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1 Başvekalet Vekili ile Maliye Vekilinin Son Posta'ya beyanatları 1 

·"Tiirk parasının dlişUriileceği şayiasını 
ç·ıkaranlar spekiilasyoncu hainlerdir ,, 

. , ............................................................. . 
Celal Bayar dün Ankaraya gitti Tarih Kurultaymm dördüncü günü 

· Başvekilet Vekili « lcabederse borsayı «Şark ve Garp felsefesini 
kapatmaktan çekinmiyeceğim » diyor · birleştirmek Türke 
Maliye Vekili Fuad Ağralının beyanatından bir parça : m U k adde r o J m u Ş tur » 
"Devalüasyon yapmak hatır ve hayalimizden geçmemiştir,, Atatürk dünkü toplanbya şeref verdiler. İlk celseye 

Atatilrk dün Tan1ı. Kunıltayında Cel4l Bayarlt.ı konU§Urlarken 

. · Başvekfilet Vekili ve İktısad Vekili Ce-\ 
lll Bayar, yeni vazifesine başlamak üze
re dün akşamki eksprese bağlanan husu
si vagonla Ankaraya gitmiştir. Celfil Ba
yar, dün öğleden sonra Dolmabahçe sa
rayına gelerek Atatürke mülaki olmu§ 
ve uzun müddet nezdlerinde kalmış ve 
saat 18 den sonra Reisicumhur Atatürke 
tazimlerini arz ile veda ederek motörle 

• Haydarpaşaya geçmiştir. 
Başvekfilet Vekili Celfil Bayar, Riyase

ticumhur Umumi Katibi Hasan Rıza, 

başyaver Celal, Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım Özalp, 
Maliye Vekili Fuad f\.ğralı1 İnhisarlar 
Vekili Ali Rana Tarhan, Hariciye Veka-

(Devamı 10 uncu sayfada) 

' Kabine erkinı arasında 
ihtilif şayiaları yalandır 
Başvekalet Vekili bu şayiaların 
membıanın meydana çıkarılması 

için şiddetli emirler verdi 
Son günlerde hükCımetimizin Türk 

parasını düşürmek niyetinde olduğuna 
ve bu yüzden kabine erkanı arasında 
ihtilaf çıktığına dair bazı şayialar de-

veran etmektedir. 
Bu hususta kendisine sual soran bir 

muharririmize Başvekalet vekili Celfil 
Bayar demişiir ki: (Devamı 1•> mıcu sayfada) 

'-----------------------------------~ ······················~················· .... ···········•········································ 

Japon tayyareleri Kanton MareşarÇakmak 
şehrini harap ettiler Yugoslavyada 

binden fazla ölü var 
Kanton faciası ~ngilterede büyük bir infial uyandırd!. 

Gazeteler muhasematıri durdurulmasını ve bir 
konferansın toplanmasını istiyor~ar 

Büyük Erkanı Harbiye 
Reisimiz Split'de 

hararetle karşılandı 
Belgrad, 23 (Hususi Muhabirimiz

den) - Büyük Yugoslav manevraları 

için yapılan hazırlıklar tamamlanmak 
üzeredir. Bir taraftan bu hazırlıklar biti-

Pittard riyaset etti. Sekiz profesör tezlerini okudular 
İkinci Türk tarih Kurultayı dün Öğleden evvel A ve B seksiyonları 

Dolmabahçe sarayında üçüncü toplan - toplanmıştır. A seksiyonunda profesör 
tısını yapmıştır. (Devamı 8 inci sayfada) 

Tarih Kongresinin 
büyük faydaları 

YAZAN 

Kongreye gelen İtalyan Profesörü 

Ettore Rossi 

(Profesör Ettore Rossi bu yazıyı 
"Son Posta,, için yazmıştır] 
Türk Tarih Ku .. 

rullayının faali· 
yeti devam eder
~en, neticeleri
ni tartmak vakti 
henüz gelmemiş

tir. Fakat faydala. 
rının önemli ola
cağını şimdiden 

söyliyebiliriz. 
. Kurultaya işti

rak edenlerin mem 

~uniyetlerini u- Profesör Ettore Rossi 
yandıran ilk şey, 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

~ 

Dün ne oldu; 
bugün ne olacak? 

Dün: 
· 1 - Seksiyonlar öğleden sonra top • 
lanarak bir çok mühim tezlerle meşgul 
oldular. 

2 - Kurultayda Profesör Menghln 
klasik kültürün Anadoludan garba geç
tiğini anlattı. 

3 - Profesör Şemsedclln Günaltay İs
lam dünyasının inhitatı sebebi Selçuk 
istllllsı olmadığım isbat etti. 

4 - Profesör Von Aster Türk telsefe
slnin büyük değerini anlattı. 

5 - Bayan Dellenbach Önasya ve 
JSalkanlardak.i Brakisefal insanların mev 
kilerini tayin etti. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

""\ 
Türk Tarih Kurultayında 

Dinamo ve 
Projektörler 

--

Yazan = Kadlrcan Kafh 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

· t YA1.4N: <:e\tat'Fehmi· 
J 

MUnekkidler diyorlar ki Detektifler diyorlar ki 
Maruf münekkid Nurullah Ata- Eski ikinci şube müdürierindcn 

cın mütalealarından bir parça: cEser Bay İsmail Rasih diyor ki: «Eser eşi 
cok meraklı ve heyecanlıdır. İnsan ı · · · ~b. d f b 1 k d 1 olmıyan mılli bır zabıta romamdır. 

ır e a aş ayınca sonuna a ar e -
den bırakamıyor. Ben lezzetle ve a- T1pkı işlenmiş bir cinayetin gizlice 
laka ile okudum. Karilerin de öyle alınmış filmi. .. Onu okurken tekrar 
okuyacağına eminim.• polisliğe rücu etmek istedim.• 

Londra 23 (Husust) - Birkaç günden- ı bu sabah tekrar yeni bir hava hücumuna rilirken diğer taraftan manevralarda ha- Yarın Başlıyoruz. 
beri Japon tayyareleri tarafından fasıla- maruz kalmıştır. zır bulunacak dost memleket yüksek as-

~~ ~~~~~~~~oo~~ ~~~~u~a~ ~~~ 8 ~s~) ~------------------------



• 

t Sayfa 

(- Hergün 
- ' 1 

Siyasi bor saf arda 
Tahvillerinin kıy meli çok 
Düşen firmalar 

Yazan: Muhittin Birgen -

IE3) u müesseseye aı tık Milletler 
lg) Cemiyeti demek doğru değıl

dir. Ona Bazı Milletlerin Cemiyeti demek 
daha doğru olur. Yüz yirmı milyonluk 
Amerika, altmış milyonluk Japonya, a't
mış beş milyonluk Almanya. kı:k beş 
milyonluk İtalya ile koskoca ArJantın, 
bu cemiyetin ya tamamen. yahut ta he
men o derecede, bu cemıyetin harıcınde 
bulunuyorlar. Eğer hariçte bulunan mıl
letlerin deniz ve kara kuvvetler mı bir 
araya getırecek olursak, gorurüz ki, Mıl
letler Ccrnıyeti içinde bulunan mılletle
rin kuvvetlerinden aşagı degıldırler. 
Bunlardan başka, üç memleket vardır ki 
Milletler Cemiyeti içinde bulunmakla 

beraber, Almanya ve İtal:Yaya aid mese
ielcrde, onlann aleyhine hüküm vermek 
icab ettigi zaman, hemen daima ekseri
yetin harıcinde kalıyorlar: A vustuı ya, 
Macari tan, Arnavudluk. Milletler Cemi
yeti içinde, birçok mıllet ve~a devlet is
mi vardır. Fakat, bunların bir kısmı bir 
nüfus kalabalığı ve bir merasimden iba
rettir; bir kısım devletler, müstakil bile 

değildirler. Vazifeleri bu cemiyet içinde 
muayyen bir siyasetin figüranlığını yap
maktır. Halbuki, hariçte bulunanlann 
hemen kaffesi, bilhassa şu saydıklarımız, 
gerek iktısadi bakımdan, gerek kültür 
bakımından, gerek askerlik ve maddi 
kuvvet bakımlarından her biri başlı ba
şına müstakil birer büyük varlıktır. 

Şu hesaba göre, artık Cenevre mues
sescsini bir Milletler Cemiyeti saymak 
doğru değildir. Hatta, ona i~tirak eden
lerın arasında, bu cemiyete tamamilc ta
rnftar olan yegane millet. İsviçrcden iba-

rettir: Bu sayede İsviçrenin bir kısmı, 
diplomat turizmi ile para kazanıyor! Ha
kikatte cemiyetin İsviçreden başka kim
seye de bir faydası dokunduğu yoktur. 

* Cemiyetin vaziyeti böyle olunca, ta-
biidir ki, şu günlerde dünya piyasalann
da her nevi tahvillerin kıymetleri düşer-

ken, onun tahvillerinin de kıymetinden 
büyük bir kısmını kaybetmesi lazımdı. 
Hakikatte bu siyasi firmanın tahvilleri, 

ihraç kıymetlerine nisbetle çok aşağıya 
düşmüştür. Mcseliı, bugünlercie Milletler 
Cemiyeti, mühim bir müracaat karşısın
da kaldı: Çin, Japonya tarafından uğra-

dığı taarruz üzerine bu cemiyete müra
caat ederek müdafaasını istedi. Cemiye
tin yaptığı şey, bu müracaatı 933 sene
sinde teşkil edilmiş olan Çin meselesi 

komisyonuna havale etmekten ibarettir! 
Hiç şüphesiz, bu komisyona da bizim 
meşhur Marko Paşa riyaset ediyor! 

Çin meselesi gibi mühim bir meseleyi 
Marko Paş~nın riyasetindeki bir komis
yona havale eden, Habeşistan davasını 

komisyona bile havale etmiyerek işin 

hallini zamanın tozuna, toprağına ve ö

rümceklerin gayret ve faaliyetlerine bı
rakan bir cemiyetin artık, ne kadar iti
barı olabileceğini tahmin etmek güç bir 
şey değildir. Bunun için, son günlerde 
tahvillerinin kıymetleri düşen firmala
rın en başında bu firma, Milletler Cemi
yeti firması gelirse kimsenin hayret et
meğe hakkı olamaz. Artık onun hiçbir 
kıymeti ve itibarı kalmamıştır. Günün 

birinde, bunun diplomatlar elinde alela
de bir oyuncak olduğunun tahakkuk et
mesi için, yeni bir hırçın çocuk çıkıp ona 

bir darbe daha indirmesi kafidir. O za
man bu zarif oyuncak, bir darbede büs
bütün kırılıp gidecektir. 

* 
Hakikatte, dünyanın ıçıne düştüğü 

menfaat mücadeleleri arasında, siyasi 
metlerini kaybeden tahviller, yalnız 

ı..ıll firmanın tahvilleri değildir. Buna mu-

kabil, öte tarafta ayni maksadlarla, fa
kat başka ruhlar ve başka şekillerle ku
rulmuş olan mümasil mı.iesseseler de if
]lis halindedirler: İkinci enternasyonal, 
üçüncü enternasyonal, hep birer kelime-

den ibaret enternasyonal müesseseler ha
line gelmişlerdir. İspanyada faşizm, sos
yalizme kar§ı ayaklanmış, onu boğuyor; 

günden güne ilerliyen muvaffakiyetleri 
ile, sosyalizmi gerileten ve kuvvetten dü. 
§Üren bu hareket karşısında gerek ikinci 

enternasyor.ala mensub olan sosyal de
mokratlar, gerek üçüncü eııternasyona-

SON POSTA 

Resimli Makale: X Her günün kendisine mahsus bir zevki 'Vardır X 

Bir saatte çarklsr; yaylar, hareket gizlidir. Yalnız kadran 
ile akrepleri görebiliriz. Bunlar gayrimahsüs bir hareketle 
devirlerini yaparlar ve aradan 24 saat geçince tekrar eski 
yerlerine dönC"rler: Artık gün bitmiştir, hissedilmeden ge
çıp gıtmıştir. 

~AYAT 

Hayattan istifade etmeyi, zevk almayı, içinde bulunduğu 
hayat safhasını bırakarak önündeki safhaya talik eden adam 
gününü )1issetmeden gcçil'€n adamdan farksızdır, hayatını 

da öylece anlamadım, görmeden bitirmiye mahkumdur. Her 
günün kendisine mahsus bir zevki olduğunu unutmıyalım. 

r 
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\, 

sez ARAS O NDA ) 
Dünyanın en genç 
Küçillı zabiti 

·-------------------------· HEHGüN .BiR FIKRA 
Dünyanın en uzun 
Boulu kızı koca arıyor 

Ayıb oluyor 
Eski paşalardan biri yatmak üzere 

Eyltil 24 

r-
Sözün KJsası 

Pastırma 
Yasak olmuş 

._ ______ E. T:ılu 

K ayserili bir dostum var. Tüc

cardır. Zaten Kayserliden 

başka ne olur? Memurluğa süluk etmiş 
olsa da, günün birinde mutlaka ticarete 
atılacaktır. 

Dün, Kayserili o dostumun evine uğra
dım. Keşki uğramamış olsaydım! Ev, bir 
haftada birkaç cenaze bırden vermiş bir 
matemhaneyi andırıyordu. Kendisi, ka
rısı, anası, kaynanası.. Hepsi de suratla
rını asmış, büyük derdlerin muktezası 
olan derin, uzun ve gürültülü gcğirtiler
le, ne türlü muztarib bulunduklarını iz
har ediyorlardı. 

- Neniz var? Sizleri kederli görüyo
rum .. 

Dememe kalmadı. Dostumun annesi 
bir boşalıverdi: 

- Böôööğ! Gördi.inğ JI!Ü başımıza ga
lenleri ?. Bastırmayı, neyi yasağ etmişler. 
Hay, bu yasağı goyanın gözü' daha çi
menli et görmesün. Başı, Erciyeşlıı doru
ğu gibi, hep dumanlı ossun! 

idi. Uıağını çağırdı: 
- Benim resmi elbi3elerimi getir. 
Uıak ıaıırdı: 
- Bu saattan sonra •okağa mı ,ı-

Bastırmasız Gayseri, Gayserisiz bas
tırma mı olurmuş? Bebenin ağzından 
emziği çıhartmak, balığı sudan çıharıp 

garaya atmak, guşu, balansını, sineği 
ganatsız etmek ne ise Gayseri uşşağını 
bastırmasız gomak da tıpkı odur. 

1 
Gardaş! Mis gibi sarmısah gohulu çe

'menilen, yüz dirhem, incecik dilinmiş 

1 guş gümünün hassası acap moskofun ga-

kacaksınız. 

- Hayır yatacağım. 

1 ra hayvarında var mı? Basclırma can· 
1 dır.. basdırma gandır.. yetmiş iki derde 

Uıağın §aşkınlığı bir kat daha arttı. 
- Yatarken resmi elbiselerinizi mi 

giyeceksiniz? 
- Evet .. Dün gece sadrazam ri.iya

tn4 girdi. Belki bu gece gene T'Üyama 
girer. Kar§U'ına gecelik entarisile 
çıkmak ayıb oluyor. 

l 
deva, hastalara şifadır. • 

Ne deyi yasağ ittiler? Evropanın can
bonunu, Dalyanın salamını, Alamanın 

gohmuş sosisonunu ne deyi görmezler?. 

·------------------------· Bir batında yedi 
Çocuk doğuran kadın 
Dünya tıp tarihi aşağıda anlatacağı -

- mız vak'a gibilerini pek nadir olarak kay 

Halen dünyanın en ıenç yaştakt ı.:abiti dedebilmiştir: 
İspanyada Cartagenede Senora Tu-

Kfı ba diktatörünün olludur. Yukandaki delo isminde bir kadın, bundan üç hafta 
resimde kendisini babasile yanyana gö- evvel, ikiz kız doğurmuştur. Bu doğum
rüyorsunuz. Eskiden Osmanlı saraylann- dan on gün sonra ikinci ikiz kızları dün
da böyle be~ altı yaılarındaki ıehzade - yaya gelmişlerdir. Arası beş gün geçin -
lere, paşa çocuklarına resmen rütbeler ce de Senora beşinci klzını doğurmuş, iki 
verilirdi. Demek oluyor ki §imdi bu Adet gün sonra da altıncı kerimesinin müjde-

si verilmiştir. Madam cenapları pek ya-
Kubaya intikal etmiştir. kında da yedinci bebeğinin doğumunu ----···-··--·--,-···------···---··· beklemektedir. 
lın tebaası olan komünistler, hareketsiz Doktorlar, bu altı çocuğundan ikisini 
duruyorlar. Mesela, Fransanın sosyal de- yaşatabilmiş, dördü ölmüştür. Seno:a 
mokratlan, yevmiyelerini artırmak, ça- Tuledonun sıhhati pek yerindedir. 
lışma saatlerini kısaltmak için grevler 
yapmak, fabrikalar işgal etmek ve yahut 
hükumet teşkilatı arasında mevki almak 
gibi büyük işlerle meşguldürler! üçüncü 
enternasyonal da Milletler Cemiyeti içi
ne girdi ve mücadele silahlarını başka 
bir hedefe çevirdi: Trocftizm! 

Demek oluyor ki bütün enternasyonal 
müesseselerin <enternasyonal hayır ve 
fayda iddiasile piyasaya çıkarmış olduk
ları tahviller, bugün sıfıra inmiş bir hal
dedir. Kuvvetli bir spekülasyoncu çıksa, 

Milletler Cemiyetinin tahvillerini, yok 
pahasına iki günde toplıyabilir. Ötekile
rine gelince, onların tahvilleri, bugün 
borsalarda görünmüyor bile! 

Dünya, yeniden milletlere ve milletler 
arasındaki menfaat mücadelelerine ve 
bu mücadelelerin tayin ettiğı muvazene 
gruplarına ayrılmıştır ve ayrılmaktadır. 
Hangi istikamette olursa olsun enternas

yonalizm, bugün için olsun bir hülyadır. 
Her millet, gemisini bu bakımdan yürüt
meğe mecburdur! 

Muhittin Birgen 

Dünyanın en büyük kitabı 
Belçikada yazılıyor 

Dünyanın en büyük kitabı Belçikanın 
ihtiyar tariki dünyaları tarafından ya -
zılıp neşredilmekte olan bir eserdir. Bu 
eserin neşrine 1630 senesinde başlanmış 
ve tahmin edildiğine göre ancak 2140 se
nesinde hitam bulacakmış! 
Kitabın mevzuu bütün hıristiyanlık a

zizlerinin umumi tarihine aittir. Bugü -
ne kadar neşredilen altını~ büyük cildde 
bu azizlerin bir kısmının hayatları an -
la tılmaktadır. 

Bu muazzam eserin tahririle uğraşan 
papazlar, her sabah saat 4,30 da işlerine 
başlayıp akşamın 9,30 una kadar bilafa
sıla çalışmakta ve eserin tanzim, tashih 
ve· tahririle uğraşmaktadırlar. 

Bunlardan biri öldüğü vakit onun ye
rini yeni yetişenlerden biri almakta ve 
Jnesaisine devam etmektedir. 

Her sekiz senede eserin bir cildi neşre
dilmektedir. 

Dünyanın en uzun boylu kızı olan Ma
car dilberi Gisele Zambo 23 yaşına, yani 
evlenme çağına girmi~ bulunmaktadır. 
Macar dilberi çok çalışkan bir kız oldu
ğundan çeyizini çoktan hazırlamıştır. 
Tam manasile kocasına ve yuvasına sa -
dık kalacak bir ev kadını olmak için bü
tün evsafa, hem de fazlasile sahiptir. 

Talip olan belki bulunur diye genç kı
zın 2,15 metre boyunda olduğunu da ila
ve edelim. 

Güzelligi sayesinde idamdan 
kurtulacagını iddia eden 

katil kadın 
İki sevgilisile geçenlerde Yugoslavya

da kocasını öldüren Radmila Mihailoviç 
isminde çok güzel, fakat ayni derecede 
mel'un bir kadın yakalanarak hapse a -
tılmış, fakat cazibe ve güzelliği saye -
sinde hapishane gardiyanlarını kandı -
rarak mahpustan birisile birlikte kaç -
mıştı. 

Radmila hapishaneden kaçırdığı yeni 
sevgilisile on gün ormanlarda dolaştıktan 
sonra nihayet karınlarını doyurmak için 
bir köye inmeğe mecbur olmuşlaı: ve kö
yün bakkal dükkanında yemek yerlerken 
bir jandarma tarafından yakalanmışlar
sa da hapishane gardiyanlarından aşır -
dıkları rövelverle jandarmayı öldür
müşlerdir. 

Jandarmayı öldürüp kaçarlarken Rad
mila tevkif olunmu~ ve bu defa da ha -
pishaneden kaçmaması için ciddi ted -
birler alınıp idam mahkfunlarının konul
duğu tek ve tecrit edilmiş koğuşa tıkıl -
mıştır. Buna rağmen mel'un kadın gü -
zelliğini, cazibesinin tesirini bildiği için 
hala cesaretini kaybetmemiş, cdünyada 
beni asacak cellat bulunamaz. Çünkü hiç 
bir erkek cazibem karşısında beni öldür
meğe cür'et edemiyecektir. Pek çabuk 
yakamı kurtaracağıma eminim:. demek
tedir. 

Böööğ! Gayseri bitti .. mafoldu gayrık! 

Bah: sen böğüne böğün tarıhçısın; ta
rıh okuyor, okudiyorsun. Gayseri basdır
masının gaç yıllıh tarihi, şöhreti oldu
ğunu da helbet bilirsin. Roma gaysarı, 

bizim orya vardığında sbrmuşlar: 
- Gayseriyi nasıl buldun? 

O da: 
- Abuhavası göze! ya .. ille bu basdır

ması.. ille bu bastırması!. cüvabını ver
miş. 

Beyle, Roma imparatorunun bilen har• 
yan galdığı nesneye gıyılır mı? Sen, de! 

Ne imiş? Moderenlikli gasaphane yo
ğumuş .. heyvanları pisliğile kesiyorlar-

mış. Hafız sıhhata riayet etmiyormuşuk. 

Dinin gibi doğru de: Basdırmadan has
te olanı heç gördün, duydun mu? Bu yaz 

tifodan, İstanbulda sapır sapır tökülen
ler basdırma mı yidiydi? Ha?! Cüvap et-

sene!. 
Bu kadar derin ve samimi bir teessür 

karşısında, ne diyebilirdim? Sustum. A
yağa kalkıp ta gitmeğe davrandığım sı

rada, o, haHi bir yandan dizlerini dövü

yor, bir yandan da söylP.niyordu: 
· - Vah, Gayseri!. Bitti Gayseri!. Bas

dırmasız galan yurdum benim!. 

_..__... ............. ·---~·-··-----

bU GUrtK't:ıı· .. 
HAVA , 

Y' TAKXIM 

Dün mev•imin en aıcak günüydü 

Kandilli rasad istasyonunun ~erdiği 
malumata göre dün bu mevsimin en sı
cak gi\pü olarak 
kaydedilmiştir. Di
ğer taraftan 26 se
nedenberi bu mev-
simde bu kadar sı
cak olmadığı da 

r 
iSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

) anlaşılmıştır. 

Bir tanıdığımız anlattı: 
ci:3andırmanın Debleki köyünden Bayan Nazife birdenbire 

hastalanmıştı. Vü~udu şişdi, çibıtnlarla doldu,.,bu çibanlar -
dan da kan akmıya başladı ve nihayet öldü. Ölüm şüpheli 
görülmüştü. Ceset otopsi yapılmak üzere Bandırma memle
ket hastanesine kaldırıldı. Ve tam o sırada da köyde bir ri
vayet çıktığı söylendi, bu rivayete göre bu kadıncağızın bir 

düşmanı varmış, bu düşman bir miktar insan tırnağı, insan 
saçı toplamış, bunları ölü toprağı ile karıştırarak mütevef
fanın evine attırmış, ve hastalığa da bu teşebbüs sebep ol -
muş imiş .. > 

Biz bu hikayeyi dinledikten sonra böyle bir rivayetin çı
kabileceğine ve böyle bir rivayete inananlar bulunabilece -
ğine inanmadık. Fakat ey okuyucu sen: 

1 STER iN AN lS TER 1 NAN M A: 

Dün öğleden 

sonra hava tazyiki 
756 olarak tesbit olunmuş, rüzgAr saniye
de 6 metre sür'atle lodostan esmiştir. 

Güneşte hararet 57, gölgede en fazla 
sıcaklık 34, en az da 21 olarak kaydedil
miştir. 

Ciiaet S.49 ôtle : 11.06 
lki.cti ıs,:n Akf.,. : ıa. os 
Yata : 19.38 1-lr ı 4.09 
ka.t ... US:S Arabi .... Uie 

lhzır aı 



İtalyanlar Fransızlara 
teminat verdiler e·u, bizde olamaz! 

• Çin - Japon harbi 
hala ilanı harbsiz 
devam ediyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

B u defaki Çin - Japon harbi, 

Cenevre 23 (Hususi) - Siyasi mahfel
lerde büyük bir alaka uyandıran Delbos
Bovas Koppa mülakatı bugün de tekrar
lanmıştır. 

İtalyan mümessili Bovas Koppa, hüku
metinden aldığı talimat üzerine İtalya
nın İspany&ya yem asker göndermiyece
ğinc, Balear adalarını deniz üssü olarak 
kullanmıyacağına ve İspanyadaki İtal
yan askerlerini daha uzun müddet orada 
bıraknuyacağına dair Fransız hariciye 
nazırı Delbosa teminat vermiştir. 

Bovas Koppa, İspanyada harbeden İ
talyan gönüllülerini geri çekmek mese
lesi hakkında hiçbir şey söylememiştir. 

İki siyasi ~dam arasında cereyan eden 
bu mülakat esnasında, İtalyanın Millet
ler Cemiyetine faal bir surette avdeti 
meselesinin görüşülmüş olduğu da söy
lenmektedir. Bu hususta İtaiya, başlıca 
şart olarak Habeşistanın işgalinin tanıl
nıasım ileri sürmektedir. 

İtalyanın Akdenızdeki kontrole iştira
ki meselesi de bu mülakatta mevzuu 
bahsedilmiş. Delbos İtalya tarafından bu 
hususta yapılacak olan makul tekliflerin 
büyük bir hüsnüniyetle nazarı itibara a
lınacağını beyan etmiştir. 

. Londra, 24 (Radyo) - Memlekette 
İtalyanın Akdeniz anlaşmasına girme- . Bazı Fransız gaz~tele~ı, Sovyet de- ç.:ılışan ne kadar kasap varsa hepsinin ilanı harbsiz başlamı~. bir m~-

si için deniz rtıütehassıslan arasında ya- mzaltıla~ ~?emzde~ korsanlık de iştirakile büyük bir kongre açıl _ cadele olmıtl~ itibarile hukuku duvel tarı
pılacak olan müzakerelere pazartesi gü- hareketlerıne ıştırak etmiş olduklarma mıştır. Bunun sebebi hariçten gertrtil- hinde hususi bir mahiyet alacaktır. Esa
nü Pariste başlanacaktır. dair bir haber neşretmiş olduklarından mekte olan kesilmis etin tP' ıide tabi sen bundan evvel geleceğin harblerine 

Londra hükı.lmeti, Delbos ile Bovas Fransadaki Sovye~ sefareti m.atbuat ~~~ tutulması yüzünden. et fiatının kilo ha- işaret eden askerler ve müverrihler, bun-
Koppa arasında cereyan eden mülakatın rosu, tarif ve tavsıf etmek ıs:emedıgı şına 6 kuruş artmış olmasıdır. dan böyle muharebelerin ilanı harbsiz 
bütün safhalarından haberdar edilmiştir. bu haberin asıl ve esassız oldugunu be- . 

1 
başlıyacağını haber vermişlerdi. Fakat 

Bu mülakatın müsbet bir neticeye va- yan ile kat'i surette tekzibe mezundur. BU, BiZDE OLAMAZ. devamı müddetince iki tarafın birbirle-
racağı ümid edilmektedir. Zira Musoli- Karakol gem.ileri faaliyette Londra 24 (Radyo) - White Field'de rine ilanı harbetmekten çekineceklerini 
ni, Berline hareketinden evvel Habeşis- Londra 23 (Hususi) - Akdeniz<le yeni bir sokağın açılmış olınası müna- akıllarına getirmemişlerdi. Bugün, Ja-
tan meselesini tasfiye etmek arzusuun- karakol vazifesini yapmak üzere daha sebetile o semtte oturan bütün gençler ponya, mütemadiyen Çine kuvvet sevke
dadır. iki İngiliz torpido muhribinin Portland- yeni caddeye birer ağaç diloneye davet diyor. Faht seferberlik ilan edemiyor. 

Londra 23 (A.A.) - Londra matbu- den Cebelüttarığa vasıl olduğu bildi - edilmiştir. Her ağaç diken genç diktiği Bunun iki sebebi vardır: 
atı Fransa hariciye nazırı Delbos'un rilmektedir. Bir kaç güne kadar yeni ağacın muhafızı tayin edilmiştir. Ken - ı - Seferberlik ilan etmekle Amerika 
dün Cenevreden İtalyan elçisi Scoppa torpidoların gelınesi beklenmektedir. di adını ağaca verecek ve yetişt~rilip ve İngiltere:nin endişelerini uyandırmak 
ile yaptığı iki mülakata büyük bir e - Garbi Ak.denizde bilhassa kontrole büyütülmesinden mes'ul olacaktır. korkusu. 
hemmiyet vermektedir. tabi tutulan saha Oran, Cezayir ve Ba- BU BİZDE OLAMAZ! 2 - Briand - Kellog paktını ihlal et-

Umumiyetle zannedıldiğine göre, İ- lear adaları arasındaki müsel~es _s~?a • Londra ; 4 (Radyo) _ Mil Hil'de o- mekten çekinmek gayreti. 
talyan elçisi Fra?sa hariciye na~ırına dır. Bu sularda karakol gemılerı uçer, turan Rigbi isminde genç bir kimya _ Dikkat edilecek olursa görülür ki, Ja
teminat vererek Ispanyaya yeni Ital - üçer grup halinde dewiye gezmekte ger en kesif sis tabaklarını bile delip ponya, Çindeki harekatı, tamamen inzi-
yan gönüllüleri gönderileceği haberinin <lirler. geçen bir ışık bulmuştur Bir göl üze _ bati bir hareket gibi gösteriyor. Guya 
Fransa~a uyandırdığı endişeleri izale Almanya 23 ler komitesine iştirak rinde sun'i sis bulutları ~asında yapı _ koca bir memleket haydudların elinde 
eylemiştir. . • • etrniy~r .. lan tecrübe neticesinde bu ışığın biraz kalmış ve her ~rlü emniyet zail olmuş 

Sovyetlerın tekzi.bı Londra 23 (Hususı) - Alınan hu - dalı ı~l.. dild"w. takdird .1 . ta Avrupa ve dıger memleketler kaybo-. . . a ıs Clll e ıgı e gemı erı 
Paris 23 (AA.) - Havas ajansın • kfime~i, Uzak Şark meselesını tetkik et ve tayyareleri sisli havalarda tehlike _ lan bu emniyetin iades~ va~i~esini Japon-

dan: mek uzere Cenevrede toplanacak olan d k rta b"l k üh" im b" k "f 1_ yaya tahmil etmişlermış gıbı hareket et-
w di 23 k 't . . t" kt . t" t en u ra ı ece m ır eşı o b"" . k Sovyet Rusya sefareti teblig e · - ler omı esme ış ıra en un ıruı e - d guw 1 1 t mek istiyor. Fakat Japonyanın ne uyti u an aşı mış ır. _ 

yor: miştir. BU BİZDE OLAMAZ' bir sıkıntı içinde bocalamakta oldugu, 

İsmet İnönü mezuniyetini! Hata!!d'! 
Tahrıkata 

' .. · . kısa fasılalarla iki defa diyet meclisinden 
. Nevyork, .2~ ~Rad!.o ~. ~ M~ f~b- milyarları bulan tahsisat istetmesile sü
r~lardan bırının muduru muzıgu~ ~ ı_ş - but bulmuş oluyor. Bu arada Çinde bü
çıyı daha :azla ça~şı_:ıaya .. sevkettı~e yük menfaatleri olan devletlerle her an 
kanaat getırerek butun atolyelere bı - çıkmak istidadını gösteren ihtilaflar da, 

Ankarada geçirecek 
Ankua, 23 (Hususi) - Başvekil İsmet 

İnönü yanında refikası ve çocuklarile 
başvek.'.ı.let hususi kalem müdürü Vedid 
olduğu halde on buçukta şehrımize geldi. 
Vah Nevzad Tandoğan Başvekili Eti
rnes\ıd istasvonunda karşıladı. 

letler ve müesseseler erk.anı görülüyordu. 

İsmet İnönü kendisini karşılamağa ge
lenlerin ellerini sıkarak ayrı ayrı iltüat-
ta bulunduktan sonra Meclis Reisi ile 
birlikte otomobiline binerek gardan ay
rılmıştır. 

AT•h ef veriliyor rer ta~e ~adyo m~inesi k?yd1:11°tmuş - mevcud buhranı mütemadiyen artıran 
ı y l ay tur. Şrmdi bu fabrikada hıç kimse ko- bir amil oluyor. Çin başkumandanı Ma-
Antakyadan b).ldi:rildi~ne g<:ire nuşmarnakta ve herkes kulağını dur - reşal Çan-Kay-Şek'in bir Avrupa gaze-

Fransamn yeni Hatay delegesi vaki o- madan çalan radyo~a vererek .da~a 5ok tesine vuku bulan beyanatında söylediği 
lan beyanatında: çalışmakt:adır .. Fabrıkanın verımı yuz - gibi, eğer Çin, Japonyaya sonuna kadar 

- « Bu memlekette ortalığı karış - de beş nısbetınde artmıştır. mukavemet edecek olursa, Japonya her 
tırmak istiyen bir takım profesyonel BU, BİZDE OLAMAZ! halde, bu mücadeleden kazançlı olarak 
tahrikatçılann vücudünden haberda - Bordo 24 (Radyo) - Henri Four - çıkmış olınıyacaktır. Kaldı ki. muhare-
nm. Bu gibilerin en küçük bir hareke- nier isminde bir adamın her akşam sar- benin kat'i neticesini daha bugünden tah

Husıısi vagon yeni Ankara garının 

:n:ıcdhc.li önünde durdu. Büyük bir kala

balık ,ıarı d0!durmuştu . '.Meclis Reisi Ab
dülhalik Rcnda, burada bulunan siyasi 
ıntiste~arlar, mebuslar. generaller, veka-

İnönü öğleden sonra Başvekalete gele- te geçmelerine asla göz yummıyaca • hoş olarak beş çocuğunu sıra dayağına min etmek mümkün olmadığından, he
ğım. Bunlar kim olursa olsun yakalar çekmekte olduğu anlaşılmış, adam ha - sah hanesinde bu da ayrı bir meçhul 
yak.a1amaz derhal hudut haricine çı- pishaneye, çocuklar da çocuk bakım olarak ahlı mevki etmiş bulunuyor. 

rek bir müddet kaldı. Kendisinin mezu

niyet müddetini Ankarada geçireceği ha
ber verilmektedir. 

karacağrm. müessesesine yollanmıştır. Selim Ragıp Emeç 
İntihabata fesat karıştırsalar bile 

S .d R k d. bile toplanacak meclisin Suriyeye il - Bı·r gen. ç 40 I spanyada 3 
Pat"İste iki beyaz eyı ıza, en 1 tihak karan vermeğe hakkı yoktur. E-

d .. v l ğer bu meclis vazifesini müdrik olma, vaşındakı· Cephede harp Rus generali uşen ag amaz dığını gösterirse yapacağım ilk iş onu .1 ı 
dağıtmak olacaktır. Burada Türk, A - Ş •Jd f l d • 

Daha kayboldu diyor rap, Rum, Ermeni filan gibi unsurlar Sevgilisini vurdu l e en l 
Paris 23 (A.A.) - Eski Rus muharib- değil sadece birbirini seven birbirine Valancia 23 (A.A.) - Milli müdafaa 

Elaziz, 23 (Hususi) - Seyid Rıza birin- yardım eden Hataylılar bulunacaktır. Dün gece Kumkapıda Deniz gazinosu bakanlığının resmi bir tebliğinde deni-
lerinin reis1iğınde Geneıal Koutiepowa ci karısı Eliften yatak ve harçlık iste- Pek yakında Suriye muhafızının va- önünde bir cinayet olmuş, bir bankada 
halef nlmuş olan General Millerin dost- ıniştir. Sergerde nezaret altına alınan zifesi hitama erecek, memleketine gi- kapıcılık yapan Şükrü isminde bir yor ki: h . d h . t .

1 ları, zabıtaya müracaat ederek generalin oğlu Hüseyinle münakaşalar etmektedir. d b .. r· d • . t ~ 40 d M k cAragon cep esın e cum urıye çı er 
dün akşamdan beri ikametgühından kay- decektir .. On ~n ~nr~ u un i arı genç tanış ıgı yaşın. ~.v~ . os of~n Gallucu ile Guarca arasındaki bütün 
bolmuş olduğunu haber vermişlerdir. :i:~:r. oğul birbirlerini itham etmekte- mes'uliyet. ~enım uzerunde kalacak - kızı denmekle maruf Y~~J~yı 9 yerın- mıntakayı ele geçirmişlerdir. Sanpedro 

Paric 23 (A.A.) - General Millerin tır. ,. demıştır. den yaralamıştır. VITJını hastaneye manastırına tahassun etmiş olan 25 kişi-
.., Seyid Rıza: cKendi düşen ağlamaz> l..I •ık lını Şükr k ı 

gaybubetinden sonra diğer bir beyaz demiştir. nataya l vanur kaldın ş, .. Ü ya a anmıştır. lik bir asi kuvveti teslim olmuştur. 
Rus generalmin, general Skobline'in de r Cinayetin sebebi Virjininin Şükrüye Şimal cephesinin şark mıntakasında 
ortadan gaybubet etmiş olduğu zabıtaya Surı·ge ve Salı günü . ümit vermesi, onunla bir müddet met- asiler çok şiddetli tazyiklerine devam edi-
haber verilmiştir. Taharriyata başlanıl- d res hayatı yaşaması, elindekini, avu • yorJar. Asilerin Lanarsya karşı yaptık-
tnış ve bütün hudud noktalan ile vilayet L .. b d l uareket e ıyor cundakini yedikten oonra da Gükrü - ları bir hüct:m ag~ır zayiatla püskürtül-
zabıtalarına müteyakktz davranmaları U nan Q greV er l:ll . . . · den yüz çevirmiş olmasıdır. Söylendi- müştür. 
1 • ı· t ·1 . t· Denizyolları ıdaresmın Iskenderuna gwine göre Şükrü bu sevgı· yüzünden 
çın t:ı ıma verı.mış ır. Başladı vapur işletmesi tekarrür etmiştir .. Mer- Leon cephesinde cumhuriyetçiler bir 1 kı i Er kanı sin seferini yapan Konya vapuru ı1k o- işinden de çıkarılmıştır. Bu teessürle kaç tepeyi 7.aptetmişlerdir. ra D yen L" 1 larak 26 Eylfil Salı günü İstanbuldan de Virjiniyi vurmuştur. Cenub cephesinde asilerin çok şiddetli 

R 
Beyrut 23 (A.A.) - ıman ame esile Harbiye eisi kunduracılar ve 4000 mensucat işçisi ile- hareket edecek, mutad iskelelerden son 1 topçu ateşi önünde kıtaatımız çetin bir 

ra İskenderuna gidecektir. zmirde bir otobüs kazası muharebeden sonra Torrehermozadan 
Londra 23 (Hususi) _Takriben bir retlerinin artırılmasını istiyerek grev di 

İskenderuna kadar vapur navlunu İzmir, 23 (Hususi) - Bu sabah bir <r geri çekilm:şler ·r. 
ay evvel öldürülmü.:: olan Irak erkanı ilan etmişlerdir. Devlet memurları da ----------

" 1 · t· 1 Payasa kadar alınan. ücretten ibaret - tobüs kazası oldu. Karantine tramvay 
harbi,·e reisi Bekir Sılkı paşanın ye _ keza maaşlarının artırı masını ıs ıyor ar. 6 . 

J tir. Konya vapuru Iskenderuna varın- caddesinde 3 2 numaralı otobüs 5 yaşın-
rine Şakir paşa tayin edilmiştir. Grev hareketi bütün Suriye ve Lübnan- ca merasimle karşılanacaktır. Antakya daki Mustafayı altına aldı. Zavallı çocu-

Şark antantı konseyi 
Cenevrede toplandı Şakir paşa Türk ordusunda yeti~miş · da baş göstermiştir. Buna sebeb frangın konsolosumuz Firuz da bu vapurla ğun beyni parçalandı ve öldü. 

mümtaz bir şahsiyettir. düşmesi üzerine hayatın pahalılaşmış ol- İskenderuna gidecektir. --· --· ·-- . ·------ Cenevre 23 (A.A.) - Tebliğ: Şark an-

A nkara treni Arifiye ile 
Sa oanca arasında 

masıdır. r tanh konseyi, Cenevrede 21 Iylülde İran 
lskenderun konsolosu İngilizler T ürkiyeden hariciye na:t:ırının riyasetinde toplanmış-

Bir kadını ç1ğfledi 
Kadıköyünde 
Bir adam 
Kızını öldürdü 

Eskişehir, 23 (Tdefonla) - Bugün 
liaydarpaşadan saat 13,15 de kalkan 6 

numaralı Ankara treni Arifiye ile Sa
panca arasında (40) \·a:slarında bir kadı-ı 

•v • t" K d " d h ı ··ı ··ştu""r Dün gece Kadıköyünde Çanakkale sa-
nı çıgneınış ır. a ın er a o mu . ~ . . . 

T t h ı "k t ·k 1. · · b. ··ddet kaınnda 16 numaralı evde bıf cınayet ol-ren a .<ı a ın ı ma ı ıcın ır mu ·· . 
beklet:lmiştir. J Aysel m~ş, Cevnt isminde bir adam Reyhan ıs-

mınde bir km öldürmüştür. 

J 65 d d.k Cevat 38 yaşındadır ve Kadıköyünde 
aponyaya ton İLiZ gön er 1 Sabiha isminde bir kadınla evlidir. Ce--

İzmir, 23 (Hususi) - Bugün Çamaltı 
tuzlasından Japorıyaya miihım mikdar
da tnz ihr~~ dilmiştir. Tuz stoklar.ı tü
kenmr k üzeredir. Şimdiye kadar Japon
yaya 6j bin ton tı.ız ihraç edilmiştir. 

vadın 19 yaşında Reyhan isminde bir de 
üvey kızı vardır. Dün gece evde bir aile 
kavgası olmuş, bu kavga esnasında Rey
han annesine de Cevada da hakaret et
miş, Cevat ta buna kızarak ekniek bıça-

Ankara, 23 (Hususi) _Yeniden ih- tır. Sadabiid paktı devletlerinin (Afga-
das olunan İskenderun konsolosluğu _ 200,000 sandık nistan, Irak, İran. Türkiye) mümessille-
na merkezden Necati Menemencioğlu, yumurta almak İstiyorlar ri, memleketlerinin müşterek menfaat-
kançılarlığa Haydar İskender, Berlin · ieri ile alfıkadar olan bütün beynelmilel 

- Izmir, 23 (Hususi) - İngiliz pi- meseleleri. tam . bir samimiyet havası 
elçiliği katipliğine merkezden Halid Ce 1 c· · h ı·h bd ı yasa arı :ı-ının a ı ar e o ması içinde, gözden geçirmişler ve her husus-
mal, Bağdad elçiliği katipliğine !Iler - ·· · b h ta ·ah ıA 

uzerıne a ar ve yumur 1 a a • ta tam bir fikir beraberliği mevcud bu-
kezden Said tayin edilmişlerdir. Bağ - t T"' k" d t · t ~ t 

mı ur ıye en emın e mege e - !unduğunu müşahede eylemişlerdir. 
dad elçiliği katibi Etem Nazii merkeze bb.. t · ı d. ı· nı· 1 

şe us e mış er ır. ng z er Irak hariciye nazırı, Bağdada dönmez. 
nakledilmtştir. 200,000 sandık yumurtaya ihtiyaç- den evvel, hususi olarak Ankarayı ziya

lan olduğunu bildirmişlerdir. İrsa- ret edecektir. Tapu memurlan 
Ankara, 23 (Hususi) - Tapu kadas

tro memurları bu yıl tapu mektebinde 
tahsile çağırılmıyacaklardır. ............................................................ _ 
ğı ile Reyhanı müteaddit yerlerinde ya
ralıyarak öldürmüştür. Kız ifade vere -
meden ölmüştür. Cevat yakalanmıştır. 

!atın soğukhava tertibatlı vesaitle İran hariciye nazırı, teşrinievvel ayı 
yapılmasını, sandıklarda 350 yu - zarfında, ıesmen Ankarayı ziyaret ede-
murta bulunmasını, teşrinlerde ih- cektir. Teşrinievvel sonlarına d<.ığnı da 
tiyaçlannın tamamen temin edil - Bağdada resmi bir ziyaı·et yapacaktır 
mesini teklif etmişlerdir . 

İktısat Vekaleti bu teşebbüsle a- Şark antantı konseyin.in önümilıdeki 
toplantısı, önümüzdeki ilkbahar aonla· 

_ı_a_k_a_dar __ o_ı_u_nm_a_s_ın_ı_emr __ e_ımı_· ş_tir_. _. rına d~ru Kabilde yapalıcaktır. 



Sıhhat V ekileti lstanbul 
suları hakkında umumi • 

bir rapor istedi 
Sıhhiye Vekaleti, İstanbul ırular ida

resinden şehirde mevcud sularuı çıkış, 
akış, tevzi ve terkibleri hakkında umu
mi mahiyette olmak üzere malümat iste
miştir. Sular idaresi Sıhhiye Vekaletinin 
ıstemiş olduğu bu malumatı hazırlama
ğa başlamıştır. Bu suretle İs!anbulun su
ları hakkında sıhhat bakımından ilk defa 

1011 POI~&· . 

Kal;p paralar 
Gümüş paraların taklitlerini 

asıllarından kolayca 
tefrik etmek mümkündür 

dairesi reisi 
bi_rinci genel 

emri izah ediyor 
Ankaradan pbrlmlz.e gelen 1ş d.ıı.1res1 re

isi Enls Koryilrek gazetecilere aşağıdaki be
yanatta bulunmQJtur: 

İş kanununun 35 lncl maddesi 1f haya -
tında genel olarak her bir işçi 1çln haftada 
48 saat çalış.matı esas tutmuştur. Ayn1 mad
denin B fıkrası bu esasın muhtellf mahlyet
tckl iş sahalarına tatblklnl S sene 1çerisln

Dün elimize kalp olduğu bir bakışta de çıkarılacak nizamnamelere bırakmı§tır. 
anlaşılan sahte bir 25 kuruşluk geçti. Ancak bu nfır_amnamelerln hazırlanıp ç1k -

Beş, on gün evvel de ayni şekilde bir yir- ması lçln geçecek. zamanı 1ş nizamı bakı -
mi bet kuruşluğun müvezzilerimizden nımdan tahdld edilmemi§ çalışma mDddet -

lerinl müşevveş bir halde bırakmak doRru o-
birine sürüldüğüne şahid olmuş ve bu lanuyacağından gene 45 inci maddenin c 
parayı imha etmiştik. Fakat kısa bir za- flkrnsı hükmünce ara yerdeki 1ntı.kal devre
man sonra gene bir kalp para ile karşı- sine mahsus..olmak üzere İktısat VetAletı ta
laşınca sahte 25 kuruşlukların fazla te- rafından çıkarlıa.cak (Genel emirler> le ~ 
d müddetleri tesblt edilecektir. İşte bu hükme 

avül etmekte olınası ihtimalini düşün- müsteniden İktısat VekO.letı birlncl genel 

EyJftl 24 

SüJeymaniye 
kütüphanesinden 
çalınan kitaplar 

olmak· uzere esaslı tetkikat yapılmış ola
caktır. Sıhhat Vekaletine gönderilecek ra
porda mevcud sulardan ne şekilde istifa
de edildıği, kullanılmasında mahzur gö
rülen sulann ne tarzda ıslah edilmesi la
zım geleceği de yazılacaktır. 

dük ve ,parayı Darbaneye gönderdik. cmrtnl resmen tebli~ etmiş bulunuyor. iş ka
Darbanede yaptlan tetkikatta bu para- nunu yalnız sanayie de~ her türlü q saha -
nın yeni yapılmış kalp paralardan olma- lanna tatbik edilen bir kanundur. Bu ka. -
yıp eskiden yapılmış ve ele geçenleri rıunun şümulü haricinde yalnız denlz ve ha
D b vn lşleri (yanı denizde ve havada seyrüsefer 

......._ • ar an eye gönderilmiş olanlardan bu- işleri), çırtçlllk ~erı ve bir ailenin efradı ta-
lunduğu anlaşılmıştır. Paranın kalp ol- rafından dışarıdan yabancı lşc;I aralarına ka 
duğu kenarlarına bakınca kolayca far- tJlnınkslzm ev i~de yapılan i~ler bırakıl -
kedilmektedir. Çünkü paranın kenarın- mıştır. Bu üç katagort ~ sahasından başka Raporda ismi geçecek suların başında 

Terkos, Kırkçeşme, Halkalı ve Taksim 
sulan gelmektedir. Sular idaresi bu su-

1 
lardan ne şekilde istifade edilmek isten-
diğini, Sıhhat Vekaletine bildirecektir. 

Terkos tesisatı şehrin su ihtiyacını kar
§ılamakian uzaktır. Raporda Terkos tesi
satının genişletilmesi hakkında sular ida
resinin tcsbit etmiş olduğu mütalealar 
da yazılacaktır. Zira bu mütalealar bir 
kaç çeşiddir. İlk nazarda ismi sayılan bu 
sular Terkos tesisatına ilave edileceği ya
hut bunların her biri için ayrı ayrı tesi· 
sat yapıla~ı düşünülmekte ise de bu
na paranın kifayetsizliği yüzünden mad
deten imkan görülmemektedir. Halen 
Halkalı, Taksim ve Kırkçeşme sularının 
§ehrc sokulmayıp bunların ancak bostan 
ve tarlalara dağıtılarak istifade edilmesi, 
şehirde su noksanını kapatmak iç.in de 
Terkos tesisatının genişletilmesi fikri en 
önde gelmektedir. 

Belediye sular idaresi altında mevcud 
sulardan ne §ekilde istifade edeceğine 

dair vereceği kararı Sıhhat Vekaletine 

vereceği raporun tetkik.inden 60nraya 
bırakmıştır. 

Kırkçeşme suyundan ne tarzda istifa
de edil~ni tesbit etmek üzere sular 
!daresinde bir k~on çalışmakta idi. 
Komisyon Kırkçeşme suyunun '.Xerkos 
terşih havutlanna akıtılmasını ileri sür· 
müşse de bu mütalea belediye sular ida
resi tarafından muvafık görülınediğin
den tekrar tetkiki istenmiştir. Sıhhat 
Vekaletinin talebi üzerine su işi umumi 
mahiyet almı,ş lolduğundan komisyon 
Kırkçeşme suyu hakkındaki tetkiklerin
den va:ı~ş. tekmil sular üzerinde 
m~gul olmağa başlamıştır. 

dalti T. C. harfleri taklid edilememiştı"r. sınai olsun veya t1cari ve ma}l olsun her tfır- Sille . k""t•· h . d lü iş sabalan kanunun ıtimulü dahlllnd _ ymanıye u up anesın en ça -
Diğer taraflan kusursuzdur. Darbane dir. Bu işlertn hu.sus! sermayelerle lşletU~n- lınmış olduğu iddia edilen üç kitap, vak 
müdürlüğü kalp paraların gümüşten ya- lert değil ayni nmanda devlet vllll.yet ve be- tile Sultanlardan biri tarafından Amca 
pılmış olanları da bulunduğunu ve bun- ledlyelerle llglll olarak resmt bir mahiyet lk- Hüseyin paşaya hediye edilın'iş oradan 
ların da kenarlarındaki T. C. harflerinin tisap ederek y.ilriltfilenlerl dahl ayni §ekil ve da kütüphaneye konulmuştur Maarif 
taklid edilemediğini bildirmiştir. Kalp ~~~it altında iş kanunu bükiiınlerlne tlibi - Müdürlüğü tarafından yapıl~ tahkika-

paralar şimdilik kurşun ve gümüş olmak Kanunun 3 üncü maddesinde bu kanuna ta göre kütüphanede çalışan memur ve 
üzere iki nevidir. İkisinin de kenarlarına göre sanayiden ayılan işler yazılıdır. Bun - müstahdemin arasında anlaşamamaz • 
bakınca kalp olduklannı anlamak müm- dan maksat aanayl lşlerlle sanayiden olmı. !ık mevcuttur. Bu kitapların bir kastlı 
kündür. yan işlere kanun hükümleri tatbik edlllrken mahsusla aşırılmış olmas muhtemel o-

bu işlerden her birine mahiyetleri itlbarJle w •• •• •• .. ı . . 
Sahte he§ibirlik ayrılıklar gösteren ı,artlannın ve vaziyetle _ lup olmadıgı duşunulurken bırdenbıre 

Babaeskiden matbaamıza bildirildiği- ılnln icap ettlreceğl şekllde yapılacak nl _ kitapların yerli yerine konulduğu gö • 
ne göre Pehlivanköy panayınnda zamname1ere usuller dercedilmesını temln ı- rülmüştür. Tahkikat devam etmekte • 
Veysel, Şevket ve Bayram isminde 3 ki- çindir. dir. Bu hususta İstanbul Maarif Mü " 
şi bir inek alım satımında sahte beşibir- Beyanatımm ~~l:ca sebep ve lm1l1 bir dürü Tevfik şunları söylemiştir: 
lik - 1 k akal çok kimselerin bu uçuncil maddeye bakanı.k .. .. 

surer er en y ammşlardır. iBu lş kanununu münhasıran sanayle mahsus «- Kutuph~neden kitap çalının~ • 
sahte beşibirlik altındır, fakat noksnndır. bir nevi fabrikalar kanunu mnhlyetlndekl mıştır. Buradakı memurlar arasında ıh
Şimdiye kadar bu şekilde sahte beşibir· yanlış telakkllertnı tashih etmektir. Şlındl bu tilfıf çıkmıştır. Halen onu tetkik Qiftr.• 

liğe rastlanmadığı için iddianın doğru- birinci genel emirde yukanda mevzuuba'hse- mekteyiz.» 
luğunda tereddüde düştük bu meseleyi dllen iş kanununun 3 üneü maddesinde sa - ---------. 
de Darbaneden sorduk D 'b d · yılan sanayi l§lertnden blr kısmı ele alınmış Yüksek tedrisat 

. · ar ane e şun- ve genel emrin bir numaralı bcncllnln A fık 
dıye kadar bu şekilde sahte beşibirliğe rasında bunların neler olduğu cösterllınlş - Miidürünün lelkiklerl 
rastlanmadığını, ancak altın suyuna ba- lir. 
tınlmış, eski mecidiyelerin beşibirlik di- ~ynJ bendin B tı.kruında ise Bankacılık Y~~- t~dri~t umum. müdürü c: 
ye sürülerek bazı açıkgözler ta f d ve sıg?rtacılık lf}ertle diler her türlü vazı - vad dun unıversıteye gıderek rekt_or 
saf halkın dolandırıldığı - -~:-'~~ a~ yettc:kı toptan ticaret lşlerl tasrih edllmL7 - Cemil Bilsel ile beraber tetkikat ıle 
b"ld" . t• goru U5unu Ur. Işte A fıkrasında yazılı sanayt 11JlerUe B meşgul olmus akşam üzeri yanına Ma· 

ı ırmış ır. fıkrasında yazUı sanayiden olmıyan işlerde . A • ·• • • • •• ii 

K 
al da b dal '-- - 48 saatlik 1' müddeti tatbik edilecekUr. Ge- a~ıf Vekfil.etı -~a~emı _mahsus .. ~udur. 

öprü hn ir aan 1U1%aS1 Sıhhat Vekilinin tetkikleri ı b J B J d• • ne snna!1den olan üzüm ve tnclr ışlemele _ Nıhad Ad_il, Unıversıte .Rek~oı::ı .. cemıl 
Galata köprüsü altındaki geçidden 5ııhh'iye Vekili .Refik yanm~ idari Stan U e e IyeSI rlne gelıncc bunlara günde ıı saatllt çalış- Bilsel ve Istanbul Maarıf Muduru Te\T· 

Pollate: Milteferrllı ı 

,&cçmekte olan t 52 numaralı Tayyar müsteşarı Hüsameddini alarak Istan - .. ma müddet! te.sblt edllmlftlr. Şeker tşlerl bu fik Kut'u alarak Maarif Vekili Saffet 
motörü Haliç iskelesinden kalkan Şilk bul sıhhat müdürlüğüne gitmiş, uzun otobus alıyor senenin kanpanya devreslM mahsua olmak Ankanı ziyaret etmiş ve tetkikatı et .. 
rü oğlu Emrullahın idare ettiği bir yol- müddet meşgul olmuştur. İstanbul sıh- f-ı oı<:> ~:er~ .. şl~~1:9 t1 ~~ ~~!~ etmekte olduk - rafında izahat vermiştir Umum Mü " 

dalına dal .ı .. uur, ~ (Hususi) - İstanbul beledi n ~ m e eu.ı.M m~aza etmekte aer - · . 
cu san çarpmış ve san parça - hat müdürü Ali Rıza, şehrin sıhhi ba - 'yesi Alın d b" . - best bırakılmtftır. dür Cevad dün kendisile görüşen bil" 
}anarak içindeki yolculardan Abdur - kımından son günlerde göstermiş ol • İ : fu anya a ı: fır~a tarafmdan Genel emrtn A n B tıtraıan harlcl d muharrir'.imize üniverc;itede yapmak • 

h ·1 Em 11 h d · a··k .. l zmır arında teşhır edilen Büssing n e ra man ı e ru a enıze o u - duğu vaziyet hakkında izahat vermiş - t b- 1 . d . . o- kalan 1şlerl 5 numaralı bendinin sl5zgelimi ta olduğu tetkikat etrafında şunları 
müşlerdir. Kazazedeler derhal hasta • tir 0 us enn en bır kısmını lstanbulda iş- ettiğimiz gibi bundan aonra peyderpey c;ı • ~öylemiştir-
neve kaldırıhnışlardır. Sandalcı Em - . t ıe:m~k üz~re satın almata teşebbüs et- karacağımız 2 1nc1 Siincli Ulh ... emlrlerle u - - S . b lm k .. b t"le ü-

., ş Bankaın Umwn l\füdürii mıştır tstanb 1 b 1 d" . b sule bağlayacatu. « ene aşı o a munase e ı 
nıllah sol kolundan yaralanmıştır. Ka - İş Bankası Umum! Müdürü Muam _ k di • u_ e e ıyesı azı hatlarda B fıkr da niversitede yapılacak bir çok işler yar-

b 1 
·· ·· r· ·· 1· en vasıtalarıle seyrsüferi temin etm k asın yazılmıı olan toptan tıcaret . 

zaya se ep o an motorcu, mo oru ıman mer Eric: dün aksamki trenle Ankaraya t d + • e tşlerl -t8 saatılt •· mtiddet.lne tAbl tutul dır. Iki gündenbcri de üniversitede ya-
. k ı · k t z :.- · asavvurun adır :ı.zrnır belediyesi de .., muş-ıs e esme yana~tırmış ve açmış tr. a- gitmiştir. • burilardan · . . tur. Halbuki perakende tlcaret ~ miiddeU pılması icap eden işlerin başmda, in -
bıta tahkikata devam etmektedir. . V kiU satın almıştır. İzmır beledıye- ltıba.rile serbesW.r. Bunlar gibi oteller. lokan- şaat kadroda doçent, profesör ve ta -
Hir adam Galat.ada sokak ortuında Genel Kurmay İkinci Başkanı :?. .el er Heyeti kararllt: ~chirde oto- talar. barlar. kahveler. berberler ve.uır buna lebe' vaziyetleri gelmektedir. Bu mese-

Genel Kurmay İkinci Başkanı Or - . us ı~ etmek hakkını kendı.sıne almıştır. benzer sanayiden olmıyan ve doğrndan doğ- 1 1 . h .1 , 1 ak 
kansını TUrdu general Asım Gündüz, dün akşamki Ilk olarak bir ay sonra İzmir kordonun- ruya mal alım aatmu ruret1le ticaret ile de e e~~n epsı ,..e ayrı ayn m~.~ .. 0 

a:. 
1 

Dün saat on ikide Galatada Ferşem- trenle Ankaraya gitmiştir. da belediyenin otob'" sef ı · ba iştigal etmlyen çalışmalara gelince: Bütün rektor ve alakadarlarla goruşeocgıJJl. 
be pazannda bir cinayet olnıuş Mah _ nacaktır Alın d us er enne şla- bunlar için bundan ııonra genel emirler çı- Bilhassa ders yılı başı olmak münase .. 

mud adında bir adam eskı· .,..., .. ısını a - büslerd . l anya ~n -~tı~ alınan oto· kanlacaktır.:. betile talebe \·aziyeti, kayd ve kabul if 
n4'• T alimbane meydanında bir en a tı tanesı gumruğe gelmiştir. Enis Koryüret Cumartesi günü izmıre . .. ed . ih · ıeri 

ğır surette yarnlamıştır. Vak'a 0y1e Bunlar tramvay ve trolleybüslerden da- gidecek, altı gün sonra da istanbula dönüp len~. halen devar:1 en ımt an ış • 

1 
cl yaralı bulundu ha lmllanu:Iı k f .tibarile d .. Karadenize hareket edecektir. en one alınması ıcap eden meseleler 

o mu"l.ur: Kad k" .. d T 1. h ,. , on or ı aha mu- d" 
Kerestecilerde Sebze halinde denk- d ı oyun e a ım ane meyda - ke.mmeldir. Mazotla iı::lemekte v tt ır. nın a bir adamın kanlar içinde yerde l 25 kuru . lı' e saa e D •• ~J: l • Son günlerde gazet.eler doçent iş -

çi Mahmud bir buçuk yıl evvel Hay - tt _ .... 
1 

_ d h , b h , ş sarfıyat yapmaktadır Kalori- Un uur eroın . d k l · t"h , -
riye adında bir tütün amelesi ile evlen- ya ıgı goru muş ve er a, za ıtaya a- fer ve elektrik t rt'b t -k . . lerıne temas e ere on arın ım ı anıa 
miştir. Bu evlenmeden bir yıl sonra bcr verilmiştir. Göğsü üzennden iki e 

1 
a ı mu emmeldır. Kaçakçısı yakalandı rını veremediklerinden, çıkarlıacakla .. 

kan kocanın arası açılınış ve Havrh·e yerinden yarah olan bu adam bir tek Mektep civarındc ki ana ıahi 1 • . /'Taksimde Hüseyinağa mahallesin _ nndan, haklarında talimntname ahka -
.J - k ı· .. ı· . k a· d p ennın ' tbik d" w. d b h kocasından aynlarak Veli adında ib1r a· ~ ım~ soy ~yemem~ ve en ın :n geç müracaatlan de Hacıahmet sokağında oturan Ali E- n:ının aynen '~a e ıiecegın en a -

damla düşüp kallanag-a başlanııştır mış bır vazıyetle Haydarpaşa Numune Belediv k l . . rel isminde bir eroin kaçakcısı yaka - sıle yazılar yazdılar. . 
· hastanesin k ld ım t Gece ~ e, nıe tep erın cıvarmda yüz · ·· · · ae Karı koca dün sabah bosanma davası i- e a ır~ . lŞ ır. yarı - metre murabbalık b. h d h... lanmıştır. Bu adam geçenierde Beyoğ- Tetkıkatıma nazaran unıversıte 

çin mahkemeye gitmişl;r Mahmud ad sından s?nra k_endisıne gelen yaralı a- inşaat yapılmasını ır ~ abn. ~ ı.mde lunda bir polis memurunu da yarala - doçentler işi diye bir mesele yoktur. B~ 
liyeden çıkınca karısını ;akibe başla .. dının _Alı oldu~un1:1• ~al~tta_ demircılik kat buralardaki ar::ss:ıu e le~şt~~sa~a - mıştır. husustaki vaziyet normaldir. Üniversı
mış ve Galatada Perşembe uazarmda yaptıgını ve Rızelı komurcu Mustafa rmdan istifade ed e{jikt . d a - Vefada Eski Şeyhislfım konağının teden bazı profesörlerin ayrılmış ol • 
Çeşme sokağında Hayriyeye .Yı?~erc'k ta~af~.nd~n yaralandığ~nı söylemiştir. diye tarafından s etm ı1 erın en .bele- bir odasında oturan Siirdli Arap Selim dukları yerlerine yenileri bulunacsğı 
üzerine hücum etmiş ve elindeki bır-.ı- Komurcu Mustafa polıs tarafından a - mişlerdir. Bu husa ıtn aŞeınhm. aMsını l~s!e - ile İsmail isminde bir eroın müptelası hakkındaki yazılar da yersizdir. Ünivct 
- -s- ıanmaktadır usa ır ec ısın - d . k . d l f - kt u·· .. gı kadının vücudunun muhtelif yerle - · den bir karar alı kt a eroın alır ve satar en yakalanmış- sıte en ayrı an pro esor yo ur. nı 

B. k b. t naca ır · l d "t d A • t ld' rine saplamağa başlamıştır. üç yerin _ ır amyon ır ramvaya çarptı -· -- ar ır. versı e e umumı vazıye norma ır ... 
den yaralanan kadın feryad ederek ye- Dun sabah Tünelden Şişliye doğru BALK OPERET 1 Samatyada Rum kilisesinde dua o - Tetkikatımı ikmal ettikten sonr3 U· 
re yuvarlanmış, Mahmud da kanlı bı· gitmekte olan vatman Ahmet idares.in- 1 kuya;ı ve se~yar kundura dikiciliği ya • niversitenin ihtiyaçlarını tesbit ede .. 

zmir enternasyonal r · d b. çai:tı elinde olduğu halde kaçmağa ıxış - deki 91 numaralı Şi§li - Tünei tram _ pan stavrı e, ır paket eroin ile ya • cek, eksiklerini tamamlamak üıcre fa-
lamıştır. Bu sırada o civarda bulunan vayı, Hamam istasyonuna geldiği sm:- Fuan Turnesinden kalanmıştır. aliyete geçeceğiz. 
halk kaçmakta olan Mahmudu yakal• - da birdenbire tramvay önüne çıkan biı· Don Ank8r8 vapu- ------
yarak karakola götürmüşlerdir. Yara~ı yolcuyu çiğnememek için fren yapını.~ rile geldi kış sezo- Ticaret işleri: Toplantılar : 
Hayriye hastaneye kaldınlmıştır. Po!is bu sırada arkadan gelen şoför Halil i - nu için bU~·nk ha-
ve adliye tahkikata devam ~tmcktc - daresindeki kamyon tramvaya çarpa - zırlıklara başlıy11-
dir. rak arka kısmı harap olmuştur. calrtır. 

iki sandal hırsızı yakalandı Bir adam merdivenden dti§tü 
.Kasımpaşada oturan ibrahim ve yaralandı 

Ferhad adında iki arkadaş Camia.ltı ka· Burgaz adasında Büyükcami me\'ki-
yıkhanesine girerek sandalcı Idrisin ınde oturan ve ziraatle uğraşan Hasan 
344 numaralı sandal•nı çalmışlar ve oğlu Mahmud evinin merdiveninden dü 
dün Kalamış iskelesinde sandalla be- ~erek muhtel1f yerlerinden yaralo.n _ 
r~ber yakalanarak adHyeyc verilmiş - mış ve fazla kan zayi P.ttiği için has _ 
lcrdir. taneye kaldırılmışlır. 

aRTUCAUL SADi TEK 
Bu gece 

( HeybelJ ) yann gece 
( BOyükdere) aile ti

yatrosunda 
( AMAN HANJM SUS ) 

ve ( K I L 1 B 1 K ) 

Frank ve Türk tahvili fiatlan Beşiktaş Halkevinde konser 
Evvelki akşam Londra borsasında Beşiktaş Haıkninden: Beşikta' Halke\11 

bir İngiliz lirası mukabili 144,81 ola - bölges\nde bulunan Şehir Bandosu san·at
rak kapanan frank dün sabah ayni bor- krırlarından klarnet Hüse~ln Alı:tul, •rcvıl1' 
sada bir İngiliz lirası karşıliğı J44,93 Çelen, Fagot Hasan Ergün, Rıza Çetin, :gcr
frank olarak açılmış, J 44,96 olarak ka- no Muznffer Erberik, Cafer öz tarannrlll "" 
pamnıştır. dan cumartesi günü saat ~o 30 da Evlmlzde 

İstanbul borsasında Türk borcu tah· bir konser verilecektir. Uyclcıimizln ve ııal
\'illeri 13,90 lirada açılmış, i 4,25 liraya kımızın davetıyelerlni her Jhn oğledcn soll"" 
kadar muamele gördükten sonra 14 Ji- ra idare ınemurluğumuzdnn nlm:ılo.rı ıo.ztrn" 
rada kapanmıştır dır. 

' 
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------..:.::::::::::::::::::..:.~:..;;,_, ______________________________________________ ~-=--------~----~------------------------------.~ 
r--------'"'' Seyahat röportajları: Halkevlerinin hayırlı 

faaliyetleri artıyor 
Diyarıbekir Halkevi köylerde okuma odaları 
açıyor. ilk odanın açılma resminde vali bulundu, 

uzun müddet köylülerle ıörüştü 

Gaziantep (Husm!) - Halk partisil de bir okuma odası açmııtır. Resmi ~ -
ve Halkevi işlerini te~ eden Mardin pdı yapılan muk!ir odanın açılma tore
saylavı doktor Rıza Levend, teftiş esna- n~• ~~ Dr. Mita! Altı~k ve Ha~kevi 
sında Halkevi gösterit şubesi faaliyet- reıs vekılı Dr. Neşati ve bır çok d~vaır v~ 
leri üzerinde hayli durmuş ve Gazian- müfettişlı1ı:: erkAnı iştirak etmiştır. Valı 
tep Halkevi gösterit şubesinin teknik köylüleri bir araya toplıyarak onlarla ~
:ve metodik çalışmasını çok beğenerek zun uzadıya görüşmilf, padişahlık reJı
gösterit kolu başkanı Vedat Örfiyi teb- mi ile Kemalist rejimi gayet açık ifade -
rlk etmiştir. Halkevi sahnesinde son lerle anlatmış, köylülerimiz de yaşasın 
ay içinde biri operet, diğeri piyes ol - Atatürk diye bağırmışlardır. 
mak üzere üç temsil verihniş, bunlar- İzmit Halk.evinde ., 
dan (Bay Türkh) üç akşam tekrar İzmit (Husust) - İmıit Halkevi pek 
edılmiştir. Resimde gösterit şubesi ile yakında bir konser verecektir. Halkevi 
ar şubesine mensup gençler görülmek- polikliniği bütün köylünün ve fakir 
:tedir. halkın sevgisini toplıyan çok hayırlı 
Diyanbekir Balkevi köylerde okuma ve modern bir müessesedir. Burada 

odası açıyor köylü, halk, büyük bir dikkat ve ihti-
Diyarıbekir (Hususi) - Halkevi nü - marnla muayene ve tedavi edilmekte

İnune ittihaz etmiş olduğu Telalo köyün- dir. ....,_ ..... ...,,... ... _,, __ ___ 
Bir eşkiya baskını 1 Bir adamın karısını 
haberi Amasyada öldürttüğü iddia 
heyecan uyandırdı ediliyor 

Amasya (Hususi) - Evvelki gece ıeh
ılmizde heyecan. uyandıran bir hadise ol-
muş, vilayete müheyyiç bir haber veril
miştir. Verilen habere göre şehre yedi 
sekiz saat mesafedeki Kayrak köyü eş -
ki.yalar tarafından basılmıştır. Vilayet bu 

haber üzerine derhal harekete geçmiş, 
bir müfreze jandarma yola çıkarılmış, 

Kastamonu (Hususi) - Devrekini na
hiyesinin Habeşli köyünde bir aile fa. -
ciası olmuş, be§ çocuk anası Hamdiye is
minde bir kadın, İbrahim isminde bir 
genç tarafından 18 yerinden yaralana -
rak öldürülmüştür. 

Hamdiyenin kocası Şevket tarafından 
öldürtüldüğü de iddia edilmekte ise de 
bu iddia şimdilik sadece dedikodu ma -
hiyetinde kalmakta ve bu dedikoduya 
da evvelce Şevketle Hamdiye arasında 
cereyan etmiş bir dava bulunması aebep 
olmaktadır. 

Turhal ve Zile jandarma müfrEzelerinin 

de derhal Kayrak kö~ne gilmeleri için 

emir verilmiştir. Bir köyün Clkiya bas -
kımna uğramış olması haberi şehirde kı
sa zamanda yayılmış, herkes heyecan - Hamdiyenin Şevketten beş çocuğu var
lanmıştır. Fakat kısa bir zaman sonra dır. Son zamanlarda kan koca arasında 
hadisenin aslı anla~ılmıştır. Hadise §U - geçimsizlik ba§lamış, Şevket kımsı aley
ciur: hine bir ihanet davası açmıştır. Bu da -
. Aksabır köyünden Hasan ile adamları vada nahiye müdürü Bürhan, ilk okul 
Ka')·rak köyünden Arif ağanın :Ozını ka- muallimi Saim ve inhisarlar memuru A
çırrnak istemişler, köyün etrafrnı çevi - rif şahit olarak dinlenilmlşl~rdir. Bun -

rerck silah atmıya başlamışlardır. Sekiz, 

on adamın birden silah atarak köyü çe -
:virdiklerini gören Kayrak bekçisi de 

köyden kaçarak Kızoğlu istasyonuna git-
mif ve bi.d.iseyi: 

. - Köyü eşkiya bastı diye haber Ter -

Jarın şehadl!tile de Hantdiyenin iffetsiz 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu tecelli üzerine Şevket sinirlenmiş, 
bunu da kadının öldürülmesi takip et -
miştir. Bunun üzerine de Şevketin yaşı 
küçük olan İbrahime bıçak verdiği ve ka. 
rısını 18 yerinden yaralatarak öldürttüğü 

ıniştir. Oradan da vilayete telefon edil- dedikodusu çıknu3tır. Maamafih bu ci • 
m~tir. het tahakkkuk ve teeyyüt etmiJ ~il -

, Hadiseye sebep olan Aksabır köyünden dir. Şimdilik sadece cinayeti yapan !b -
Hasan ile adamları tutularak Amasyaya rahim tevkif edilmiştir. Tahkikata de -
getirilmi§Ierdir. vam edilmektedir. 

Antalyalılar -
ve posta meselesi Fevzipaşa - Diyarıbekir 

Bir müddettcnber1 Antalyadakl okuyu- 1 f • b h • k d 
cularımızdnn acı şlkAyetıer almaktayız. yo u ennın ı·r arı ası ır Bu okuyucular, bugünkiı posta vaziyeti- ' 
nln, vnktlle araba ile yapılan nakliyata 
yakın bir teehhür arzetUğlnl ve İstanbul 
postasını ancak üç buçuk günde alabil
diklerini blldlrlyor ve §U izahatı veriyor
lar: 

«Antalya. postalan Afyondan ayrılır. 
Evvc!A, burada, blrkaç saatllk blr inti
zar geçlrlllyor. Sonra Karakuyu yolile 
Burdura naklediliyor. Evvelce posta Bur
durda gecelerdi. Şimdi birkaç saat knlı
yor va otomobil 111 Antalyaya geliyor. 
Fnkat gecenin saat (12-1) inde. 

Bittabi gece yarısı posta tevzi edile
mediğinden ertesi güne kalıyor. 

Bu işin önüne geçmek için tren tnrı. 
fesinde ufak bir tadil yapmak ıazımdır. 
Eğer buna imkft.n yok.sa tren olmıyan 
hattanın diğer üç gününde Afyonla An
talya arasında muntazam posta nakli
yatı yapılmalıdır. Böylece arada mev
cud bulunan blrçok kazalar da bundan 
istifade eder, halk memnun olur.ıı 

Sayın Nana Vekiıtınıztn nazan cllkkn
tlne koyuyoruz. 

Bigada kurtuluş bayramı 
Biga (Hususi) - 1 Kurtuluş bayramı 

hararetle kutlulandL Spor sahasında me
rasime İstiklal marşile başlandı. On beş 
yıl önce kahraman askerlerimizin Biga
ya girişi aynen temsil edildi. Orta okul 
talebesinden Meluned Ali Aydoz tara
fından bir şiir okundu. 

Müteakiben esnaf cemiyetleri, rnekteb 
talebesi ve milli çeteler resmi geçid yap
tı. Gecesi de Şehir bandosile sokaklar do
laşılmak suretile tezahürat yapıldı. 

* Kurtuluş savaşında Bigada aziz canı-
nı feda eden şehid kaymakam Hamdi 
Beyin ve gene o sava§ta şehid dilşen Ka
ni Beyin mezarlarını çevreliyen duvar
lar çatlamış ve çökıneğe başlamıştır. 

Memleket için can veren aziz ölülere 
hürmet etmek bir borçtur. Kabirleri te
miz tutulmalı ve yıkılmaktan korunma
lıdır. 

Yanda yeni jandarma 
karakolları yaptırılıyor 

Van (Hususi) - Vilayetimiz dahi
linde bu yıl yapılması kararlaştırılan 
Canik, Çaldıran, Ağı, Taş Rumi, v.s. 
nahiye ve köylerindeki nümune kara· 
kollarının inşaatına başlanmıştır. İnşa
atın bir an evvel bitmesi için, jandarma 
komutanımız Cafer Tuncer büyük gay-
retle çalışmakta_d_ır_. __ _ 

Eziıede bir harsızhk vak'asa 
Ezine (Hususi) - Ta§köprü mahalle

sinde banka veznedarı Bay Saminin evi
ne hırsız girmiş, yükte hafif eşyayı top
lamış, Bay Saminin ceketinin cebindeki 
paraları da almış, oğlu Feridin odasına 
girmiştir. Fakat Ferid birdenbire uyanıp 
ta hırsızı görünce ve üzerine saldınnca 
hırsız kaçmıştır. Ferid babasını uyandlr
mıf, Bay Sami karakola koşup vaktayı 
haber vermiş, fakat hırsızı yakalamak 
mümkÜn olamamıştır. Zabıta hırsızı a
ramaktadır. Bir iki gün zarfında yakala
nacağı umulmaktadır. 

Klzllcahamalltla oduı saluıtısa 
Kızılcahamam (Hususi) - Burada o

dun buhranı başlamıştır. Bunun sebebi 
kCS,lünün ruhsatname almıya yanaşma -
masıdır, vilayet orman müdürü Al.ieddin 
buraya gelmiş, köylünün ihtiyacı, karşı
lıyacak kat'iyata müsaade etmek için tet
kikata başlamıştır. 

Yolda Alman mühendise Diyarıbekirin dokuz 
boğumlu akreplerini anlatan müteahhit meğer bu 

mahluklan ömründe bir kere bile görmemişmiı 

Diyanbekirin havadan alınmış bir Tesm.i 

Diyarıbekir (Hususi) - 'lrendeyiz. J Diyanbekirln akrep masalcısı n' yetr 
Kompartimanda bize yol arkadaşlığı e - bozdu, bir ıekerlemiye huırlanıyor gibL 
den bir Almanla bir de Türk müteahhit Ahdolsun. uyutrnıyacağıın! •. 
var. Müteahhit yarım yamalak fransız - - Diyarıbekirde bulundunuz mu? .. di-
casile habire anlatıyor. ye mahmur gözlerini açtırtıyorum. 
Diyarıbekır ve havalisinden konuşu - - Her geçişimde bir kaç gün d~ilse 

yorlar. Müteahhidin çenesi kuvvetli Ak- bile, bir kaç saat kalırım! .. 
rep ve yılan mıntakası hakkında söyle - - İyi ki yaşıyorsunuz! .. 
diklerine inanmak lazım gelse felAket. Hayretle bakıyor. 
Bir kere: Diyarıbekirin adı büyük.mü§ - Siz oralarını hem de bir ecnebiye, 
amma oturulacak yer de değilmiş. Ne ha- oturulamıyacak kadar tehlikelt bir mın
vası, ne suyu hiç bir şeye benzemezmiş. taka gibi tanıttınız da! .. cDokuz boğumıı 
Yazın çöl kadar sıcak, kışın şimal kadar luların iğnesinden nasıl kurtulabildiği • 
soğuk olan bu yerlerde oturmak ancak nize şaşıyorum! .. 
kabadayı harcı imi~ Siyah :taşlı evlerin - Gamsız suratının rengi büsbütün koyu.. 
de insan, her lahza ölüm tehlikesi için- laşıyor. 

de yaşarmış. Dikkatsiz yürüyenin, cibin- - Birader! .. diyor ... Ben akrep görme-
liksiz yatanın vay haline!.. Gündüzleri diın ya .•. İşittiklerimi söylüyorum! .. 

* 
taş aralarında kızışan akrepler, ardı ar
dına yatakların üstüne doğru atılmağa 
başladı mı, son nefesini hazıria!.. Dokuz Birdenbire bir düdük sesi, koca loko -
boğumlusu rastlamasın! .. Günün birin _ motif duruyor ve Diyanbekir istasyo • 
de bir adamcağızın tam ağzına düşmüş. nuna giriyoruz. 
Biçare, ağzı açık uyurmuş. Tam dilini Ne gariptir ki karataşlı konne bir ev 
sokmamış mı mendebur hayvan!.. Ya yı- yığını yerine, heybetli Abideleri dört ya
lan derdi! ... Her evde her gün muhakkak na süzülen yepyeni bir mamure ile kar-
bir iki tanesi görülürmüş. şılaşıyoruz. 

Yol arkadaşımız bütün bunları öyle Diyarıbekirin meşhur kalesinin ana ka-
büyük bir heyecanla a.nlatıyor ki!.. pısı ist~~·onun iam karşısında. Ta~m • 

Alman mühendis kadar ben eni konu lanmak uzere bulunan muaz.zam bµ- cad
evham getirmeğe başlıyorum.' Gözlerim je, iki hasretliyi .birbir~~ .bağl.ıy.an bir 
önünde siyah taşlı, yolsuz ve iıb~desiz bir sna~et_ a~ı~.a ben~yor. Bırısı :arı~ın aza
şehrin cins cins akrep dolu sokakları can- metı, o~u~u fennın ve medenıyetın ışığL 
lamyor. Neredeyse bu taraflara geldiği _ Kalesının duvarları arasında ihmal e
me. geleceğime pişman olacağım. Bir u- dile edile bunalan koca şehir sanki ka • 
yan olsa soldan geri bıle edeceğim belki. hına sığmamış ve kalesinden taşarak: 

Yalruz, memlekete iş icabı gelmİJ bir cumhuriyetin demir ağlarının kıyılarına 
yabancıya bu mıntakanın bu derece fo.. doğru serpilmiş. Gaz ön.ünde, hızlı bir 
na tanıtılmasına müteessir olmamak müm ilerlemenin abideleri kaynaşan koca bir 
kün değil. sergi var. * Arabacılar, başka şehirlerdekinin aksi· 

Tren, cenup topraklannı aşıyor. Şark ne sessiz, sadasız müşteri bekliyorlar. Pa-
mıntakasının kapılarındayı~ zarlık etmek istedik. 

Dağ... Tünel!... Tünel... Dağ!.. Her - Belediyenin emrettiği ücretten fazla 
!ahza çe§it çeşit tünellerle sarmtışdolaşız. alabilir miyiz ki!.. 
Fennin kudreti, bu yerleri de hakimiye- Dediler. Bu yerlerde bir belediye var 
tine almış. Avrupa, Amerika şimendi - demek. Yalnız ismen mevcut bazı bele -
feı:ciliğinin en müstesna muvaffakiyeti diyelerimizin kulaklan çınlasın. Hama • 
bu kadar şerefli olabilir. Fevzipaşa • Di- lın, arabacının, hem de bir yabancıya be
yarıbekir yolu bu derece çetin \"e sarp!.. lediyenin emrinderı çıkamıyacağını söyle
T~tan engeller nasıl da ortadan kaldı - mesi ilk nazarda ve şehir lehinde ne gü
nlmış, en büyük müşküller nasıl da zel bir tesir uyandırıyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
yokoluvermiş. Burası demiıyolu değil, Şehre yaklaştıkça, karşılaştığımız te • 
güçlükler yolu. Bütün bu muvaffakiyet- miz giyimli bir kalabalık, gecenin tülle
leri elde edenin doğrudan doğruya Türk rine sarılıp oy.naşan caz ve saz nağmeleri, 
dehası olduSl1nu düşünmek insana ayrı uyanık bir şehre geldiğimizi anlatıyor. 

- Hasan Bey, hani bir ay 
kadar evvel halkın kolayca 
Jtarşıdan karjıya geçmesi 
için.. 

- Köprüye çiviler çak
mışlardı ya .. Şimdi de İstan
bulun daha birçok yerlerine 
bu çivilerden çakıyorlar. 

- Bu suretle iki adımda 
bir çivili kaldırımı bulup kar
pya geçebileceliz, 

Hasan Bey - Oyle amma 
otomobiller, tramvaylar çivi. 
siz yol bulup yürüyemiye
cekler. 

bir zevk veriyor. Bu hal, fena propaganda veya propa • 
İki dağ arasına serilmiş bir istasyonda gandasızlık yüzünden bu şehir hakkında 

trenden inen Alman, akrep diyarına git- binbir yanlış fikir edinen zavallı yaban -
tiğimi.zden dolayı bizlere için ic"n kim bi- cılara yeni bir ümit, tam bir iftihar ver
lir nasıl acıyor ve bu istasyonda inmek meğe kıifı. 
swetile ucuz kurtulduğunu düşünerek Sosyal bir kalkınmanın zengin bir fil-
ne türlü se' iniyor!.. mi önündeyiz. Şık bir bahçe. Müzik nağ-

Biz Ergani madenlerinin l:'teklerinden rneleri, zarif kadtn tuvaletlennin tülleri 
geçiyoruz.. Türk dehasının en kısa bir za- üzerinde uçuşuyor. Muhteşem bir tiyat
man içinde sanayi sahasında da neler ya- ro binası. Sadece şark illerinde değil, 

ratabileceğine en yeni vesikalar bu dağ- Türkiyede değil, A vrupanın büyük şe • 
lamı heybetli vücudunu sarmış. Dağlar birlerinde de dikkati çekebilecek muh -
ve madenler. bunllarcia da artık Fennin teşem bir abide. 
esiri. (Devamı ıı inci •'il/o.dal 



Adli tıb, mu teiis evkaf 
tahsildarında uyku 

hastalığı buldu 
Karışık bir safhaya giren davanın aydınlanması için 
tahsildarın suçu işlediğ~ zaman ayni hastalıkla malul 

olup olmadığı araştırılıyor 

SON POSTA 

HADISIEL~R 
KAIR2$DSO N fö)A 

23 Eylul 
Kış dünyanın kapısını çaldı: 

- Kim o? 
- Benim ben kış! 
- Şimdilik giremezsin! 
- Neye? 
- İçerde yaz var. Hele o çıksın! 
- Söyleyin yaza artık çıksın! 
Yaza söylediler: 
- Kış geldi! 
Yaz birdenbire şaşırdı: 
- Ne kış mı geldi, felaket! 
- Neye? 

EyJUl 24 

[Kadı gi;zile vrupa 
Fransanın ı kadın 
müsteşarile mülikat • 

Madam Brunschwig: " Şefiniz pek büyük, pek akıllı 
bir adam ... Şimdi Türk kadınına düşen bir vazife var: 

Durmadan, dinlenmeden çalışmak ,, diyor 
Yazan: Muazzez Tahaln Berkand 

-10 -

Evkaf idaresi tahsildarlarından Meh
med oğlu Haydar bir müddet evvel ihti
lAs suçuyla adliyeye verilmiş, tevkif edil
dikten sonra, Ağırcezada muhakemesine 
başlanılmıştır. 

disinde dimaği bir gayritabiilik 
cezadan kurtulamıyacağı işaret 

yoksa, _ o gelince benim gitmem lazım, hal- fi 
olun- buki benim elimde daha en aşağı bir ay-

Suçlu geçen celsede kendisinde dima
ği bir hastalık bulunduğunu ve bu hasta
lığın suçun işlenişinde amil olabileceğini 
iddia ettiğinden, Haydar müşahede altı
na alınması için, Adli Tıb müessesesine 
gönderilmi~tir. Haydarın muhakemesine 
dün de devam olunmuş ve Adli Tıb mü
essesesinden müddeiumumiliğe gönderi
len rapor okunmuştur. Raporda, suçluda 
uyku hastalığı denen, dimağ iltihabının 
bulunduğu ve bu halin şuur bozukluğu 
tevlid edebileceği kaydedilmiştir. An
cak, bu hastalığın suçluda cürmü işlediği 
zaman bulunup bulunmadığı tesbit edil
memiş ve eğer cürmü işlediği anda ken-

Bir inhisar memuru 
tevkif edildi 

İnhisar memurlarından Mehmed Ali 
hakkında zimmetine para geçirmek su
çundan tevkif kararı verilmişti Suçlu 
arandığı halde, bulunamıyordu. Mehrned 
Ali, nihayet yakalanarak dün adliyeye 
getirilmiş ve hakkındaki tevkif kararı 

infaz olunmuştur. Suçlunun .muhakeme
sine yakında asliye 3 üncü cezada başla
nılacaktır. 

Yeniden 36 geçit yeri 
yapılacak 

Köprü üstünde olduğu gibi Kara -
köyde de üç geçit yeri yapılmış ve halk 
dünden itibaren karşıdan karşıya bu 

muştur. 

Dunkü celsede, reis Vefik Onay Hay
dara bu hastalığa ne vakit tutulduğunu 
sordu. 

Suçlu tahsildar evvelce de ruhi ve zih
ni bir rahatsızlığa müptela olduğunu id
dia ettiyse de, kat'i bir cevab veremedi. 

İddia makamı ise, duruşmaya devam 
olunabilmesi için bu noktanın tahkiki la
zım geldiğini, aksi halde muhakemenin 
ilerliyemiyeceğıni söyledi. 

Bu kanşık vaziyetin, ancak Tıbbı Adli 
tarafından aydınlanabileceğini nazarı 

dikkate alan mahkeme heyeti, Tıbbi Ad
li meclisinden sorulması için, müzekkere 
yazılmasına karar verdi. 
Haydarın ceza ehliyeti olup olmadığı, 

ımcak o vakit anlaşılabilecektir. 

Yeni adliye sarayı için istimlak 
edilecek emlak 

Yeni adliye sarayının inşası için umu
mi menfaatler namına Divanyolu cadde
sinde kfün 43, 45, 37, 39, 41, 33, 35, 21, 23, 
25, 13; 13, 7, 9 ve Sultanahmed parkı so
kağında 1, 3, 5, 7, 11, 15 kapı No. lu em
lakin istimHiki kararlaştırılarak bu hu
sustaki istimlak haritası ile cetvelinin 
biri Firuzağa camii duvarına diğeri de 
Eminönü kaymakam ve Belediye şubesi 
müdürlüğü kapısına sekiz gün müddetle 
talik edilmiştir. Emlak sahiblerine ila
nen bildirilir. 

Kalb sel<tesinden ölen bir 
sarhoşu fareler yedi 

Çivili geçid yerlerinden geçmeğe baş _ Çemberlitaşda Vezir ~~ında 19 nu 

l t B ı d b . . . z· t B marada oturan ve çarşı ıçınde suculuk 
amış ır. un ar an ırısı ıraa an - . . . 
kası ile Akay binası arasında, ikincisi yapan 55 yaşında Hilmı adında hır a -
Ziraat Bankası ile Rıhtım arasında, ü- dam Qdasında ölü olarak bulunmuş -
çüncüsü ise Domuz sokağının karşı - tur. 
sında bulunmaktadır. Halkın bu geçid Üç çocuk babası olan Hilmi sarhoş
yerlerine alışabilmesi için belediye bir luğu yüzünden bundan bir müddet ev

usul vaz'etmiştir. Birbirine 50 şer met vel kansından ayrılmış ve Vezir ha -
re yakın bulunan geçit yerleri arasın - nında kiraladığı b'ir odada yatıp kalk -
da parmaklıklar yapılacaktır. Bu su - ,mağa başlamıştır. 

retle karşıdan karşıya geçmek isteyen- Hilminin mutadı olan saatte dışarı 

ler parnıaklıklan görerek kendi ken - çıkmadığını gören komşuları kapıyı 
dilerini ikaz etmiş olacaklardır. Par - vurmağa başlamışlar ve içerden ses a

maklıklar halk geçit yerlerine alıştık - lamayınca polise haber vermişlerdir. 
tan sonra kaldırılacaktır. Beyoğlu ka - . . . . 

d h ·1· d k"· ·· .. ı·· K k.. Polıs memurları kılıtlı bulunan ka -
zası a ı ın e opru us u ve ara oy . . . . . 
dahil olmak üzere yapılacak geçit yer _ pıyı kırdırarak ıçerıye gırmışler ve Hil 
}erinin mecmuu 36 yı bulacaktır. Bun- miyi yanında b'ir şişe rakı ve "Jiraz me
lar belli başlı olarak Pangaltı, Harbi- ze bulunduğu halde ölmüş olarak gör -
ye, Sipahi ocağı, Garaj, Taksim bahçe - müşlerdir. Hilminin yüzünün sol tara-
si, Karaköy, Taksim, Ağahamamı, Ga - fı fareler tarafından kemirilmiş ve o -
latasaray ve Tünel civarında yapıla - yulmuştur. 

caktır. Bu geçit yerlerinin bir aya ka - Hilminin belediye doktoru tarafın
dar ikmal edilmesi için çalışılmakta - dan yapılan muayenesi sonunda kalb 
dır. sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

CÖNÜL İSLERİ. 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Aksarayda Bay (R. E. A. 11.) ya: 
Siparişle, uzak diyarlardan zevce 

getirterek evlenmeyi insanlnt çok eski 
asırlarda yaparlardı. Bunu mahzurlu 
bulunca işi görücü usulüne döktüler. 
Ve nihayet en tabii ve doğru yola gel
diler. Yüzlerce senelik tecrübelerden 
çıkan ders sizin için de makbul olmak 
lazımdır. Düşününüz ki evlenecek olan 
sizsiniz, ağabeyiniz değil. Bınaenaleyh 
seçmeyi de siz yapacaksınız, başkası 
değil. Hem size başka bir şey daha 
söyliyeyim: İki erkek kardeşin, ayni 
ailenin iki kızı ile evlenmeleri bazan 
çok iyi semereler verebilir. Fakat ek· 
ıeriyetle tehlikelidir. Karar vermeden 

e\.'Vel üzerinde titiz davranılacek bir 
meseledir. 

* Bay (H. N.) a: 
İtiraf ederim ki anlamadım, anlıya • 

madım, biraz daha sarih, biraz daha 
vazıh olunuz ve mümkünse daha oku
naklı yazı ile yazınız. 

* Eskişehirden cMemleket çocuğu> 

imzasile mektup yollıyan okuyucu -
ma: 

cÇarşaf, §ehrin icadıdır. Köy cörtü> 
ile iktifa etti ve bunu da kendi arala -
nnda değil, yabancılara kal"şı kullan
dı. Elbette görecek, konuşacak, sevip 
sevcmiyeceğinize bakacak, ona göre 
kararınızı vereceksiniz. 

TEYZE 

lık stok sıcak var. 
- İşte bu olmadı. 
- Kıştan bir ay daha izin alsak. 
Kışa haber verdiler: 
- Yazın elinde epey mikdar sıcak kal

mış. Onu s:ırfedebilmek için bir ay daha 
dünyada kalmak müsaadesini istiyor. 
Kış kızdı: 

- Aklı nerede idi, şimdiye kadar sar
fetseydi. 

- Ne yapsın hesaplıyamamış .. 
- Ben kapı önlerinde bekliyemem, 

hemen çıkıp gitmesini istiyorum. 
- Etmeyin eylemeyin, bari bir iki gün 

müsaade edin. 

Kış başını salladı: 

- Haydi ne ise, dedi, bu seferlik üç 
gün müsaade ettim. Üç gün daha kalsın! 

Yaza geldiler: 
- Kış, dediler, sana ancak üç gün mü

saade etti. 
- Üç gün ha, elimdeki stok sıcağı ne 

yapayım? 

- Ne yaparsan yap, üç günde sar!et! 

- Çaresiz öyle yapacağım. 

Beynelmilel Kadınlar Birliğinin ıstanbu ldaki kongresine Madam Brunschwig de 
qtirak etmi§ti. 

Maarif müsteşarı Madam Brunschwig- - Yeni doğan çocuklar evvell ccreche• 
den bir randevu alabilmek için, günün denilen ve bazısı hususi, bazısı da 
muhtelif saatlerinde evine telefon et - devlet idaresi altında olan müesseselere 
mem takarrür etmişti. Blum kabinesi emanet edilir. Buralarda yavrular sıhhi 
düştüğü gündenberi kendisini bulmak bir şekilde yedirtilir, uyutulur, gezdi -. 
imkanı kalmamış gibiydi. İlk günleri, a- rilir ve akşama kadar, yani anaları gelip 
cemilikle, vakitli vakitsiz telefona asıl - alıncıya kadar muhafaza edilir. Üç ya • 
maktan çekinmişken, sonradan bekle • ,şmdan büyük çocuklar için cana mek ~ 
mekle bir netice çıkmıyacağını anlıyacak, tepleri> vardır. 

Ve yaz bir aylık sıcağı birden ortaya ne olursa olsun, kat'i bir cephe almak la- Bu hususta daha fazla rnalUmat ala -1 

koydu. ı.ım geldiğine karar verdim ve faaliyete bilmek için isterseniz sergide ckadın vt; 

* 
Bu hadisenin vukua geldiği gün tak

vimler 937 senesi eylfılünün 23 üncü gü
nünü gösteriyordu ve rasadhane her ta
rafa yirmi altı senedenberi böyle sıcak 
görülmediğini bildirdi. 

geçtim. çocuk> paviyonu müdüresine benim ta-
- Allo ..• Madam Brunschwigle konu- rafımdan müracaat ediniz. 

şabilir miyim? Brunschwig, büyük bir nezaketle ba -
- Kimsiniz efendim? na kartını uzatırken ben hemen başka 
- Türk gazetecisi Berkaııd. bir suale geçtim. 
- Madam dışarıya çıktı. Yann sabah - Düşkün kadınları korumak ve fuh-

dokuz buçukta arayınız. şa mani olmak için ne gibi tedbirler a -
1smet Hulusi Ertesi sabah gene ayni nakarat... lınmıştır? 

Nihayet bir gün, sekiz bu~ukta kendi - Bu sualim onu çok aJakadar etmiş ola-
Beyoğlu hastahanesi genişletiliyor sini telefonda yakaladım. Kaçamak ya - cak ki cevap verirken sesinde acılaşan 
Beyoğlu belediye hastanesi evvel _ pamadı, saat ikide dairesinde beni bek - bir ahenk vardı: 

ce yalnız yaralılar için açılmıştı. Hal _ liyeceğini söyledi. - Maalesef hiç bir tedbir alınmamış -
buki hastanede her türlü hastalıklara Burası, muhtelif sokaklara kapısı olan tır. Biz bu hususta çok mücadele edi • 
d bakılmakta ld - d t t büyük bir avlunun etrafını çevrelemiş es- yoruz ve hükumetten, fuhşu tamamile 

a o ugun an mevcu e - ki b" h b" b' K' bil" k t . . d ğ'l d b h' -sisat ihtiyacı karşılamıyacak kadar az _ve ıraz arap m ı~a. ım ır aç mene mesını e ı , sa ece unu ıma,, -
.... lın.. h t t · kl' ·k yuz sene evvel yapılmış. ediyor gibi bir vaziyet almamasını iste • 

goru uş ve as ene esısatının, mı B" d b . b- "k b' b kl 
t ·bat - 1 k .1 ır o acı enı uyu ır e eme sa - diğimiz halde, dediğim gibi, şimdiye ka· 

ter ı ının çoga tılmasına arar verı -
1 

d . k b" k .. 
1
. 

miştir. onun an geçıre~: ır aç gun evve ıne dar hiç bir şey yapamadık. 
kadar maarif musteşarı olan ve kendi - - Genç kızlan evlenmeğe teşvik için 

Gözlük kullanmalı 
Sporda muvaffakıyetin 
Bir sırrı mıdır? 

sinden pek çok bahsedilen bu büyük propaganda yapılıyor mu? 
Fransız kadınının yanına götürdü. - Çalışan kı7.ın evlenmesi daha güç o-
Odanın büyüklüğü kadar, uzun boylu luyor. Bunlar hayatı yakından görüp an· 

ve kibar tavırlı müsteşarın hali de içeri ladıkları için laalettayin karşılarına çı -
girenlerin üzerinde müe~ir. Uzun boylu, kan birisini değil, kendi seçecekleri bir 
gümüşi saçlı, şişman, fakat zarif bir ma- kocayı istiyorlar. Bu böyle daha iyi olu-

--.:: dam yavaşça ayağa kalkarak yaklaştı: yor. Kadınların, aileden uzaklaşmak için 

Bütün dünyada, aUetizm sahasında, 

hava yarışlarında, golf ve diğer spor -
larda gözlük kullananların daha fazla 
muvaffak olduğunu görüyoruz. 

Mesel~, şu resmini gördüğünüz Ame -
rikalı yüzbaşı G. Eyston, Thunderbolt 
yarı§ otomobilini kullanır, ve cehennemi 
sür'at rekorunun sahibidir. Gözlüklü .. 
dür. 
Dünyanın en hızlı bir mil koşucusu 

Wovderson da hakeza gözlüklüdür. 
Geçen hafta kral kupası tayyare ya -

· nşını kazanan Gardner de gözlüklüdür. 

Gardner, geçen sene de bu yarışın birin
cisi olmuş, fakat gözlük kullandığı için 
(B) şahadetnamesini alamamıştı. 

Kriket ıampiyonu Bowes de gözlüklü 
olmasına rağmen en müthiş oyunculardan 
biridir. 

- Buyurunuz, oturunuz. değil, fakat aile hizmetinde erkeklerle 
Yaldızlı koltuklardan birini çektim. ayni sıfatla çalışmaları için tamamile 

Madam Brunschwig de masasının başına serbest olmaları lfiı.ımdır. 
oturdu. Zeki bakışları, yüzünün iradeli Madam Brunschwige sorulacak bir çoı 
çizgileri ve burnun mağrur ifadesi bir suallerim daha vardı. Fakat bir düzüy~ 
saniye için beni meşgul etti, fakat he - çalan telefon onun ne kadar meşgul ol
men kendimi topladım. duğunu gösterdiği için cesaretim kırılı • 

- Sizi bir düziye telefonla ve mek - yordu. Maarnafih son bir sual sormaktan 
tupla rahatsız ettiğim için affınızı rica kendimi alamadım. 
ederim. - Bir kaç sene evvel beynelmilel ka· 

Yüzünden, şaka ile ciddi arasında bir dm kongresi vesilesile İstanbula gelmiş· 
gölge geçti. tiniz, Türkiye hakkındaki ihtisaslarmızı 

- Doğrusunu isterseniz, çok meşgul lfıtfen söyler misiniz? 
olduğum bu sırada biraz içimi sıkmadı - O dakikaya kadar yüzünde ağır ve cid-
nız değil. di bir nikap taşıyan maarif müsteşarı 
Dudakları gülümsüyor, fakat yüzünün birdenbire neş'elenerek doğruldu. 

manası ağır ve ciddi. Gözlerinde cbana - Güzel memleket .. Şirin halk .. Bü • 
ne soracaksınız?> diyen bir ışık var. Bu yük, çok büyük inkılap! Oradan çok bü· 
bana cesaret veriyor. yük bir hatıra saklıyorum. Hele büyük 

- Fransız kadınının hükumet işlerin- Şefiniz! O çok akıllı ve mütevazi bir a• 
de mühim vazifeler alınaları, sosyal ba- damdır. Avrupada bugün yaşıyan baş • 
kımdan bir değişiklik yaptı mı? ka büyük devlet adamları gibi bir düzi· 

Tereddüt etmeden ve büyük bir ka - ye kendisinden bahsettirmek istemiyor. 
naatle cevap verdi: O, memleketi için faydalı gördüğü her 

- Evet, kadınları erkeğin vesayetin- gayeye doğru büyük bir tevazu, fakat 
den kısmen kurtaran bazı değişiklikler sağlam bir irade ile yürüyor. Onun Türk 
oldu. Meseli şimdiye kadar evli bir ka- kadınına erkeklerle müsavi haklar ver -
dırun kocasından ayn bir pasaport alma- miş olması, terakki yolunda atılmış en 
sı kabil değilken bugün mümkündür. büyük bir adımdır. 
Bundan başka kadınların çalışma saha - Hem konuşuyor, hem de yanındaki kü
sını tahdit için ortalıkta uyanan cereyan tüphanede bir şeyler arıyordu. Nihayet 
durdurularak bu tehlike bertaraf edil- bulduğu bir gazeteyi bana uzattı: 
di ve kadına daha geniş çalışma imkan - - Bakınız, La Françoise (Fransız Ka-
lan verildi. dını) isimli bu gazete 29 senedenberi ka-

- Çalıpn kadınların çocukları nere- dınlara haklannın verilmesini bağıra ba· 
lerde ve nasıl bakılıyorlar? ğıra istiyor. {Devamı ll inci .ıwfadil.l 
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Haftanın filmleri 

Marie Bell La Garçonne filminde 

"Saray. sineması: ı "Sümer,, sineması: 

(La garçonne) Vicdan mücadelesi 
Oynıyanlar: Marie Beli, Henri Rolland, 

Maurice Escande, Jacques Catelain. 
Lerbiyer sermaye vazetmek suretile 

seri halinde otomobil yaptırmak arzusun
dadır. Fakat parası yoktur. Diğer taraf
tan baldızı zengindir. Monikün Lerbiycr 
ile evlenmesi neticesinde her iş yoluna 
girecektir. Monik serbes tavırlı bir kız
dır. Blanche ve Boiseleux adında iki mu· 
harrir ile çok samimidir. 

Vuku bulan davete icabet eden Monik, 
yaşadığı muhiti teessüfle terkediyor. Ve 
yeni muhitine istemiyerek dahil oluyor. 
Bir akşam suvarede bulunan Monik is -
tikrah ederek kaçacağı sırada Vianeuret 
ile karşılaşır, hoşlanırlar. Nişanlanmaları 
takarrür eden. Bir akşam iki genç otu
rurlarken masalarına bir kadın gelir. 
Kendisinin delikanlı ile münasebette bu
lunduğunu, hatta üç yaşında bir çocuk -
ları olduğunu söyler. 

.Bunun üzerine Monik kalkıp gider. Ke
derini unutmak için Pariste bardan bara 
girip çıkar. O sırada vefat eden teyzesi 
bütün servetini ona terkeylemiştir. Mo
nik tam manasile bir erkek tavır ve va
ziyeti takınır ve bir antikacı ve deko -
rasyon mağazası açar. Boiseleux ile bu -
luşur ve gitgide sefahate dalar. 

Boiseleux ise Moniki sevdiğini anlar. 
Fakat onun kıskançlık sahneleri Moni

ki çileden çıkartır. Tam o ıırada Moni -
kin eski sevgilisi Blanch~ Parise gelir ve 
Moniki görür. Monik ona her şeyi anla • 
tır. Blanche, aralarını bulmayı vaade -
der. Eve geldiği vakit Boiseleux bulun
maz. Avdetinde onlan birlikte görünce 
rövelverini ateşler. Blanche yaralanır. 

İşin vahametini anlıyan Boiseleux 
kendilerini bırakır ve seyahate çıkar. 

Onlar da saadete ulaşmağa koyulurlar. 

"/pek,, sineması: 

Maça kızı 
Oynıyanlar: Pierre Blanchar, Made -

leine Ozcray, Andre Luguet, Marguerite 
Moren o. 

Vak'a eski Rus idaresinde geçmekte -

dir. Kontes Tomski hayli yaşlı olmasına 
rağmen gönlü taze kalmış bir kadındır. 

Söylenenlere bakılırsa kontes bir kumar 
hilesine vakıf bulunmaktadır. 

Mülazim Herman cesur bir delikanlı
dır. Herkes kendisini sevmektedir. Fakat 
çok fakir olması dolayısile eğlence yer -
]erine devam edememektedir. Bir gece 
askeri klüpte kontesin kumar sırrından 

bahsediliyor. (Herman) bu sırrı ele ge -
çirmeğe azmediyor. Bunun için kontesin 
kapısının önünden ayrılmıyor. 

Kontes Tomskinin evlatlığı Liza kapı-

nın önünde dolaşan zabiti kendine aşık 
olmuş sanıyor ve zabit ile tanışıyor. 

Bir gece Liza zabiti odasına alıyor. Ba
lodan avdet eden kontes odasında soyu
nurken karşısında mülazimi görüyor. 
Herman kumar sırrını öğrenmek için 
kontesi tazyik ediyor ve ihtiyar kadın 
korkusundan derhal ölüyor. Ölürken ku
mar sırrını söylüyor. Bunun üzerine ku-

marhanelere devama başlıyor. Fakat mu
vaffak olmuyor. Son parasını da kaybedi
yor. Tam intihar edeceği sırada LizayJ 
görüyor ve bu sayede yeni bir hayata ve 
saadete. kavU§Uyor. 

Oynıyanlar: Renee St-Cyr, Jean Gal -
land, Jules Berry, Signored. 

Ressam Denis Grand bir vakitler çok 
büyük bir şöhret kazanmıştı. Kibar ve 
mahir bir ressam idi. Fakat maceralar 
peşinde koşmak hevesinden dolayı ya -
vaş yavaş san'atini ihmale koyulmuştu. 

Karısı bu yüzden boşanmağa karar · ver
mişti. Karısının avukatı, maksadına mu
vaffak olmak gayesile ressamın çılgınca 
sevdiği J enny adındaki müzikhol artis -
tini elde eylemek ister. Jenny, vaziyeti 
öğrenince büyük bir hiddete kapılır. 

Ertesi gün Seine nehrinden J enny'nin 
cesedi çıkarılır. Zabıta tahkikat ile meş
gul olur. J enny'nin cinayete, intihara, ka
zaya mı kurban gittiği araştırılmaktadır. 

Jenny o gün boynuna ressamın hediye 
eylemiş olduğu kıymetli gerdanlığı tak
mış bulunuyordu. Halbuki nehirden çı

karıldığı vakit gerdanlık yoktu. 
Şüpheler hep ressam Denisin üzerin -

de toplanır ve az sonra tevki! edilir. 

A lkazar sineması: 

Bay Tekin 
Afrikada 

.filmden bır sahne 
Bir müddettenberi meçhul elektrik 

kuvvetleri dünyayı altüst etmektedir. 
Bruce Gordon adındaki bir mühendis bir 
makine icad etmiştir. Bu makine sayesin
de Afrikanın merkezinde büyük ve kuv
vetli bir elektrik merkezinin mevcudi -
yeti keşfedilmiştir. 

Bruce Gordon bu meçhul ve muazzam 
merkezi :meydana çıkarmak üzere üç ar
kadaşı ile Afrikaya yollanıyor. Ellerin -
deki makine sayesinde elektrik merke -
zini buluyorlar. 

Profesör Zolok namında çok ıeki bir 
deli eski zamanlarda muhteşem bir me
deniyet merkezi olan Ligurie şehrini da
ha evvel bulmağa muvaffak olmuştur. 

Şehrin bir afet neticesinde altüst olma• 
sı neticesinde bu kuvvetli elektrik maki
nelerinin hepsi mahvolmuştur. Zolok bir 
hayli uğraştıktan sonra bunları yeniden 
yapmıştı. 

Bu maksadına muvaffak olmak için de 

Zolok alim bir adam olan proksör Mag
nus ile kızı Maçayı kaçırmıştı. Bunlar Zo
lok nam ve hesabına çalışıyorlar. Zolo
kun devasa zencilerden müıekkep hiz -
metkar ve askerleri de vardı. 

Bir çok tehlikelerden sonra Brnce Gor
don ile kızı Maçayı buluyorlar. 

Maça onlara her şeyi bildiriyor. Bruce 
ve arkadaşları Zoloka taarruz -ediyorlar 
ve onu esir ediyorlar. 

SON POS T A 

l l 
Yugoslav ve Yunan 

güreşçilerile 
yapılacak maç14ar 

Müsabaka1ar Cumartesi 
ve Pazar olmak üzere 

iki gün devam edecek 

İzmirde yapılan beşinci Balkan mü
sabakalarından dönen Yunan ve Yu -
goslav güreşçileri, bu hafta İstanbulda 
iki müsabaka yapacaklardır. Bu müs.ı
bakaların birincisi Cumartesı günü Bel 
grad - İstanbul arasında, ik:ncisi de A
tina, İstanbul arasında yapılacaktır. 

Müsabakalara saat üçte başlanacak 
ve ilk gün mıntaka başkanı .Muhittin 
Üstündağ Şeref stadındaki güreş yeri
nin açılışı münasebctile bir nutuk söy
liyecektir. 

Pazara Heybelide heyecanh 
müsabakalar var 

Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği yel -
ken ve yüzme müsabakalan 26 eylUl pa
zar günü Heybeliadada yapılacaktır. 

Bu müsabakalar üç kategori olarak 
tertip edilmiş olup 12 yaşına kadar olan
lar, 12 den 16 yaşına kadar olanlarla 16 
yaşından yukarı olanlar için ayrı ayrı 

yarışlar yapılacaktır. 

Küçükler arasındaki müsabakalar, 50 
metrelik mesafede serb~st, sırtüstü, ve 
kurbağalama olarak yapılacaktır. 

Ortancalar arasında serbest. sırtüstü 

ve kurbağalama müsabakaları 100 met
re üzerinde olacaktır. 

Büyükler arasındaki müsabakalar ise 
100 metre sırtüstü, 200 metre kurbağala
ma, 100 metre serbest olarak yapılacak
tır. 

Snvfa 7 

Hapishanede y tarken 
şair olan esk · b · r hırsız 

* * * Artık şiir beni sarmıya başlamıştı. Kağıt kalem 
kullanmak iznim çıkınca, saatlerce höcreme 
çekıliyor, muhayyilemi zorlıyarak kağıda bir 

şeyler dökme~e uğraşıyordum 

Muharrir ve münekkid Sir John 1 
Squire'in yardımı ile ve mahkeme kara- ı 
rile geri kalan cezası affedilerek hapis - ) ' 
haneden çıkan F. A. Stanley evlere gi -
rip hırsızlık etmek, hırsızlığı kendisine 
meslek ittihaz etmek suçile üç sene hap
se mahkum edilmişti. Geçirdiği bu şaya
nı hayret istihaleyi bakınız şimdi bir şair 
olnn eski hırsız nasıl anlatıyor: 

* Daha çok olmndı. Bir kaç dakika evvel, 
mahkemede reisin karşısında ayakta di -
kilmiş duruyor ve asabıma hlıkiın olamı
yarak tirtir titriyordum. Reisin söylediği 
sözler, verdiği nasihatler hala kulağım -
da çınlıyor: 
. Stanley, sen gayet talihli bir adamsın, 
birisi gelip te hakkında şefaatte bulun -
masaydı, hüküm çok ağır olacaktı. Eğer, 
bundan sonra bir kere daha buraya dü
şer, mahkumi) et yersen, cezan beş sene 
adi hapis, beş sene de nazari hapis ola
caktır. Bunu iyi bilmiş olu!.. 

Yemin ederim, şerefimle sizi temin e
derim ki, 10 senelik hapis yemek gibi bir F. A. Stanley 
suç işlemiyeceğim, doğru yoldan ayrıl - Artık şiir beni sarmıya başlamıştı. Ha
mıyacağım. Çünkü arkamda münekkid pishanede bir müddet bulunduktan son
Squire gibi bir hamim var. Üstelik beni ra, kağıt kalem kullanmak iznim çıkm-
seven arkadaşlarım da beni yazmıya teş- ca, saatlerce höcreme çekiliyor, muhay-
vik ediyorlar. Eh, ben de yazabı.leceğı·me yilemi zorlıyarak, kağıda biı' şeyle dök-
inanıyorum. Sonra, bir tabi de beni lanse meğe uğraşıyorum. Dışarıdan serbest 
etmeğe, eserlerimi basmıya söz verdi. dünyadan gelen haberler, hissiyatımı gı· 

Ben, hakiki mesleğimin, hırsızlık, ev cıklıyor, heyecanımı tahrik ediyor ve 
soymak değil, şiir ve edebiyat olduğunu kuvvetli şeyler yazmama vesile oluyor _ 
neden sonr"' anladım. Bunu anJayıncıya ~ du. Bir gün, annemin ağır bir ameliyat 
kadar da hayatımda bir çok eğri yollara geçirdiğini haber aldım. Hemen oturdum, 
saptım. Bunu itiraf ederim. ve on beş dakikadan daha az bir zaman-

Bundan başka küçükler arar;ında 4 X 50, 14 yaşımda idim. Mancesterden Lon - da, anneme karşı olan minnet, sevgi ve 
ortancalar arasında 4 X 100, büyükler a- draya giden bir trenden atlarken yaka - müşfik hisleriıni ifade eden bir şiir yaz · 
rasında 4 X 200 metre bayrak yarışları landım. Beni ameli hayat mektebine ver-
da vardır. Atlama müsabakaları 3 metre diler. Burada, iyi şeyler öğrenecegwime, dım. Bir keresinde de İrlandalı kapıyoldaş-
tramplen ve beş metre kuleden atlama o- &ksine hep fena şeyler öğrendim. }arımdan birinin başka bir yere sürül -
larak yapılacaktır. Fakirliğim, üstelik bir iş bulabilmek düğünü duyunca, yeis ve kederimi söy-

Programa ayrıca yelken müsabakaları için lfızım gelen istidat ve kabiliyetimin liyen bir manzume kaleme aldım. 
da konmuştur Do .. rt ada arasında bı·r de olmayışı, beni büsbütün şaşırttı, yolumu İ · Hapishane kütüphanesinde meşhur n-
su topu müsabakası yapılacaktır kaybettirdi. Yaş· amak irin çaldım. Ve kaç • :ı giliz şairi Rupert Brookun külliyatı var-

K d 1 d d 100 kereler yakalanarak hapishaneden ha -a ın ar arasın a a metre ser - dı. Beni coşturan, bana şiir zevkini ve . 
b ·ı 3 t t 1 pishaneye sürüklendim. Ömrümün kısmı est ı e me re ramp en atlama vardır. ren amillerin başında bu bayıldığım şair 

Müsabakaya girecekler cumartesi gü- azamı hapishanede geçmek mukadder - ve eserleri de geliyordu. 
·· kad H b ı· d 1.. d eli sanki. .. Serbest kaldığım zamanlar 0 nune ar ey e ıa a p ajın aki me - Hapishanede hiç te akıllı, uslu ve ses-

.. t d kl d kadar azdı ki ... Nihayet ıl930 v. ılında beni mura muracaa e ece er ir. siz mahpuslardan sayılmazdım. Çok ke-
Dartmoov hapishanesine gönderdiler. Müsabakalarda derece alanlara madal- reler cezaya çarptırılarak höcremde kit-
Burada yan gelip keyfi:ne bakacaktım. 

ya verHecektir. Müsabakalara saat iki- palı kalır ve o zamanlar, bol bol diişü -
de başlanacaktır. Buraya gelir gelmez, dahili nizamna - nürdüm. Bittabi o vakit, ne kalem, ne de 

S 1 
. d d melerin hilafına üç kişi ile ahbaplığa baş- kağıt, hiç bir şey vermezlerdi. Ben de 

OYyetler zmır 0 8 müsabaka fadım. Bunların hem edebi, hem de cinai yazamadığım için, şiirlerimi kafamda ha
ya pacaklar temayülleri şayanı hayret derecede kes- zırlar, sonra serbest kalınca not dcfteri-

kin idi. Bit şeyler yazıyorlar. karalıyor- me çekerdim. 
İzmir, 23 (Telefonla) - · Yakında lar ve birbirlerine okuyorlardı. Ben de Şairliğime inanan ve bu yolda teşvik 

memleketimizi ziyaret cciecek olan Sov hevese, aşka geldim. Onlar yazar da ben eden hapish&ne müdürü ve arkadaşları, 
yet Halkevleri sporcuları İzmirde de yazamaz mıyım, diye düşündüm. Müsaa- bana bir imtiyazı mahsus olmak üzere 
iki futbol müsaba.kası yapacaklardı•. de edilen bir kaç kitabı hatmettim. Ve bir bir kaç tane not defteri verirler. Her tür· 
Bu müsabakalara Izmir Halkevi takı - gün, hapishanede bize verdikleri dua ki- lü kolaylıklarda bulunurlardı. 
mı İzmir muhtelitini teşkil eden en tabının içinde bulunan bir duayı yük - Bir seferinde hastalanmış, hapishane-
kuvvetli kadrosile ~ıkacakbr. sek sesle okumaktan kendimi alamadım. nin hastanesine nakledilmiştim. Orada 

lngiltere lik maçları Vezni, kafiyesi' ve hele 'kelimeleri o ka- kilise ve din aleyhine olmak üzere iki ma
da hoşuma gitti ki, adeta beynime nakşe- kale yazdım. Bu sırada hapishanede hu -

İngiltere lik maçlarının yedınci haf- dildi. (Devamı 11 inci sayfada) 

~meyun~ni~ndem mühım m~ ~~~============================~ 
kral kupası galibi Sunderland ile ıne.s -
hur Arsenal arasında yapılmıştır. Bu 
maçta 68,000 kişi bulunmuştur. Müsa
baka Arsenal lehine 4 - 1 gibi büyük 
bir sayı farkile neticelenmiştir. 

Arsenal bir puvaııı noksan oldu -
ğundan likte ikinci vaziyettedir. L~k 
şamp'iyonu Mancester takımı da İngil
tere dördüncüsü Deroi Kantry takımı
nı 6 - 1 mağlup etmiştir. 

Fenerbahçe klübU muessisler 
hey'eti toplantısı 

Fenerbahçe Spor Klübü Başkanlığından: 
Müessisler hey'etl 2819/937 pazar günü 

saat ıo da klüp merkezinde toplanacağın -
dan müessis arkadaşların hazır bulunma. -
lannı rica ederiz. 

Altmordululara 
Altmordu Başkanlığından: 

Gazetelerle müteaddit defalar llfln edilen 
kongre mukarreratı ve yasa muclblnce klii -
bün mesaisine senelerdir ademi iştirakle 3 ay 
da taahhüdünü ifa etmfyen azanın klüble alfi 
kasının kesilece~i mukarrer ve muharrerdir. 

1937 Eylfıl nihayetine kadar idare hey'e -
tine offahi veya tahriri müracaatla t.aah -
hütlerini ifa edip makbm alaralı' t.aadldl ta
;rıtıarı son defa rJca olunur-

... 
Düzcede b11kımsız 
Kalan güzel bir cami 
Düzce okuyucularımızdan i. K. O yazıyor: 
Düzcede harikul~de nakışlarla süslü 

bir camı vardır. Bu cami şehrln ve çar
şının en münasip bir yerlndedlr. Wiklll 
harbinden sonra bir çok paralar sarme 
tamir ve tezyin edilmiştir. 

Cami havagazı ve elektdk tesisatına 
sahiptir. Fakat ne çare t..I her Uıratı elek
trikle ışıldarken burası dışarıdan getiri
len blr ikl fener mumunun lşığıle aydın
lanır. Diğer taraftan kubbeleri de bakım
sız kalmıştır. 
Vakıfların her taraft:ı imar edildiği 

bir sırada bu camUn bu acıklı hallnln na
zarı dikkate alınmasını d1lerlm » 

* Okuyuculanmızm sorgularına 

Cevaplar 
Beylerbeyinden Niyazi Aksuya: 
- 1'1krlnlz iyidir. Fataı fimdillk blr 

esbabı muclbe yaratmak güçtür. Zamanı 
gelince avdet ederiz! 

* Balıkesir villiyetı Konakpınar nahiyesi 
Klrazpınar köyünden Mehınede: , 

- Mevzuu bahsettiğiniz meseleyi bir 
mektupla tayyare cemiyetine bUdırecelc 
olursanız. - iddia ettiğiniz suHstlmal doğ
ru ise - hayır işlemiş olursunuz. 

Samsun 
Gürkana: 

* okuyucularımızdan Ahmeı 

- Mevzuu bahsettiğiniz gazctcni•1 ya
zınızı niçin koymadı~mı blttntl b!lcme -
ylz. Bu hususta blr şey öğrenmek kabil 
olsa idl, sizi tenvir etmeğe çalışırdık. 

* Şişli Sadlç sokak No. 13 de Celal: 
- Size İstanbul san'at mektebini tav

siye ederiz. Sultanahmettedlr. Kayıtlar 
kapanmak üzeredir. Mevcut evsnfınız bıı 

mektebe girmenlJe müsaittir. Acele edi
niz. 



8 Sayfa 

Tü:k Tarih Kurultayında: • •• . T r h r 
ınamo ve pro1ektorler... (Bqtaraf'1indsayfaıla) 

v • u dl rr fıl Hasan R~d Tankut, (dil ve ırk müna-
.ı azan. n.a rcan .na 1 sebetleri) hakkındaki tezini, profesör 

Türk 'tarih Kurultayında liergün bir fa dileriz. Persson, (tarihten önceki Yunanistan 
çok hakikatler aydınlanıyor. Yahut ka- * ile Küçük Asya arasındaki milnase -
ı·anlıkta kalanlara, karanlıkta yürüyen- Seneler s8ylemediler. Daha düne ka- betler) e dair tezini, profesör Rohde, 
lere ıŞ'lk veriliyor. Hatta ilmin çetin ''e dar medreselerde okutulan ~titablarda (Roma ve Anadolu ana ilAhesi) isimli 
dik yokuşuna tırmananlara yardım edil- şu sözler vardı: tezini, profesör Dr. Ruhen, (milAddan 
diği gibi, bu yoldan ürken veya şikAyet - Türkün tarihi yoktur; Türkün ta- 1000 sene evvel Asya içlerinden mu -
edenlere kuvvet aşılanıyor. l.rihi islam olmalarile başlamıştır. haceret eden Hindistanın demircileri a-

0 yüksek ve muhterem muhit içinde Brakisefal Türk kafasının taşıdığı de- rasında) adlı tezini, profesör K. Erim, 
okunan tezleri, gafilleri kendilerine ge- hayı kavrayamıyanlar çoktu. Hele onun (Sümer riyaziyesinin esas ve mahiye -
tirmek içjn gürliyen vakur sesleri din· dünya felsefesindeki parlak ve hakim tine aid rapor) unu tebliğ etmiştir. 
ledikçe insan kendi kendine soruyor; mevkii asırlarca kara bir perde ardında B Seksiyonu da nynca toplanarak ruzna-

- Ne çok karanlık noktalar varmış! bırakıldı. Biz söylemiyoruz. Aşağıdaki meslndeki tezleri dinlemiştir. 
Umumi Toplantı 

Yahut: sözleri büyük bir Alınan profesörü olan Kurultayın üçüncü umumi toplantısı ö~ _ 
- Karanlıkta kalan, yanlış yollarda Von Aster, illin yolunda ağaran beyaz leden sonra Dolmabahçe sarayında, mutad 

yürüyen zavallılar ne kadar çokmu§? sakal ve saçlı başını yükselterek hay· salonda muayyen saatte yapılllllftır. Ata -* kırdı: tlirk kongreyi teşr:lt ederek l\zıı tarafından 

Dedik ki: İnsanlnr dünyanın her yerin· - Türk felsefesi müstakil bir tefekkür büyiik hürmetle seUimlanmıb, hususı loca -
larmda Müdafnai Milliye Bakanı Kl\zım öz

de a~ ni zamanda ve ayni şekilde, yerden karakteri taşımı~tır. Garbın ilmi ve tek- alp ve Dahlllye Bakam Şükrü Kaya ııe bir. 
ot bıtcr gibi var olmamışlardır. Bunların nik hükimiyeti ile, şarkın, ruh enginle- llkte oturmuşlardır. 
ka) nagr Orta A .. adır. Mademki insanlık rini kuvvetli ve derin anlayışını birleş· Kongreye, fnhrt başkan Cenevre üniver
muayven bir kaynaktan çıkrmştır, ilk tirmelidir. Bu yolda ehemmiyetli rol sitesi profesörü Plttnrd riynset ctmııtir. Pro
m denıyetin de oradan çıkmış olması ta- Türk milletine mukadderdir. fesörün riyaset mevkllne geçmeslni kongre 

Azası hararetle alkışlamıştır. 
biidir. * Sekrcterllkleri Bayan Faklhe özmen ve 

Bunu şüphe ile karŞ'llıyanlar oldu. Büyük Türkü çekemiyenlerin müga- ismall Müştak Mayakon yapm~lardır. 

l~ylfı.I 24 

•• t ın 4üncü g 1 
•• nu 

Yukarıda Profesör Bittard riyaset mcvk ifnde, aşagu:la: Profesör Fuad Köprülü, 
Bayan Delıenbach ve Profesör Von Aster 

Maruf Alman Profesörü Menghin de Hi.talan da kıskançlıkları derecesindedir. Evvelki celsenin zabıtnamesi Bayan Fa - • ı İkinci celse 
bu büyük davayı kavrayan azizlere ilti- Bir milletin medeni vasıflarının başlıcası klhe Özmen tarafından okunarak aynen ka- 16,SO da kongre yeniden toplandı. Rlynstt 
fıak etti. o da, ikinci Türk tarih kurulta- amme ve devlet hukukunu yaratmış ol- ~e~e:l:d~~o~~~~nM~:r:ı:.~=~tfr~çı - Dün ne oldu; mevkllnde Kültür Bakam Saffet Arıkan var-
yının üçüncü toplanşnda, dünyanın en malarıdır. Büyük fil.imimiz Profesör Dr. Profesör !Uenghin'ln tezi bugün ne 0laCBk?. dL Atntürk beraberlerinde BaşvekAJ.et Vctı. 
büyu .. k ask.erlık, devlet ve tefekkür da· Fuad Köprülü bu vadideki bir mügal€l- Profesör Menghln, (Mllii.ddan evvel üçün- ll CelAI Bayar olduğu halde kongreyi tak!P 

(Baştarafı l inci sayfada) buyurmuştur. 
hisi önünde, dünyanın büyük alimlerile tayı tarihin elile ve tarihin kuvvetli şa- en bin yılda Anadolu ve Avrupa) isimli te- 6 _Profesör Fuad Köprillü Türklerın Profesör Fuad Köprülü'nün tet:I 
yüzlerce münevverin karşısında, gür se- hidleri önünde boğdu. İsbat etti ki: z1ni Almanca olarnk okumuştur. İsU\mlardan çok evvel lmmc ve devlet Profesör Fuad Köprülü alkışlarla kürs1l• 

·ı h kı d Tü kl · }4mlı.kt k ı A Profesör bu değerli tezinde Avrupaya klll- hukukunn sahip olduklannı izah oyledl. k k (0 t d r k h kuk me sı c ay r ı: r er ıs u an ço evve syada türün nereden geldiğini izaha çıınşmıcrtır. .. ye çı ·ara r a zaman a ur u -
G bd k d ğ t · kt b''yük d ı ti kur A " 7 - Profesllr Rossl Türk tarihinin .scıcıerl) ndındakl tezini hUlllsa etti. - ar an şar a o ru esır yo ur. u ev e er muş; amme ve dev- Anlattığınn göre garba doğru blr1 Mısırdan 

ı t h kuk İs ynzılması Jçln İtalyan ar§lvlerinln ohem- Şimdiye kadar Garp !Uemlnde (Türkler 
Klasik kültür Anadoludan Avrupaya gir- e u unu kurmU§lardır. lamlıktan Garbı Avrupaya, dl~eri de önasyadan Tuna mlyetlnl tebarüs ettırdl. ancak İslam olduktan sonra hukuk mese _ 
miştir. sonra amme ve devlet i§lerinde eski Türk ve Balknnlara olmak üzere iki kfiltür cart - a _ Profesör Bosch hastalandığından lelerine malik olmuşlardır; bunlar da tama-* hukukunu esas tutmU§lar; hattA garb ynm olmll§tur. gelemedi. mlle lslfımi müesseselerdir; Türklere aid hu· 

O iki d kalı ka d 1 tl · bilh SIA Profesör bundan sonra buluntuların az - 9 - Profesör Bossert 1lk matbaacılık suslyet arannmnz) şeklinde bir hüküm ve id· n · "nci asır a saçı sa na rışmış eve erı, assa tı.Vlar Türk huku- lığından bahsetmlş, buna rağmen kendisi -
olan eli sopalı sıska bir papaz, bir e§eğe kundan çok mühim iktibaslar yapnn~ ntn yaptığı tctklknt neticesini §Öylece kısalt- ve Uygur matbaacılığı hakkında malü - din vardır. 

1 
--Y mat verdi. Değerll profesör bu iddia üzerinde durdo 

binerek Avrupayı dolaştı. Yüz binlerce ardır. m~tır: Bugün: ve Türklerin ısırımiıktnn çok evvel büyük 
ham kafalı zavallıyı ardına taktı; büyük * «Hellaa kültüründen evvel Yunanistan& Prof. Gabriel: Selçuk mtmnrisl. devletler ve müesseseler kurduklarını, Cimnıe 
bir (kara kuvvet) yarattı ve doğuya yü- Bildiğimiz bir: hakikattir ki, bilhassa Şarktan gelmlf bir killtfir vardır. Yunanls - Prot. i. Hakla: xıv. n xv. asırlarda ve devlet hukukuna malik olduklnnnı, Is -

O anlı tandan Şarka doğru bir tesir mevzuuba.ha An d l b .. ~,_, d to k h ili: ıA-lıktan sonra da bunlan de\·am ettır.dlğl· 
rüttü. sm imparatorluğu zamanında, Türk değlldir. o halde Şartı Akdeniz kültür vah - a 0 u ey ....... .,un e pra ve a wu 

İs ta ih. · Tü. :kl 1dnresl. ni, hattA Slav devletlerlnln (Altınordu> de1 
lfıınlığın himayesi altında huzur için- r mı r erden ziyade ecnebiler yaz- dct1nln menşei yalnız Anadolu olablllr. Ana• · Prof. l\lor&Yczik: Türk tarJhl bakı • let1nln hukuk usullerinden iktibaslar yııp • 

ôe olan (İsanın mezarı) nı kafirlerden mışlardır. Profesör Rossi bu hakikati dolu kültürll bir şehir kültürüdür. İki bin yıl romdan Blzaru kaynaklarının ehem _ tıklannı ve daha s:ılr tesirleri tebarüz ettir· 
temizliycceklerini iddia ettller. Bunlaı: tekrarladı. Haklıdır. Venedik ve diğer sonra Avrupada klAslt killtürün hareket nok miyetl. mtşt.ır. 
hakikatte bir medeniyeti yıkmağıı gı·di- İtalyan arı:i 1 · Tü k ta ihi' 'd tasını teşkil eden unsur Anadoludan gelip A Prof. H. Vallols: öna.,.anın ırk tarihi. Bu "Ok kıymetli tez bilhassa çok nlkıg -

r v en r r ne aı vesi· dalardan geçerek Avrupaya girm.lf bulunu • ~., " 
yorlnrdı. Karşılarına Türk kılıçları çıktı kalar ve eserlerle doludur. Hele Türkün yor... Prof. Alföidl: Nomadlardıı. çifte kral- landı · 

Iık. Profe ör Rossi'nln tezi 
ve bütün Anadoluyu kanlarile boyaya- parlak denizcilik tarihi için en birinci P.rofcsör Şemseddin Günaltay'm tezi Türkl··ıı.n Bu kıymetll 1·talynn profesörü tezlni Türk• Pror. Rafony: Erdel'deki ur. n 
rak, zavallı ccsedlerile doldurarak bitti· ve feyizli kaynak onlardır. Türk Tarih Profesör Mcnghin alkışlnndı ve başkanın orta. çağdıı.ki ızıerı. çe oınrak ve anlaşılmasında. en küçük bir 
ler. Eğer Selçuk Türkleri olmasaydı bu· Kurumunun bu ciheti esasen not etmi§ söz vermesi üzerine profesör Şemseddin Glln- Comte Ziçl: Macar kavmmın menşelne zorluk bile olmıyan blr selüsetıe okudu. Bll-

- k- Ar b 1 ka bul duğun h u nıtay kürsüye geldi CİsUm dünyasının inhl- yük sempati ile ka""ılcmdı. Profesörün fikrl· gun u a yurd an o ra kuvvetin un a, atı.cı. istifadeye başladığı· tatı sebebi Selçuk 1st11Ası mıdır?) adındıılı:l dair. .,, 
eline geçmiş olacaktı. na §Üphe etmiyoruz. tezini okudu. Prof. Şevkeı Azls Kansa: Selçuk Türk .nl ve tezini hiilAsa ecllyonız: 

Ieri hakkında Antropolojik blr tetkik. cıTürklerle İtalyanların tarihteki müna • 
Herkesin meşhur tarihçi bildiği Emest * Profesör, dokuzuncu ve onuncu asırlarda ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• sebetleri pek çoktur. Hele on beşinci asırdaJI 

Remın demi~ ki: Nihayet anlıyoruz ki on beşinci asırda parlıyan !~~-~~~re_!t~.!!!._ •• duru§Una ': on dokuzuncu asra kndar olan zrunan sr • 
- İsHlm dünyasının inhitatına Selçuk matbaanın mucidi olarak bildiğimiz Gü· riyor. Selçuk lstilo.sınm sebep olduğu hakkındn tında pek sıkıdır. venedlk Cumhurlyetl ar • 

ı·sıı·ı- 5 s beb 1 şt tenberg'dcn ç k ı u Tü k1e . O meşhur tarihçi Ernest Renan tarafından şlvlerl, vat.titan ve diğer İtnlyan klitüphan9" a ı e o mu ur. o evve ygµr r rın- projektörler ilmin karanlık köcel~ 
d b :ır Uerl sürülen kanaatin dlğer bazı lUlmlerce lerl buna dair pek çok eserlerle doludur. Tilrl 

Hamakat kendi cinsini arar. Bazıları e mat aacılık vardı. rine göz kamaştıran ıc:::ıklarını çevlrı'y·"'...... b Ar ü 
.. v.ı.- de kabul olunduğunu ve hele azı ap m - tarihinin yazılması yolunda bu kaynaktnrdaJl 

ona katılmışlar. Asıl garibi birkaç genç Bunu hem de kim söyledi biliyor mu- lar. Şaşkınlar doğru yola. giriyorlar; sa- elllflert tnraflndan müdafaa edlldiğlnl söy - pek çok lstifnde edilecektir. Hele Türk de • 
Arnb müellifinin nankörlüğüdür. sunuz? Gütenborg'in soydaşı maruf Al· yıklayanlar mantıkla konuşuyorlar. lemlş; tarihten misaller getirerek esasen is- nizclllk tarihine dcı.lr malQmat pek çoktur.• 

Profesör Şemseddin Günaltay, mızra- man Profesörü Bossert... Yarasalan görmedim. Fakat eğer on· lA.m medeniyetinin Türklerin islli.m oluşun- Profesör Tilrk tnrlhl için müracaat edil .. 
ğın çuvala sığmadığını, tarihin itiraz kn· * lar varsa muhakkak ki inlere, izbelere, dan ve Türkler tarafında? yarntılcllğmı un· mesl fnydıılı olan bir çok kitap lslmler1 ver· 
b 1 

!atmıştır. Bundan sonra Islfını Türkler ara- mlş ve bu kıymetu teblli de harareUe al • 
u ctmiyen delillerile, mükemmelen is- Gözlerimin önünde enerji kaynağı mu· oyuk ve deliklere kaçıyorlar. · +ı.. lA"""' b t d .. ün u " sında ye...,.,en JU>. ve ser es uş ce u - kışlanmıştır. 

bat etti. . • • ~ ... ', azzam bir dinamo var. Enerji kaynağı dinamo... llınlere karşı an'aneye bağlı ve geri zihni - Profesör Bosch ansızın hastalandığından 
Şaşkınların yollarını aydınlattı. Eğer Birçok kuvvetli projektörü kendisine Ve birçok ilim projektörü... yetil Arap fUlmlerin çıktığını lzah etmiş; toplnntıdn bulunamıyaca~ blldlrdl s:ıyın 

kör ve sağır iseler nidelim! Tanrıdan şi· bağlamı~, onlara kuvvet ve fırsatlar ve· Kadircan Kaflı Selçukllerin medeniyete hlzmetıerlnl §U §6 - profesöre sağlık dllerlz. 
kilde hült\.sa etml§tlr: Profesör Bossert•m tezi 

" Son Posta • nm edebi tefrikası : 41 du, ne kadar şaşsa hakkı vardi. cı:Yakın Şarktaki. anarşik devir bitti. Asa- Profesör Bossert pek orijinal tezını Al '"' 
Eğer Mazlum d b. aksü' lc.-eı y1§ ve emniyet kuruldu. Halkı ezen haksız - manca olarak okudu. Bunda Çinlilerle Uy .. 

. . on a ır um Iıklar kalktı. Ticaret çoğaldı. Blznnsm Arap gurlann tabı hakkındaki buluşlarını izah et-
yapmak ıstediyse, muvaffak oldu. Onu ülkelerine ynyılmasına engel oldu. Vicdan ve tl. bk tab san'atlnln eski Likya'ya. kadar gô
tepeden ırurmak için bundan daha iyi kannat hürrlyctt temin cdlldl. Büyük !Ulmler türüleblleceği neticesine vardı. Bu tab sıs ' 
bir çare olamazdı. Bu hususta da Maz- yetiftl. Haçlılardan Araplan ve İslfunlığı kur- temlle Uygur matbaacılığı arasında müna .. 
}uma hak veriyorum. İntikamuıa beni tardı. Hnçlıla~ıa münasebetleri neticesinde sebet aramağa lüzum gördü. Bunfı dair bazi 
alet etm;(! lm .. d Avrupada (Rönesans) ın başlamasına baş· lhtlınnller Ueri sürdü. 

"'.l 
0 asına ragmen, ona arı- ııcn sebep oldu.. Bu tez de alkışlandıktan sonrn bugün mu-

. lamıyorum. Hakkı var; ne yapsa, hak- Profesör Şemseddin Günaltay'ın tezl ştd.. ayyen saatte topllmmak üzere Kurultay top· 
Yazan: SELAMI iZZET it ... Ablamın ona yaptıkları düşilnüle- detıe alkışlandı. ıantısına nihayet verildi 

Berna çok zeki ve çok hassastır. Biz- S . . hakkı . cek olursa, Mazlumu hiç kimse haks1z Profesör Von A.ster'in tezi 
- evımın var, dedi. ?ı.fazluın bulamaz ve hiç kruns· e • t g" .. •• Profesor- Von Aster, (felsefe tarlhlnde 

d b . . t b'il k dah d .. ta .. .. .. end bul . . . ~ap ı ına soz soy 
: ... ı~ gayrı. a ı ~ , a o~su - yeryuzun~ . . er: unur ıyı ın:an- liyemez. Türk mütcfekklrlerin!İı payı> adınclakl tezı-

bıılıgın fevkınde hır hal oldugunu sez- lanndan bıridir. Onun kendine layık Oh ols bl , n1 Almanca olarak verdi. Arap felsefesinin 
<li. EV.in havayı nesimi.sıi.ni değişmiş bir kadinla ev'.lenmeS!ne sevindim... un, a ama.:·· . . başlangıçlarının llk defa Küçük Asya sa.hll-
buldu .. son geldiği günle bugün arasın- Sevimin de kendini mes'ut edecek bir .Artı~ ~eş em geldı. Kend~ buldum. lerlnd~ göründüğün\l anlattıktan sonra, Fra-
d b. f k d ~ ke" , . Hıslerımı toparladım. İştıham açıldı. bl ve Ibni Sina.'yı tahlil, LsIAm ve Hırlstiyan 
a. ır ar var ı ... Bunu da açıga vur- er ge v~rması be~! de ~es ut ettı.. Obur gibi, güle söyliye yemek yedim. '.telsefelerinl mukayese et~ ve demiştir ki; 

du. . - Mesud olacagız degil mi Berna? Berna: cTürk felsefesi müstakil bir tefekkür ka -

:; Kuzum ne .var? .. Fena hır haber Bu s~ali g~y~~ ihtiyari sordu~. ~er- - Mes'ud nişanlı! dedi. ~:ı~~~ ~:~~t :1~~u~b~~t A~~~~~nıı:!i 
mı·· na berum gonlumden her geçırdigimi EVet çok doğru. Her halde mes'ud ve teknik Mklmlyctini tesis ettl; halbuki 

Annem güldü: b.~ezdi; . ~erdlerimi, elemleri":i ona bir nişanlı olduğumu isbat edıyonım, Şark, ruhun enginlerine ka~ Garpt:nn da -
- Bilakis Berna, iyi bir haber... soylcmemıştım. Fakat kOnuştugumuz sahiden mes'ud nişanlıyım. Hele evlen- ha kuvvetll ve derin bir anlayış gösterdi. Bu 
- Öyleyse müjdeyi bana veriniz. sıralarda, Mnzluma karşı beslediğim mcmin içyüzünü asıl sebeblerini ak- gün bu tkl tarafı birleştirmek icap eder. Bu 

- Sevim evleniyor.·· muhabbeti he~ halde ima etmiş olacak- lımdan silince k;bıma sığamaz oluyo- ~~~d~1::e:ı;~1~t!~ ~~r;:10 °:;.~~~ı ı:ı:~d: 
- Memnun oldum. Kiminle? tını, o da benıın Mazlumu sevdiğimi rum... dir.-. 
- Mazlumla... sezmi.Şti. Onunla evlenmek istediğimi Artık Mazlumun yanında olsam... Muhterem profesörün çok kıymetli tezi 
Annem teyzemin nasıl • geldiğinden tahmin ediyordu. Yeryüzünün ne talihli kızı imişim. .şiddetle nlkışlandı. 

başlayıp her şeyi anlattı ve son söz o- Berna derhal, hiç düşünmeden, kuv- Gönlümde beslediğim en olmıyacak bir nayıın l\larguerlte Dellenbaeh'ın tezi 
larak da, ihtar mahiyetinde: vetle t:evab verdi: hayal işte hakikat oldu. (Türklerin antropolojik tarihlerine dalr 

S k M ı ı h vesikalar) adındaki bu tez genç ve seVimll 
- a ın .. az um a ey inde bir şey - Mes'ud olacağımza şüphe yok. E- * ftllın tarafından Fransızca. olarak ve renkli 

söyliveyim deme, çünkü nişanlıS! bir sasen ikiniz de mcs'ud olmağa müsta- - Cevabını bekliyorum Sevim. bir haritn yardımlle söylendi. 
kaplan kesiliyor, dedi. haksınız - Peki Mazlum. Tez sahlbl, Önasya ve Balknnlardnkl ln -

Ve ablamla atışmamı söyledi. Keyifli Berna~ın bu k"Uvvetli kanaati, biraz Derhal razı oluşum Mazluma çok ta .. sanların kafa teşekkülleri üzerinde· yapılan 
keyifli gülüvordu· evvel bl k d d .. b'. . . .. d" 'ki lin' tt ll . . tetkikler neticesinde bir harita yaptığını, bu-

.: : . . '. a ama arşı uy ugum ısyan ıı gorun u, ı e ı uza ı, e erımı na nazaran Ortn Asyadan Tunaya kadar u-
- Ama gormclıydın Berna nasıl kap· hıslenni bastırdı. Süktınet buldum .. hararetle sıktı, iki yanağımdan öptü: zayan sahada uzun ve orta boylu Brakise -

lan kesildi.. artık daha salim muhakeme edebiliyor, - Senden bu cevabı bekliyordum fnl'lerin oturduğunu, Bulgarlarla Arap ve 
Berna uzun uzun yüzüme baktı, göz- kendimi kuvvetli buluyor, istikbalimi beni reddetmiyeceğini biliyordum. hi~ Efganlılann Dolikosefal olduklarını izah etti. 

leri her zamandan daha müşfikti, daha parlak görüyordum. Bir arahk abiamın siyatımda aldanmadığım1 ishat etmelt- Bu dikkate şayan tebllğ de hararetle alkış-
dost~u •• ~~ışlan her zamandan daha şa.ş~~sı gö~!~n ön~ne geldi de, le beni şimdiden bahtiyar ettin, dedi. lan:~at 16 yı çeyrek: geçiyordu. Başknn Pit-
samımı ıdı: güldum ... Gönlil bunu hıç beklemiyor- (hka.&ı var) tard bir kaç dakika istirahat verdi. 

Mareşal Çakmak 
Yugosiavyada 

(Baştarafı l nd sayfada) 
kcri heyetleri de_ birer birer Yugoslav· 
yaya gelmektedirler. 

Bu arada Tür.kiye Büyük Erkfmıhar· 
biye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak ta ma
iyetindeki heyetle beraber Adatepc muh· 
ribi ile pazartesi günü öğleden sonr& 
Dalmaçya sahilindeki Split limanına vfı· 
sıl olmuştur. Türk heyeti Split'te askeri 
merasimle karşılanmıştır. 

Yunan heyeti de General Pnpagos'un 
riyasetinde salı günü akşamı trenle Bcl
grada vasıl olmuştur. Yunun generali 
bir gazeteciye şu beyanatta bulunmuştur: 

- Dost Yugoslavyaya ikinci defa yap
tığım bu seyahatten dolayı çok memnu· 
num. Kahraman ve cesur \Tugoslav genç
lerini bu vesile ile yakınen tanıyacağım
dan dolayı da aynca bahtiyarım. 
Manevraları takib edecek Fransız he

yeti de General Gamelin'iıı riyasetinde 
Yugoslavyaya vasıl olmuştur. General 
Gamelin, manevralardan sonra Belgrada 
gelerek bir müddet kalacaktır. Belgrad· 
dan sonra Romanya ordusunun mıınev· 
ralannda bulunmak üzere Bükreşe gide
cektir. 
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Denizlerin Makyavelf 

Kaptan Bum Bum 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğla 

Posta • nın Hikayeleri 

H arpten sonra 
Bir melez sevdiği erkek için bir Avrupalı kadın kadar Yazan : Salahaddin Enis 

fedakardır. Ben de bir gece suvarede rastladığım iki 
nıelez genç kıza kalbimi açhm ve sırlarımı verdim 

Diye bağırmaz mı? 
Bu vaziyet karşısında daha f:ızla 

susmak, sabretmek cLauterbah:.a ya
kışmazdı. Ben de onun gözlerinin içine 
bakarak cevap verdim: 

- Arkadaş sen ne söylediğini bil -
miyorsun. Şayet maksadın dövüş ise 
bunu açıkça söyle. Pekala! Haydi bar 
kalım; ben hazmın işte!.. 

Bu cevabım herifin aklını başına ge
tirdi ve: 

- Biz de sizden korkmayız. Bunu 
iyice biliniz! dedi. 

- Canım dünyada hiç bir kimse, 
kimseden korkmaz. Böyle çocukça la
kırdılara ne lüzum var? Biz bu otelin 
müşterileriyiz. Şurada kendi halimizde Bfr ak§am saatinde kollanmda sekeratsız ve ihtilaçsız bir ölümle ıon nefesini verdi 
oturup aramızda konuşuyoruz. Bizi ra- Hayatta benim en birinci temennim, rinden doğrulmak istedi. Yan beline ka-
hatsız etmekteki maksadınız nedir? çok fena olduğu kadar çok ta elim olan o dar müşkülatla kalkmasile yat.ağa: 
Lakırdıya İngiliz zabiti de karıştı ve gecenin ıztırabını hiç bir dostuma değil, - Ah ..• 

meydan okur bir tavırla: hattA hiç bir düşmanıma bile vermeme - Diyerek düşmesi bir oldu. 

- Sizler. limandaki Alman ge - na 4 n .. rw m ... ,. ..... :ır "' ~)'. ~e '""'an ı mı ıayıp um O l r • '·-dar '"'<!-ı ı!art7-r ·~n"" ......... d ğı dökı- sidir. ı Şimdi yu-zü yastığına gömülü olduğu 
, Vaktile çok mes'ut ve o nisbette mü - halde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

milerinden bi:rine mensupsunuz. diye den tamam on gün, on gece ıeçmişti ki boyunca sefer yapan gemiler işletirler. reffeh bir adamdım. Bulutsuz bir hayat Yanına yaklaştım. Ve ellerımle onun 
haykırdı. Herif burnundan soluyordu. talihim gene imdada yetişti. Yanılmıyorsam bu gece de vapurların- içinde yaşıyordum. saçlarını okşıyarak: 

Ben sükfınetle cevap verdim: O gece cSomatra> nın cRoyal Club• dan birili hareket etmek üzeredir. Bu Bir gün harbi umumi patladı. Her gün - Semra ..• diye sordum ..• Hasta mı-
- Benı' dın" leyı"nı·zı. Şayet sırtınız ka- ismın. • ~ verdikleri ~ kibar klübünde meseleyi iyice anlıyalun da sizin ve d 11 1 f f k . :1ıı.h ltı ., b - - avu ar a sını sını as erı sua a na sın yavrum ... 

şmıyorsa bu vazifeyi memnuniyetle ifa ır suvareye davetli bulunuyordum. arkad~lannızın gizlice vapura girme- ~ağırıyorlardı. Pek tabii idi ki, ban de bu Bu sualim, onda pddetli bir aksilla -
eden·m Zı"ra ""ktanberı· ben de kavga Umumi bir neş'e ve ı::etaret hüküm sü- nizi temin edelim. Oh!. Biz de size re- d . b d k h k b . ...:ı- la-,- ~ avete ıca et e ere a zı as er §U esme mel yaptı; bütün hayat kuu.I'etini top 
edecek. bir kimse ıarıyordum. Ancak rüyor? herkes can ve yürekten eğleni- fakat etmek isterdik. Ne kadar heye- gittim. mağa uğraşarak dirsekleri üstünde doğ-
size şurasını hatırlatırım ki siz bura - yor, ıçten gelen kahkaha etrah çınla- canlı ve şairane bir sergüzeşt olurdu Çanakkale, Galiçya~ Makedonya. Ilık ruldu; şiddetli bir sesle: 
da bitaraf bir memlekette bulunuyor- tıyo~du. . . değil mi?... iklimli Çanakkale sırtları, kar:ı çam or - - Bayır! .. diye cevap verdL. Hasta 
EUnuz. Uslu Uslu '-'erlerinize oturun da Mustemleke ışlennde İngilizlerlf', Bu genç kızlan bana hakikaten Al- ı ·ı "rt-ı- G ı· d ·ı d "ilim" Asl h ta d ğil" ,, man an e o u u a ıçya ag arı... eg ... a as e ım ..• 
herkese hakkınızda fena şeyler <lü - ~olandalılar arasında ~u fark vardır. lah göndermişti. Ne fedakirlık, ne ki- İnsanları ne harb öldürüyor, ne de Bunu demekle boynuma sarılması bir 
şündürmeyin. lngilizler böyle bir ziyafet Ve süvareye barlık!... aykın iklimlerin hava değişiklikleri ... 1n- oldu. 

Herif bu haklı serzenişime cevap ver- yalnız hemırklannı ve Avrupalıları (ATkası var) sanları en fazla hatıra öldürüyor. Harbin de\'amınca ömrüm barut, ölüm 
meyince ben ilave ettim: d~v~t ~erler. H<;>l~nd~lt~ar i~ ?'er~ile- ............... - ... - ···- ·-·--·-·--- Ne çılgın maceralar, ne korkunç harb ve kan kokusu içinde geçmişti. Sulhu ve 

- Hem ben limandaki Alman gemi- nn ılen gelenlennı, guzıdelennı böyle sahneleri... Bu arada ölüm, kaç yüz ke - evimi ne derin bir humma ve iştiyak 
lerinin mürettebatından ve zabitanın- içtimai toplantılarda bulundururiar, NIJbelcl reler yanımdan sürünerek geçti. Hattn içinde bekliyordum. 
dan değilim.. eğlenceden onlara da bir pay çıkarır- Eczaneler bununla iktifa etmiyerek ateşten kızgın İşte sulh .. Ve işte evim! .. Ne acı bir 

- Şu halde herkesin aradığı adam- lar. O geceki süvarede bir !hayli Somat- olan nefesile yüzüme, ciğerlerini doldu - harb dönü:.-ii! .. 
sınız ... «Emden•in esir zabiti. ıalı melez vardı. Bunların arasında b:ı- Bu gece nöbetçi olan eczatıeler şunlardır: ran meş'um havayı bütün vü.;'at ve ı::ü - Avdetimin üstünden ancak bir hafta 

ba ta f d Alın cih t · d istantnıl cihetlndeld)er: :.-
Başımla kendisinin yanılrnad1ğmı an- ram an an, ana e m en Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: <E- mulile hohladı. geçti, geçmedi; Semra, bir akşam saatin-

lattım. Somatralı iki kız kardeş vardı ki kibar- sad). Beyıwtt.a: (Asa.dorJ. Samaty&da: Evet, insanları ne harb öldürüyor, ne de kollarımda sekiratsız ve ihtilüçsız bir 
Bunun üzerine İngiliz: hk1ari1e, güzelliklerile götleri kamaş- (Erotilos}. Emlııönünde: <Bensuon>. de felaket ..• İnsanları en fazia hatıra öl- ölümle son nefesini verdi. 
- Şu halde affınızı rica ederim, de- tınyorlardı. Asil bir isim taşıyan bu i- Eyüpt.e: (Hikmet Atla.mu>. Fenerde: dürüyor. Tam dört senedir hasretini çektiğim e-

di, ben sizden bahsedildiğini pek çok ki bayan cEmden• in maceralarile be- CEmllyadl>. Şehremlninde: <Hamdi). Harb dönü~inde İstanbula avdet ede - vim ve o kadar özlediğim sulh bn mu idi 
· b d l · b' ih Şehzadebapnda: (Ün!versit.eJ. Kara - :.--· 

defalar işittim. cEmden• esir ettiği ge- mm aşım an geçen en ır ayli din- gümrütte: '(Fuad>. Küçtıkpuarda: CBIL rek, evimin kapısını hudutsuz bır heye- Yarabbi? .. 
miler mürettebatına daima hüsnü mu- lemiş olacaklar ki bana pek çok iltifat met cemil}. Bakır.köyünde: <Hilal>. canla çaldığım zaman yabancı bir sesle Bu şerait dahilinde artık bu köşkte cf-
arnele etmiştir. Siz bizim vatanda~]arı- ettiler; benimle pek alakadar oldular. Beyotıu clhetıncleltUer: karşılaştım. Birden suratına tokat ye - turamazdım. Zaten kimsem de yoktu. 0-
mıza karşı insanca davranmlş bir a - Bir melez sevdiği erkek için bir Av- İstık.m caddesinde: <Oalatasaray). mi~ bir insan gibi şaşırdım. Bu srs: nun için köşkü ve bütün eşyasını ucuz 
damsınız... rupalı kadın kadar, belki daha ziyade Tünelbapnda: <Matkmç). Galatada: - Semra Hanımı mı soruyorsunuz?.. pahalı demiı.·erek elden rıkardım ve İs-

('~eniJOH. Fı~: <Mustafa Nam. J ~ 
Sonra tayfalarına dönerek araların- fedakar olabiliyor. Ben de biri henüz Cumhuriyet eaddealnde: 'Kürkçiyan). dedi. O, çoktan bu evden çıktı. tanbul tarafına geçtim. Haftalarca ve ay-

da alçak ses1e konuştular ve biraz son- yirmisine basmamış, diğeri de on sekiz Kalyoncuda: <Zallropu}Oı1). P'iruzatada: Ve telehhüfie ilave etU: larca avare, meyus ve ümitsiz dolaştlm. 
ra da otelden çıkıp gittiler. Bu suretle yaşlarında olan bu iki genç kıza kalbi- (Ertulrul>. Şlşl~de: <Asım). Beşlkta§ta: - Zavallı kadın çok sıkıntı çe'kmiş, çok Bu büyük felaketin tesirile ken~imi iç -
bir aralık kafa göz yarılması, Fele - .mi açtım, sırrımı onlara tevdi ettim. <NaU Halid>. Uskfid:ı.rda: <iskclebap). fena günler geçirmiş ... Nihayet bu evi kiye kaptırdım. Denize düşmüş müteka-

d h ı . Banyerde: <Nuri). KadıkÖJÜnde <Moda), 
menk jandarmasının işe mü a a esı Bugün ne kadar cehdetsem, hafıza- (Merkez). Bü.Jüb.4ad•: <Halk). Heybe- satmak mecburiyetinde kalmış. Kısmet sız bir kütük parçasından farkun yoktu. 
ile neticelenecek görünen bir vak'a mı ne kadar zorlasam bu iki genç ba- llde: (Ballı:}. bizimmiş. Biz aldık. Arada sırada bize Boş beyin ve boş gözlerle gezLyordum. 
çıkmak üze~e iken şöhretim ve ismin:. yanın isimlerini hatırlayıp size söy1iye- '----------------' gelir. Ayaklarımı meyhaneye sevkcden ak -
zuhuruna ramak kalan kavganın önü- miyeceğim. Daha doğrusu bu .isimleri ,r " Yınarca vatanından uzak olan, gurbet- şam saatleıini tıpkı sulhu beklediğim ve 
ne geçmiş v.e hadise hemen hemen dos- ifşa etmek hovardalık raconuna uy- Bir Doktorun zede vatanına karşı ne kadar acı bir hasret tıpkı evimi özlediğim hasretle bekliyor -
tane bir surette tesviye edilmişti. İn - mıyacağından bu husustaki merakınızı Günlük cm.ıA duyarsa o dakikada ben de kendimi ken- dum. Üç beş kadeh, bir iki dost ... Zaten 
giltercnin bu kavgacı evlatları gecenin tatmin edemiyeceğim aziz kari!... Tabii Notl•nndan (*) di evim in eşiğinde, o kadar garip ve mütareke günlerinde içki perişan olmuı 
karanlığında kaybolur olmaz masada beni mazur görür ve sü.kiıtuma !hak ve- kimsesiz buldum. ve işgale uğramış bir vatanın harabesi 
birlikte oturmakta olduğumuz arkadaş- ri.rsin değil mi? Ruh ve akıl Hatta o 'kadar garip ve lcinısesiz bul - karşısında tek melce idi. Hele benim gi-
]ar viski kadclılerini havaya kaldırarak ş k b 'k' 1 . -· "f dum ki, karımın nereye taşmmı~ olduğu- bi, vatanile yuvası ikisi birden inhidam . ar ın. u ı ı naz ı çıçegı, zarı en- H ,.ç, h· L 
.şerefime içtiler ve cLauterbah valsı- damlan şirin ve güzel simalan m ·e- lıZIBSl 1.ıasına n eden nu onlara sormak bile hatırıma gelmedi. etmiş bir felaketzede için biraz kendini 
nin n~ş'eli gü~e ve b~stcsi _(~ortakal) kfme t>a'kıslan ve hele garbın hi~bire~- Lüzum vardır? Başım göğsüme eğik, kafam bir hercü unutmak, ıifa ve tesellilerin en büyüğü 
otelinın eksenya sessız holunu çınlat- lonunda bularnıyacağtmz, göremiyece- merç içinde uzun bir yol yürüdfıkten son- idi. Hele edindiğim üç beş arkada§ 
mıya ba~ladı - İnan denilen mabldk J&Pdllı müddet- ra nihayet kendime geldim. Benim ken- arasında Yekta, en cana yakını idL İyi idi, 

"' · giniz kibar ve necib tavırları iie ben- ce tet atam.. .Evveli aile. !Mlnra da 
Biz bu şarkıyı söyledik tekrar söyle- de derin bir tesir uyandıımışlardt. cemiyetle :ıcayna.pr. K"!ıldl aeTinclne Ye di evimin bana mensup olmıyan hizmet- hoş sohbetti. Kanımız birbirim1ze pek ça-

dik ve. viski ile kafalarımız kızışınca Dalı "Ik b.,ı,..,ta gır· b 1 'dd' 
1
_ kederine ortak arar. Yqa.manın s:ıade- çisinin: buk kaynaşmıştı. O meyhaneye biraz geç 

1.ba ı ·u den" ., · kad ba- a 1 ~ 8 aşı, cı 1 0 tını .. m-"·'"- öl - ... ı .. Arada d ı· kal ca b - -1··ro- b b" kti ga ı ngı z ızcuerı ar gıra- dukla a hükmettim B .. zel mah· anca.. ıuı.ıwu çu.., e uuyar ve an- - sıra a ge ıyor.- ın en uzu u um, en ı=az va -
rak ·· ledik O sabah g·· agjardıg· ı za nn · u gu :ıar. Sözleri, beni hayata irca etmişti. Gayri mi geçirince onun beni iştiyakla bekle • 

sobcy h-ı·A ı..-~n • "diın - lıiklarla sohbet ettikce muhabbet ve a- Btnaenaleyh normal !>tr insan etrofmdan man n a .. masa .u-u:>ınaa ı ve ihtiyari geri döndüm. Kendi ttvimden diğini görürdüm. 
_ 

1 
. . k t • • lakam arttı, bütün beligatimi toplıya- blrçok ,eyler alır. On1an kendisi mııba-

goz enmı ırpmam1ş ıın. d .. .. . keme eder ve neticede bir karar vererek kendi karımın halen oturduğu yeri sor- Böyle karşılıklı gecelerimizden biri • 
İyi bira, candan ahbap ve neş'eli şa:-- ı·~ onlara ne ~a ar m~kü~ ~.rtlar. 1- 1craata geçer. Bütiln bu ıtıer arasında ınak mecburiyetinde kaldım. sinde her ikimiz de biraz fazlaca kaçır • 

kılar1a 0 gece de felekten bir gün çal- çı.n?e kıvrandıgırnı sa~ıp döktum. ln- blr mü.uene, bir lhenk hftkim<!lr. Bu - Erenköyüne taşındı.. mıştık. Artık kepenkler inmeğe başlamış-
mış hoşça bir vakit geçirmiş oldum. gılız casuslarmm beru nasıl tarassud munseneyl de dunatmna !dare eder. Cevabını aldım. tı. Sokağa çıktığımız zaman hayli olmuş-

ı.:ısan tuhaf bir mahlUktur: en meyus ettiklerini, cJava» ya git~ek üzere bir Dımat aayeslnde keodlınlsl ve etrafımı- Kanının oturduğu yeri bulrrı:ınm ver - tuk. Yekta ısrar etti: 
, · b" k 1 J T k r.ı anıanz. Bu sayede içtlmal muhite uya-

olduğu anlarda da olsa köpüklü bir ka- gemıye ınece 0 ursarn ngı ız ruva- blllriz. Tabii meylllerimh bu suretle in- miş olduğu heyecanla vapura, vapur .. - Bu akşam mümkün değil, seni bı -
deh bira samimi ahbaplar ve leziz ye- zörlerinin bunu nasıl dakikasmd:ı ha· tip.f eder. Şahsımız ve ınuhltimlz1n yük- dan trene atladım. Uzun araşt;.rmalardan rı:ıkmam .. Bize gidelim... Here giderken 
mekler karşısında cehennem gibi .sı _ ber almış olacaklannı ve nihayet bir sek menfaatlerlle &ılkadar .oluruz. Ne- sonra nihayet evi buldum. biraz deniz ve tren havası alarak açılırız, 
cak (Somatra) ~inıinde hile hayat- idam n:ufrezesinin ka1:§ısına ~~aı:a- ticede temale erer, n.haı blr hayat ce - - Semra Hanım burada mı?.. hem de bizde yatarsın ... 
tan yeniden zevk alıyor ve yac:amak rak benı nasıl Jru_ rşuna dızeceklermı bil- çlrerek tabü &mdmüzü ikmal ederU. Bana kapıyı açan ihtiyar kadın: Yolda yanımıza birer şişe daha aldık. 

"' Beyinde hastalık ol:ır ve ruh sağlaml.ığı 
bahtiyarlığının kalbini yeniden doldu- tafsil anlattım. 1ki genç kız nefes alını- btrçot sebebler tahtı t.esırtnde bozulur- - Burada_. diye, cevap verdi... Vapurun yan tarafında hem çektik, hem 
durduğunu hissediyor. ya bile cesaret edemeden beni can ku- sa hem nefmntzıe, hem de muhitimize - Ben onun kocasıyım... dedim. Ken- de mezelerle karnımızı doyur:iuk. 

laklarile dinliyorlardı. Bilhassa büyü- kaqa uzUele1m1zl ihmal ederh. Bu yüz- disi nerede?.. Ben Yektc.:..nın Erenköyünde oturdugu-
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JAVA» DAN KAÇIŞIMIZ VE 
•ŞANGHAY• A GİZLİ EVRAK 
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ğü benimle çok .alakadar oluyor, hiki- den letim&l hmar bomhlr. İtte ruh hıt- Mütelfışi, ve heyecanlı adımlarla mer- nu biliyordum. Bu sayfiyenin bendeki 
Yenin heyecanlı noktalarında renkten zıssıhhasına bunan için liimm v:ı.rdır. a· . k k d . f h •. h - .... .,n1;~"; 1-- be+ Slnlrlerlmlz, beynlm!z tuvveUI olursa ıvenı çı ara onun o asına gırmemle son ena a~rası enuz ~&AU Ady 4'" 

renge giriyor, adeta hafakanlar geçiri- hayatta mun.ffaki~ tdcorta etmt~ o}u- yerimde mıhlanmam bir oldu. Bütün he- memişti. Binaenaleyh istasyonda trenden 
yordu. Nihayet daha fazla kl!Ildini zap- J'UL yecanlarmı birden mahşeri bir hercü ıner inmez ruhumdaki bir damarın bur-
ta muktedir <>lamıyarak: mcrç içinde karıştı: kulduğunu duymuştum. Her ikımiz a -<•) Bu aoUan u.tp akla711us, :yalud 

- Burada, dedi, ailemin sadık dost- Mr ..._. ,._.4ı • ••• l 4J• ,........ Semra, tanınmaz bir kemik külçesi ha- damakıllı olduğumuz için Yekta. köşke 
cPadang• 8 ·yorgun, b~tkin bir halde, ]arı var. Bu zevatın sizinle meşgul ola- ..._.. ..... ' •• ..._ •tr ..._ lini, avurtları içeri çökmüş karyolnda bir araba ile gitmekliğimizi ısrar etti. Bunu 

lakin sağ ve salim gelmemizin üzerin- caklarından eminim. Kendileri.• Ahil ribt lmü4mna 7elltelılMr. mumya gibi yatıyordu. Beni görfınce ye- ( LUıjen sayfayı çcvirinizj 
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Talat Paşanın _ • 
son gunlen 

Yazan : Arif Cemil 

/ngiliz mümessili Bahaeddin Şakire: "Talat paşanın dost
larından ve lngiliz ricalinden biri paşa ile konuşmak 

istiyor. Yalnız bu mül<ikat Berlinde yapılmıyacak!" dedi. 

SON POSTA 

Japon tayyrıreleri Kanton 
Şehrini harap ettiler 
Binden fazla ölü var 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
On ağır Japon bombardıman tayyare

sile birçok avcı tayyarelerin yaptığı bu 
hücum, yalnız 15-20 dakika sürmesine 
rağmen, asri hava muharebelerinde misli 
görülmemiş bir şiddetle cereyan etmiş ve 
Kanton şehrini tam manasile bir hara
beye çevirmiştir. 

Neticede Doktor Bahaettin Şa-ı laştıralım. Ben Düsseldorf ~ehrini mu- Bombardımandan sonra şehrin arzet-
kirin Berlindeki İngiliz mümes - vafık buluyorum, ne dersiniz? tiği feci manzara, en lakayd bir seyirci-
silliğine gönderilmesine, oradan Doktor Bahaettin Şakir: nin bile tüylerini ürpertecek kadar müt-
tahkıkat yapılmasına ve meselenin an- - Tabii paşaya yazmadan bir şey hiştir. 
}aşılmasına karar verildi. Bahaettin söyliyemem, dedi. Kendısine bu nok- Toz ve duman içinde! kaybolmuş, bina 
Şakır İngiliz mümessilliğinden geri tayı da yazar ve alacağun cevabı der- yığınları altında parçalanmış cesedler, 
geld kten sonra mesele Taiat pr.şaya hal gelip size bildiririm. . yarılmış kafa taslan, kana boyanmış 
yazılacaktı. Bahaettin bey bunu söyliyerek Ingı- gövdeler, kol ve ayalüar görüldüğü gibi, 

Doktor Bahaet1:in Şakir İngili~ as- liz askeri mümessilinin yanından ayrıl- yürekleri sızlatan insan iniltileri de işi
keri mümessilliğının kabul salonunda dı. Arkadaşları onu Uhland sokağında- tilmektedir. 
bir müddet bekledikten sonra içeri a- ki yazıhanede büyük bir merak içinde Sokaklarda yavrularını arayan anne-
lmdı. Mümessil Bahaettin Şakiri neza- bekliyorlardı. ler, analarını arayan yavrular deliler gi-
ketle karşılayarak bir koltuğa •>turttu Bahaettin Şakir, İngiliz askeri mü- bi koşuşmakta ve birbirine girmekte-
ve ona: messili ile olan mülakatını bütün taf- dirler. 

_ Ziyaretinizin sebebini sorabilir silatile anlattı. Bunu dinledikten sonra Royter muhabirine göre ölülerin ade-
miyim? Sualini tevcih etti. <lerin bir düşünceye daldılar. İçlerinden di 1000 den fazladır. Yaralılar ise bunun 

Bahaettin Şakir Talat paşanın evine biri: üç, dört misli tahmin edilmektedir. Mad-
telefon edildığini söyliyerek bunun se- - Acaba p~anın izini kaybettikleri di zarar milyonlara baliğ olmaktadır. Şe
bebıni öğrenmek istediğini anlatt!. için kendisini tekrar meydana çıkarmak birdeki binalann hemen hemen üçte iki-

İngiliz zabiti Bahaettin Şakirin bunu maksa~~le _bir tuzak m.:. kurdular? eli- si harab olmuştur. Bu hücum esnasında 
ne sıfatla anlamağa geldiğini sormağa yor. Dıgen: . .. " Japonların tutuşturucu bombalar kullan-
lüzum görmedi. Çünkü Bahaettin Şa - - Ben paşanın yer~de .. ol~~m ~-ula- dıkları söylenmektedir. 
kir isminin Talat paşa rüfekasından katı kabu~ etm~ Ç~k~ ışın ıçın~e Kantondaki sivil halkın bu surette 
diye İngiliz dosyalarında mukayyet ol- mutlaka bı~ ~~~hz des~se~~ ~ar~.ır·!· ~u- merhametsizce öldürülmesi, Londrada 
duğuna hiç şüphe yoktu. Onun için İn- taleasını Ayurutuyo:. ~ır uçuncusu ~s~: büyük bir teessür ve infial uyandırmıştır. 
giliz mümessili derhal cevap verdi: . - . Talat ~şa şımdıye kadar İngılız Kantonun bombardımanı hadisesinde 

- Evet, bugün Talat paşaya ben te- rıcal~.d~n b17 çoklarına mektuplar yaz en fazla dikkati celbeden nokta şehrin 
lefon ettim, dedi. İngilterenin siyasi ri- dı. Mulakat ~s~e.y~n zat bu. mektupları hüklimet binaları ve askeri daireleri 
calınden ve Talfıt paşanın eski dostla- a:a~lardan bırısıdır. Onun ıçin p~anı .. n bombardımandan masun kalmış olması
rından bir zat, paşa ile konuşmak isti- gıdıp on~nl_a konuşması mutlaka la- dır. Daha ziyade sivil halkın meskun bu-

Eyl61 M 

Başvekalet Vekili ile 
Maliye Vekilinin 

Son Posta'ya beyanatlan 
l O 

.oqvekcilet ve kili istasyonda 

(Ba§tarafı linci ıayfado.) vatın ellerini sıkarak vedalaımlfbr. Tren 
leti Vekili ve Siyasi. Müstep.r Numan saat 19,10 da hareket etmiftir. 
Menemencioğlu ve diğer birçok mebus~ Diğer vekiller de pctiyorlar 
rımız, İktisad Vekaleti Müsteşarı Faik Ziraat Vekili Şakir Kesebir ve İktuad 
Kurdoğlu, Vali ve Belediye Reisi Muhit- Vekaleti Siyasi Müsteşarı Ali Bua da 
tin Üstündağ, İş Bankası İstanbul mer- dün akşam Ankaraya gitmift1r. Adliye 
kez şubesi müdürü Yusuf Ziya Unif, Em- Vekili Şükrü Saracoğlu pazar gllnü ve 
niyet Umum Müdürü Şükril, villyet, be- diğer vekillerimiz de tarih kurultaym
lediye, parti ileri gelenleri, iktısadt mü- dan sonra ve belki de pazar günll Anka
esseseler müdürleri ve kalabalık bir küt- raya gideceklerdir. Vekiller Anbraya 
le tarafından hararetle ujurlanınııtır. gidince, Başvekalet Vekili CeWl Baya
Celal Bayar, hareketinden evvel vekil rın riyasetinde Vekiller Heyeti toplana
arkadaşlarile uğurlamağa gelen di~r ze- caktır. 

Tarih Kongresinin büyük faydalan 
or Bunu sö lemek ve bir randevu al- zımdır, fıkrınde bulunuyordu. lunduğu mahalleler hedef ittihaz edil-

y k t' Y Arkadaşlar bu suretle aralarında ya- miştir. (Boıtarafı 1 inci sayfada) 1 Şimdiye kadar kurultayda okunmuı 
maD kıst ıyoBrumh · tt ' Ş k" du· rım saat kadar müzakere ettikten son- Londra rad bs- dakika "'k.f'..t tti T. T. Kurumunun gösterdiği misafir- tezlerin en çoğu mühim ve Türklük.le 

0 or a ae ın a ır sor · ra 1 hakkınd T IA yosu u su u e l'k · S h t .. bir · 1 T'" k" · t "h' · d 1 tan l . d . k ba k esas mese e a a at p3şaya Son Posta_ L dr d d" perver ı tır. eya a guç ıı o - ur ıyenın arı ını ay ın a eser er-
. - Bu zat . Berlın e mı, yo sa ş a bir şey yazmadan kendisini bir mesele- Kantonun bomb 

0~ a ra yo~~ ~n lec:, mağa başladığı günlerde, böyle is- dir. Bazıları hakkında münakqa edile-
bır yerde mı? nin konuşulması için acilen Berline lenlerı'n aı"lel . ar tım.anıtlnı: ı:ebs~lnd'e ~- tisnai ve lfıtufkarane bir muamele- bilecek noktalar varsa, taaccüb veren bir 

H Berlı.nde degvı·ı hatta· Al- v v k erme azıye erını ı ırmış . . . . - ayır, , çagırmaga arar verdiler. b" d kik .. . . den ıstifade edenlerin denn sevınç şey addedilemez. Hakikatin, yalnız mü-
manyada bile bulunmuyor. Mülakat Talat paşa ertesi günü Berline geldi. v,. e .1ı:zl a uha sukl\t etmıştır. duymaları pek tabiidir. Bize gümrükten nakaşadan doğabildiğini herkes bilmek-

.. . .. k 1 t d kt k d" w ngı ı er m asematın durdurulmasını tcdı'r. g.ununhub ara~ adş ır l w ~n fon~~t ~ ı- Hardenberg sokagındaki evinde arka- istiyorlar otele, otelden iş ve toplamı yerlerine ka-
sıne a er gon erecegım. ngı ere en daşlarile bir toplantı yapıldı. Bu top- L d 23 • dar refakat eyliyen sayın Türk profe-
Alm • l k . .. A . . .. . on ra (Hususı) - Kanton ve Nan- .. . . 

anyaya ge ece · ıantıda mulakatın ıyı ve kotil tarafları kinin bomba d b"" .. k b" h dorlerı, sankı yolun uzaklığını ve bırak-
T }At tt "'f h tt l b" tto ·· ·· ··ıd·· M" k r amınını uyu ır eye- w 1 k il k ·ğ· · - a a paşa maa eessu seya a e- esas ı ır sure goruşu u. uza ere can . f. 11 k 1 t .1. !k~ tıgımız mezp e et e ter ettı ımız sev-. · ~- ı 0 . • . . . _ ve ın ıa e arşı ıyan ngı ız e urı . . . . . 

dır. Ş mdı Berl nl..lt! bu unmuyor. nun esnasında daıma bakım olan fikir, mu- . . . . gili şahıslar ıçın ıştıyakımızı unutturma-
için kend sine bir haber göndererek li'ıkatın, paşanın izini tekrar meydana umumıye~i, U~a~arktaki harbe bır nı- ğa çahşıyorlar. 
arzunuzu bild reyım. Alacağ:mız ceva- çıkarmak jçin tertib ve tezyi edildjği ha~~.t ~erıl~es:rıı ıstemekte ve bu husus- Açılma töreninin ilk gününde Ertuğrul 
ba ore ge ·r sizi tekrar rahatsız ede- etrafında dönüp durdu. ta d" ukumetın önayak olmasını beklemek- yatı ile yapmakla şereflendiğimiz gezin-
r m. Nihayet Talat paşa dedi ki: te ır. ti, belki bugünlerin en iyi ve unutulmaz 

D ktor Bahaettin Şak"r bunu söyler- - Her ne olursa olsun, bu kadar te- Efkfırı umumiyey• tercüman olan ga- hatırası kalacaktır. 
ken ,·erinden kalkıp gitmek istedi. şebbüslerden sonra mademki bir neti- zeteler bu fıkri açıkça ileri sürmekte ve Sonra, Atatürkün huzurunda T. Tarihi 

. . Çin - Japon muhasematını durdurmak F ·a Ing iz zab ti ona oturmasını n- ce belirdi, o neticeye doğru yürümek Sergisini ziyaretimizde, pek verimli ve 
ca ederek u özleri ılaxe etti: iktiza eder. Benim her halde Düssel- içind be~ncltmmilkel bd~ teşebbüs yapılması- hepimizi sevindiren ve allkadar eden 

·•1A l" d d f' "t lA O · · ın· ·ı· nı erpış e e te ırler. b' t ·· .. d b 1 d k S · - Yaln z, bu mu akat Ber ın e yapı- or a gı mem azım. nun ıçın gı ız ır emaşaııın onun e u un u . ergı, 

lı:ımıy cak. A'manyayn gelecek olan siyasi mümessiline mülakatı kabul et- Gazeteler bir konferansın toplanmasını büyük itina ile ve ilmi sistemlerle hazü--
za Alman - Fransız hududuna yakın tiğimi haber verelim. Düsseldorf'da istiyorlar lanmıştır. Gönül ister ki, onun mufassal 
bir eh'rde bulu~ulmasını şart koşu- mülakat mahallini, gününü ve saatini Gnzet~ler,. ~apılacak teşebbü~ün şekil bir kataloğu tertib edilerek, müşahede 
yor Onun için Talat pasaya haber ver- onlar tayin etsinler. v~ mahıyetını kararlaştırmak uzere İn- ettiğimiz eserlerin listesile en önemlile-
m en evvel bunu da aramızda karar- Bunun üzerine Doktor Bahaettin Şa- gıltere, Fransa, İtalya, Almanya, Ame- rinin suretleri ve hulasaları dercedilerek, 
......... - ............................................ - kir tekrar Berlindeki İngiliz askeri mü- rika, Rusya, Hollanda ve daha başka ala- icabında müracaat edilecek bir klavuz 
ben de muvafık buldum. Gecenin zifirl messilliğıne gönderildL Bahaeddin Şa- kadar devletlerin iştirakile bir konfe- çıksın. 
karanlığı arasında bir talikaya atladık. kir orada pek Iosa devam eden müzake- ransın toplanmasını teklif etmektedirler. 
Bozuk kaldırımlarda, kimisi sönük ve ki- resi esnasında mülakatın dört gün son- Japonlann maksadı 
misı gayrikafi sokak lambalarının yan ra Düsseldorf'da öğleden sonra saat üç- Londra 23 ~~ususi) - Japonların Kan
aydınlattığı bir hayli sokakları girip çık- te bir park içindeki büyük havuzun ke- ton ve havalısıni bombardımandan mak
tıktan sonra bir köşkün önünde durduk. narında yapılması tekarrür etti. sadı, Kanton - Hankeu demiryolunu tah-

lstanbulda 
cehennem sıcaklan 

Ve her ikimiz de içeriye kendimizi attık İngiliz ricalinden olan zAt ile Talat rib etmek olduğu anlaşılmaktadır. 
ve antredeki kanapelere çöktük. paşanın birbirlerini gördükleri zaman Bu maksad tahakkuk ettiği takdirde, Rasadhane bu m~vsimde 
Konuşacak halde olmadığımız için Yek- tanışacakları söylendi • merkezi hüklimetin Şanghayla irtibatı böyle sıcag"' a sene}erdenberİ 

ta beni üst kata çıkardı: Talat paşanın Düsseldorf'da , müla- güçleşecek ve Şanghayın iaşesi kesile-
- Yatak odan ... diyerek .. bir kapıyı ki olduğu İngiliz, vaktile birkaç defa cektir. rastlanmadığını söylüyor 

açtı... İstanbula gelmiş olan İngiliz meb'usla- Nankin üzerine bugün hava hücumu İki gündenberi İstanbul adeti yanıp 
Müşkülatla ancak yarım soyunabildim. rından bir müsteşrik idi. Fakat milli- yapılmamıştır. Fakat diğer taraftan 30 

Ve bir külçe halinde kendimi karyolaya katın ehemmiyeti onun büyük bir es • Japon tayyaresi Yangtze nehri boyunda- tutuşmaktadır, gölgede ve en serin yer-
attım. rar perdesine bürünmesine münhasır ki limanları bombardıman etmiştir. de sıcaklık derecesi 32 den apğı düşme-

Ne kadar uyuduğumu bılmiyorum. kalıyordu: Hududa yakın bir şehir, ten- Meydan muharebesi mektedir. Yazın en sıcak günlerinde bile 
Kendime gPldiğim zaman ortalık ağar - ha bir park .. yeşillikler ve ağaçlarla Pekin 23 (A.A.) _ Paotingfunun zaptı bu kadar hararet hissedilmemiştir. Hal
mış; fakat güneş henüz doğmamıştı. Bir çevrilmiş bir göl kenan .. konuşulan şey için çok şiddetli bir meydan muharebesi buki şimdi sonbahardayız, sonbahar yağ
afgara yaktım. Ve pencereyi açarak dı • ]eri kimse işitmiyor .. iki şahsiyetin bu yapılmaktadır. Japonlar Çin kuvvetleri- ınur ve rüzgar mevsimidir. Buna rağ-
şarısının serin havasile biraz kendime yerde buluştuğundan, alakadar bir iki nin sol cenahına karşı yapmış oldukları den fevkalade sıcakların hüküm sürme-

Bilhassa, arkeoloji sahasında elde edil
miş neticeler çoktur, T. T. Kurumu çalış
malarının daha büyük verimler ele ge
çireceğine şiiphe yoktur. 

Kongrelerin faydası, yalnız toplantıla

rında okunan tezlere münhasır .kalmaz. 
Zaten, o tezler kongrenin zabıtlarında 

basılacağı zaman, herkes onlardan isti
fade edebilecektir. Kongrelerin en büyük 
faydası is , ayni sahalarda çalışan bil
ginlerin tanışmaları ' e görüşmelerinden 
ileri gelir. Türk tarihi Türk edebiyatı ta
rihi ile meşgul olduğumdan dolayı. Av
rupanın muhtelif memleketlerinden ge
len sayın meslektaşlarım ile görüşebildi
ğim ve Türkiyede en iyi tanınIIll§ Türk 
profesörleri ve ediblerile de tanıpbildi
ğim için, kendimi fevkalade bahtiyar ve 
beni davet eden T. T. Kurumuna kar~ı 
minnettarlık duyarım. 

Kabine erkanı 
Arasında ihtlliJ/ 
Şayiaları yalandır 

(Baştarafı linci aayfada) 

- Bu şayiaları çıkaranlar bulanık 
suda balık avlamak ve ıpekülaıycm 

yapmak istiyen bir takım haialndir. 
Bu §ayiaların membaının meydcma çı
karılması için şiddetli emirlu venlim. 
Bu şekilde spekülasyona .devam edile-
cek olur ve borsa üzerinde tem 1'GP
mak istenilirse icabında borsayı da Jca. 
patmaktan çekinmiyeceğim.> 

Maliye Vekilinin beyanah 
Dün akşam geç vakit konuştuğumuz 

Maliye Vekili Fuad Ağralı da demi§tir gelmek istedım. kişi müstesna olmak üzere, kimse ha- muvaffakiyetli çevirme hareketine tay- si nazarı dikkati celbetmektedir. 
~ir. an rüya görüyorum san.arak göz - berdar değil!. . .. .. .. yare filolarının ve ağır topçunun yardı- Rasadhane de bu fevkalide sıcakların ki: 

lerıı:nı ?~uşt~rdum. Dışarıdakı. ~anzara, Bunun harıcınde ~oruşulen mevzu, miyle devam ederek Çin mevzilerini bil- sebebini izah edememekte, sadece: c- Bazı devletler bünyelerine ve ik-
benım .:ç.~n hı.? te yabancı .değıldı. O za- bir zamanlar paş~yı z.ıyaret eden İ~giliz tün cephe boyunca Oaşenk ile Tientsin- _ Bu sıcaklar senelerdenberi görül- tısadi vaziyetlerine muvafık geldiğin-
man butun vucudumu derın hır heyeca- yüzbaşısının teklıflerınden fazla bır şey Pukof demiryolu arasında çok şiddetli d kt d' den Devaluasyon yapıyorlar. Fakat, bu 
nın kapladığını hissettım. Tüylerim di - değildi: Taia.t paşa Anadoluya _gitsin, bir tazyik altında bulunduruvorlar. Haf- müş, işitilmiş şey değildir, eme e ır. 
ken dıken oldu. Gayriihtiyari yerimden hükumet idaresini eline alsın, Ingiliz talardanberi devam eden ~uharebeden Rasadhanenin verdiği malumata göre 
fırladım. .. .. V• • •• hü~fımet~ onunla, esasatı ~leride tesbit yorgun düşen Çin kuvvetleri bütün bu bundan 22 sene evvel yani 1915 yılı ey-

hareket bizim bünyemize muvafık de
ğildir. Devaluasyon yapmak hatır ve 
hayalimizden geçmemiştir. Bu pyiflo . - B~ mumk~n de~ıl, bu .. mu~kun de- edılmek uzere, sulh akdetsın, Yunan or yorgunluklanna rağmen Japonların bu Iul ayının 22 sinde hararet derecesi 34,1, 

ğıl. .. dıy~. k.~ndı kendıme .. s~~ıenıyordum. dusu geri çekilsin vesaire... müthiş taarruzuna göğüs germektedir. 916 senesinin eylul ayının 4 ilnde hararet lar, spekülasyon yapmak istiyen ma-
Başım donuyordu, oda donuyordu, tavan Talat paşanın bu tekliflere bu sefer Ayrıca Nankinden gelen taze üç Çin fır- derecesi 34,2, 922 senesinin eylı11 ayının nevracılar tarafından meydana çıkarıl-
döşeme dönüyor, dışarıdaki bütün man - ne cevab verdiği malfım değildir. Mü- kası ihtiyatta bulunmaktadır. gene 4 ünde hararet derecesi 34,7 yi bul- mıştır. Milli Türk parası sağlamdır., 
zar 'ar .. ve bi.ıtu.··n eşy.a d_.ön_~yordu. H'ıkat etrafındaki esrar gibi bunlar da Çin tayyare topları Paotingfuda iki Hükıimetimiz bu mesele üzerinde 

B k k b k k k- b od muştur. Yalnız 926 senesi eylfıl ayının 

b 
~ okş enım es ı oşd.~~ vde du a, esrar perd~ile örtülü kalmıştır. Yalnız Japon tayyaresini düşürmüşlerdir. 13 üncü günü hararet derecesi 36,l e çık- gayet hassas bulunmaktadır. Türk pa-

enım arımın can ver ıgı o ay ı. paşanın, Dusseldorf'dan avdet ettıkten Japonlar ilerliyor .. .. 
rasını, böyle çirkince şayialarla düşür
mek teşebbüsünde bulunanlar hakkın
da şiddetli tahkikat ve takibata bqlan-

sonra artık Alrnany:ıda oturmıyacağın- . ınıştır. Bu hesablara gore dun ve evvel-
Pekın, 23 (A.A.) - Japonlar, gece- ki .. 1 t b ld t d-f dil k 

dan belki memle~ete dönecegwinden 1 . 1 "dd 1· h b l d gun san u a esa u e en sıca -' . . . . .. eyın yapı an şı et ı mu are e er en . .. . . 
bahsetmış, İngılızlerın daha yuksek sonra Paotinfu'daki müdafaa hattının lık mevsıme go:re oldukça ehemmıyetlı-
makamlarından g~~~n tek~ifleri kat~i merkezini ezmiş ve bu noktanın on ki- dir. Dünkü sıcaklık evvelki günkünden mıştır. Vatandaşların herhangi haina-

Yazan: Peride C•lal surette red etmedigıne delalet edebı- lometre ilerisine varmış olduklarını daha ziyade idi. Hararet dün gölgede ne rivayet ve şayialan kat'iyyen lw-
._ ____________ __, lirdi. Fakat, bu bir zandan ibarettir. bildirmektedirler. 34,6 olarak tesbit edilmiıtir. lak asmamaları lAzımdır. 

(Arkan t10r) 

Yarmki nUshamızd1; 

ABLA .• 
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HAS TIRNAK CILASI 
TOrkfyenln en mOkemmel cilalandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 
t, 2, 3, 4, 5 renkte ve mandarin nevi tırçasile şişesi 

küçük 10 kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 eoo metre ıf ık veren 

DAİM ON 
Fen erleri gelmiştir. 

iyi •tık •lmak içle yalnız 

DAiMON Pilleri 

SON POSTA 

KANZUK 

SAÇ BOYALAR! 
JUVANTiN 

KUMRAL - SİYAH 

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

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

TÜRK TELSiZ 
TELEFON 

ANONiM ŞiRKETi TASFiYE 
MEMURLUGUNDAN : 

İkinci ilan 
Türk Telsiz Telefon Anonim Şlrkctlnln 

il& 10/ 6/ 937 tı:ı.rlhlnde in'lkat eden fevkalt\dc 

D A i heyet lçtimaında Şl.rketl.n tas!lyeslne ve tas-M O N AmpullarIDl tıyc memuru olarak İsmail İsa canl.ş ne Mu-
vaffak Sunal'ın tayinlerine karar verllmlş 

kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N ve bu kararname Taci.ret kanunu nhkamınıı 
markasına dikkat ediniz. tevfikan tescll ve resm.1 gazetenin 21/ Hazl-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ran ~7 tarlli ~ 3~6 ayili n~ha~~ Ufin ' edilmlştlr. 

Mektep, hastane ve bilumum resmi 
ve hususi müesseselerin ihtiyacı olan 
yün ve pamuk battaniyelerle yatak 
takımlarının her çeşidi mağazaları-
mızda mevcuddur. 
Sultanbamam 4 - Beyoğlu 376 Tel : 20625 

BURSA PAZARI ı Haaan HUanU 

İşbu şirkette alacak vesal.r hukuku mevcut 
olanların ııa.n tnrl.hlnden itibaren bir Eene 
zı:ı.rfında tatıı günlerinden ma:ı.da her gün 
saat 10 dan 12 ye kadar İstanbu.da Ankara 
caddesinde Anadolu Ajansı binasında B:ıy 
Muvaffak Sunal'a müracaat ederek alacak
larını kayıt ve evrakı müsbltelerinl tevdi et
meleri lüzumu llft.n olunur. 

Tasfiye Memuru 

ismall isa Cani.J n Muvaffak Sunal 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlanna gündUz ve yatı, kız ve erkek Webe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henuz müracaat etmfyen eski talebenin kayıdlan kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabul edllmiyecektir. 
3 - İsteyeniere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Erkekler 
KIZ 

ERKEK 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkasL Telefon: 22534 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESİNDE 

kısmı : MUnirpaşa konagmda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binada 

HA YRiYE LiSELERi ::iı~~ 
Ana - llk - orta - Lise kıeımlanoı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. llk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 

mecburidir. Münlrpaşa konağı erkekler kısmına Mnnirpaşa konağı karşısında leyll bir liseye lazım olan bütün 
mOştemııatı bnvi büyük bahçeli yeni yapılan bina da kız lisesi ile ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrisat tamamile ayndır. Nebart talebeden arzu edenler mektebin hususi otobOsile naklolunurlar. Kayıd mua
melesine bl\şlanmıştır. Hergtln sabah, saat 10 dan akşam ~ e kadar müracaat kabul olunur. Telefon: 20530 

· Nitantaflnda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

jvATILI 1 ŞiŞLi TERAKKi LiSESi jcONDOZLOj 
ANA - iLK - ORTA - LiSE • KISIMLARı 

Kız ve erkek Oğrenicil"r için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn YATI teşkilatı vardır. Fransızca, Almanca 
Jng lizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak bUtun öğreniciler iştirak edebilirler. Okul hergUn saat ıo . 17' 

arasında açıktır. Telefon : 42517 

~ ................................................. _, 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin Badyolln diş macunu kullanmahdır. Çfbıkfl 

Güzel Yüz 
ıçın ilk şart 

güzel diş 

Güzel Diş 
ıçın ilk ve en 
esaslı şart da 

RADYOLIN 
Kullanmaktır . 

Mikropları % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği 
yerlere kadar nüfuz ederek temizler, par:atır, diş 

etlerini besler hastalanmalarına mini olur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten aonra 

günde !J defa kullanınız. 

,-------------------~, 

GÜNEŞ - RÜZGAR - DENiZ 
ÜÇ SIHHAT KAVNAÖI 

Bir iki hafta sonra ıalon bay1:1tına dalacak bunların cilde 
yapacağı tahribattan müteessir değiller çünkil 

KREM PERTEV 
ile yaptığı masajlann cildlerine verecegı taravetten - geçmİI 

senelerin verdiği - tecrübe ile o kadar emindirler ki 

PATI 
Bİlsar memelerlala ANJiViROS ile tedavisi 
İç ve dış ha.sur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiı fistüllerde, kanayan buur me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanbul 

·NEOKALMiNA 
GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ A(iRILARI - ARTRITIZM ........................... ~~~~~ .... 
Modellerimizi kopya, biçimi
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi İngiliz kumaşlanndan 

KADIN, ERKEK ve ÇO
ÇU KLARA mahsus tren o
kotlar, muşambalar, kover
kotlar ve gabardin parde
sUlerin zengin çeşiUeriot 
ucuz fiat ve şeraltle takdim 
ediyoruz. 
M0SAVI CIN&Ta ISL.. 

DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

laller 11aıuaıarı 
_____ .... _ . ._.. .......... , _____ _ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SA 1 1 S. Jtagıp EMEÇ 
H PLER : A. Ekrem UŞAKLIGİL 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 hnıı 
I kinci •ahile 250 • 
V çiincü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 • 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak -
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden fs. 
tifade edeceklerdir. Tam, yanın ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

111.ncuık KoJlettlf Virt~ 
Kahramaıızade D~n 

Ankarıı caddcsl 

--------------------------
Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş l'e Diş ağrılarının ::::KESKiN KAŞELERiDiR •• :::ç:'::~ 


