp Tahkikata devam edilmektedir. 
oyalamak istcmi§tir. Nihayet, deliller 
karşısında, Faik hakikati olduğu gibi an
latmış, Hilminin ner~de olduğunu bilme
diğini söylemiştir. 

Katil Hilminin Edirncde bir yerde 
snklandığı kuvvetle tahmin edilmekle 
beraber İstanbula kaçm~ olması da ihti
mal dahilinde görülmektedir. Başkomiser 
Cnhid Aytuğla munvini komiser Nedim 
ve diğer bazı memurlar IIilminin yaka· 
!anması için çalışmaktadırlar. Katilin bu 
günlerde yakalanacağı muhakkak görül
mektedir. 

!tlüteferrih: 

Telefon miidürlüğü 
İstanbul Telefon Müdürlüğüne bu 

müdürlük muavini Niyazi terfian ta 
yin edilmiştir. 

Defin merasimi 

Şehir dışında ev yapılması yasak Balkan Ticarte Odalan kongresi 
Şehirde yapılan inşaat her t~rafa 18-1 2 7 Eyhilde Bükreşte toplanacak o-

Acıklı ölümünü teessürle haber verdl -
Cimiz maruf ve genç tüccar ve aruıatörle -
rimizden Bay Mustafa Sadıkoğlu'nun cena
zesi, dün Şişlideki köşkünden göz yaşları a
rasında ve büyfik mero.slmle kaldırılnrnk 
arkadaşlnrUe genç deniıcUerln elleri üstün
de Teşvikiye camllne nakledilerek namazı 
ı ılınmış ve otomob1llerle Şchitli~e naklo -
lunarak hazırlanan aile mezarlığına tevdi 
olunmuştur. Cenaze alayı çok kahbalık ve 
hazin olmuştur. 

Bu azız, genç ölilnün Türk bayro.Aına sa
ıılı tabutunu kuşatan altmışı mutecavlz çe
lenkler arasında annesinin ve çok yt.nl nı -
şanlısının çlçeklerlle süslenen cenaze araba. 
sı. geçtiği yollarda toplananları dahi n~Jat
mı~tır. Kendisine rahmet ve huzur, matcm-
11 nllesJne ve dostlarımı. sabırlar dilcrlz. 

alettayın serpilmekte, bu hal Istanbul lan Balkan ticaret odaları konı:!resine 
şehrinin dağınık bir hal almasını intaç 1 İstanbul Ticaret Odası umumi "Katibi 
etmektedir. Cevad Nizami gidecektir. İzmir Tica-

Bu mahzurun ortadan kaldıı ı!ma _ ı:et Odasından da bir kişi kongreye iş-
sı ve şehrin ilerıde toplu bir hal alma- tiı ak edecektir. Açık Teşekkür 
sı için evlerin şehir sınırları d•c:ında Sevglll ve mun• ölümüz Mustafa Sa -

1 '"' Dilsizler cemiyetinde yeniden dıkotıunun vefatı hnberini alır almaz sıcak yapı ması yasak edilmic:tir. · kt 
" ihtilAf çılttı sevgi ve teselllyetıcrUc yakından 'IC uıa an 

Zehirli gaz kursları 15 ilkteşrinde mntemimlze koşan, telgraf, telefon ve mek-
İstanbul dilsizler cemiveti idare tupla kederlerimize iştirak eden aıle dostıa-

açıhyor hey'etınde ihtilaf çıkmış, ~emiyetin i- r!le başından nihayetine kadar cenazeyi ta-
Zehirli gazlardan korunma kursları kinci reisi Medeni Soyvak, umumi ka- klb eden polis ve deniz makamatına, istan

tcşrinicvvelin 15 nden itib.ıren başlı _ tibi İbrahim, Müdürü H. Gündoaar _ bul deniz T1caret ve Den!zyollnn İ§letme 
t> Müdurlliklerıne, bütün armatör ve acente -

yacaktır. Bu kurslar iki kısımdır. :L3i - ken ıstıfa ctnıışlcrdir. ıere. bankalar ve diğer mfiessesatı nıallye i-
rinci kısım kurslar münhasıran halk i- ıc yerli ve ecnebi .şirketler müdür va mümes-
çindir. Halkcvlerinde ve mektep bina- Bir otomobil ka:r:an f1llerlne, Galnt.asaray ve Güneş klüplerl -

1 d I kt Ku la n 1 D .. t 1" d H'" r.e ve bunlardan manda birer birer saya -
arın a açı aca . _ır. . . rs rın. :ıua . un .saa .. "' c useyin Cahid is • mııdıtımız için isimlerini kalblerlmize yaz -

]imleri tesbit edılm ?tır. Heı· aıle n~ - 1 mınde bır şofor kullandığı 2289 numa- 1 dı~ımız büt.un bizi sevip merasime tı:tlrak c
mına bir kadın ve bır erkek olmak u - ı ah otomobılle Pangaltıda Halaskar cenıere ayrı ayrı teşekkür etmek imkfuı ve 
zere ikı kişi kursa mecburen devam e- Gazi caddesinden geçerken, yolun bir kuvvetini kendimizde bulamadığımızdan en 
dcccktir. İkinci kısım kurs başta vali tarafından öbür yaya kaldınmınn geç- ı derin ve içli teşekkürlerimizi lütfen kabul 
olmak üzere clınde gaz kursuna devam ~ekte olan Pangaltıda Saksı so~ağın- ~:~terı için sayın gazetenizin deıa.ıetınl d1-

ettiğine dair ehliyetname bulunmıyan aa l 3. numaralı evde ~turan Bekır oğ- 1 Anne11l: Hatice Rqen Sadıkollu 
bütün memurlara aiddir. lu Alıye çarpmı~, hafıf yaralamıştır. 1 Kardeşleri: Akif, Talat, Şadan Sadık•itu 
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ıtmııt<•llt•Jıırmm 
Zahire borsasında bir 

haftalık vaziyet 
Yapalı ve tiftik satışları piyasayı tatmin 

edecek mahiyette görülmektedir 
Geçen hafta içinde zahire borsasında 

muamele gören mahsullerin satış fiatla
rında ehemmiyetli bir değişiklık göze 
çarpmamıştır. Buğday satışlan ağır git
mekle beraber durum iyi addolunmakta
dır. Arpa ve çavdar satışları da durgun
sa da ilerisi için ümit beslenmektedir. Ya. 
pağı ve tiftik satışları şimdilik p~yasayı 
tatmin edecek mahiyette görüımekte -
dr. Deri üzerine iç ve dış piyasalarda ha
raretli istekler vardır. Fındık fiatlım dai
ma değişmekle beraber, az çok ıhracat ve 
satışlar başlamıştır. 

BUGDAY : Buğday müvartdatı yavaş 
yavaş f azlalaş.rnakta olduğundan yumu • 
şak buğdaylar üzerine geçen hafta için
de beş altı para kadar bir düşüklül~ kay
dedilmiştir. 

Geçen haftanın buğday geHşatı 2760 
ton kadardır. Hafta iptidalannda fiaUar 
tebeddülatsız geçmişse de sonradan mü· 
varidatın artınasile fiatlarda beş Dltı pa
ra kadar bir sukut görülmüştür. Değir • 
mencilerin de gayet az buğday müba • 
yaatta bulunmasının da bu sukuta yar -
dım ettiği anlaşılmaktadır. 

Ekstra birinci beyazlar 6,20, birinci 
beyazlar 6.10, on beş çavdarlılar 5.35, 
mahlfıtlar 5.25, sert buğdaylar 5.35, beş 
altı çavdarlı sertler 5.28 paradan ~atıl -
mıştır. 

ARPA : Satışlar durgun gitmektedir. 
İhracat için ayrılan arpalar tamnrnile sa
tılamadığından stok çoğalmaktadır. Maa
mafih fiatlarda ehemmiyetli bi!' değişik
lik olmamıştır. Anadolu dökme biralık ar. 
palar 4.05, yemlik Trakya çuvallı arpa
lar da 4 kuruştan muamele görmu~tür. 

Çavdar üzerine ehemmiyetli bir iş ol
mamıştır. Anadolu malları 4 26 pCiradan 
sablm~ır. 

MISIR : Bu sene kuraklık doiayısile 
iyi mahsul alınamamışsa da mevfi!m ica
bı piyasaya lüzumundan fazla mal gel -
mektedir. 

En fazla mısır istihlak eden Karadeniz 
limanları ise §imdilik yalnız kendi mah· 
sullerini istimal ettiklerinden oralara da 
sevkiyat azalınıştır. Tacirler müşterisiz 
kalan mısırlarını elden çıkarmak lçin pi
yasa !iatından daha aşağı fiatla satışa 

arzetmektedirler. Bu ıebeple 5 kuruşa ka
dar satılan beyaz mısırlar 4.12 paraya 
kadar düşmüştür. Bazı ihracat tacirleri 
3.10-320 paraya kadar teklifler yapmış • 
]arsa da fiatlar pek noksan görüldüğün -
den iş yapılamamıştır. 

FINDIK : En hararetli satış mevı>imint 
girmekte olduğumuz bu sıralarda fındıl 
piyasası mütemadiyen oynama~tadır. Oı) 
gün evvelisine kadar 44--45 kun:ş aralat 
rında satılan fındıklar, geçen hafta so t 

nunda ancak 42 kuruşa kadar müşterı 

bulmuştur. Kabuklu fındıklar da 19,50-2~ 
kuruş aralarında muamele görmüştür. 

KOZA : Fransız frangının sukutu koza 
satışları üzerine biraz müessir olmuşsa. 

da piyasa gayet sağlamdır. Kur:.ı kozala
nn kilosu 220-230 aralarında, ipC'ğin kf4 

osu da 1150 kuruştan muameie görmek" 
tedir. Frangın sukutu fiatlar üzerine pcll 
tesir etmediği görülmüştür. 

DERlLER : Satışlar gayet hararetli 
gitmektedir. Fiatlar da biraz yükselmiş. 
tir. Fransız alıcıları tarafınd:ın keçi de
rileri iyi fiatla mübayaa edilıiiği gibi 
Sovyet ticaret mümessilleri tarafındaı1 

oğlak derileri mübayaa edilmektedir. Di• 
ğcr her nevi deriler de iyi fiatlaı·:a satıl• 
maktadır. 

Keçi derilerinin çifti 210, oğlağın çifti 
160-170, kuzu çifti 170-240, yaş sığır deri• 
sinin kilosu 48·50, kuru sığırın kilosu 80 
kuruştan satılmaktadır. 

Y APAGI : Bu sene yapağılanmı:z.ııı 
müşterileri meyanında Fransa da nıühird 
bir yer tutmaktadır. Fransızların daha 

fazla yüksek randımanlı ve oru Anad°I 
lu yapağılarını tercih ettikleri görülmekj 
tedir. Bundan maada Suriyenin şark vi1 
layetleri yapağılarını istekle mübayas 
ettikleri haber alınmaktadır. Geçen hafw1 
ta içinde Mersinde 1300 balye yapağınJ 
59-60 kuruştan satıldığı duyulmuştur. 

Şehrimiz piyasasında da f iatlar sabit v«i 
sağlamdır. Geçen hafta içinde şehrimi~ 
piyasasında 1200 balye kadar yapağı sa"' 
tılmıştır. İzmir ayarı mallar 60-61 Trak"" 
ya cinsleri 67-69, yıkanmış güz yünü 8S. 
90 kuruş arası satılmıştır. 

TiFTiK : Piyasada yalnız tngiliz alı ' 
cıları mübayaatta bulunmaktadırlar. G~ 
çen haf ta içinde oğlak cinsleri üzerin~ 
de işler olduğu görülmüştür. Oğlak sa • 
tışlarmın başlaması piyasada gayet iyf 
tesir etmiştir. 

Geçen haf ta 1500 balye kadar tiftik sa·1 

tılmıştır. Beypazar, Eskişehir Ayarı malj 
lar 135, Gerede cinsleri 131, deri malları 
107, oğlaklar 150 kuruştan satılmıştır. 

Keçi kılı piyasası isteklidir. 54-55 ku~ 
ruştan işler olmaktadır. 

Ehli hayvanlar sergisi 
dün merasimle açıldı 

Yukarıda sergi açılırken, a§ağıda sergi gezilirken 

Edirnekapıda belediyenin fenni ahır-ı Sergiye iştirak eden 76 hayvandan 37 
larında her sene küşad edilen ehlt hay- sini tay, 20 sini kısrak, 10 ı!nu boğa, 9 unu 
vanlar sergisi dün merasimle açılmıştır. da inek teşkil etme&t..:1.o:.r. 



Gaziantep Lisesine 
Suriye ve Hataydan 

Talebe Geliyor 
Bu yıl liseye rağbet artb. Taleı,. 

yekUııu 900 ü l'eçiyor. Vekilet yeni 
fakat uf ak bir tahıisatla IİHJe bir 
bina ilave etti. Şehir liıesi bu sa1ede 

bu yıl biraz ıenitlemf§ oldu 

Gaziantepl ilır 
civar vilayetlerin 
biroak gençlerini 
topllyan lise için 
bir bina istiyorlar 

801' TOITA 

\ 110 yaşında 
Dinç bir ilıtigar 

Antep muha1driınlz yazıyor: 

Manisadan umum! btr gönlnflf 

Manisa yeni yollan ve modern 
blnalarlle yani bir çehre allyor 

-Şeh;rde 200,000 lira ile büyük bir ıtad, 100,000 lira 
sarfile de büyük bir Kız Enstitüsü yapılıyor. Manisanın 

ana caddeleri ve bulvan tamamen asfalt oluyor 

Her zaman tatlı tebessUmünü esir· 
gemiym bu ihtiyar, bu çevre köyleri
nin maruf simalanndan Hacı Memik
dir. Bugün tam 110 yaıına giren bu 
Türk köylüsü, bir delikanlı kadar zin
dedir. Yanında yetmişine yakın ak 
sakallı bi,. köyla ile yünlrken onu gö
renler, bu adamın yanındakinin de ba· 
bası olduğuna inanamazlar. Hacı Me
mik Tıeş'eli, hopohbet bir ihtiyardır. 

;&ntebin glJzel Mr f&ilna,t Yurdunu, yuvasını, i§ini çok sever. Manisa (Husu- 1 köylüye brşı kıskançhğım gföterdi, 
Antep (Husus!) - Gaziantep lise • ,rl, bhvaltılaruıı, yem~erini, kırlar • Misafirperverliği ile Cfe ı61ıret bul- si) - Yeni Ma • 2S,OOO tonluk Gediz rekoltesi, hava!a .. 

sinin ihtiyacı kaqılayamadığı, bllhas - da, bahçelerde yemeli severler. mu§tur. Bir çok ıonınlan vardır. nisa şehrinin ku .. rın müsaadesizliği yüzünrlen 10,000 tq 
sa son yıllar içinde mektep bin•llJlda Antepte Avahk haptı Yqının büyüklüğüne rağmen zin- ruluşuna alAka • na kadar düştü. 
çok zahmet çekildiği, bazı sınıflara o • 1 Yeni teşekkül eden avcılar ve atıcı- deliğini n.cml muhafaza edebildiğini dar makamların Çalışkan ve gayretli bir müstahsil 
da dahi bulunamadığı, güçlüğün bu lıt kulübü civar köylerde ilk geziyi soranlara Hacı Memik ıöyle cevab verdiği ehemmi • üzüm iştihsalltını çok gUıel bir ifada 
yıl ~evcud~. do~uz yüze yak~aşacak ~ cumartesi ıünü tertip etti Klübün ba- "ermektedir: yelle mütenasip ile anlatıyor: 
J8:1 .~ıseye gosteı;len fazla ra~betle bus şmda eski avcılardan ve inhisarlar baş - Bu zindeli~ bana i§te üzerinde bir faaliyet, ha • - cGediz, isterik bir kadına ben .. 
butun fazlalaştıgını nazarı dıkkate a - müdürü Aziz Akıncan bulunmaktadır. yaşıdığınız bu topraklar verdi! riçten Manisaya ler, diyor. İyi idare edılir, mahsul vak· 
lan vekalet, pavyon yaptırılması için Avcılığa karşı Aiıtepte büyük bir rağ- gelen her ziya - tinde bakılır, kollanırsa verlrnı fazla o-
şimdilik .küçük ~ir .tahsisat koymuş - ,bet olduğundan pek yakında klüp ü- HaklirldtJ 25 gıldır retçinin derhal lur. Bu sene havaların müsr.adcs~zli '\ 
tur. Gazıantep lısesı bu sayede bu yıl ye adedinin çok fazlalaşacağı muhak· Gör'/J.lmemlş gözleıini olqu • ğindeıa dolayı bakım işlerJ !yi gitme 
genişliyecektir. Fakat müstakil bir li- ~tır. B. Aziz Akıncanın tecrübelere S yor. Daha istas • di. Bağa verdiğimil. yiiı kuruşun an .. 
se binası yapılmadıkça gelecek yıllar ve büyük bir vukufa müstenit hasbi • ıcaklar oldu yandan başlıya - cak altmışını geri aldık. F intlar geçen 
için gene yeni müşkülAtla karşılaşıla- hallerinden avcılar çok istifada etmek- Hakkirl (Hususi) _ Vilayetimiz; 1950 rak şehrin yukarı • seneden bir misli daha yüksek. Fakat 
cağı muhakkaktır. Antebe modem bir tedirler. metre yükseklikte bulunmasına mahallatına ka • ele avuca geçen, açığımızı kapanıadL 
lise binası mutlaka lazımdır. Burası ci- Antepte tiyatro n operet rağmen bu yıl, iki ay kadar çok sıcak dar her köşede bir McmiaG Valili 100 çuval yapıp 16 kuru~tan sa taca -
var vilayetlerin bir çoğunun gençleri- , JS san'atkirdan müteşekkil ve İh- yapmış ve bazı günlerde gölgede hararet yenilik ve bir fa. Utfi 1'ırdar ğıma, 800 çuval yaparak 11 kuruştan. 
ni toplayan bir şehirdir. Suriyeden bi- san Okurun nezaretinde bulunan İı . derecesi (30) a kadar yükselıniı- aliyet var.. .. satınağı tercih ederim. Hem ahcın•n, 
le Antebe talebe gelmektedir. Bilhassa tanbul operet hey'eti şehrimizde on tir. Geçen yıl bu aylarda öğleden son· K~z Enstı~uı.~ Ege mıntakasının her hem satıcının gözü doyar.• 
Antakyalı talebe fazla miktardadır. En temsil verdi. Temsiller çok rağbot bul- raki zamanlarda soğuktan palto giymek yerınd~ . buyük bir. rağ~tle karşı • Sonu alınmak üzere o:an üzüır.dcn 
mükemmel imar abidelerini kazanan muttur. mecburiyetinde kalan kimseler; yirmi laştığı ıçın ~anisa villyetı her şeyden başka tütün işleri de büyük bir faali -
ve hergün bir kat daha güzelleşen An- 20 gündenberi burada bulunan An- beş yıldanberidir böyle sıcak görmedik- ~~e~O~u .işı başarma~ tasarl~ş. yetle devam ediyor. Tütün, şu son yıl
ıtepte, şehrin mevkiile mütenasip bir kara tiyatro hey'eti de Adanaya git • lerini söylemektedirler. Buna rağmen b ' lıra "'_!~le yükselmek ü~ere lartla üzüm kadar, incir kadar Egeyı ya 
lise binasının bulunması, halkın en bü- :miştir. Hey'etin 18 kişilik bir kadrosu son günlerde bu sıcaklık tamamen kalk- ~lu~an bu b~ Manisanın e~ guzel şatsn mahsuller arasında kıymet bul • 
yük arzusudur. vardı. mış ve ikindi zamanları şiddetli yağmur- b~.na arında~ biri ola:aktır. Va~ı her • muş sayılabilir. Ege mıntakası üzüm • 

Şehircle kır hayatı Parti teftitlerl lar yağmağa başlamıştır. Bu halin de- gun bızzat .ınşaatı gozden geç~rmek. : le mcirden 18 milyon Ura topluyor. 
. .. C. H. P. ve Halkevini teftişe memur vamı karşısında etraftaki yüksek dağla- t:, Cu_:nhun~e~ bayramına yetışmesı 1 Yainız tütün mahsulünden geçen sene 

Gazıante~de yaz hayatı çok ~uz~l edilen Mardin Saylavı Doktor Rıza Le ra kar düşmesinden endişe edilmektedir. çın muteah!1ıdı ~ıkıştu·~ldndır. İ~tas- köylünün eline geçen net para 22 mıl-
g~ç~r ... Şehrı tanımayanlar Ante~~ çol vent teftişlerini bitirmiş ve Nizip, Ki- • Y?n caddesı yenı. çehresile daha şun - yon Türk lirası idi. 
g:bı agaçsız zannederler. Halbuk~ me· lis, Pazarcık ve İslAhiye kazalarına da Urfada yem hükOmet kona "gı dıden bazı h~ıyetler. taş•ı~ağa baş • Bu seneki tütün rekoltesi e en s sıre bakımından Antep çok zengın şe- .. d k An lam ıştır. Şehrın her yerındekı ana cad- . .. . . . g ç.. e-
hirlerimizde b" . 

1 
bil' Şeb" . ugra ı tan sonra tepten ayrılmış - Hükümet binası orta okula verilmiş ve hO d 1 d . tretu lar d neden eksık degil. Bır tahrn:ne gore E-

n . Aın sayı a .ır. ır cı- tır. kümet daireleri de ıehlr haricinde yeni yap: .e .er .8 genış ar mey ana ge • gede 35 milyonu bulacağı söyleniyor. 
varı~da ve vılay~t çevresınde mavcut Antebin Türk Tarih Kurultayında tırılan binaya taşı~~tır. Yenı hükümet bl- tırılrnış bulunuyor. Tütün tarlalarında muhtelif kumpan • 
hads~ he~apsız agaçlıklar, meyva hah- genç bir bayan temsil ediyor nasınm etrafında buYUk btr bahçe yaptmla- Manisa belediyesi, herkesin ayrı tip yafarı temsil eden tütün eksperler:ne 
;elerı, baglardan başka şehir dahilinde Şehrimizde EtitoloJ'i ile ug"raşan Ba caktır. Belediye deddumumı caddeyi genişlet- te, ayrı neviden tretuar meydana getir tesadüf ediliyor a · 

1 
. d Ail l b .. ttrmekte ve bu ca e etrafında 7enı ve asrt . ni 1m k . b . . . . · 

1 
e dmesıref?'erl end varbır. e .er. ag- yan Sabahat Göğüşün Türk Tarih Ku- binalar yaptırmaktadır. mesıne ml\~ t 0 a ıbçinb uh ışıb~len~.ısı Evvelce olduğu gibi tütün ekim sa· 
ar a, say ıye er e u mevsırnm en rultayında Halkeviınizi temsile me _ ----- · yapıyor. ·.le re mura aı esa ı e uc- hala t hd'd' h ' b' b .. ,..1 

zevkli günlerini yaşarlar. Hemen her mur edilmesini Halkevı· yo··nefı'm ku hareket edenlerden 50 liraya kadar pa retini mağaza ve müessese sahiplerin - m·· nonınE a 
1 

ınle ıçl 8 ır ~le ep t~?t1.~ • ·· b · .. • - k . . uy r. ge evve ce mı yon u u -
gun u mesırclerde, baglarda kalaba- rulu cuma günkü toplantısında 1 arar ra eczası almaca tır. den tahsil ediyor. .. ·· h kt .. kf'll!t v 1 lık vard B'lh .. 

1 
. . ... • dl • . . nunu arcama a muş. ı a a ugrar ~en 

. . ır. ı . assa pazar. gun erı ş~ - laşrnıştır. !ki aydır burada bulunan Bele ye ~Yinleri Şehrın ana caddeı:.rınm ve .b~lvar- şimdi 35 milyonu değerile eritebiliyor. 
hır ıle bu. ~es.~reler arasında .on . hına Bayan Sabahat buralardaki Eti eser - Gaziantep belediyesi muhasebecisi larının asfalt olarak vucude getırılrne - Bu vaziyet mahsulün nefasetinden ile-
y~k~~ ge.zıcı gormek, w Ant~bın lnç de leriyle meşgul olmuştur. Kendisi Hal- Ruşen özbenin Ankarada Adapazar si için yapılan etüdler sona ermiştir. ri gelmektedir. 
k~çuk bır yer olmadıgını ılk nazarda kevi sergi ve müzeler komitesinden _ Ticaret Bankasına tayin edilm<:si üze- Belediyenin arka tarafında modern bir :==============-:-
bir Y~.b~~cıya anlatır .. Antebinw kavak- dir. rine inhilll eden muhasebecilik ma • p~rk, sa.ğında it bankası binası inşa e-1 Koçuk memleket haberleri 1 
hk'. gulluk, Alle~n gıbi kır eglcnce • Antepte çarpf kalkıyor kamı işini görmeie Halkevi yönetim dılece~r. -
lerıne w his yerlen, yüzlerce yıldanberi Belediye bir eylUlden itibaren çar- ;lrurulundan Ali Budak ve münhal be- Manısa şehir stadının pllnlan ha - Sndcaııaa .. IWJleriacleD tohulllak 
bu ~a~beti taşımıştır .. ~eni ima: plAnı şaf giyenlerin para. ~zasına çarptırıl - lediye başkatipliğine de Gaziantep li- zırl.anmıştı:. ~ stadını meyda~ı niiau•eJeri sind.t"7°r 
mu:ıbın~e buraları mustesna bır hale masına karar vermı.ştır. Bu işdc gayet sesinin aeçen yıl mezunlarından Zeki getıren mühendislerle bu hususta hır Kızılcahamam <Hususi> - Ziraat Vetaıe
ifrag edılecektir. Antebin kibar ailele- .hassas davranılmaktadır. Emre aykırı Gökay getirilmişlerdir. anlaşma yapılmıştır. Manisa stadı, at .. tın.den vuku bulan taleb tır.erlne taıaoıızın 
---=--=-=----==-~--=ıııı:m-----ıı::=ıı=--=----~-==-==-~.;..--.;..--=-=--=--• letizrn pisti ve soyunma lO<'alarile cid· bil umum köılertnde 1eıı.ıı her ctıu Jll&haıı-

p Ol H B D 
"k . llttan nümuneler hamlaDDUf ve bunlar ayn 

8Z8r 8 •••• ., lror ki 1 den mu emmel bır eser olacak ve ayn torbalar içinde oldutu halde Ziraat Ve-

- Yeni bir moda çıkmlj 

Hasan Bey .. 
•.. Avrupada iık bayan· 

lar. 

---

•.. Çorap giynnyorlar, res
tamlara, bacaklannın üzeri· 
ne kırmı:a benekler yaptm .. 
fOl'lal'IDlf.. 

200,000 liraya çıkacaktır. hlletl tohum ıslah J.stas1on rnildürUitün• 
Manisa, yeni yollan, modern bina- gönderilmiştir. 

Iarı ile daha şimdiden aldığı yeni çeh- Kemallyede ıhalk prkılan toplanıyor 

resini süslemekle meşguldia'. Pek ya- Kemallye <HwıusU - Kültür Bakanlıtın· 
kında bu güzel şehir, Garbi Anadolu· dan 1 ınUJlkl mütebassıa kasamıza ıelınll '9 
nun en modern şehirleri arasında yer ~llt f&l'kılarım Pli.la almıra btfl~-

dır. 

alacaktır. v d ea .. an a ya -.lll'IUDuna ~ 

Manisa ovası bu yıl beklenen Van (HusuŞl) - Hava Kurumuna yardı. 
DJa)ısulü vermedi mın ıtmdlye kadar 7alıuz Tlllyet merlrezln-

Ma 
· dö'rt kö" • de yapıldığı anlaşılmış, l>unun bütün kaıa-

nısa ovasının ıesıne yayı- ıara teşmili ıı:ararl9.ftın1Jıuftır. 
lan kadınlı erkekli iş adamlarının Ge- (ieredenin yeni Jahdarma konıp&alQ 
diz kıyısında yarattıkları zevklı çalış- Gerede <Hususi) _ Mudurnu·aan ~aza-

. ma havası, bilhassa bu nıevsimde çok mıza tayin edilen 'andarma komutam Asırn 
kö H~~ Be~ - Bizım Eren- hareketli oluyor. Bağ faaliyeti artık IO Kamburollu yeni nzlfMlne bo.tlall1lftır. Ye

yü, uadıye taraflarında nunu bulmak il7.eredir. Sergilerde g.. nl Jw.Dlut.an 1lk ı, P1arat kö)'.wln f.eıtıton 
oturanlar da bu modaya u1· lan son üzümler de iki haftaya kadar hatt.ı ile merkMe Wl#l&noıAJltU temiıle PJ• 
snuflar ama, kıl'llUZI benek.. ,_ . ..,, ... _ .... _ ı.. ... 11 .. -.... ı...,..,1.. Ged' . lıMlJf " 180 'kirden ıoo )ö;vün teıef90 1fl 
ı . ~u-...u ~uwug O.ı.pt.eaa. 1zın mu- bi•'ltff IUlduma bftlml blBala da _. 
~en ressamlara değil, Bivrt.ı- vafiakiyet sembolü olan üzilm bu 111, Clenı bir· fetl&de tamir •Wrllaallt1r· 
nSJeıe. J8Pt&rıJoder .. 
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Mütarekede Darülbedayi 
ve sahnede ilk Türk kızı 

- -
HADiSELER 
KARŞDSBNDA 

Mağazalara dair 
Kadınlar, her istediklerini kocalarına 

aldırabilirler. Yalnız kocalarını gönder
dikleri mağazalarda güzel satıcı kızları

nın bulunması şarttır. 

jMUSÖKÖ 

Beyoğlu Halkevinin 
büyük müzik konseri 

ite * * * Taksim stadında verilen konser, bu yoldalıl 
gayretlerin muvaffaktgetli bir neticesidir Eliz.a Binemecyan'ın kaçı§ından sonra sahnede ilk Türk klZ.ı olarak Kadınlar tilkiye benzediler dönüp do

laşıp kürkcü dükkanına geliyorlar. Alile isminde ince ruhlu bir genç kız göründü. Fakat bir gün Ka· 
dıköyünde «Tatlı Sır» piyesi oynanırken Alile'nin -bütün gizleme
lerine rağmen- Türk kızı olduğu anlaşıldı ve zabıtanın müdahalesi- * - Ayakkabım ayağımı sıkıyor. 

- Yenisini al! le biıyük bir skandal çıktı 
- Ayakkabıcıya girmek de ayağımı 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy sıkıyorsa ..• 

* - 10 - l*J 
Kadınla erkek bir mağazaya girdiler .. 

her ikisinin de yüzleri sarılı idi.. mağa
zanın sahibi onları karşıladı: 

Şimdi, on beş yıl evvelki Kadıköyüne 
ait hatıralarımın en canlı ve heyecanlı 
bir san'at hadisesine geliyorum: İstan -
bulda ilk Türk kızının sahneye çıkışına. 
Bu, başlı başına, roman gibi mer::ıklı bir 
maceradır. Onun için biraz evvelinden 
anlatmağa başlamalıyım. 

* Evvelce de yazmıştım. Mütart:ken\n ilk 
yılında, Darülbedayi, Şehzacl<->başıııdaki 

letafet apartımanından Beyoğlunda İn· 
giliz sefarethanesinin yanındaki Hamal
başı yokuşuna nakletmişti. Burada da, 
tıpkı letafet apartımanında olduğu gibi, 
minare merdiveni uzunluğunda bir mer
divenden birinci kata, bu kattan da ikin· 
ci kata çıkılıyordu. Hasılı böy":e acayip 
bir bina idi burası ... 

Artistler olsun, müellifler veya idare 
heyeti ılzaları olsun, çok defa yı.irek çar
pıntıları geçirmeden bu yokuşa ve bu bi· 
nanın önüne gelemiyorlardı. Çünkü mü
tarekenin en azgın günleri idi. İrili u -
faklı Venizelos resimleri dolaştJran Ga
lata ve Tatavla yaranı .>okaklarda avaz a
vaz bağırıyorlar, İngiliz sefaret;'hane ı! 
köşesinde, otellerin önünde tramvay yo
lunu kesiyorlar ve gelip geçen Türklerin 
yüzlerine tükürüp, feslerini yerlere atı· 
yor, bazan yırtıp parçalıyorlardı İşte o 
günlerde Darülbedayie böyle tehlike ve 
belalara göğüs gererek gitmek lazım ge
liyordu. Hatta bir gün karşıdan bu coş
kun alaylardan birini görünce adeta ko
şarak yokuşu inmiş ve galiba kulağı sa· 
ğır olan kapıcıya zilin sesini işittirip ka
pıyı açtırıncıya kadar akla karayı seç -
miştim. Eliza Binemecyan o aralık he -
nüz İstanbuldan Parise gitmiş değildi. 
Benim nefes nefese yukarıya, küçük sah
neli prova odasına çıktığımı görünce sor
du: 

- Ne oldunuz? 

- Sokakta gene patırtı bar. Adam dö-
vüp fes yırtıyorlar! 

Dedim. 
Yanımızda bir kaç aktör de vardı. Eli

za acı bir gülümseme ile yüzüme baktı. 
Sonra içerime zehir akıt:m şu sözü söy
ledi: 

- Türkler bu muameleyi hak etmiştir. 
Bu sözü Eliza mı söylüyordu? Vaktile 

babasile anasını sahnede alkışlıyan ve 
nihayet kendisini yıllardır alkış tufan
ları içinde tebcil eden Türk milletine 

' 
velinimetine karşı bu hakaretten daha 
acı hükmü Eliza mı veriyordu? 

Asabiyetimden titriyordum, fakat ken
dime hakim oldum ve sadece ona: 

- Teessüf ederim, Eliza Hanım, dedim. 
Sizin bu sözünüz bize sokaktaki yayga -

ralardan daha çok ıztırap verır. Çünkü 
san'atinizi her zaman alkışlamağa koşan 
ve size bu mevkii veren Türkl~rdir. 

Böyle diyerek odadan çıktım. Ondan 
sonra da Elizayı görmedim. Zaten pek az 
sonra sahneyi de, rollerini de bırakarak 
İstan buldan çıkıp gitmişti. Bazıları: 

- Galiba Pariste Comedie·Française'
dc aktrislik hülyasına düştü! 

- Buyurunuz efendim, tabak fincan 
dairesi bu taraftadır. 

* - Siz çocuklarınıza oyuncak almaz 
mısınız? 

- Hayır, günde bir iki saat, çocukları 
oyuncak satan mağazalarda dolaştınyo
ru7_ 

* Kadın söyledi: 

Diye alay ediyorlardı. Benim kalbim
de ise Baykuştaki Elizanın oynaılığı Türk 
kızı Ayşe rolü boynunu bükml!ş ağlıyor
du. 

* 
- Seninle dünyanın öbür ucuna kadar 

gideriz. 
Elizanın gidişi Darülbedayi temsilleri- Erkek de söy!edi: 

ni adeta felce uğratmıştı. Mesele haki - _ Pazardan başka gün olmaz. 
katen mühimdi. Başrolleri kime oynata - _ Niye? 
caklardı? Vakıa sahnede Roza ~ıbi, Kı • _ Dükkanlar yalnız pazar günleri ka-
nar gibi, Zabel gibi pişkin ve olgun ak- palıdır da .. 
trisler vardı, fakat bunların hiç biri E- * 
lizanın boşluğunu dolduramıyor, bilhassa Erkek vitrindeki mankene baktı: 
ince komedilerle hissi piyesle:- ovnamak _ Sesi çıkmaması iyi ama, dedi, giyi-
imkcinı hemen hemen ortadan kalkıyor- mine para yetişmez. 
du. Sadece vodvil oynamakla d:.ı işin yü- * 
rüyemiyeceği meydanda idi. Mağaza sahibdi adamlarını çağırdı: 
Şimdi ne olacaktı? - Yarından itibaren satışlarda yüzde 
Bu içinden çıkılmaz kördüğtimün bir on beş tenzilat yapacağız.. onun için 

tek çaresi vardı amma teşebbüsü c tarih- müşteriler fiat sordukları zaman yüzde 
te pek tehlikeli bir netice vereb:ı: .. di: ya- yirmi beş fazla söyliyeceksiniz' 
ni Türk kadınını sahneye çıka;·mak me- * 
selesi... Evet, henüz ör~mc~kl~ rh:n ka- I Mağazanın şapka dairesinde çalışan 
falara, - hem o zamankı esır Is~nııbulun tezgahtar, ayakkabı dairesinde çalışana Taksim stadyomunda vert len konserden iki intıba 
padişah gölgeli ve zulüm, cer.\llc-t per - 'her halde yüksekten bakıyorJur. Şu Taksim stadyomu, hiç §Üphe yok/ dikten sonra beni, bu geceyi hazırla • 
deli muhiti içinde - Türk sahne~: i<;in bu * ki İstanbul şehrinde mevcut harap bi- ,mak şerefinde büyük hisse sahibi bu .. 
en doğru adım nasıl burkulmaclan atı- Kadın kocasına bir kumaş gösterdi: .naların, ve tozlu meydanların en hah- lunan arkadaşlarile tanıştırdı: 
labilecekti? Maamafih o zamank; Darül- _ Nasıl? tiyarıdır. - Bay NuruUah Taşkıran ... Bay Se-
bedayi idare heyeti, her şeyi goze rılarak, Erkek satıcı kıza bakıyordu: Pist yokluğunun, saha yokluğunun, zai Asaf ... Bay Seyfeddin Asaf!.. 
bu işi yapmağa karar verdi. Ces:ı:ıreti bu _Güzel! salon yokluğunun, sahne yokluğunun, Sonra istediğim izahatı vermek zah 
noktadan takdire layıktı. Zaten, istik - Dedi. Kadın sordu· hülasa her çeşit sporcuya ve her çeşit ,metinden de kaçınmadı: 
bali düşünerek son zamanda ücrı:-tsiz ta- _Alalım mı? seyirciye acı veren bütün mahrumiyet- - Gördüğünüz, dinlediğiniz talebe-
lebe olarak müesseseye kaydedi!miş ve Erkek içini çekti: lerin safasını Taksim stadyomu sürü- leri, evimize fahriyen yardımda bulu-
her gün devam etmekte bulunmuş olan - Onu evvelden düşünemcd:ğime hata yor. .nan bu değerli profesörler yetiştirmiş-
bir kaç Türk kızı içinde bilhassa bir ta- etmişim! İtfaiye töreni orada yapılıyor. Jim- lerdil'! Fakat o talebelerin fedakarlık -
nesi, Afife ismindeki kız hepsinden isti- ismet Hulusi nastik bayramı orada yapılıyor. Bal - ları da, profesörlerimizin lUtufkarlık -
datlı görünüyordu. Hatta merhum Tah- -··-··· .............................................. _ kanların güreş oyunları orada yapılı - lan kadar takdire layıktır. 
sin Nahidin ölümünden bir ay kadar nunda gördükleri derin hislihk ve ince- yor. Beynelmilel futbol müsabakaılın Çünkü içlerinde çok fakir olanlar 
sonra Eliza tarafından baş kadm rolü lik gene pek çok kimselerin hayret ve nı, beynelmilel serbest güreş ve boks vardır. İçlerinden bir çoklı:l.rına, ke • 
oynanan Rakibe piyesindeki 0 rolü A - şüphesini uyandırmıştı. Nasıl ki hakikat müsabakalarını seyretmek gene o ha - manlarını, viyolonsellerini biz temin 
fife de çıkarmış ve imtihanda muvaffak bir kaç gün içinde anlaşıldı ve Afifenin rap kışlanm, mille kör edilmiş birer etmişizdir. Ve içlerinde, ders1e!·e de • 
olarak, sahneye henüz çıkmad~ğı halde ertesi hafta oynadığı Tatlı Sır piyesi. bi- gözü andıran pervazsız, sıvasız camsız va.m edebilmek için, ta Bakırköyi.'ınden 
40 lira maaşla artistler kadrosunıt da gir· rinci perdeden sonra zabıtamn müdaha- çerçevesiz fakat talihli pencerelerine Beyoğluna haftada hir kaç defa yay.m 
mişti. İşte artık ümit bu kızda idi lesile tiyatro tarihimizde unutulmasına kısmet oluyor. gelip dönenler vardır! 

Bir kere bu karar verildikten sonra imkan olmıyan gürültülü b!r skandale Festival oyunlarını bile orada sey- Gördüğünüz gibi, erkek talebe!eri-
derhal tatbikine girişildi. Afife zaten sah- sebep oldu. Bizzat hazır bulunduğum 0 reden İstanbullular, nihayet evvelki miz daha fazladır. Eğer musiki sevgi
neye bir an evvel çıkmağa can atıyordu. geceyi ve onu takip eden vak'aian taf • gece, müzik şenliğini de stadyomda tes si, hakikaten iddia olunduğu gibi has· 
O kadar san'at ateşli ve ayni zamanda silatile başlı başına yazmak lazımdır. Bu- id eylediler... ,sasiyetin bir ifadesi ise, kad·nlarım.ız 
ince ruhlu, dürüst bir kızdı. nun için sözü §imdilik burada kesiyo • * erkeklerimizden fazla maddileşmişler 

İlk oyunu olarak Kadıköyünde Hüse- rum. Eğer Taksim stadyomunda yapıldı- demektir! 
yin Suadın Yamalar piyesini oynadılar. Halid Fahri Ozansoy ,ğından bahsettiğim müzik şenliğinde Dikkat ediyorum: Bu alafranga kon 
Afife, ilanda Jale ismile Hale tiyatrosun- -- hazır buluriamadınızsa, kendinizi bü - serde dinleyicilerin takdirleri ve ten • 
da ilk defa sahneye çıkmıştı ve Türk ol- Haydar Beyin cenazesi yük bir fırsat kaçırmış saymalısınız... j kidleri de alafrangalaşmış. Parçalar 
duğu herkese gizlendiği halde ~hneden bugün kaldırılıyor Çünkü Beyoğlu Halkevi tarafından bittikçe: ' 

(•) - Bu yazı «ltadıköyünde a yıl süren duyulan bu temiz türkçe ve bu mütena- Evvelki g.. k b . ~. . hazırlanan bu müstesna gece, taşıdığı - Biz ... Biz ... diye bağırıyorlardı. Be-
•ır edebiyat sezonu» serisinin devamıdır. sip vücutlu, mat yu" zlü gu·· zel kızın oyu- un ay ettıgımız eski İs- b.. "k enl'k sıfatlarına hak ka ğendikleri senfonilerden bahsederken 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nb~ViliftBcleili~Rci~Hey~-·cyu»ft«Ş 
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- rın cenazesi bugün saat 1115 da Cer _ zanacak bir muva ıye ıe ı are o - . ır ~: a ~usı.~ 
1 
Aa;ran\ gı . ı: 

1 rahpaşa hastanesinden kaldmlarak sev lundu. ~ı .. - E ets... Marı u a :;··d~ ernlıyor ar. 

CÖNÜL iSLER·i. 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Bay cV. D. K. U.• ye. 

İkinizden bi~inde bir gayritabiilik 
bulunacahır. Üstüste üç çocuk di.in-
yaya getirmiş olduğuna göre bu gay
ritabiilik zevcenrzde olmaz, ken -
dinizi bir doktora gôs~eriniz, bana 
anlattıklarınızı ona söyleyiniz, yapa
cağı tavsiyelere göre hareket ediniz. 

* 
İstasyonda « Yalçın»a: 

Mektubunda cBalta olmak> tabi~ 

r ni kullanan genç dilinde ve hare -
k,r:?tinde muhakkak daha serbesttir. 

Bu vaziyet karşısında da kendisini 
sevdirmemesini tabii göriirüm. Dı
mağ.ın ve ruban hasta -0lmadıkça 

kadın şiddetten tiksinir. Kendisini 
okşayanı sever. 

* Gönende Bay cA.Ö.•ye: 
Karşınızda evvela jandarmayı, 

sonra istintak hakimin:, daha son -
ra da mahkeme heyetini bulursunuz. 
Söylediğiniz şey elli sene evvel ya
pılırdı. Cumhuriyet Türkiyesinde 
değil. 

* Topkapıda «Bedbaht» a: 
v. Hay~r~ ~ize unutunuz demiyece -
gım, ~ılakıs aşkınızın hakiki olup ol
madıgını deneyiniz diyeceğim. Bu
nu da ancak bu genç mektep talc _ 

besine karşı lakayt görünmekte ve 
onu tahsilinde serbest bırakmakta 
devam etmekle yapabilirsiniz. 

TEYZB 

diklerinin eli · .. 
1 

.. d . Bir zamanlar yag ı gureş zurnası - pa an... erveyyo. ıyor ar! .. 
dirnekapıdak·e~ ~:t~~ e ~er~sı.m~e E- çalınan o meydanda, evvelki gece 150 Nazarı dikkatimi celbeden cihetler-
hatgahına teı a· e dı_ 1

1 tek~ edı ıstıra - kişlik bir orkestradan ve korodan den birisi de, stadyomun, bütün tah-
v ı e ı ece tır · · J h · 1 · 1 k k d k 1 b l · Johann Straus'ın valsını, ve osep mm erı yanı taca a ar a a a ık o • 

Sarıyer belediye muhasebesinde Haydn'ın senfonisini dinledik! luşu. 
Spor meraklıları, güreş ve boks mü İçlerinden bir çoklarının, mahiyeti-

tetkikat yapılıyor sabakalarında Taksim stadyomuna ku- ni önceden kestiremedikleri bu km -
Bir müddet evvel Sarıyer belediye rulan meşhur ringi bilirler. serde sadece tecessüslerini tatmin et-

m~has~besinde görülen lüzum üzerine İşte, koro ve orkestra hey'etleri, mek niyetile geldikleri belli. İçlerinde 
mufettışler tarafından bir te~tiş yapıl- içinde pehlivan güreŞi ve boks kavga- bazıları, evvela, o muazzam ses çağla
mış. v~ ~u sırad.a :rıuhasebecı Mehmet sı seyrine alıştığımız o ringte yer al _ yanına, ince değneğile istikamet veren 
Emın ıstıfa. etrnışb. Muhasebe hesap - mışlardı. orkestra ve koro şefi Seyfeddin Asal'ı 
ların__ın yemden tetkikine lüzum hasıl Yumruk, tokat sesi, canı yanmış in- oradaki mevcudiyetinin hikmeti meç~ 
oldugundan tekrar kontrole başlan - san sayhası, ve: hul bir sihirbaza bakar gibi istihza ile 
mıştır FI dA. A • ı • . tt·ı • - ay aaaa. narası yerme Hayden seyre ı er. 

in 
ve Mozart... Fakat konserin ortalarına doğru, 

cir koparırken düıen yaramaz . .. . . O tedhişkar sesler yerine, teshirkar ayni insanlara dikkat ettim: Hepsi de 
Yeşılkoyde Mırasyedı sokağında 7 nağmeleri dinlemek, ve 0 tedhişkar sah istihzadan geniş bir istiğraka dalmış -

numar~lı vevde oturan Yaninin 11 ya - neler yerine bu güzel manzarayı gör- lardı! .. 
şındaki oglu Pavlika, Sabrinin bahçe - me.k, yüreklerimize çok me5'ut bir te- * 
sinden incir koparmak üzere çıktığı du zadın uhrevi lezzetini duyuruyordu! Etrafıma biraz daha 
vardan dikenli tellerin üzerine düş - Bir aralık, bize bu lezzeti veren ge- k Ek T , dikka tlck b:ı -

.. v k 
1 

d . ınca, rem ur un, az evvel adın-
muş, sag o un an ve muhtelıf yerle - ceyi büyük fedakarlıklarla hazırlayan ]arımız hakk d d.v. h"k" d 
rinden ağır sÜrette yaralanmış, tedavi Beyoğlu Halkevi başkanını buldum nıldıg~ mı g" ~~- a v~r 1~?

1 
u, ~~"· e ~a-

l edilmek üzere hastaneye kaldırılmış - Bay Ekrem Tur, sam.imi tebriklerime. malt . t or ukmd. le ı sana ·a~ okA -
tır . , ıs ey en a ın arımız, san at ar 

• kendine hAs tevazuu ile karşılık ver - (Devamı 8 inci 1'1!/fada) 
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Doğu m uhteliti dün Türk Milli güreş 

G 1 2 1 d
• 1"akımı Balkan 

Bu haf ta göreceğimiz 
şayanı dikkat bir film 

, a atasarayı - Yb_ıetı·rnen. eln 1 Şam~.Ba~!.Yfı l~nncı.usayfaodal)du 
Birinci baftaymı 1 - O mağ!up v~ziyette g ç :t Robert Taglor'un sevgilisi olduğa iddia edilen 
D ğ 1 1 k

• h f Bugun bu parlak zafer neticesinde B b Si ı. ı 
o u u ar, i ınci a taymda enerjik bir oyun çıkardılarJ1:ür~.sancağı şeref direğine alt;, bir bi- ar ara anwgeııl 1.stiklal aavaşında giJrecğlz 

rıncılık kazanan Yunan bayragı da bir Bu hafta Sakarya sinemasında cİstik- r 
1 defa çekilmiş ve stadyomu dolduran lal SavaşI> isminde çok güzel bir film 

bine yakın halk hep bir ağızdan altı de gösterilmektedir. Filmin başrollerinde 
fa istiklal marşını söylemiştir. Barbara Stanwyck ve Pre~ton Forster 

Bugün yapılan müsabakalarda elde oynamaktadırlar. Mevzuu şöyledir: 

Doğu muhacimlerinin Galatasaray kala.rine yaptıkları gol 

Bir gün evvel Beşiktaşa 6-3 yt:!nilen Do 
ğu muhtelifi, 2 inci maçını Galatasarayla 
dün Taksim stadyomunda az bir seyirci 
önünde oynadı. Hakem Sal!haddinin ida-
resinde oyuna dördü beş geçe ufak bir 
seremoniden sonra Doğuluların hücumi
le başlandı. 

Galatasaray: Sacid - Salim, Vlastar
dis - Eşfak, Nuri, Bedii - Salahaddin, Mü
nir - Etyen, Haşim, Bülend; Doğu muh-

tcliti ise: Hüseyin - İsmail, Mehmed - Ab. 
durrahman, Hasan, Asım - Naci, Abdur
rahman, Mustafa, Nihad, Murad şeklin· 
de idi. 

Galatasaray kalesine kadar inen top, 
uzun bir vuruşla Doğu kalesin~ indi ve 
oyunun dördüncü dakikasında Haşim sı-

kı bir vuruşla takımına ilk ve sin golü 
kazandırdı. Bu gol Doğuluları canlandır
dı. 

Soldan inkişaf eden güzel bir akın ve 
Doğu kalecisinin yerinde bir müdahalesi, 
bir golün olmasına mani oldu. 

Oyun mütevazin bir şekilde cereyan e
diyor. Devrenin bitmesine yaklaştığı za
man Galatasaray mühim bir tehlike at
lattı. Sağdan Nacinin sürdüğü topu sağ 
içe verdi. Onun da çektiği şüt direğe 

çarptı, çekilen ikinci şüt kalecinin elinde 
eridi. 

Devrenin bittiği ilin edildiği zaman 
Galatasaray 1-0 galib vaziyette bulunu
yordu. 

ikinci haflaym 

İkinci haftaym başladığı zaman Ga
latasara y, takımında değişiklik yapmıştı. 
Oyuna san kırmızılılar başladılar. Sağ
dan yapılan bir akın neticesinde çekilen 
flit kalecini!l karnına geldi ve bir müd
det için müsabaka harici kaldı. 

Oyunun altıncı dakikasın.da Galatasa
ray kalesi önünde dolaşan top. merkez 
muhacim ;Mustafanm ayağile Galatasa
ray ağlarına takıldı. İki dakika sonra da 
Doğu muhtelitinin sol içi gayet müsaid 
bir vaziyette yakaladığı topu Galatasa
ray ağlarına ikinci defa olarak takmağa 
muvaffak oldu. 

Üstüste yapılan iki golden sonra Ga
latasarayı bir an şaşalamış bir vaziyette 
gördük. 

Doğu muhteliti ise büsbütün canlan
mıştı. Kazandıkları galebeyi ellerinden 
kaçırmamak için bütün gayretlerini sar
fediyorlardL 

Nitekim bu tabiyelerinde muvaffak 
da oldular. Galatasaray bütün gayretine 
rağmen beraberliği bile temin edemedi. 

Galatasaray oyuncuları mutlak suret
te galib geleceklerini sanarak oynadıkla
rından bu akıbete uğradılar. 

Galatasaraylılar Beşiktaşın bir gün ev
vel 6 gol attığı talama hiç değilse bu sa
yının yansını yaparak işin içinden çıkılır 
diye umuyorlardı. 

Çabalama kaptan ben gidemPm, şek
linde oyunda bazan tribüne, hazan bal
kona bakarak mağlı'.ibiycti kabul eden 

;ekillcrde hareketler yapan Galatasaray
lılar nihayet düdük öttüğü zaman 2-1 
mağlubiyet halJnde olduklarını anladı
lar. GalatasarayWarm hiÇ olmazsa bun-

Dünkü oyundan. heyecanlı bir an 

dan bir ders almalarını temenni edeı ve 
dünkü muvaffakiyetlerinden cfolayı da 
genç Doğuluları hararetle tebr:k ederiz. 

------------·-----
Marmara turunu 
Yapan g~nçler 
Şehrimizde 
Bursa gençlerinden müteşekkil 4 kişi

lik bir grupun bisikletlerile ~ eylı1lde 

Marmara turuna çıktıklarını evvelce yaz
mıştık. Gençler evvelki gün ş~hrimize 

gelmişler, istanbula kadar 1092 kilomet
relik bir mesafeyi katetmişlerdir. Bura
dan İz.mite ve oradan da Bursaya döne
ceklerdir. 

Gençler bilhassa Trakyada uğradıkları 
bir çok yerJerde büyük bir hüsnü kabul 
görmüşler ve C. H. P. tarafından misafir 
edilmişlerdir. 

DDnl<U bisikleJ müsabakası 
· İstanbul bisiklet ajanlığı tarafından 

tertib edilen 200 kilometrelik müsabaka
ya iştirak etmek üzere şehrimize gelen 
Bursalı müsc.bıklar dün yapılan müsaba
kaya iştirak etmemişlerdir. 

Mecidiyeköyü - Hacıosman bcıyırı ara
sında yapılacağı tesbit edilen müsabaka
nın düz yolda yapılmasını istemişler ve 
bu yüzden yarışa girmemişlerdir. 

Neticede Feneryılmazdan Torum 38 da
kikada birinci, Fenerbabçeden Jirair i
kinci, Feneryılmazdan Hampar üçüncü 
gelmiştir. 

edilen neticeler şunlardır: Jak Klitoren'in karısı İrlandada Dub-
56 kilo: Biris - Mogolyak lin şehrinde bir pansiyon sahibesidir. 

Umulmadık bir tesadüfle Kenanı Pansiyonda bulunanlar şunlart.iır: 
yenmek talihine mazhar olan Biris, Yu Flutcr isminde bir işçi, Goveri isminde 
goslav rakibile yirmi dakika mücadele bir sosyalist, Bessi Burges isminde bir 1 
ettikten sonra ancak sayı hesa bile ga- mey~acı, Maggi Gogou isminde dul bir 
lipv geldi. Böylelikle Balkan şampiyon- kadın, kızı Molser, Peter Flinden ismin-) 
lugunu kazandı. Bu siklette ikinci Ke- de bir çifti. 
nan, üçüncü de Yugos1av oldu. Kadınlar Klitoren'in kansını iyi gi -

61 kilo: Yaşar - Antonoviç yinmek tarafından dolayı tenkit eyle -
Dünya şampiyonu Yaşar dün Yu _ mektedirler. Klitoren İrlanda ihtilalinde 

nan rakibine karşı çıkardığı güzel 0 _ çok çalışmaktadır. Karısı da onun çalış
yunu tekrarladı. Ve Yugoslav Antono- rnasını teşvik eylemektedir. Nıhayet ih
viç'i 1 dakika 44 saniyede tuşla yen- tilal patlak verir. Klitoren (Paskalye 
di. Ve çok alkışlandı. Bu kiloda Yugos- haftası) ismindeki kıt'ada kumandanlık 
lav Balkan ikincisi, Yunanlı Filipis de mevkiindeki vazifesi başına çağınlmış -
Balkan üçüncüsü oldular. tır. Müsademeler başlar. Klitoren ile fe-

66 kilo: Yusuf Aslan - Pankras dailerinden yardım gören asi general Ko-
İlk on dakika zarfında Yusuf Aslan voli (Dublen) şehrindeki mevki binasını 

daha hakim güreşerek puvan aldı. o _ · işgal eder. Taarruza geçer, fakat işler ü
yunun mabadinde de güzel güreş • midinin hiHifına olarak sarpa sarar. İm
mekte ve puvan toplamakta devam et- dat gönderilmesi için Klitoren ile iki ki
ti: Ve neticede sayı hesabile galip gel- ~iyi hemen geriye sevkeder. O sırada 
dı. Bu siklette Pankras Balkan ikinci- mevki binası tekrar hükumet kuvvetle
si, Yunanlı Polihronyos da Balkan ü- rinin eline düşer. General e!.ir edilerek 
çüncüsü oldular. kurşuna dizilir. Klitoıen evine iltica e-

72 kilo: Ankaralı Hüseyin _ l\Iarko derse de kaçacak yolları kalr:ıaz. Karısı 
Ankaralı Hüseyin rakibi Yunanlıya Nora çılgına döner. Silahları bir tabuta 

kar~ı çok üstü~ bir oy.~n çıkardı. Ve 13 sak~ar. Askerl~r .. geldikleri vakit Klito ·ı 
dakıka 14 sanıyede guzel bir tuşla ga- rem tabutun onunde dua ederken bu _ :Barbara Stanwyck ve Preton Forstn 
,lip geldi. Bu sik1ette Yugoslav F'işer lurlar. c1stiklal SOVG§ı> filminde 

Balkan ikincisi ve Yunanlı Marko Bal
kan üçüncüsü oldular. 

79 kilo: Kamjazis • Kis 
Bu müsabakada herkes Yugoslav 

güreşçinin galebesini umuyordu. Fakat 
netice böyle çıkma h. Yunan güreşçi 
daha hakim güreşti. Ve sayı hesabile 
galip geldi. Bu sikletin birinciliğini e
sasen Mersinli Ahmet kazanmıştı i -
kinci Yunan ve üçüncü Yugoslav ol -
du. 

87 kilo: Mesnet • Gert>gakis 
Bu siklette de Büyttk Mustafa Bal

kan birinciliğini kazanmıştı. İkincilik 
ve üçüncülük için çarpışan Yugoslav 
ve Yunan güreşçileri arasındaki müsa
baka 13 üncü dakikada Yunanlının gü
zel bir tuşile neticelendi. Ve Yugoslav 
üçüncü oldu. 
Ağır siklet: Çoban Mehmet - Vezis 
Çoban Mehmetle kuvvetli Yugoslav 

rakibi arasındaki müsabaka çok zevkli 
oldu. Çoban Mehmet rakibini 9 dakika 
14 saniyede tuşla yendi. . 

Umumi neticede Türkiye 20 puvan 
almıştır. Yunanlılarla Yugoslavlar 11-
rer puvan almışlardır. Bu yüzden Bal 
kan ikincisi ile üçüncüsü kat'i şekilde 
tayin edilememiştir. Yunanhlar bir bi
rincilik kaıand.ıklannı ileri .sürerek i -
kin"ilik hakkını istemekte, Yugoslav
lar da mukabil iddialarda bulunmakta
dırlar. Bu pürüzlü mesele yarın (bu _ 
gün) halledilecektir. 

Müs~ba.kalardan sonra Balkan gü _ 
reşleri Izmir vali muavininin bir nut
ki1e sona erdi. Türk takımı konulan 
kupayı aldı. Ayrıca güreşçilere de ay
rı ayn madalyalar verildi. Gece de 
Balkanlı sporcular şerefine pariak bir 
ziyafet verildi. Ziyafette hararetli nu
tuklar söylendi. 

Yergilzilnde ~;---Jo;;,;-Ôrawford 
En bol olan şehir Sinemayı bırakıgorma 
Yeryüzünde, yasağı en bol şehir hiç Holivutta deveran eden rivayetlere na-

şüphesiz Hollywood'dur. ford mukavelesinbı hitamında sinema 
• Hollywood sinema san'atkarları için: hayatından çekilecekmiş; san'atkarın fik-

Siyasi fikirlerde bulunmak, Düşes dö ri tiyatroya intisap etmektir. Bu haber 
Windsordan bahsetmek, grevlerden bah- sinema mehafilinde hayli dedikodulara 
setmek, izin almadan evlenmek, ecnebi- meydan vermiştir. 

ıerıe sıkı sıkıya görüşmek, şişmanlamak, Clara Bow bar açh 
zayıflamak, seyahate çıkmak yasaktır ... 

Bu yasağın birçok maddeleri için mü- Bir hayli sene evvel sinemanın eu kıv-
dürün, yahut rejisörün iznini almak lA- rak, en çılgın yıldızlarından biri olan 
zımdır. Dahası var... Clara Bowun Holivutta lokantadan son· 

1 - Mesela: Meşhur yıldız Carole ra bir de bar açtığı haber alınmıştır. 
Lombard arzu eylediği terziye elbise si- . İşi iyi_ gittiği takdirde Clara Bowun 
pariş edemez. Behemehal elbiselerini tekrar sınema hayatına dahil olacağı id
tuvaletlerini Paramontun terzisi Travi~ dia edilmektedir. 

Bonton'a sipariş etmek mecburiyetin- Boris Karlof 
dedir. . 

2 - M. G. M. yıldızları ise Adriana el
biselerini sipariş ederler. 

-~ - Loretta Young gibi sigaraya düş
kun yıldızlara calenen sigara içilmesi> 
menedilmiştir. 

4 - Dik Povel ve Gene Raymonda çok 
sevdikleri polo oyununu oynamaları ya
saktır. 

5 - Robert Taylor, Nelson Eddy gibi 
bekar san'atkarlar fotoğraf hediye ettik-

Meşhur san'atkir Boris Karlof men -
sup bulunduğu Wamers kumpanyası ile 
olan mukavelesi tecdit edilmiştir. Çevi
recek olduğu yeni filmin ismi: Without 
Warningdir. Bu filmin kadın başrolünil 
Marie Vilson yapacaktır. 

leri takdirde fotolraflann Üzerlerine 
tam imzalarını vazeylemelerl lizımdır. 

8 - Sinema yıldızlan hakild isimleri
ni bildiremezler, ilAh •.• 

'Güneşe doğru,, filminden bir sahOel 

Ge~n. 6Ün /pelı-lilm •tüdyolannda çevrilmekte olan ((Giinefe doi· 
ra» lilmınden amn uzadıya bahaetmiıtilı. Yulunıdalıi raiın ba fil 
,ı.,. p.l 6ir MluaeJ'i •iWamJdedir. Rainule PriJnar.ı.: lled~ 

Fenli. T1qlar.,. A--. Oiaonr. 
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' Fotoğraf tahllllerl 1 
\IRADVOI Geçen bllmecemizde kazananlar 

Bugünko Progr.111 4 Eyl"l tarihli bilmecemizde kaza - gat lisesi 2/A dan 232 Bahaeddin, Çorum 

Azimkarlık her iıin 
sonunu getirir 

Bandırma oku
vucularımızdan 1 .. 
ma.iı .Mustafanın 1 
aorustı şu: 

- Zengın ola· 
cak mıyım? 

Bu unıuıni dile· 
§e hususi teşeb· 

bUslcrle irt~mek 

(::\1 

mümkün olur. Tu. --~"'-'--
ıulıın iş:, yalnıJ 

geçinmek temin ediyorsa ondan sonrası 
tesadüfe bnğlı olur. A&lınkAr olup, bir 
ljln sonunu almak gibi muvaffaldyet do
ğurabilir, 

Gayeler tesaduflere bırakılamaz 

mış olunur. 

Keskinde Kemal 
lmzasile soruluyor: 

- Muvaffak ola
oa1c mıyım? 

Muvaffakiyet ı. 

~' derli tophı ol· 
tnak IAzımdır. Oe· 
lifi i\lzıl hareket
lerle, tesadilflere 
f>allanmakla mali. 
saddan uzaklafll-

Ntı/lllfl 

Temayüllerini bilen muvaffakiyet 

Hayat daima neı' eye 
bağlanmalıdır Ölle nefriyatı: 

u w İ b ld tüccardan Tütüncü oğlu Ahmet mahdumu 
20 EylUI 1937 Pazartesi nanlan aşagıya yazıyoruz. stan ~ a İhsan Tütüncü, Ankara As. Fb. Baaunevlnd• 

iSTANBllL bulunan talihli okuyucularımız hediy~ milcelllt Orhan Gürman, Kaysett llaesi 288 
}erini pazartesi, perşembe günleri öğle- Hüsameddin. 
den sonra bizzat idarehanemizden al - KART Kq okuyucula. 

nmııdan. Aıminin 

101USU da ıtıaur: 
- Muvaffak ola

cak mıyımt 
. Bedbinliltı ümid 
sizllte, yelse yol 
agar, BayatlllllJ 
hinüı tarihgesl ni. 
ha.yet bulmut dt
lfldir ki, muvaf.. 

ıuo: PlAtıa Tllrlı: musl.kLsL ıuo: Han
d.1a, 13,05 Muhtelif plA1' neşriyatı. maları lazımdır. Taşra okuyuculanmı- . Karabük Demlrtaş oteli sahibi Tevfik oğlll 

· · ı d ı · g" • I. Kottürlt, İöegöl Kaınmefendl caddesi 181 
AtJam nefrlyatı: zın hedıyeleri posta 1 e a res erme on Ahmet LAçln İtmit harp slllh ve vasıtaıan 
14: itınci Türk Tarih Kurultayının neşri. derilir. K. lığı blrin;l şube Veli kızı Hatice, 

Kurultayın mU.teaklb toplantı g\ln ve saat- Bir İŞ bankası kumbarası Ankara Güzeller Marangoz fabrikası maki• 
teri her toplantı sonunda bUclJrllecek- nist Hasan Gilner, Ankara AJcköprn Sayını 
tir. 18.30: Plakla dans musikisi. 19: İstanbul Kadlrga ilk mektep talebesinden sokağı 17 de Mürüvvet, ı incl mektep S/A 
Radyofonik komedi Harlh& ve Hatınn Hayrünntsa. dan 88 Nezih c Erkal, İstanbul 19 uncu mek-
içlıi) . 20: Rlfat vt arkada§lan tarafın - ALBÜM tep 4/B den Mükerrem Tezcan, Sivas Pa• 
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: (Son Posta hatırası> şabey mahallesi eski mahkeme sokak 83 dt 
Ömer Rıza tarafından ara~ca söylev. 20.45: Vefa caddesi No. 10 da Memduh Kadlrga Sıtkı, Ankara Atıfbey mahallesi 193 SüheylA. 

fak olmak fnediği emellerinden §Uplıeye 
d.Upüı olsun. Daha neı'ell ve hayata 

bağlı olması lAzımdır. 

Bayan Muzaffer ve arkada~lan tarafmdan s üncfl mektep Kemal DUtolcay, İstanbul er- Bursa orta mektep 620 Cemil ÖZgltgtn, Ceb• 
Tfir.k musltlsi ve halle şarkıları, <saat Ayan). tek ıısesi 456 B. ÖZbek, Konya PürçUklü ma- 2e Eşrefbey ilk mektep Nevzat özmerl9t 
21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haber- hallesl No. 27 semahat, Denlzll Kışla cad - Pendik 23 nlsan sokak 10 Kadir Yetkln, Çam-
lerl. 22.30: Piyano solo: Ferdi Von Btatscr. desi No. 117 de Sevim Sevinç, Eldzlz Taşma- lıca Alemdağ caddesi İmam Etem sokak 8 d• 

.,. AB I N K t p B O G a A M ~aza sokak 42 de Fehim Şengül. Süreyya Meriç, Kayseri bez fabrikası ~~ır· 
• MUHTIRA DEFTERİ hane kdtlbi Hus:ımettln kızı Muzey .. 

!l Eylül 937 Salı Beylerbeyi Çamlıca caddes1 No. 58 de sn- yen, İstanbul blri~cl okul 412 d• 

Tok söz aşkı öldUrUrl 

İSTANBUL diye Kurtuluş Karakol sokak 25 de Niza • Muhsin, Büyükçarşı Örüciller caddesi 56 da 
ötıe beşrlyatı: mcddln, Cağnloğlu Hamam sokak No. 4 de Rlfat Özbaş, Ankara Ulucanlar" Mustu so -
12.SO: Plft.kla. Türk musiklaL 12.50' Han- Sadiye Tezcan, Çarşamba Koba sokak Ter- kak 5 de H. Erdoğan, Uzunköpru cll§ doktoru 

dls. 13: Beyoğlu Halken gösterlt kolu tara- mell o~u Kemall, Ankara 2 ncı Anafarta. oğlu Bennnçora, Pertcvniyal llsesl 127 s. 
fından blr temsil. caddesi Kuyucu No. 97 de Zakir vasıtaslle Ulsoy, Borsa işyarlo.rından Ha:vrl ellle Ed~ 

Ankara okuyu- ~am neşriyatı: Nuri, Adapaznn Yenıcaml Hacı Mustafa so- Özb:ış, ~partn Yayld mahallesi İnönü so 
~larımızdan Ri· İklncl Türk tarih kurultayının neşri Oru - kak 23 de Hayri özokan. kak H. Ibra.hlm, Odunpazannda Dev sokak 
fatın suali de §U• ruıtayın müteakip toplantı gUn ve saatleri MÜREKKEPLİ KALEM 8 de Tekin, Istanbul LlUell Ordu caddesi Ka· 
cıur: her toplantı sonunda blldlrllece'ktlr}. 18;SO: <Son Posta markalı) dızade npar. altında 295 Maksut, Adapazarı 

PlAkla dans muslklsl, 19,30 Konferansı il - Alemdar caddeal SOğukçe§mt yokU§u 5 de Unkapanı Bakkal 144 Refik, Beyoğlu 13 ~= 
- Sevilecek ~ minönu Halkevi sosyal yardım ıubesl namı- Hikmet Koç Küoünyasof}'a Şehit Mehmet- cü mektep okul İsmet İnönO. mektebi Sem 

11im? na: Doktor Şiikrü Hazım (Sinlrll Çocuklar), paşa sokak ia da Bn. yaşar, İstanbul erkek ha, Y.a:ıvaç '?l'ta mektep turkçe muaııınıl 
Bir sevgiliye da. 2o: Nuri Halllln tştırakile Türk musıkt hoyetl, lisesi 985 Tevfik Aybars, Beşiktaş Tezhinlye oğlu Mustafa Ilhan Dllmaç, Muğla dağ ala~ 

tma iyi muamele 20,80: Ömer Rıza tarafından arapça söYiıv, cnddesl 97 do Seniye Yıldırım. ıkarargflh başçavuşu Faik oğlu Ynlçm, Ma 
tmek lAzım'dır. 20,45: Vedia Rıza ve arkada§lan tarafından .;n..n.TTl'OM BARDAK latya orta mektep sınıf 1/A dan Semin~ 

e lkls! halk: arkılan (Saat ayan> ALu.ın.ın ı Ankara orman çiftılğl 28. A. Belge, Kilis va 
Sevginin. toksczlil- Tilrk mus ve ' ra r~fakatlle J~ (Son Posta hatırası) rldat memuru oğlu Edlp Yazgan, Kndirg• 
lüle yüzU. yoktur. ~·15/ ~~!e:!r: ;; 1~~k~~!ns ve borsa ha.bet'- İstanbul blrlncl mektep 4117 ;aıı~, :uy:k Emlnslnan mahallesi Dağhan sokak 3 de sa-

cıravmeslnl bilen sevilmekten J::Upheyı 1 ~o.~~ so Pllkl~ s~ıoİar opera •e operet par- Aynsofyn. SOA'ukçe§Jile yolrutt~ o.~ eF e: dık Atnlay, suıtanahmet KUçükayasofya Ş8"' 
.., • e • ' ' vım Akdemir, Sultano.hme apın6nsı e bit Mehmetpaşa sokak 16 da Yn§ar, YeşU• 
dO.Flemolidir, ~alan. nerll sokak 1 dt Fikret Tunçyıldız, İstanbul köy Uk mektep 42 Sabahat, İstanbul 15 1ncl 

hazırlıklarım tamamlamıf sayılar ı 
ANNELER 

ı inoi mektep 6/B den 418 All Mahir. mektep 5/ A dan 160 Nermin, Balat suıtnn-
CEP AYNASI çeşme caddesi Kasımgönanl mahııllest 88 

:Ankaradan ls• 
mail imzasile so-
"YlıLyor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 

Kendini n~ faz
la ne de eksik gör .. 
melidir. Temayül. 
lerıni olduğu gibJ 
bilen ve dileklerr-
ni ona uyduran. 
muvaffakıyet hazırlığını tamamltmıf sa
yılır. 

Saadet imklnları va 
muvaffakiyetler 

fzmlıı okuyucu.. 
tanmızdcın R4>ıaCI 
sonıyor: 

- Hayatta mu
vaffak, izdivaçta 
mes'ud olacak m~ 
vım? 

Her ıeye uyar 
ve çabuk iMnır. 

'.Acele eder ve har 
Nt/lıN 

şeyin hakkından 

Kendi Aleminde yaf amak arzusu geımek ister. çabut aıınır ve kızar. ça-

Kon11ac1on Hik- lı§maktan yılmaz. Bu hallerinden bir 
mcı im.uııiı. aoru-
lan sual da ,u.: kısmını tadil etmeaile muwffakiyet ih· 

- Ben na.nl in.- Unıallerlni çoğaltabilir. Bu takdirde sa· 
ıanım, ~engin ı11 

mu11affak olacak 
mıyım? 

Birdenbire o.n-
laşılmıyan zekiısi

le, ldkayd gibi gö
rilnen tavır ve ha

reketlerile her şeyi anlamak ister. İnti· 
zamperverdir. Kendisini çabuk sevdire· 
mez, kendi aleminde kalır. Parayı sever 
ve :israftan çekinir. Dilediği şeye mnvaf -
fak olmak için çalışır. 

Bu söylediklerimizden üç sorguya da 
cevab almak mümkündür. 

adet imkAnları d4 elde edilmiş olur. 

Son Poata 
Fotoğraf tahlili kuponu 

l.im • • • • • • • • 
Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi şarttır. 

" Son Posta • nın edebi tefrikası : 37 

Biliniz ki çocuk yalnız meme 
i9ln ağlamaz. Çok iyi billrsiniZ 
ki: Çocuğu hırçınlatan sebebler-
aen birisi de apış aralarının ter 
:ve salreden pişerek kızararalt 
çocu~ rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanml§ pahalı pudralar. 

PERTEV. 
I ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas
sa yavruların cildlerini ve ifra -
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştır. 

(Son Posta hatırası) de M. Okay, Vefa caddesi Molla ŞcmseddiO 
İstanbul kıl lisesi 69 Bedia, İstanbul kız sokak 1 de Necıneddln, Kumknpı orta mckt81' 

llsesl 2/D dan 1695 F. Karaman, Sultanah - Seyfeddin, Cumhuriyet orta mektep 240 Nil .. 
met Dlvanyolu 24 de ceın.ı Kayhan, ü ünctı rlye, Vefa KAtlpçeleb1 caddesi 39 da Nured• 
mektep talebe.mıden 62 . Mihriban. din, Vefa Katıpçclebi 39 da Sabahat, Bursl 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ inhisarlar başmüdürlüğü muhasebe memurt 

(Son Posta hatıran) A. Rüştü oğlu ffilml, Beylerbeyi Küplüce yo-
Sllleymanlye Mehmetpaoa yoku§u 1 '1 de lu 76 da Zehra, Çalatasarny lisesi idare nı;: 

Cem l Sultanaıhmet Nakilbent mahallesi muru Nurl oğlu Ihsan, Anknra sıhhly~ ın 
Cab:o~lu sokak 16 da Yüksel, Vefa usesİ dürlfiğü şehir şubesi sağlık Remzi kızı Mutı: 
4/C den 360 Nureddin, Edlrnekapı Ya~hane terem, Bursa 30 dan topçu alay müfettişi kl 

km 11 da Kemal Erda.lay. zı Nczlhe, Ankara Hallaçmahmut mahglle~ 
çı azı DİŞ FIRÇASI Saydam sokak 20 de Faruk, Sivas Çayyu 

Kasaplar sokak 14 Rüstem Qakınl, Adapa .. 
, (Son Posta markalı) zan Gedikoğlu mahallesi 66 da Mes'ut, Üsttl• 
Çapa K. Ö. O. sınıf 4/A dan 845 Melike En- dar 19 uncu mektep 26 Mualll\ Yiğit. 

gln Heybella.da. ismet inönll caddesi No. 13 
de 'Asuman, R1U Nafia Müdürü o~ıu cemil Beyo11/u Halkevinin 
Taşdeınlr Ankara Etzurum mahallesi Bay- 5 
önder sokak a Fehlman Türker. Büyük müzik konseri 

DİŞ MAınıfCUNU' d n3n Faruk (Baştarafı 6 ıncı sayfada) 
Midyat ilk mektep s en • • . k k1 · · F -

T kin sı as İnhisarlar satlf A.miri oilu Ve- olmak ısteyen er e erımızden az. a 
d:t ö~.v suıtanabmet Dlvanyolu H de Baf- kat mtihakkak ki, musikiyi seven ka .. 
fet Atantan, Kumkapı Nl§ancı Mabeyn JO· dınlarınıız, musikiyi seven erkekleri .. 
kuşu 37 N. Karaman. mizden çok daha fazla ... 

SABUN > Çünkü stadyomda genç kadın din-
(Son Posta hatırası l · ·ı d h k l b 1 k H d o-

t 
' 

orta mektep aı A dan HüımU eyıcı er a a a a a ı ... em e Ç 
Davu pa a v t d d ·ı h k rt özyaloın, bmır EŞretpata De~irmen sokak gunun, s a yom a verı en u onse 

29 da Mustafa Aziz, Ankara Hamamön11 Ba- bile gece tuvaletlerile gelişlerinden, ve 
ti.yel sokak 5~ de Fuat Ers1per, Davutpaşa or daha candan bir a18kayla kulak kesi • 
ta mektep 2/B den 195 Fethi. Yılmaz. !işlerinden belli ki, musikiye hürmet-

KİTAPesı Döl ,. k k 46 leri, ve sevgileri erkeklerden daha ba5 Ankara Yenice mahall e... so a 

D H O R H O R N • do. Kırochlrll Şemseddin Tosya dlşçl knl - kın .. : 
l 1 ~ fa.sı sıtkı öztllrk, Çanaıtknıe Halk fırkası o- Maamafih, erkeler içinde de, müzi-

.. • d ha t J dacısı Recep oğlu Mehmet Tan, İzmlr Dua- ğe hürmette kadınlardan geri kalmı " 
inonU Eczanesi yanın a 

6 a· tepe sokak 13 de İzzeddln Tuna, Ankara 1- yanlar yok değil Bir çokları stadyo .. 
mı kabul eder. Telefon : 24131 mar müdürlil~O. yazı tşler1 şen kızı Emel, ;ma frakla, smokinle gelmişler. Fakat 

.. Kurtulu§ Ktırakol· sokak ü de Ahtııet, Yoz- nl b A t k kı f tl ri" o arın u vrupaı onser ya e e 
_ Ne söylersen söyle, bir şey söyle etti. Kararını verdiğin zaman bana ne yanlış mana verenler de v~r. 

de ... dedi. söylersin .. Görüyorsun ya, ben o~lum- Balko~da ayakta kalmış bır kadıJl, 
· · .. t" di\...,..,..... yanındaki erkeğe· - Cevab vermeden, bir şey söyleme- dan artık emınım, us une ~·uuyo - . . · . . " 

d 1 d .. ·· 11ı. .,.,,..n sıkıştırmıyorum... , - Terbıyesızler ... dıyor. Herkes a en evve uşunmem azım.·· ,.. ....... , kt k ı o l t a nı> 
Teyzem benden bu cevabı beklemi- Yerine oturdu ve anneme döndü: ya. a a mış. nar u anma an Y 

yordu. Onu kırmak da istemiyordum. - Eğer Sev~ Mazl~la evle~ek gehp oturmuşlar .... 
D h 1 il" ttim· isterse benim 1çın de iyı olacak, oglu- Adam soruyor. er a ave e . Kiınl ., 

- Eğer Mazlum cidden benimle ev· ma kavuşacağım... - er· • 
ı k · t' h h ld v e ği Amın,.....; ... sersemliği hal! geçmemiş· Kadın, balkonun en muteber sıra enme ıs ıyorsa er a e er ce m =.uu.. d fr k k'nli d'nl · • 

Yazan: SELAMI iZZET cevabı da birkao gün bekler .•• Kuzum ti Sordu: s~f ~ 0~.u~a~ a lı, smo 1 1 eyı 
Bunların hiç birini yapmadun, yapa- Ama nasıl bilecekti? .. Nasıl emin ola· bana darılma teyze... - Neden? cı en gos erıyor: 

madım. Aklımda bir burgu vardı. Bey- caktı? Mektublarımdaki imalar ona T h . . . 1 dl· _ Çünkü istila edecek, İstanbulda - Garsonlar!.. 
eyzem ayretını gız eme • . H h ld 1 ta b * 

nime bir çivi saplanmıştı: Mazlum be- kat'i bir kanaat veremezdi .. ancak tey· _ Mazlum istediğin kadar bekler kı- pır iş arıyacak. er 8

1 
e yak. sB nhu- _ Beni kim götürecek Bay Ekreını 

nl sevmiyordu. Bunu biliyordum. Bil- zemin söylemesi lazımdı. Teyzem de iç zını ... Fakat senin derhal cevab verme- Ja veya Ankaraya yer eşece . u ~- . w. , 
diğim için de donup kalmıştun... duygularınıı olduğu gibi bilmiyor. Bil- yişine şaştım doğrusu... Kim bilir ne pimiz için iyi olacak, yalnız berum içın - Ben neyle gıdec~?ırn · .. . , 

Peki lama, beni seVJniyen Mazlum, seydi bile sırrımı i1 .. a etmezdi, etmeme- b' · · t dd"t .. t · degwil - Ben yalnız mı donecegıın. 
~ manasız ır şey 1çın ere u gos erı- . . . Bu sualleri uzun alkışlar arasında 

ne diye benimle evlenmek istiyordu? .si lazımdı, etmemi§ti. Şu halde Mazlum, yorsun .•• Neyse, düşün, taşın, bunun . Teyzem gıttikten sonra annemle yal· biten konserde~ sonra Halkevi Başka .. 
Ne diye annesini anneme gönderip be- ona ka~ı olan aı:kımın tamamile ehemmiyeti yok dedi ;nız kaldık. Her zaman konuşmazdık. Ek T t t' k rO 

"" " ' · k' .. nı rem urun c ra mı saran o ni resmen istetiyordu? Hıç bekleme - yabancısı idi... Eğer benimle evlenmek Dedi ama, bunu söylerken sesi titri- Derhal od~larımıza çe ılirdik. Bugun kızları soruyorlar. Bay Ekrem, aileleri 
diğimiz, beklemediğim, ümid etmedi· istiyorsa, bir kaç gün daha sabredebi- yordu. Yerinden kalktı, yanıma geldi, annem yerınden kalkrn~dı, ben.de kalk- tarafından kendisine emanet edildik • 
ğim bir anda ne~en izdivaç teklif edi- lirdi. Her halde o beni istemeden ev- beni öpermiş gibi yaparak k-ulağıma fi. ;ma~ım .. Annem, tek tük kelıınelerlwe, leri anlaşılan, ve kim bilir Taksim stae! 
yor~u? .• Bu~u "bırdenbire yap~ası içi~ vel birkaç gün düşünmüş olacaktı, şim- sıldadı: kesik cil~lelerle meramını anlatmaga yomuna ne kadar uzak semtlerde otu· 
benı sevmcsı lazımdı ... Halbuki sevmı- di de düşünmek sırası benimdi, ben de - Mazlum çok düşündü ... Sen de çalışıyor. . ran küçük yaşlı kızlara biret vasıta, ""' 
yordu beni... dlişı.inmeğe muhtaçtım, fikrimi yorma- onu düşüneyim bahanes.ile bekletebi- - Garip şey ... Hıç. beklemiyordum... )>irer emin yoldaş bulmak için ter dô-
Düşündüm, bir anda düşündüm. ğa ihtiyacım vardı. Bir çırpıda cevab lirsin ... Eğer kalbinde başka bir §ey - Ben de beklemıy~rdum anne.. )tüyor. 

Maz um beni sevmezdi. Aldı 1ikri Gö- veremezdim. yoksa bekletmenin ehemmiyeti yok - Sen neye beklemıyordun kızım.. Hülasa hepsinin dileğini, Adeta bS• 
nüJdcydi. Gönülü düşünüyor, onun ha- Yüreğimin çarpıntısını durdurdum, demektir. O seni nasıl beldeltiyse sen - Bilmem .. Ya. sen anne?.. .. bacan bir bevvab itina ve alakasil• 
yatını inceliyor, onunla meşgul olu~or,- helccanımı kUlledim, kıvılcını1arımı de onu bekletip üz ... Hakktndır... ::-.. ~~n d~ pek bılmiyorum ... Mazlum yerine getirnıeğe çabalıyor. 
du. Böyleyken beni . sevmcs~ ~crsızdı. bastırdım, derin derin teyzemin yüzü- Birdenbire irkildim, üzüldüm, gene Gon~l~ sevıy?r sanırdım. , Ben, o tel8ş arasında onu, hürmet 
Beni istemesi yersizdı. Annesını bun~ ne baktım ve soğukkanlılıkla, biraz da isyan ettim: Gilluyorum. .. . ve takdirle tebrik ederken gülilyorurnf 
için bize göndermesi, kadını da sevın- ablamın s~rinliğini taklid ederek: - Teyze, ben değişenlerden deği - - Amma !,a~t~ız ... Ne mu~asebet... - Desene üstad, diyorum, yüz eni 
dirmesi .yersizdi. - Ne söyliyeyim. teyze? dedim. Um... Mazlftmla Gonulu bir kazana koysa • ldşilik bir orkestrayı dağıtmak da, he-

Acaba kendisini sevdiğimi bildiğin- Pek şaştt. Bu suali benden hiç bekle· Teyzem güldü: nız beraber kaynayamazlar... men hemen toplamak kadar zor! 
de.n bana acımış mıydı?' miyordu: - Memnun oldU!D, dedi, içim rahat . . (Arkası var) Naci Sadullali 
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SON POSTA 

Son Postanın tehikaaı: 45 

Denizlerin 

aptan 
Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Sümatra adasının bazı kısımiarında hala yamyam 
kabileler, insan kanı · içen vahşiler yaşıyordu 

cSıak• vak'ası bana mevkiimizin J niz ki size karşı duyduğum sevgi ve Halbuki bir kaç defalar karaya çık • 
müşküllüğı.inü is bat etuıiş, gözlerimi 1 saygıyı hayatımın sonuna kadar mu - mış olan arkadaşlara hak verdirecek 
açmış oldu. Ben o zamana kadar macc:- hafaza edeceğim!.. tehlikeler geçirdik. Bir kaç kereler de 
ralarımı biraz alaylı telakki ediyor, va- •Bankiang» ı geçtikten sonra ırmak başdöndürücü girdablar bir ceviz ka -
ziyetin ciddiyet ve vahametin~ inan - suları birdenbire hırçın bir şekil almış- buğu gibi kayığı kapınca sahile atıver· 
mak istemiyordum. Hcılbuki Ingilizle- tı. Arlık şelliıler şiddetli akıntılar, kay- di. Zavallı Malezyalı kürekçiler elle -
rin beni yakalıyana vaad elrr:i~ olduk- ruyan sular birbirini takip ediyordu. rinden geleni yapmakla beraber tabia· 
hırı büyük para mükafati b~nim için cSchoenberg» ile cReinharb bu az- tin bu müthiş kuvvetine mukavemete
daimi ~ir t~hl~e teşkil. ed~~·1orö~'.· ~~n gın sularda seyahat etmeyi gözlerine demiyorlardı. 
bu tehlıkeyı cSıak» da layıkı.e gorn:uş, yediremcdiklerinden yaya olarak ır - Bu vaziyet karşısında hepimiz suya 
i<Jin alaya gelir bir tarafı olmadıgım mak boyunu takibe karar verdiler. Be- atlıyor ve kayığı tekrar ırmağa daya • 
anlamıştım. j nim gibi denizci olan cJessen• ile ahdi- tıyorduk. 
İnsan « 1 O.OOO:ıt isterlini cehine indir- aciz ise teknede kalmayı tercih ettik. (Arkası wr) 

m~~n~~kym~clu~w~hl~~=====~~'==~~~==~~============~ 
keyı göze aldırabilirdi. Binaenaleyh • 
·Somatra> da buıunmakıığıma rağmen Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
kendimı hiçbir zaman tamamile. emni- R 
yet altında hissetmemeliydim. l!ıgiliz- ektörlüğünden: 
ler hakikaten, bu nakdi mükafat vaadi 
surctile bana çok ağır bir darbe indir
mişlerdi. 

1. - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yaz.ıh eşya satın alınmak 
üzere üç grupta nyn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. - İhale 1/10/1937 tarihine rastlıyan Cuma günü her grup başında gösteri
len saatlerde Yüksek Enstitü Rektörlük binasında komisyon odasında yapıla
caktır. 

3. - Muhammen bedel hizalarında yazılı olup muvakkat teminat % 7,5 ğıdır. 
4. - Nümuneleri görmek ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

Daire Müdürlüğüne müracaaUarı ilan olunur. (6140) 
(1) grup saat H 

Cins Adet Beherinin fiatı kuruş Yekiın tutan Lira 

Bu düşünceler karşısında benim için 
cTratahula• da daha fazla istiı-.Jıate 
imkan tasavvur edilemezdi. Sabah er
kenden, saat altıda yola rlüzülclük ve 
nehir boyunca ilcrle.meğe başladık. De
mek oluyordu ki bütün cSomatra> ada
sını yaya olarak katetmekliğımiz icab 
ediyordu. Hülasa adayı yürümek su
retile geçerek çile çekmek bana mu- Yatak 
kaddermiş.. Kadere rızadan ba~ka el- Yorgan 
den ne gelirdi ki? .. Yalnız Somatranın Pamuk Kilo 

200 
200 
300 

1100 
585 
55 

2200 
1170 
165 

cehennemi sıcağı altında gündüzleri 
yürümek imkansız bir şeydi. Biz de şu 
programı tatbika başladık: Sabahın sa
at beşinden ona kadar yol alıyor, sonra 
ormana çekiliyorduk. 

Öğleden sonra dörtten gecenin onu
na kadar gene yol alıyor sonra uyu-

Cins 

Battaniye 

Cins 

Adet 

100 

Adet 

(2) grup saat 15 de 
Beherinin fiatı kuruş 

1650 

3535 

Yekun tutarı Lira 

1650 

Yekun tutarı Lira 
' 

Posta,, nın Hikayeleri 

Çamlığa doğru 
Yanın: G. Rıklin 

Gece mehtapsızdı. Gökyüzünü kaplı -
yan kara bulutların arasından, zaman 
zaman göz kırpan bir yıldız görünüyor 
ve gene kayboluyordu. 

Gece, karanlık ve serin bir geceydi. 
Hoşa gitmiyen bir geceydi. 

Fakat, bu fena geceye rağmen Vasili 
Pavloviçin keyfi yerinde idi; evinin ka
pısı önünde durmuş, uzun boylu, geniş 
omuzlu bir adamın elini sıkıyordu. 

Bu babacan tavırlı adam, ilk görüşte 
hoşuna gitmişti. Vakıa karanlıkta yüzii
nü iyice seçememişti. Fakat sesi tatlı, a
deta bir kadife gibi yumuşaktı. Fazla 
konuşmasına lüzum kalmadan yalnız Va
sili Pavloviçe kısa hitabından bile bu a
damın mütevazi ve metin bir •nsan ol
duğunu anlamak mümkündü. 

Vasili Pavloviç kendi kendine: 
- işte bizim bu gibi adamlara ihtiya -

cımız var, diye düşündü. Nihayet ken -
dime iyi bir muavin bulabildım. 

Yüksek sesle de şunlnn söyledi: 
- Tebrik ederim, tebrik ederım. Hoş 

geldiniz, safalar getirdiniz!. İsminiz ne?. 
- İvan Sergeyeviç. 

- Ne iila, ne ala. Ben 1van Scrgeye -
viçlere bayılırım. Turgeniefin de adı İvan 
Sergcyeviçti. cAvcının hatıraiar1> nı o
kudunuz mu?. 

- Parça parça okudum. Fakat bt-n da
ha ziyade mensur şiiri tercih ederim. 
Mesela: cGüller ne kadar güzel, ne ka • 
dar taze idi!.> 

- Yahu, sizin sesiniz de güzel! Şarkı 
filan okur musunuz?. 

- Ne diyorsunuz Vasili Pavlovıç, şarkı 
söylemek adeta benim ihtisasım ~ayılır 
Bilhassa halk şarkıları. 

- Allah Allah. Neyse. Şimdi otomobile 
atlıyalım! Şöyle Çamlığa doğru uzana • 
lım. Çamlık buradan on seki?: kilometre 
kadar bir uzaklıktadır. Bizim orada bir 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

lerden, gazete muhabirlerinden bana da 
usanç gelmiştir. 

- Tamame:n haklısınız!. Onlar ıpn he
yecanında .. Fakat sonra da pırir.cin taşı
nı ayıklamak bize kalıyor .. :Mesela şu ve
ya bu sebepten ötürü gizli kalması la
zım gelen bir rakam nasılsa bu açıkgöz
lerden birinin kulağına gitti mi yrındığı
mız gündür. İyice hatınnızda olsun: 7/a 
numaralı fabrika yeni bir motör siparh' 
aldı. İstihsalatını da yüzde otuı ü~ nis .. 
betinde arttırıyor. Dikkat edmiz, ivan 
Sergeyeviç, bu rakamı kimsenin bilme
mesi lfızımdır. 

- Malum. Sonra, esasen benim ra .. 
kamlarla başım hiç hoş değildir. Konu~
malanmda mümkün mertebe raka··n kul· 
lanmamağa çalışırım .. 

- Çok iyi hareket ediyorsunuz!. Sonra, 
gene rnıntakamız dahilinde nıahrPnı ba· 
zı şeyler imal edecek olan bir fabrika • 
nın kurulmakta olduğunu da kimsı:ye 
söylememelisiniz!.. 

- Başüstüne. Esasen ben bu gibi nıev· 
zulara tema(; etmek niyetinde de deği -
lim. Benim seçtiğim mevzuiar, daha zi. 
yade sosyal yaşayışımızı alakadar eden 
meselelerdir. 

- Çok güzel. İşimizde dikkat eJeceği
miz en mühim nokta, uyanıklıktır. Be -
nim bu işte ağzım yandığı için sizin de ... 

- Benim de ağzımın yanmasını mı is· 
tiyorsunuz? 

- Ha ha ha! .. Güzel bir espri doğrusu. 
Görüyorum ki sizde mizah kabiliyeti 

i var. 
- Muhakkak. Çünkü mizah ta benim 

ihtisasım dahiline girer. 
- Bu da güzel. Fakat şakayı bir tarafa 

bırakalım da ciddi meseleler üzerinde 
konu,şalım. 

yorduk. , 
Vakıa bu çok çetin bir ~eyd:. Lakin 

şaycd ele geçmek istcmiyo?"Sak buna 
Düz yemek tabağı 
Çukur yemek tabağı 
Su bardağı 

500 

(3) grup saat 16 da 
Beherinin fiatı kuruş 

-------- istirahat evimiz var. Oranın suyu, havası 
225 

Otomobil, düzgün şose üzerinde uçu • 
yordu. Yolun her iki tarafına sıralanımş 
olan çam ağaçlan siyah birer hayalet gi
bi kayıp gidiyorlardı. 

katlanmak icab ediyordu. 

Bu çetin ve müşkül yol~ulukta üç 
~ey kuvvei maneviyemi sağlam, imanı
mı kavi tuttu: Her akşam ald•ğ.m kinin 
hapları, pipom ve gözlerimin önünden 
bir türlü gitmiyen köpüklü ve buz gibi 
bir duble bira bardağı ... İşte bu üç şey 
yeise düşmekliğime mani oldu, bundan 
emmim. 

cTratahula• yı terkettikten sonrn kar 
şımıza çıkan ilk kasaba cBarıkınang .. , 
oldu. Bu mıntakanın komiseri uDah
ler» isminde iyi kalbli, yarı Holanda
lı, yarı Malezyalı bir zat idi ve kendi-

1 
sini daima sevgi ve saygı ile yadede-, 
rim. Bize şefkatle muamele etti ve 1.a
tına mahsus ırmak kayıklarından bi
risini emrimize vermek suretiie insan-

1 

lığını göstermiş oldu. 1 

Ayrı ayrı, güçlü, kuvvetli altı Malez
yalı kürekci bu kayıkla bizi şellfılelerin 
müsaade ettiği noktaya kadar götürı.ip 
bırakacaklardı. Fazla olarak kendisi 
de bize refakat ediyordu. 1 

Nihayet vahşi ormanlar arasında, , 

medenıyetten, ınsandan uzak bir nok
taya geldik ve orada hayretimi izah i
çin benim bile kelime bulrnaktan aciz 
bulunduğum bir hfıdıse oldu: O \"ahşi 

ve ıssız noktada bizım melez komiser 
bana köpüklü bir bardak hıra ikram 
c trnesin mi?.. Şaşırdım, hayretimden 
dondum, kaldım. 

Singapurdan kaçtıktan sonra ilk de
fa olmak üzere dudaklarım bin\ köpü
ğile ıslanmış oluyordu. Hey Ulu Tan
rım!.. Zevkimden, heyecanımdan elle
rim titriyor, gözlerim ya~arıyorclu. Bi
ra, lıkır lıkır gırtlağımdan akarken ben 
yeniden dünyaya gelmiş gibi seviniyor, 
nerede bulunduğumu bilmiyo.·, sevin
cimden zıpzıp zıplamamak için kendi
mi zor tutuyordum. Artık etraf·mı çcr
çeveliyen tehlikeleri bile unutmuştum 
Şayed dünyada bir insan azami sevabı 
ne vakit kazanmıştır diye soracak o
lurlarsa hiç tereddüd etmeden cevab 
'\'erebi1ır: 

- •Bankinangı> ın melez komiseri 
Bay •Dahler• kaptan cLauterbah• a 
bir bardak bira ikram ettiği gün kazan
mıştır, diyebilirsiniz. 

Ey Bay Dahler! Hatıralarımı yazdı
ğım şu dakikada ister gökte olunuz, is
ter bu fani dünyada .. Şurasını iyi b!li-

Sürahi 

Çay bardağile tabak 
Çay kaşığı 
Kaşık, çatal ) 
bıçak takım ) 

300 
500 
250 

400 
150 

200 

45 
45 
30 
80 

35 
15 

1020 

135 
150 
200 

140 
22,50 

2040 

2912,50 
~ ............ ı ............................ ..... 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
6. CI keffde 11 I Blrlncltetrln ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 200.000 liradır ... 
Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2C.O.OOO Ye 50.000) liralık iki adet mük4fat Yardır •• 
DlKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 937 günft akşamına kadar biletini 

deg iştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

istan ul Berberler Kursundan : 
Kursumuzun kadın ve erkek berberlikleri kısımlarının kayıd ve kabul mua _ 

mclesine başlanmıştır. Alakadarlar 1 ilktcşrin 937 akşamına kadar İstanbulda 
Türbede Berberler Cemiyeti merkezinde kurs memurluğuna müracaat etmeli _ 
dirler. Taşrada bulunanlar tD.hriren müracaat suretile de kayidlerini yaptıra • 
bilirler. 

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

de toplanacak satmalma 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 mü

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

hamilen komisyona müracaat etmeleri. c3384> •6188> 

----~----------~~----~------------------~~~~~-.~---
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaletinden: 
İstanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhhat memurları mekteplerinin Eylfıl 

başında biteceği ilan edilmiş olan kayıd ve kabul müddetleri Birinciteşrin başı· 
na kadar uzatılmıştır. (6301) 

çok iyidir. Sonra gölünde baiık ta avla -
nnbilir. Orada bir gececik kalır, e!rafhca 
konuşuruz; olmaz mı?. Ben bır kaç gün 
sonra senelik iznime gideceğim.. Bu se
ne niyetim Tsaltubda kalmaktadır. An • 
lattıklarına göre oranın suyu sa~sıı: ba~
lara iyi gelirmiş .. Fakat gitmeden evvel 
sizinle her mesele üzerinde mutabık kal
malıyız!. Bu akşamki konuşmanJtzdan 

sonra siz hemen işe başlıyabHmeli.ıdnizl. 
- Çok teşekkür ederim. 
- Şu halde mükemmel. Hemen gide • 

lim. Bu gece hem güzel, hem karanlık: 
1 cGece karanlık, ben korkuyoruır., beni 
geçirsene Mapüsya!> 

1 

Sevgili okuyucularım; hihayemP de -
vam edebilmem için bu akşamki karşı -

l 
laşmıının bazı teferrüntı üzerinde dur -
mak mecburiyetindeyim: Vasili Pavlo -
viç bu havalinin en yüksek mülki ve ida
ri amiridir. Fakat adamcağızın dPrdi bii.
yüktür. Çünkü işlerinde yapayalnızdır. 

Yani bir muavini falan yoktur. KendiEi· 
ne bir yardımcı, bir muavin gönderilme~ 
için merkeze bir çok defalar müracaat et
mişti .. 

Nihayet üç gün evvel merkezden nld:ğı 
bir telgrafta kendisine Sviridof isminde 
bir muavin gönderildiği bildiriliyordu. 
Yarım saat evvel de Sviridof otelden 
kendisine telefon etmiş, şimdi muvasalat 
ettiğini, hemen kendisile konuşup işe 

başlamak istediğini söylemişlı. 

Vasili Pavloviç, bir tevazu es\!ri olınalc 
üzere muavinini, evinin kapısı öm.indE' 
karşılamış, onu hemen otomobiliııe al • 
mıştı. Esasen yarın istirahat günü idi. 
Bundan istifade ederek hem Çamlıktaki 
sayfiyeye kadar gitmeğe, hr>m de mua -
vinile iş hakkında mufassalan ve rahatça 
konuşmağa karar verdi. 

Daha yolda giderlerken Vasili Pavlo
viç, muavinine, bulundukları mımaka -
run fcvknlfıdcliğmden, sanayi vaziyc -
tinden, kadrosundan bahsetmeğe başla

dı: 

- Bana bakın İvan SergPyeviç, dedi, 
siz şöyle böyle bir buçuk ay kada:: ben
siz çalışmağa mecbur olacflksınız!. B:.ı 

itibarla her şeyi öğrenmeniz icap eder. 
Mmtakamızın, bir çok bakımlardan. bü
yük hususiyetleri vardır. Zaman du ma
lfım. Bunun için her şeyden önce büyük 
bir uyanıklık, büyük bir dikkat göster -
meniz Ia.zım. Bilhassa gazete mulıabir -
lerine çok dikkat ediniz!. 

- Doğrusunu isterseniz ~ g:ızeteci • 

Yolcular konuşmalanna devam etti • 
ler: 

- Şimdi de dikkatinizi bazı me'l1urla
rımızın üzerine çekmek istiyorum Bil -
hassa sicil müdürüne çok dikkat etn:e -
nizi tavsiye ederim. Benim bu adama hiç 
itimadım yok. Fakat gel gelelim onun 
hakkında da elimde hiç bir delil mevcut 
değil. Buna rağmen şüphe etmekten de 
kendimi alamıyorum. Bundan maada e. 
konomi şubesi müdürüne karşı da mü -
teynkkız olunuz!. Bu adam dedikodu.:u
nun biridir. Sonra Krofta d1 pek açıl

mayınız!. Çünkü dairemize geleli çok ol· 
madı. Henüz ne mal olduğunu bilmiyo • 
ruz. 

- Malum, Vasili Pavloviç. 
- Bir kelime daha. Size bunu tekrar 

etmek mecburiyetini duyduğum ~çiıı af· 
fınızı rica ederim. Fakat her şeyden ön
ce: Teyakkuz, teyakkuz, gene teyakkuz 
tavsiye ederim. Biz burada iki kişiyiz .• 
Bu konuşmamızı bir üçüncü insan:n bi:
memesi lfızımdır ... 

Bu sırada, birdenbire karanlığın için -
den keskin ve müstehzi bir kahkaha 
yükseldi. Bu gülen, ne Vasili Pavloviç, 
ne de İ van Sergeycviçti. Den~ek ki kah
kaha bir üçüncü şahıstan geHyorou. 

Gülen, otomobilın şoförü Petya Kir • 
yefti. 

Şoför, otonun sür'atini azaltarak müs
tehzi bir gülüşle söze başlndı: 

- Vasili Pavloviç, dedi, beni iMan ye
l'ine saymıyor musunuz?. Bu fuzuli mü
dafaamı mazur görünüz!. Fakat b~n ken
di hesabıma, insanlık hislerimL'l tahkir 
edilmiş olduğu kanaatindeyim. Si;ı; beni 
"bir insan• yerine koymıyarak burada 
benim bilmemem icap eden öyle ~eyler
den bahsettiniz ki... 

- Aferin Petya. Sen tamamen haklı
sın!.. Fakat benim sana itiınadll'l var. 
Seni eskidenberi tanıyorum. Sonra senin 
konuşmamızı duymadığını zannetmiştim .. 
Tabii teyakkuz, teyakkuz, gen>? t<>yak • 
kuz ... Bu, değişmiyen bir prensiptir. Ne 
karanlık bir gece .. işte karşıdan bir ta -
kım ışıklar göründü.. Bunlar cÇamlık. 

tır. Hava da serince galıba .. 
Bütün aliimetler, Vasili Pavltwiçtcki 

ruhi haletin yavaş yavaş bozulmakta 
olduğunu gösteriyordu. Misafır de bu
nu farketti. Miikalemeyi bir başka mev
zun intikal ettirmek lüzumunu dııydu: 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Yazaa: 
1 M. Ruira Ôzge• 

~ 
Rüstem. 

Yazan : Arif Cemil 

Türkiye, Almanya tarafından harbe girmeğe mecbur 
olun.ca Ermenilerin Şark vilayetlerimize doğru Rus 
istilasını hazırlamak için bütün tertibatı aldıkları 
görüldü. Bütün Ermeniler Rus ordusuna iltihak 

edecekler, rehberlik yapacaklardı 

Nihayet, zaten Balkan muharebesin
den çok zayıf olarak çıkan Türkiye, 

fa daha fazla olan Türklerin elinden 

Zaloğlu Rüstem üvey kardeşi Şugadın iğfalile hareket 
etti ve İranlı vezirin kazdırdıg" ı kuyulara du··şerek o··ıdu·· 

kurtulamazlar! dedi. R"' ustem, o sıralarda, derebeyliğinın Vezir .. Şugad.ı mühim bir menfaati ·· um"' ekt old g-unu .. ı · · dahili meselelerine yapılan bu müda- Meb'usan Meclisi Reisi HalU Bey de d · - b · A . . . , ' yur e u soy e.. onu ıyıce 
halelerden kurtulamadı. Yedi ay de- aynı şeyi Ermeni murahhaslarına ha- ıg:r ır ~y~letı ol~n Sıcısta~.da b~iu- temin edeceğini .. onu, saray erkanı a- tahrik ettikten sonra toplıyacağı kuv· 
vam eden müzakereleri müteakib bü- tırlatmaktan geri kalmadı. Fakat, itilaf nuyordu. Ihtıyar Zalın son gur.':l~_rı::ı:i~ rasına sokacağını vaad ederek kandır- vetle beraber kuyuların üzerine getir. 

yanında bulunmuş.. babasının olusunu dı. Onun adetidir: Her zaman askerinin ö-
yük devletlerin ıslahat projesini kabule devletlerinin az zamanda Tür:kiyeyi e- büyük bir merasiml~ büyük babası Sa-
mecbur oldu. Koşulan şartların içinde zeceklerine emin olan Ermeniler yu- mm mezarının yanma göndermişti. Bü- Vezir .. ilk evvel, kimseye sezdirme- nünde yürür ve en evvel kendisi ileri 
en ağır olanı, devletler tarafından tayin karıda bahsettiğimiz surette düşmanlık yük bi~ teessür içinde idi. İşte o, bugün- den, Zabulistan hududu yakınlarına atılır. Bu defa da öyle yapacaktır. Ka
edilecek iki umumi müfettişi şarki A- yapmaktan vazgeçmediler. lerde Isfendiyarın Zabulistan föerine memurlar gönderdi. Orada kuyular kaz yulara düşünce de zırhları parçalana
nadolu idaresinin başına geçirmekti. Bunun üzerine Türk hükfuneti vakit yürümek üzere bulunduğunu haber al- dırdı. Bu kuyuların diplerine uçlan cak .. her tarafına keskin demirler ba• 

Bu suretle, Türkiyenin samimi bi::- kaybetmeden lazım gelen mukabil ted- dı. keskin demirler dizdirdi. Üstlerine, ba- tacak.. istediğimiz olacaktır. 
hisle kendilig-inden yapmak istediği ıs- b" 1 . 1 - b ld H. t d R .. t s· . t da ld - l t sılınca derhal çökecek surette ağaç Dedı·. 

ır erı a maga mec ur o u. ıç ere - us em.. ıcıs an n a ıgıG:eu.vvd~w: clalları, bu dalların üzerine de toprakla 
lahat, beynelmilel bir mecburiyet şek- düd etmeden Ermeni komitelerini. da- lcrle Nimruza hareket etti. etır ıaı cugad, üvey kardeşi Rüstemi her za-

k ik}Aı· k . . ~ ı.arışık ot koydurdu. ~ 
linde zorla kabul ettirilere ist a ıne ğıttı. Reislerini tevkif etti. Ermenilere uvvetlen Zabulıstandan topladıgı . • man kıskanan sefil ruhlu bir adam ol-
karşı yeni darbeler vuruldu. ait umumi ve hususi binalarda a ılan kuvvetlerle birleştirdi. Birinin başın- Vezır .. kuyuların hazırlandıgını h~- dugu-, menfaatinden başka bir -y dü-. . ! p d k d' . d" w • • b d s· ber alınca yanma Şugadla beraber bın r-İlk. nazarda Ermenilerin milli gaye- araştırmalar netıcesınde elde edılen ve- a _en ısı, ıgerının aşın a ıyaveş .. . .. .. . . şünmediği için vezirin vaadlerinin tesiri 
lerine hizmet edecek gibi görünen ısla- sikalarla Ermenilerin besledikleri e- oldugu halde iki koldan derebeyliğinin suvarı aldı. Kuyuların onune gıttı. O- altında harekete geçti. Üç günde Nim-

h k k h ld R k ·ıA h d d d w .. "'d'' rada çadır kurdu. Şugada da: 
at, ha i ati a e usyanuı şar vı a- melleri ve tasavvur ettiklerı hainane u ~ una. ogru yuru u. . H d'' ş· a· N' <1it' Rüs- ruza gitti. 

yetlerine karşı beslediği emellerinin maksadları meydana çıkardı. Mes'uller Rustemın kuvvetlerile Isf endiya~ın - ay ı. . ım 1 ;mruz.a 0 d (Arkan 00,.} 

tatminine yarıyacaktı. İtilaf devletleri IA ld kl 1 ld ı E ordusu hudud civarında karşılaştı Ilk teme, Zabulıstana dogru bır or unun=:~::;:::;:::::::::=::::::=:::;= ayık o u arı ceza ara çarpı ı ar. r- · • 
ni teşkil eden Fransa, İngiltere ve Rus- .1 ka b ihti tA t db' 1 çarpışmada şehzade Siyaveş çok büyük ,ı-------------
ya, biribirlerine sımsıkı bağlandıktan menı ere rş.ı .azı ya ı e ır er bir cesaretle düsman safları arasına a- Jnhı·sarlar U 

k d alındı. Ermenilerm harb mm takası o- tıld g· ... !h b.· k · d d ı · ' sonra şark vilayetlerimiz hak m a ara- . ... . ı ı, zıı . ı ır aç yerm en e m-
Müdürlü~ünden: 

larında böyle bir karar almış bulunu- lan budu. d v. 11. ayetler.ınden başka yer- diği için aldıg· ı yaraların tesirile öldü =-----------~ b k ı f 1·1 ksilt 1 k 11 b tt ı _ Şartnamesi mucibince bir adet uhar kazanı apa ı zar usu ı e e -
yorlardı. Maksad Ermenilel'in milli e- ere na ı erı ıca e 1· . fakat iki gün muharebeden sonra, İs-
mellerine hizmet deg· il, şarki Anadolu- Türkiye, mevcudiyetini muhafaza et- fendiyarın ordusu Rüstemin kahrama- meye konulmuştur. 1462 5 ı· Il _Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminatı , ırıuıı.r. 

Yu Rusyaya vermekti. mek için her şeyi göze ald.ırmağa mec- nane savletleri önünde bozuldu,· peris.an · ·· .. t 15 d K batao:t JII _Eksiltme ll/X/937 tarihin~ rastlayan pazartesı gunu saa e a ,.-
Bu .. yu··k devletler tarafından şarki A- burdu. Umumi harbde karşı karşıya ge- oldu. b . d ki 1 k . da yapılacaktır ta İnhisarlar levazım ve mübayaat şu esın e a ım omısyonun · 

nadoluda tatbikı tasavvur edilen me- len devletlerin bir kısmı elbette bu em- İsfendiyar .. ordusunun bozulması ü- d alın 
1 · d l'b k akt IV _ Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen şube en a-

kanizma işletilmek üzere iken büyük sa sız musaraa an ga ı çı ac 1 zerine, yanında bulunan birkaç yüz ki-

harb Patlak verdı·. Türkiyeye karşı ha- (Arkası var) şi ile bir kayalığa sığındı. Ok muhare- bilir. l k Kru 
V _ Mu··nakasaya cSulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte, Kesse vver e, ppe, 

.zlrlanan Sul.kasd bu suretle akinl kal- - - besine devam etti; fakat neticede Rüs-r Kdenschel, Steimmüller, Erste Brünner, M. A. N. Wolff, Stranch, Und Schmidt 
dı. Fakat BabıaAlın· ın· sabır ve taham- r -., temin attığı çatal bir okla iki gözün- b .k 1 . t' ~ı- d b'lirl r B fabrikalar 

Bi D kt d ve Stork> gibi yalnız birinci sınıf fa rı a ar ış ır(;l6. e e ı e · u -
tnülüne karşı artık son darbe indirilmiş r o orun en vurularak maktul düştü. . dan maada firmalar münakasaya iştirak etmek istedikleri takdirde bulundukla-
bulunuyordu. Ermenilerle barışmak i- Günlük Pazartesi Rüstem .. bu galibiyeti üzerine, iste- rı şehir sanayi ve ticaret odalarından birinci sınıf fabrika olduklarına dair 
çin ne kadar çare varsa hepsine başvu- N ti d (*) ı sey~i.' ileriye d?ğru yürür .. Esfahana gi- Tu"rk konsoloslug·unca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile mükelleftirler. 

0 arın an rebılır .. Keykavsı tahtından indirehi-
ı·ulmuştu. Türkiye, bu vaziyet karşısın- 1 d' S Bu yolda tasdikname ibraz edemiyen ctsmi yukarıda yazılı olrruyan~ firmalar 
aa Ermenileri hariçle münasebeti olan Sogvu ... 1 1~ al"· -!~a veş sağ kalsaydı, Keyka vstan mu" nakasaya ı'ştı'ra· k ettirileme7.. 

H gor ugu muamele üzerine bunu da ya-
ve bu münasebeti devlet aleyhine kul- pacaktı. Siyaveşin ölümü, Keykavsa VI _ Teklif veren firmala:-, münakasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız te'k-
lanmağa bütün kuvvetile çalışan dahi- Algınlıklarına dair / karşı beslediği kinin tezahürüne mani liflerile planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada İnhisarlar Umum 
li düşmanlardan saymaktan başka bir Soğukalgınlığında muhakkak ki bir çok oldu. Müdürlüğü müskirat Fabrikalar şubesine tevdi edeceklerdir. Şube teklifleri 
şey yapamazdı. Bu düşmanlığın devlet defa ihmal ve Iakayclimlzln büyük ala- Rüstemin, Siyaveşle İsfendiyarm ö- tetkik edecek ve bunları şartnameye ve matluba uygun bulduğu takdird~ mü· 
için büyük bir tehlike olduğunu da j ka:teı vbarldır. Meselak· bl8i-2od.O derecei hara - lümlerinden sonra yapmak istedig·i nakasadan bir gün evvel <MÜ!lakasaya iştirak vesikas1> verecektir. Bu vesikayı 
nlu .. drı'ktı· . O tehlı"kelı' unsura karşı mü- re u unan sıca r aya, veya ders- "k d 1 haneye, yahut ta kıraathaneye girince şey .. Kurusu (Keyhüsrevi) Midyadan haiz olmıyanlar münakasaya iştira e emez er. 
samaha göstermekte devam etmek, va- .

1 

yalnız eldivenlerimizi veya şapkamızı at- getirtmek.. onu, büyük babası Keykav- VII _ Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesika-
tana karşı ihanet demek olurdu. makla iktifa ediyoruz ve bir müddet son- sın yerine geçirmekti. Kurus, 0 zaman- sile % 715 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 

Avrupa devletleri ikiye ayrılarak ra sıfır ve yahut beş derecelik bir ha - larda Midyada, Efrasyabın yanında bu- geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz muka-

biribirlerine girdikleri zaman Ermeni- ruz. Halbuki arkamızdaki elbise sıcak lunuyordu ve otuz yaşında idi. bilinde verilmiş olmalıdır. c > 
1 

rarette olan sokağa kencllmizi atıverlyo~ 5533 

lerin vaziyeti bu idi. Umumi harb baş-
1 

mahallin şiddetli hararetine alıştı. so • Rüstem.. harb meydanından idare 
!ayınca Ermeni komiteleri de faaliyet- ğukta bizi ısıtamaz. Behemehal üşürüz. merkezi bulunan Nimruza döndüğü za
lerini artırdılar. Ümidlerinin hakikat 1 ~te muvazene böyle bozulmuş oluyor. man, son harbde büyük kahramanlık
olması için bundan daha iyi bir f:rsat Bunun lçin öyle yerlere girilince arka - lar göstermiş olan ve artık olgun bir 

dan paltoyu, pardesöyü atmalı, dışarı 
bulamıyacaklarmı zannettiler. Türkiye çıkarken giyinmeli ki müvazene bozul- yaşta bulunan Givi çağırdı. Ona, Mid-
seferberlik ilan edince Ermenilerin ya- masın, üşüyelim, fakat tebeddülün te- yaya gitmesini, orada Kurusu görınesi-
rısı davete icabet etmedi. Bir kısmı hu- siri olmasın ... Hatta evlerde bile sıcak o- ni.. artık çok ihtiyarlamış ve ölümü 
dudu geçerek Rusyaya kaçtı, bir kısmı dalarda palto ve ceketsiz oturulup sa - yakınlaşmış olan büyük babasının mi-

lona mutfağa gidileceği zaman - nlsbe- t h 
da çete halinde hareket etmek üzere şu- ten daha soğuk olduklarından giyinmek rascısız a tına geçmek üzere gelmesi-
raya buraya gizlendi. Davete icabet e-

1 

lazımdır. çocuklar ve ihtiyarlar bu hu _ ni.. halkın, onun gelişini büyük bir 
denlerin ise devletten silah aldıktan susa daha ziyade dikkat etmelidirler. sevgi ile karşılıyacağını söyledi. 
sonra kaçmak maksadını tak:b ettik- Çünkü hava ve hararet değişmelerinin Giv .. aldığı talimatla Midyanın payi-
leri sonradan anlaşıldı. 1 bunlara tesiri seri ve müthiştir. tahtı bulunan Ekbatana (bugünkü Hc-

Mümkün mertebe rüzgara karşı bulun- d ) h 
Bu vaziyet karşısında Harbiye Neza- mamağa, ıslak ve nemli elbise giymeme- me a? areket etti Rüstem de, Kuru-

reti Ermeni askerlerin silahlarını ala- ğe dikkat etmelidir. Odaların da harare- sun Irana gelişine kadar, halkı onun 
rak onları amele taburlarında çalıştır- tinin daima sabit bir derecede tutulma- lehinde toplamak için, her tarafa pro-
mağa mecbur oldu. Şüphesiz Ermeniler sı dahi gayet mühimdir. Bazı izdihamlı pagandacılar gönderdi. 
bu taburlarda askerliklerini yaparlar- yerlerin harareti ekseriya yirmi dere

ceyi geçmektedir. Halbuki böyle bir iki 
ken çok sıkıntı çektiler. Fakat kabahat saat değil, hatt~ daimi oturulacak oda-
kendılerinde idi. !arın blle bu kadar ısıtılması doğru de-

Türkiye, Almanya tarafından harbe ğlldir. 

girmeğe mecbur olunca Ermenilerin ıı----------------1 
(•) Bu notlan bslp 1aldaymas. Jall•t 

şark vilayetlerimize doğru Rus istjla- bir albüme yap-.tınp kolleblJ'•a ya~au. 
sını hazırlamak için büfan tertibatı al- Sıkıntı :ıamanınızda ba notlar lllr doldoı 
mış oldukları görüldü. Bütün Ermeni- cfbl lmdaduusa 1etltehlllr. 

ler ~us ordusuna iltihak edecekler, reh- ,,.-------------;,...." , 
berlık yapacaklar, ordumuzun geri mev f • l 

zilerini işgal ederek ric'at hattını ke- Nöbelcl 
scceklerdi. Onların bu hareketlerine Eczaneler 
dair elde edilen vesikalar o kadar çok- ı 
tur ki bu hususta fazla tafsi'at verme- ' 
ğe lüzum yoktur. ı 

Buna rağmen, Türk ~ Rus muhasa
matı başlar başlamaz harb:ye nazırı En- 1 
ver paşa Ermeni patriğini yanına çağı- i 

rarak Ermeniler tarafından Türk dev
letine karşı gösterilecek her hangi bir 

1 

düsmanlığın en fena neticeler doğura-! 
cağı hakkında onun dikkat nazarını 
celbetti ve üç büyük devlete karşı mem 1 

le~eti müd~faaya rı:ecbu~. o~an ~~dunun I 
asayiş temın edemıyecegını, kafl dere
cede asker olsa dahi sevkiyat yapmak 
için yolların müsaid olmadığ·rn ona 
söyledi. 

- Ermeniler düşmanlık ederlerse o 
havalide kendilerinden dört buçuk de-

Bu ıece nöbetçi olan eczaneler IQDlar -
dır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksa.rayda: (Şeref). Alemdarda: (Esat). 
Beyazıtta: (Asador). Samatyada: (Rıd
van). Eminönünde: (Hüseyin Hüsnü). 
Eyüpte: (Hikmet Atlamaz). Fenerde: 
(Vttam. Şehremininde: (Hamdi). Şeb -
zadebaşında: (Hamdi). Karagümrükte: 
(Fuat>. Küçükpazarda: (Hikmet Cemll). 
Bakırköyde: (İstepan). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Tünelbaşında: (Matkoviç>. Yüksekkal -
dırımda: (Vingopulo>. Galatada: <Mer
kez>. Taksimde: (Kemal-Rebul). Şişlide: 
(Pertev>. Beşiktaşta: (Süleyman Recep). 
Sarıyerde: C Osman). 
Adalar ve Anadolu ciheti.bdekiler: 
Üsküdard.a: (Ahmediye). Kadıköyünde: 
{Moda), (Merkez). Büyükad.ada: (Halk). 
Heybelladada: <Halk>. 
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ZALoGLU RÜSTEMİN SON 
GÜNLERİ 

!sfcndiyarla Siyaveşin ölümleri ih
tiyar hükümdar Keykavsla gözdeleri
ni sevindirdiyse de, onun, gönderil~n 
orduyu bozması, büyük bir muzafferi
yet kazanması ve bir gün, intikam al
mak için Esfahana yürümesi ihtimali 
hepsinde endişe uyandırdı. • 

Aradan aylar geçip de Rüstemin Ku
rus !ehinde propaganda yaptığını ve o
nu Iran tahtına geçirmiye çalıştığını 
haber aldıkları zaman korkularından 
ne yapacaklarını şaşırdılar. 

Rüstemin bir üvey kardeşi vardı. İs
mi Şugad idi. Bu adam, Zalin bir ca -
riyesinden doğmuş oğlu idi. Seciyesiz
liği dolayısile babasının teveccühün
den mahrum kaldığı için serseri bir ha
yat sürüyordu. Ara sıra Nimruza gidi
yor .. Rüsterrtden para koparıyor .. gene 
serseri hayatına dönüyordu. Şugad .. 
hükümdarla gözdelerinin o telaşlı gün
lerinde payitahtta bulunuyordu. Kur· 
naz vezirlerden biri onu görünce, ha
tırına, Rüsteme karşı kurabileceği ye: 
ni bir plan ızeldi 

ı _ Şartnamesi mucibince bir adet çift devirli otomatik tabı makinesi ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
II _ Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
III - Eksiltme 25/X/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba

taşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şu besindek1 alım komisyonunda yapıla-

caktır. 
IV _ Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyon.dan alınabilir. 
v _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin, fiatsız teklif mektublarını ve ka

taloğlarını eksiltme gününden en az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tütün 
Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 
vı _ Mühürlü teklü mektubu, kanuni vesaik ve % 7,5 teminat akçesini ihti· 

va edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda 
adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. c59lh 

I _ Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu dekovil ray ve vagonlan ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II _ Eksiltmeye 26/X/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 

III _Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 liradır. 
ıv _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabillı. 
v _ Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar eksiltme tarihinden 10 gün 

evvel fiatsız ve mufassal tekliflerini türkçe ve fransızca tercemelerile İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifleri 
muvafık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak edebilmek için mezkUr şube· 
den vesika almaları lazımdır. 

VI _ Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak vesikası ve 
% 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 

saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde verilmiş olmalıdır. cB.> c5976• 

1 _ Cibali fabrikası memur ve amele lokantasile Şemsipaşa bakım ve işleme 
evi ahçılıkları eksiltmeye konulmuştur. 

II _ Eksiltme 5/X/1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de Kabataşta le-
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV _ İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

rnlarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6302) 

T. H. K. Sahnalma Komisyonundan: 
938 yılbaşı piyango biletleri için 150000 el planı ve 10000 afiş bastırılacak ve 

20/9/937 Pazartesi saat 15 de açık eksiltme ile münakasası yapılacaktır. İstekli 
olanlar Piyango Direktörlüğü muhasebesinde şartnamesini görebilirler. c623h 



Tarih kon ,resinin ilk ce1ses 

:Atcıtiirk trenden inerken. Sabiha Gökçen tazimlerini anediyor 

(Bqtaraf' l inci ıayfada) { 
rum Genel Sekreteri Muzaffer Göker de 
Kurumun diğer ilmt faaliyetleri hakkın
daki raporunu okuyacaktır. Bundan son
ra kongre faaliyete geçecektir. 

Saat 17 de de, kongre namına, mera
simle Cumhuriyet abidesine çelenk ko· 
nacaktır. 

Kongreye 25 den fazla ecnebi profesör 
iştirnk etmektedir. 

Ecnebi profesörlerinin son kafileleri de 
dün sabahki ekspres ve konvansyonelle 
gelmişlerdir. Dün gelenler, Prf. Çaylt, 
Prof. Mayers, Prof. Dclnport, Prof. Han
car, Prof. Mengin, Prof. Brandenştayn, 
Prof. Koppers, Prof. Moravçik ve Kont 
Ziçi'dir. 
Misafırler doğru Tokatlıyan oteline in

mişler, bır müddet istirahat etmişlerdir. 
Ertuğnıl yatmda ziyafet 

Yabancı fılımler şerefine Ti.irk Tarih 
Kurumu Asbaşkanı Bayan Afet tarafın
dan saat 15 de Ertuğrul yatında bir çay 
ziyafeti veri1miştir. 

Yat, Dolmabahçe önünden kalkarak 
Floryaya kJdat gitmiş, orada denizevi 
gezilmiş ve oradan kalkılara<t Yeniköy 
önlerine kadar dolaşıldıktan sonra dönül
müştür. 

Bu çay ziyafetinde, kongreye i§tirak e
decek yabancı alimler, Dil ve Tnrih Ku
rumu üyelerıle yakından tamşmak ve 
konuşmak imkanını da bulmuşlardır. 

Tarih Kurumunun tebliği 
İstanbul, 19 (A.A.) - 4:Türk Tarih Ku

rumundan•: 

Dün gelen profe6Ör'fttden üça 
l. - İkinci Türk Tarih Kongresi Yüce 

Önder Atatürk'ün yüksek him:ıyelerin
de Dolmabahçe sarayında 20 eyltıl 937 
pazartesi günü saat 15 de açılacaktır. 

2. - Kongreye davetliler kendilerine 
gönderilen kartlarda yazılı gün ve saat
lerde Türk Tarih Sergisi'ni gezecekler
dir. Serginin ziyaretinden sonra davetli
ler aynı kartlarla Dolmabahçc sarayında 
bugün açılacak olan resim ve heykel mü
zesini de gezebileceklerdir. 

3. - Tarih sergisi ile resim ve heykel 
müzesinin kongreden sonra umuma açılış 
programı ayrıca bildirilecektir. 

Akdenizde kontrol 
(Boştarafı 1 inci sayfada) l bildirilmektedir. • 

Akdeniz.in kontrolüne aid dün muhte- Fransız Haridiye Nazırının ihtan 
lif menbalaıdan aldığımız telgraflar şun- Paris, 19 (A.A.) _ Gazeteler, B. Del-
lardır: b ' d.. M"ll tl C . t• d .. l 

Faris, 19 (Hususi) - Akdeniz anlaşma
aının tatbikine yarın fılen başlanacaktır. 

Toulon'dan bildirildiğme göre, Akde -
nfı filosuna mensub birçok gemiler de
nize açılma emri almışlardır. 

Tevfik Rüştü Aras - Delbos mülakatı 

Cenevre, 19 (Hususi) - Akdenizde 
kontrol nıeselesi etrafında temaslar de
vam etmektedir. Fransa Haric1ye Nazın 
M. Delbos ile Türkiye Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Aras arasında vuku bu
lan bir mUlAkatta Yakmşark ve Akde
nizde kontrol meseleleri görüşülmilştür. 

Bir Holanda vaplU'U batırıldığı 

doğru değil 

bmir, 19 (TeJeionla) - İzmirdcn ha· 
reket eden bir Holanda \'apurunur Akde
ni.8Cie meçhul bir d~izaltı gcmiı:i tara
fından batınldığı haberi dofrtı delil
dir. 

İngiliz, Fransız muhriplerl hazır 

Oran, 19 (A.A.) - Nyon anfaşmasının 

tatbiki işiyle alfıkadar olarak, ehin öğle

den ..onra Oran'a altı Fran5'Z torpido 
muhnbi, Elkebir limanına da be~ torpido 
torpido muhıibi gelmi§tir. 

İspanyol nasyonalist1eri iki ~mi 
zaptetdi1er 

Salamanka, 19 (A.A.) - Can&rias knı· 
nztirünün, dün gece kendilerine refakat 
!den üç harb gemısin1 kaçmağa mecbur 
ettikten sonra Minorka adasından dön
mette otan Sister ve :Jaimil adlı iki tial
ret gemisini zaptederek asileı in elinde 
bulunan LWenercc limanına .ıotüxdiliü 

os un un ı e er emıye ın e soy e-
miş olduğu nutuk ile İspanyanın Millet
ler Cemiyetindeki vaziyeti hakkında rnü
talealar serdetmektedirler. 
Echo de Faris gazetesinde Pert!nax di
yor ki: 

B. Delbos'un nutku, sulhu ihlal ve si

yasi teşevvüşleri, arazi bakımından şu
rişleri tecil etmek isteyenlere karşı ya
pılmış ağır bir ihtar teşkil etmektedir. 

Eğer İberik yarımadasına mütevecci
hen gene si!ahlar ve muharipler scvkedi
lecck olursa, Akdenizde korsanlık ye-

niden başgfü,terir, Fransa ile 1ngiltere 
deniz aşırı imparatorlukları ile olv.n mü
nakalı!lerini serbestce icra edcmt!yecek 

olurlarsa artık itıl bir halde kalmak, boş 
' yere vakit geçirmek manasız oi.ur. 

Almanya ve ltalya tarafı,ndan yapıla
cak bir uzlaşma hareketi derhal nazarı i
tibara alınacaktır. 

Eouvre grızetesinde Madam Tabouis, 
şöyle dıyor: 

İspanya, İtalya ve Almanya tarafından 
:memleketinin fethme teşebbüs edilmiş 

olduğunu ve bu yüzden Avrupanın her 
dakika daha vahim hadiseler karşısında 
kalması muhtemel bulundulunu murah
haslara isbat etmek suretiyle. Milletler 
C.erniyctinin yapabileceği kad.u, davayı 
bzanmıttır. 

ikinci aniaı- AJma.p,. WldiriWi 
Berlin. 19 (A.A.) - Alrderıiz konfe. 

ranll reisi B. Delbas adma hareket eden 
Fransu: biiJük elçisi, N3Gft 91\la§ıaasma 
munzam itillfı diin tiğiedeıı sonra Al
m Jriildbmetlae tıelalil ef 's'tı. 

aoJif .ro.srA 

ATAT0RK 
l&fW'aft 1 aci :sayfada) 

Vekillerle diler 'Zevat inmişlerdir. 

Halt, biiyiik tenhüratla c Yaşa A· 
tatiirk!:t sel1eıi aramada Ulu Önderi 
.-Jlmlamtjlardır. 

Atatürk. Bapekil ~Dahiliye Ve
kili de Teftbtleıincle olduklan halde, 
Baydarpapdan motöre b'inert-k doğru 
DOlmabahçe .araymı şereflendirmiş· 
!erdir. 

Yeni bir İtalyan muhribi 
Livourne, 19 (A.A.) - Bugün Aviera 

torpido muhribi denize indirilmiştir. 

Her sabah 
daha genç! 

Yeni bir reçete, 
Uyurken, size 

Gençlik ve güzellik 
getirir. 

Daha tue, daha ~k. etaba sene; "Te 

bUl'Ufukluklan taybolınUJ bir clld ıönn· 
ler Adeta bir mucizedir cUyecekler. P'llba· 
kika asrı fennln yeni blr zaferidir. Vlyana
dan bll<ltı11en bu PJanı ba}Tet ketH, cBl
oceb tabir edlleD ve cU4i 1b7a eden bir mı
surdur. Bun• Vi.JaDa :ilnherattat Profuô
rü Doktor steJIU.l, temall ıtuıa lle llGll
m)f pnç baJY&D1aZ'da glglenmif clld bil • 
ceyrelerinden 1st1hsale mun.ffak olauş. 

tur. Bundan ııonra cııcnnızı Bıoeıel ne~-
11,eblllninlz. BU 'Blıocel enberi yalnız 

(Penbe reng\ndetl) Tokalon kreminde 
meTcut olduğundan her akfam yatmuılan 
enel t:uııandatmızda m 11Yllrkeıı clldlnlzi 
besler ve gençıettırır. Her kalla.nan kadma 
on Yaf daha pnç eöriinmealnl temin eder. 
Gündüz için l>e)'&Z rengindeki Toblon 
lrıı'em1n1 kullanınız. Blyah noktalan eritir. 
Açık mesameıed bpatır ..., cDdl beyula
tıp yumuşatır. 

Dr. A. K. KU'l'İEL 
Karak6y T opçu1ar cad. 37 

9ılyfll 11 

insantık gizli birhayduttuk karşısında 
(Ba,tarafı 1 nci sayfada) Sava,şlarda buı devletler bunu met 

Belki yüz sene oluyor, bütün bir nı olarak kullanabilirler. 
~~ malı sa~ açık denizler Bence bugün bahse mevzu olan ha" 
böyle bır haydutluğa alan clmamıştı. dutluktur !ki bu ne savaş, ne de barlf 

Meğer geçmiş asırların yii%ÜDÜ kı - :mmanlannda (devletler arası hak) C1 
zaıtacak kadar her görümden düşen kabul olunamaz. 
yirminci asır; bir de bu .skandalı ya - Her iki halde dahi dağlaıdaki hırs~ 
şayacaknıışL çeteleri gibi ceulandınlır. 

Ne yazık!. Dağ hırsızlan, son nefeslerini h~ * devletin ceza usulüne göre ya darağ~ 
Gün geçmiyor ki Akdenız açıkla - cında, ya satır altında, yahut elekt~ 

rmda, hatta Akde.nizin kıyılarını 2slat- sandalyesinde '\erirler. 
tığı şu veya bu devletm kara sula - Deniz haydutlan da, gpzlerini ken ; 
nnda; dilerini takib eden gemilerin grandi <I 

Rus, İngiliz, Romen, Frruısız, İspan- reklerinde kapasalar yeridir. 
yol bandıralı ticaret gemileri torpillen- Esasen bu gıbilere (devletler arası 
mesin, yahut baştan kara etmeslıı • hak) ıstılahınca (haydut) tabiri kull~ * m~ili~~ · 

Yarın sıra k"mc gelecek? * 
Orası belli değil.. Denebilir ki mütecaviz gemiler sa. 
Fakat ayni hal neden Mısırın, Tür- vaş filolarına mensup parçalanh·. Ha~ 

kiyenin, Yunanın, Sırbın. Bulgarın, ta içindekiler askerdir. Ve mensup ol., 
Amavudun başına gelmesin?! duldan devletlerin emrile hareket e < 

Bu kadar da değil, diyorlar. 
Yarın ayni hal, Akdenizde Anıeri- Deniz ha}dutlan .ise siviltfu'ler. Ken 

kalının Holandalının, hatta Çinlinin ve di bahtlarına işe girişmişlerdir. 
Japonun başına gelmesin'? Olabilir! 

Ve gene neden gittikçe şımaran hay- Olabilir değil, bu bir hakikattır!! 
dutluk çapulunu yarın Atlas denizle - Bununla beraber, arada bir farij 
rine kadar yaymasın? yoktur. 

Şu halde bütün insanlık, emniyeti· Mutlaka fark aramak lazımsa, bi ~ 
ni tehlikeye düşüren bir tecavüz kar - xincilerin ikincilerden daha ağır bi.ı! 
şısındadır. durumda bulunmuş olmalarıdır. * Niçin? 

(Devletler arası hak) [ 1) bakı - ~tlnkü bir devlet diğer bir devlet~ 
ınından, devlet savaşçı o~adıkça, hat- .savaş açmadıkça tecavüzde buluna j 
ta savaşlarda (yansız) {2] kaldıkça maz. Bulunur.m (devletler arası hak), 
karasuları tıpkı karalan gibi her türlü görümünden suçludur. 
tecavüzden masundur. Devlet haydutluğu benimscm ış de., 

Aç.ık denizlere gelince, bunlar kim- meldir. Yani devlet haydutluğun yeriı 
senin malı değildir. (Devletler arası ,ni aldı demektir. 
hak) bakımından bütün uluslar açık Son Akdeniz hadiseleri böyle de de-
deniz!ere ortaktır. ğildir. Kim olduğu belli olmıyan bir v~ 

En küçüğünden, en bü.Yüğüne ka - ya iki devletin savaş gem.ileri gizliden 
dar bütün ulusların açık denizlerden gizliye bütü{l devletlerin haklarına, bil 
faydalanmak hakkı birdir. tün hak prensiplerıni bir yana koya ı 

Birbirinden ne :faila, ne de eksik. rak tecavüz ediyorlar. 
(Hügo Groçyif) in (Selden) e karşı Gizli bir haydutluk bahse mevzu 

yaptığı yüksek ta:ı$h! müdafaalarile dur. 
bütün bunlar (devletler arası hak) ca Demek ki insanlık, 
mütearife halini a~ prensiplerdir. Bir savaş değil, * 13ir 'korsanlık değil ... 

Şu halde son tecavüzleri nasıl ifade Sadece gizli bir devlet hayautıugt4 
edeceğiz? karşısındadır. · 

Ortada savaşçılar yok ki açık deniz- * 
}erde savaş oluyor diyelim. İşte bu bakımdan, Nyon konferan"' 

Ve gene savaşçılara karşı yansızlığını sının son b.rarlarmı saygı ile karşııal 
bozmuş yansız bir devlet yok ki savaş mak ].ivmdır. 
kanunları mueibİnCe cezaya çarpıldı de Türk Cumhuriyetinin buna jştir~ 
nilsin. etmesi, dş siyasa tarihimiz görümün .J * den arsıulusal bir şereftir. 

'Şu halde ne olu,ar! Her gün yüzüne i~ şamarla J. 
Hemen bütün gazeteler korsanlık - ,nn actlarile kıvraiian yinninci asır bel 

tan dem vuruyorlar. · böylelikle biraz siikUn bulacaktır. 
Bence ortada korsanlık ta bahse Herhalde, dünyanın bahtı çtldırmı~ 

mevzu değildir. ların elinde kalmıyacaktır. 
Korsanlık (devıetler arası hak) ba· Bakalım (Katelina) lar ne zaman~ 

kımından meşruiyet ifade edebilir. kadar ulusların sabrile oynayabilecek 
lerdir?! 

[t ] Hukuku düvel mukabili. 
[2] Bitaraf mukabili. 

Çamlığa 

18/9/937 Büyükacla: Mahmut Esad 
'Bozkurt 

doğru 
- (Bq fılnıfı i uaı ..ıuteu) !durdur!. 

S P t - Vasili Pavlcmç, ~ buradan ay • - Haklısınız Vasili Pavlavfç!. Haki ; OD os a rılmadan önce ?enim_ bir konserimde bu- katen otelden Sviridof isminde birisi ~ 
ı-----=----=---=-----1 lunmanızı çok ısterdım. ııim yanımda size telefon ediyordu. Gali· 
Yemıl. 8l7ul. Ba'Y1Mlb " Balk ıuıtıll - Ne dediniz?. Hangi konserde. ba o büfede biraz etlendi. O m-acla ben 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 2'. - Benim vereceğim mütenevvi prog- de size gelmek üzere otelden çıkıyordum. 
1 S TA N B U L ramlı konserde_ Konserim ili kısımdan Maksadını. burada ver~ temsille • 

ı------------,==---1 ınürekkep olacak; Birinci kısım. muht~ tin mahalli şeraite uyabilınesinı temin 
Gez,etemiıde çıkan yazı ve lif edebi parçaların okunmasından, ikincı için sizden fikir almaktı... .Rahs:tr..::ı konu-
--'- lerin biitun- hakları r-~ kısım da, günün meseleleri üzerine dü - pbilmek: için evinize g~i tercih et. 
mahfuz ve g&Zetanize aittir. zülmüş muhtelif şarkıların söylenıIH:!Sin, tim .. size evinizin önünde rai!ladım. Size 

den ibaretUr. hitap eder etmez siz, büyük bir nezaket 
- Ha ha ha!. Sizde hakikaten miznha göstererek beni otomobilinize almak lut. ABONE FIATLARI 

9"~m!!j'!l~-..-~--ı karşı büyük bir istidat var. Hele afijler- fünae bulundunuz! 
de; .•• viliyeti .idare amir .muav.ini Svi - - Peki, ne cesaretle be.nimle öyle 
ridufwı edebi konseri. cümlesini oku - mahrem konuşmalara ~?. Kcn • 
yanlar büyük bir sürprizle karş11as."lış o- dinizi tiyatroda mı zannettinız'?. Petya. 
lacaklar.. derhal geriye, şehre!. Siz de şimalli lvau 

t • 3 t 
Sene Ay Ay AJ 
ICr. Kr. Kr. L. - --

TOaKtn 1~ 7w 4W 160 
YUNANİSTAll 

~ 
- Ne demek istediğinizi anbyan.adtm mısınız, ~enublu 1van mısınız, her ne ka

_.. .... _._...liiii:.~ı..;.;;.ı1ı Vası1i Pavloviç!. Fakat maZUT görünüz, nn ağrısı iseniz, bana bir tek kelı'l'le da· 
çünkü ben evveli: 'Mııavin falan değilim! ha söylemjyeoeksiniz!. 

u 1220 710 271» 
2700 1400 600 300 

Abone bedeli peşi.ndk. Adres 
de~ 2S kuruştur. 

c.ı.n eııNi ... ... ... 

llaalar""'8 .,..'ıJi,.ı --
Olftp için mektuplara 1 G br11fb* 

Pal Dlvesl lhımcbt. 

Posta kutusu: 741 latan.bul 
..... : San PCllta 
T' 'ıa : alll3 

Saniyen: Soyadım da Svirldof değildir. Ben ilk görduğüm adamla sakı fıkı ola-
- Nasıl?. Ne dediniz?. An\amtyvrum .. cak insanlardan değilim .. 

Her haJde gene .litife ediyorsunuz~ Otomobil geıi döndü.. Gece bra:Wk ve 
- Hayır~ Jati!e I.ahıı değil. N~:nasum soğuktu. Sert bir Tiizgar esiyordu. Ha• 

ta temin ederim ki latife falan değil. yatta böyle gecelerin daha az olmaR te
Hem ne münasebet! .. lfüsaadenazte Jten· menniye şayandır. 
dimi tanıtayım: Hikayeci ve pzkıcı ce- ~Y-ı_n_lk_i -

11
-IS-. -h-arn-.-.... -... .. ----

nul>lu İvaıı. Yaz miinuebetile bir pç '4NI :n ~=n~ec~:.~ze geldim. y anm kalan itiraf 
- Peki. ,.. Sviridal merede?. O bana 
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H A s A N 
YaAsız kar ve •cıbadem ve yarım yaAll 

gündüz ve gece ve deniz kremlerlle 

ACIBADEM Y AGI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. Dünyanın 
en son icadı kremdir, ihtiyarlan gençleıtirir, 

gençleri güzelleştirir. .__.. 
HASAN lamln• ve markasına dikkat. 

NEOKALMiNA 
GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ AliRILARI - ARTRITIZM 

1 latanbul Belediyesi llinlan -. , _______ , 
Keşif bedeli İlk teminatı 

Osküdar Valde bağındaki prevantoryom müesse • 
sesinin Kadıköy İbrahimağaya giden yol unun esaslı 
tamiri. 
Belediye matbaası binasının tamiri. 
Belediye merkez binasının üst katında yapılacak ta • 

8754,23 
865,28 

506,57 
64,90 

mirat ve tadilat. 1536,13 115,21 
Yukarıda yazılı ıamirler ayrı ayn açık ebiltmeye konulmuı ise de ~lli ihale 

gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve şartna
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler biialarında gösterilen ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber ve 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka bu if için alacakları fen ehliyet velikasile 21/9/937 Salı günü saat -14 de 
Daimi Encümende bulunm~!ıdırlar. (B.) (8197) 

Fatih yangm yerinde Çıralıkaıın• ma • 
ballesinin Sultanselim sokağında 15 inci. 

Sahalı Bir metresinin tık 
M. Murabbaı Muhammen B. temanatı 

adada. '1,M 1 0,52 
Aksaray yangın yeriade Mesihpap 43 
üncü adada. 33,60 2,50 _ e,30 ' 

Yukanda semti, sabam ve mub•mmen bedelleri 1uılı bulunan analar satal • 
mak üzere ayn ayn·~ artt11°•p lromalmupur. Şartnameleri levuun mil • 
dürlüğünde görülebilir. htetliler hbala rmda gösterilen ilk temtnar makb~ 
veya mektubile beraber 30/9/lm Perpmbe günü aaat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (8.) (8200) 

~---------------------· ...... ------Gümrük Muhafaza Genel Komutanbğt lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza atlı eratı içiı1 1258 Çift Çizmenin 21/9/937 Salı lfrnü 
aaat 15 de kapalı zarfla eksiltmeli yapılacaktır. 

ı - Tasınlanan tutan 106'76 liradır. 
J - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 801 Utalık vezne makbuzu veya Banka mek· 
tuplan ve kanunt vesikalariyle birlikte o gün Eksiltme saatinden bir saat evve
line kadar teklif mektuplarını Galatada Eski ithallt Gümrüğü binasındaki Ko-
mutanlık satınalma Komisyonuna vermeleri. c5902> 

ANKARA DA 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesi. 
1937-38 ders yılı tedrisata yeni yçtırılan Kolej binasında başlanacaktır. 

İlk, Orta ve Lise kısımlan vardır. Yıllık ücret İlk 60, Orta 80, Lise 100 li
radır. Kayıt ve fazh tafsilit içın cAnkarada Türk Mnarif Cemiyeti Lise-
si> Müdürlüğüne müracaat edilmesi. c4996> 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERİNDEN İSTİH
SAL EDİLMİŞ TABtl BİR MEYVA 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değiJdir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalarını, 

elqiliklerini ve muannid inkıhaz -
lan giderir. :Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizamsız
lıklarını en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahsf"der. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANF.Sl 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Akşam çaylarında ... 
ve akşam yemeklerinde ... 

tiyatro ve sinema çıkışlarında ... 

TOKATLIYAN'a 
geliniz. Orada 21 Eylfil 937, Salı günün
den itibaren 

PO G AN y· 
meşhur, Macar kadın orkestrasını dinli· 
yeceksiniz. Virtüoz kemancı Bayan LİLİ 
SZEKELL Y'nin idaresindeki bu orkes -
tra her gün aaat 17,30 dan itibaren en ne
fis müzik parçalarını çalacaktır. 

Not - Bu müstesna müzik ziyafeti, 
konsumasyon fiatlarının ehvenliği dola
yısile herkes için uygundur. 

Modellerimizi ·kopya, biçimi· 
mizl taklid ediyorlar. Birinci 
nevi lngillz kumaşlarından 
KADIN, RRKEK ve ÇO
ÇUKLARA mahsus trenç
kotlar, muşambalar, kover
kotlar ve gabardin parde
sOlerin zengin çeptlerinl 
ucuz ftat ve praltle takdim 
ediyoruz. 

MO•AYI CINSU ISL. 
DAiMA OsTONOz. 

aüer Mıt••alan 

.__._ Dr. IHSAN UMI ~-.. 

BAKTERiYOLOJi 
Ll80RATUARI 

U.aıl ... t.Willtıı, freDtl llOltt.ı 
auanada Vnn w .. Lı.. teamil
lm , W klr.ynt. AJllınuı, tifo Ye 

•ıtma llutahldan t:ıqlu.I, idrar, balpm, 
eerÜ&t, bsurat .. .. t.lalilltı, ültra 
mlkroelmpl, h~ ... ı... latlhıan. Kanda 
ün, .-.,., Klorlr, Koll..teria miktarlan
aaa tayiai. 

Diyanyolu: No. 113, Tel: 20981 

Beıiktq ' 

DiKiŞ YURDU 
Elişleri sergisi ay sonuna ka· 

dar umuma açıktır. Biçki, dikiş 
Oğrenmek isteyenler bu sergiyi 
gOrerek kayıd olmalıdırlar. Ta
labe kaydı da açıkbr. S aylık 
kurs da vardır. 

Beşiktaş Akaretlerde 87 No. 

Son Posta Matbaaıı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Niıantapnda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

IYA!ILII ŞiŞLi TERAKKi LiSESi lcONoouo} 
ANA - iLK - ORTA - LiSE - KISIMLA.Rı-

Kız ve erkek Oğrenicil r için yanyana ve gentı bahçeli iki binada ayn Y ATİ teşkllAtı vardır. Fransızca, Almanca, 
lng ıtzee kurlarttıa dokllz yaşındatı bqDyard bmtlıl 'Ofretllcmet ~ 8Clebutı18\'". Okul »r;tııı 1Ut 10 • 17 

••illa •*• Woa: •1' 

..... 

NEVAOZıiN 
ile geçer l 

Çektiği ıztıraplar bu 
hakikati öğreninceye 
kadar sürüp gidecektir. 

NEVROZIN 
Blltün ağrı, •ızı ve 
sancıları dindirir. 
Bq ve diş ağnlarile 
nezleye, flşütmekten 

mütevellit ızhraplara · 
karşı bilhassa 

müessirdir. 
icabında gilnde !J kaşe 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 4 Gurup malzeme 
her gurup ayrı ayn ihale edilmek prti le 23 . 9 . 1937 perşembe günü aat 10 da 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki sa tınalma komisyonu tarafından açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesika ve hizalarında yazılı 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra· 
caatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 220 adet şbfaj sağ ve sol taraf sevk musluğu 150 adet şofaj irtibat başlı· 

ğı 100 adet şofaj irtibat orta r,llkoru muhammen bedeli 2295 lira, muvakkat te
minatı 172 lira 13 kuruştur. 

2 - 1100 Kg. muhtelif su verme tozu, 200 Kg. Boraks, 200 Kg. Reçine, 50 Kg 
Tinol kaynak pastası muhammen bedeli 1174 lira, muvakkat teminatı 88 lira 
5 kuruştur. 

3 - 1440 Kg. muhtelif eb'atta çelik saç muhammen bedeli 1008 lira, muvak· 
kat teminatı 75 lira 60 kuruftur. 

4 - 8700 Kg. muhtelif eb'atta yuvarlak ve lama demiri ve 4000 Kilo U. demi
ri, 210 adet muhtelif eb'atu ve taktiben 10920 Kg. demir levha muhammen be 
deli 3192 lira, muvakkat teminatı 239 lira 40 kuruştur. (5905) 

llNW 

Muhammen bedeli 39984 lira olan Ankara gar binası mefruşatı 29/9/'llfl Çar
şamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kaaar komisyon reislilfne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 19ö kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

• (8154) 

llNW 

Muhammen bedeli 7931 lıra olan muhtelif cins ve eo·aıta makkap kalemleri 
20/10/937 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 594,82 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni l(ba aat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Ha)'daıpqada 

Tesellüm ve Sevk Şeflilfnden dağıtılmaktadır. (6214) 

lstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 
İstanbul Büyük Postane binası bahçesindeki mevcut sundurınalardan iltlfa· 

de etmek suretile bir anbar binasının ke§ifnamesi dahilinde yaptırılmul açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme rl/9/1937 pazartesi günü saat 14 de Mjit 
Postane binası birinci katta İltanbul P. T. T. villyet Müdürlültlncle miltı1•1r11 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Keşif bedeli 3000 lira muvakkat teminat 225 liradır. Taliplerin mukavele, 

eksiltme, bayındırlık ifleri umumi, hususi ve fenni şartnamesi ve proje ketif 
hülflsasile buna ilişik diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlannı :yatır
mak üzere çalışma günlerinde idari kaleme ve eksiltme gün ve saatinden bir 
hafta evvel İstanbul Nafia Müdürlüğüne müracaatla en az iki bin liralık bu ife 
benzer if yaptıklanna dair alacakları fenni ehliyet ve ticaret odası vesikaslle bir-
likte komisyona müracaatlan. (6111) 

~------------.-.--------------~~~--~----

ilan Tarifemiz 
Birinci .JUie 400 ....._, 
fldnci ıahil• ısa • 
Vçiincii ıahil• ıoo • 
Dördüncü ıahile 100 • 
iç sahileler IO Jt 

Son ıahil• 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlı.ca mikdarda ilin yaptıracak • 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden b· 
ttfade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

Ulncuıt Kollettlt 1btı1ef. 
KIJırımanRde Bua 

Antara caddlll 


