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Hükümetin · yeni faaliyet programı 

TARiH KURULTAYI KAPANDI 1 Vekiller bugün 
Profesör Afet: "Türk milleti yüksek Ankarayagidiyorlar 

idarecilerini bulduğu zaman en· icra Vekilleri Hey'eti yarın Celili 
kudretli varlık o/ur ,, dedi Bayarın reisliğinde toplanıyor 

Ecnebi ilimler bugün 1 Bugün Türk 
Ankaraya gidiyorlar dil bayramıdır 

Memleketimiz hakkında Kurultayın son toplantısında 
ecnebi profesörler inhbalarını anlattılar 

Beşinci dil bayramı bugün bütün 
memlekette törenle ve tezahüratla 
kutlulanacaktır. Yurdun her köşesin
deki- Halkevleri bu münasebetle par
lak ve zengin programlar hazırlamış

lardır. 

Ulu Önder Atatürkün yüksek hi
maye ve irşadları ile Türk dili üzerin
deki çalışmalar hergün biraz daha ge
nişlemekte, dilimiz gittikçe zenginleş
mektedir. Ana dilimizin geniş manalı 
varlıklarını bulmak için yapılan araş-

( Devamı 2 nci sayfada) 

.............................................................. 

Atatürk için .. 
Devlet adamları 
yarattıkları eserler 

ile ölçülürler 
Arkadaşım "Hayır, Atatürk 
tarihin yetiştirdiği büyük
lerden hiç birine benzemez ,, 

Başvekalet Vekili Ce lal Bayar Ankarade. 

Ankara, 25 (Hususi) - Vekillerin ek- Hükumet teşrinisanide Mt.!clisin huzu-
serisi pazartesi günü dönmüş hulunacak- runa muayyen çalışma esaslarile çıka

larından ayni gün veya salı İcra Ve- caktır. Yeni faaliyet programının ana 
killeri Heyeti Başvekalet Vekili Celal çizgileri önümüzdeki ay içinde tesbit e
Bayarın reisliğinde toplanmalarına baş- dilecektir. Celiil Bayar Şakir Kcsebirlc 
hyacaktır. _ _ _ _ _ _ _ _ __________ ~~~v_amı 5 inci sayfaı151) 

m~«w•~·~ 

Paramızın 
düşürmek 

izleri 

kıymetini 
isti yenlerin 

bulundu 
.dedim ve anlattım M ı· y k·ı· " B d k ·· · k · · 

Atatürk localarında kongreyi takib ederlerken y N h t E t B k t a ıye e 1 1 orsa a spe U!asyon yapma ıstı-
t .. azan : a mu sa oz ur 1 . • • 
kinci Türk Tarih Kurultayı dün calarına Profesör Bayan Afet, Milli . . . f d (H .. ) yen erın manevraları tamamıle durdurulmuştur. Vazıyet 

Dolmabahçe sarayının hususi salonun- Müdafaa Vekili Kazım Özalp, Adliye .. [ Yazısı ıkıncı say a a ergun l . 
da, saat on dörtte altıncı ve son top - Vekili Şükrü Saraçoğlu, Kütahya say- sutun~~~;.!1!:.~.-........ _____ ... _ esasen norma dı, bugün de normaldir,, diyor 
lantısını yapmıştır. lavı Recep Peker'i de kabul buyur _ d R Borsada tabii halin avdet ettiğini dün bir iki gün evvel piyasada çıkarak borsa. 

Bu toplantıya da Atatürk yüksek muşlardır. S e Y İ J z a yazmıştık. Dün, Türk borcu tahvilleri İs- ya da intikal eden ve mukabili döviz olan 
h uzurlarile şeref :ermişler, hususi lo- (Devamı 10 uncu ıayfada) tanbul borsasında 13,95 lirada açılmış, esham üzeru;de tesir yaparak yükselme-

Türk ilminin 
karşısrnda 

iki hadisesi 
düşünceler 

Ö)en Sevgı•IİSİDİ 14,10 liraya kadar muamele gördükten ,gine sebeb olan Türk parasının kıymeti-
, sonra 13,90 lirada kapanmıştır. nin düşürüleceği şayialarını çıkaranlar 

unu ta mı yor ! .~:::a. ::~;:e:~:: ::!:~:::! ::~?:~: ...... ! ~:::::. ~n.c! ::!:":ı:~ ....•• 
ihtiyar muha:efet reisinin 1 Yeni romanımızı okuyormusun :?I 

Dil bayramını 
kutlularken 

bu kadına olan aşkının - . u:.:_ı 

Tarih kongresinin büyüklüğühayretuyandırdı Valide Sultanın gerdanhğı 

.---YAZAN----. 

~~~ 
Bürhan Cahid 

Geçen gün gazetelerin ilk sayfaların
da İstanbul belediyesinin bir ilanı çık
mıştı. Şöyle bir başlığı vardı: 

- T~nbihi beledi! 
(Devamı 8 inci sayfada ) 

•• •• son gunu 
.--- YAZAN ---

~~#!-
~ 

Kadircan Kallı 

Dün de yüzlerce münevver insan, iki 
tarafı ağaçlı yollardan yürüdüler; Dol
mabahçc sarayının, yüze olduğu kadar 
ruluı da gülümsiyen, saygı telkin eden 

(Devamı 8 inci sayfada) 

İs a nbul güreşçileri 
Y av arı 7 -O yendiler 
Bugün de İstanbul - Atina muhtelitleri 

arasında güreş müsabakaları var 
( Yazısı 6 ıncı sayfada ) 

. 
~ 

.. ... 

. " 

Seyid Rıza isticvab için hapishaneden 
çıkarılırken 

Elıiziz (Hususi) - Tunceli isyan ve 
muhalcfctinın elebaşılarından olan Seyid 
Rızanın isticvabı fiilen sona ermiştir. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Yerli ve mükemmel ilk zabıta romanı 
Dün ha§lıyan tefrikamızın ikinci p,. -~ ~ı birincinin mufassal hulasası 

ile birlikte bugiin yedinci sayfamız dadır, 
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Her gün Resimli Makale: X Karar sahıbi olunuz. X 
r-

Atatürk 
İçin 

1 Sözün Kısası 
----------------------------·--~~--------------------------------. 

- t-
- Mahmut E .. t Bozk•rl ---.• 

IE>) ana bir gün çok ~ayın bir ar-

1.g) kndaşım soruyordu: 

cAtatürk tarihin yetiştirdigi büyükler-
den hangisine benzcr?:t 
Düşünmeden karşılığını verdim: 
cHatırımda kalanlardan hiç birisine .. • 

O: 
cBüyük 1Skcndere?:t 
Ben: 
cNe münasebet?! O kral oğludur. Ba-

bası Filipten memleket buldu. Hazine 
buldu. Dünyanın en kudretli ordusunu 
buldu ve her şeyi hazır buldu.> 
Arkadaşım: 

cEvet amma, 30 yaşına varmadan dün
yayı yendi ve fethetti .> 

Ben: 
cOlabılir. Fakat c Velsı in dediği gibi 

dünya imparatorlugu bir çocuğun clıne 
verılm · ş, kıyınetlı bir vazo) a benzıyor
du. Çocukcağızın ayağı sürçünce, vazo 
tuz gibi dagıldı gıtti, bir varmış bir yok
muş oluverdi Tıpkı birkaç saat süren 
kanlı bir sinema şendi gıbi..> 

cAnibal:t a ne dersin? 
Ben: 
cBırak Allahı seversen.. O zavallıya 

Romayı görmek bılc nasib olmadı. Ülkü
sünün verinıi; cKartaca> nm, cSipyan> ın 
ayakları altında çiğnenmesi ve bir avuç 
kül haline gelmesi oldu.> 

- Ya Napolyon?!- dedi. 
cBilirim. Bu ismi ileri sürmek zama

nımızın bile modasıdır, büyüklerden söz 
açılınca bunu anmak hfılfı modalığını 
kaybetmemı~ir! !.. Fakat bu bir muha
keme neticesi degil, modaya uymak ha
letidir.> 

Nasıl olur?!- dedi. 
Ben: 
.Anladığım kadarını söyliyeyim sana., 
cŞüphe yok ki Napolyon, İskender, A

nibal, bunlar ufak tefek adamlar değil
dirler. Fakat devlet adamlarının, yarat
tıkları eserleri ile ölçülmeleri gerektir.• 

Napolyon ne yaptı? 
Bunu düşünelim. 
Napolyon büyük ihtilalin heyecanını 

yaşıyan, büyük bir Fransa buldu. Başına 
geçti: 
Mısıra yüriidü. Vurdu. Yaktı. Aldı. 

Hind yolunu açmak istiyordu. 
cAkkaı önünde General ~cezar Ah

med, in şamarı yüzünde patlayınca Mı
sıra dündü. Tutunamadı. 

cNelson> filosu önünden korkarak sı

vışan bir deniz hırsızı gibi soluğu Fran
sada aldı. 

Asya fethine çıkan Fransız orduları 

kızgın çöller içinde eridi. 
3 bin yıla bakan ehramlar onlara birer 

mezar taşı oldu. 
Şarkta hızını alamıyan imparator var 

kuvvetile Hollanda, Almanya, Avustur
ya, Rusya uzerine atıldı. 

Bütün Avrupa, baştanbaşa teslim olu
yordu. 
Kadın, erkek, çoluk çocuk, genç, ihti

yar hepsi; Fransız silahları önünde eller 
yukarı teslim oluyorlardı. 
İmparator vurdu, yıktı, yaktı ve her 

şey yangınlar ve kan selleri içinde çiğ
ııendi. 

Fakat bu plansız ve manasız çekişme
nin, istilalann ark\sı gelmedi, biraz son
ra büyük ordu Moskovada sarsıldı. 

.Bütün insanlar ~ kısma ayrılırlar. Birinci kısımda bulu
nanlar icab ettiği 7.aman karar vermekten ve mes'uliyeti 
yuklenmekten çckinmiyenler bulunur, sayıları gayet azdır. 
lkinci kısımda ise kendi başlarına herhangi bir karar ver
mekten, mes'uliyeti üzerlcrine alarak iş görmekten iiciz olan 
insanlar vardır. Beşeriyetin azim ekseriyetini bunlar teşkil 
ederler. 

İşini bilen, işinde çalışan, işine bakim olan adam işine mü
teallik bir meselede daima karar sahibidir, yaptığını bildiği 
için mes'uliyetini de üzerine alır. Karar sahibi olmıyan ve 
icabında mes'uliyeti üzerine almaktan korkan adam işini bil
meye, çalışmayan, işine hakim olmıyan adamdır. Hayatta 
muvaffak olanlar birinci kısmı teşkil edenler, muvaffak ola
mıyanlar ikinci kısımda bulunanlardır. 

r 
1 
\z 

sez 
Dünyanın en mes'ut 
Kadını kimdir? 

ARAS O 

i •ffERGüN BiR FIKRA • ı 
O olmasaydı -

HükümdarlaTdan birinin çok çir
kin biT veziri varmış. Bir ,gün hüküm
dar vezinle biTlikte gezerken uezir
den daha ~Tkin biT adama rasgelmiş
ler. Vezir onu gÖTÜT gÖf'Tnez kesesini 
açmış ve ne kadar paTası 1'arsa lıep
sini adamın avucuna boşaltmış. Hii
kü mdar sormuş; 

- Bu, dünyanın en çirkin adamına 
neye çok para verdin? 

- Bana büyük bir iyilik etmiştir 
de .• 

- Ne iyilik etti? 

NDA ) 
Bir Kutub seyahatinin 
Hazin blançosu 

.... ..;:.: . • -t - - - ~ · 

. . ,_.a :::- .• . ~ 

a.. . , 

- O olmasaydı, dünyanın enı çiT· 
kin adamı ben olacaktım. Yukandaki üç resim, naz.in bir ırutup 

«---------------• macerasını hikaye etmektedir: Walford zengin bir gemi mücehhizinin 
oğludur. San'atkardır. Mesleği de hey -
keltraşlıktır. Geçenlerde çok siyah saçlı, 
buğulu üzümü andıran gözlerile kendi -
sine modellik eden fevkalade güzel bir 
genç kızla evlenmiştir. 

Tahtelbahir hangi ı - 897 senesinde Spitzbergenden kal-
karak şimal kutbuna ulaşmak isliyen An-

Tarih le icat olundu? drc balon heyeu seferiyesinden son ge -

Waldord İspanya harbinin başlangı
cında İspanyaya gönüllü olarak gitmiş, 
ve bir sene kaldıktan sonra, sevgilisinin 
ısrarı üzerine geri dönmüştür. Gazete 
cilere, mes'ut olduğunu söyliyen deli -
kanlı: 

Akdenizdc kof.6an tahtelbahirlerinin 
hareketinden bahseden bir İngiliz ga -
zetesi tahtelbahir muharebelerinin 19 ve 
20 inci asırlnrdan evvel de mevcut oldu
ğunu yazmaktadır. Bu gazeteye göre bir 
İngiliz kralı, 1624 de Tayınis nehrinin 
içinde tahtelbahir ile seyahat yaparmış. 
Bu tahtelbahir o vakit Felemenkli Dre -
mer Kornel!is isminde bir makinist ta -
rafından yapılmış imiş. 

Amerikanın İstiklfıl muharebelerinde 
de iki harp gemisi bir tahtelbahir tara -
fındnn batırılmıştı. 

- Dünyanın en mes'ut çifti Windsor 
Dükü ve Düşesi değil, biziz, demiştir. Y~ 
karıdaki resim maceraperest gencin, dün
yanın en mes'ut kadını olduğunu gene 
gazetecileri! teyit eden karısını göster -
mektedir. ___ --~·- Bu iki haı p gemisi bu yeni muharebe 

imparator bir kuru canını şerefinden üs- silahının ilk kurbanlarıdır. 
tün tuttu. Denizaltı muharebelerine daha eski za-

Kendi kendini öldüremedi! manlarda da tesadüf edilmiştir. Mesela, 
Ömrünün son günlerini Fransız vatat eski Yunanlılar sahillerine toplanmış o-

nmın düşmanlarından dilendi. lan İren gemilerinin zincirlerini gece~ 
Taçhlara has bir cibilliyet uğrunda nlze indirdikleri dalgıçlar vasıtasile ke-

kana bulanmış Fransayı unuttu serek gemilerin fırtına yüzünden kaya-
İngilizlcre sığındı! lara oturmasına sebep olmuşlardır. Fe -
İngilizlere teslim oldu!! nikeliler de büyük İskenderin donan -

len resim bu olmuştu. 
2 - 1930 senesinin 6 ağustosunda da, 

Spitzbergen ile Franz Josef Land arasın
daki Kvitö adasında Andrenin kurduğu 
çadırlı karargahın bakayası bulunmuş -
tu. Bunlar Andrenin kara yarı batmış 
kayığı ile kızağı idi. Bir kaç metre ötede 
de Andrcnin cesedi duruyordu. 

3 - 1937 de mantardan yapılma ve 
ıçinde Andre ile iki arkadaşının imzala -
ı mı taşıyan bir kağıt olan bir fıçı bulun
du. Kağıttı:ı, balonun vazJyetini gösteren 
bir harita vardı ve şunlar yazılıdır: 

c12 temmuzda atıldı. 20 metre yüksek
likte yolumuza devam ediyoruz. Hareke
timiz yavaştır. Bazan da olduğumuz yer
de duruyoruz. Her şey yolundadır.> 

A imanlar ağaçtan sun 'i 
yag çıkarıyorlar 

Moskova kendi kendıni ateşledi. Butün Fransayı, Baltık denizlerinden 
masına karşı bu şekilde dalgıçlar kullan
mışlardı. 

Alman kimyagerleri, ngaçtan sun"i yağ 
yapmağa muvaffak olmuşlardır. Buna 
dair neşredilen bir teb~ğde bir kaç se -
ne evvel istihsal edilen bu ;yağ yalnız ma
kine yağı olarak kullanılmağa elverişli 

iken şimdi yemek yağı olarak ta kulla -
nılabilecek bir vaziyete gelmiş bulun -
maktadır. Yeni sun'i yağdan bir miktar 
tecrübe için Almanya hapishanelerine 
gönderilmiş ve sıhhate muzır olmadığı 

anlaşılmıştır. Bu sun'i yağdan Hitlere de 
gönderilmiştir. 

Teslim olmadı. Akdc.nize kadar uzatan Fransayı cSent 
Artık büyük ordu dönüyordu. c Viktor Elen> adası ile trampa etti!? l 

H g ded·~· ·b· ngiltere ordusundakı· u O> nun ıgı gı ı: Bence Napolyon modern bir ülkü pe-
chk defadır ki kartal başını eğmiş bu- şinde değildi. o haris bir halk çocuğu 4illeri satıyor 

lunuyordu.> J 
1 

Ş. d h idi. Bütün gayesi masallarda dinlediği İngiltere harbiye nezareti cimdiye ka-
ım i eyecanlı Fransız kanı, Mosk<r eski klasik cihangirleri taklid etmek, bir r---

va mPC!ll}esinın· d lattı- b dar Birmanya müstemlekesi ordusunda 
-r- ay ın gı sonsuz uz ırnparatorluk kurmak, imparator olmak-

deryaları ı·çı·nde d d d d istihdam edilen on bin filin müzayede onuyor u ve on u. tı. Bu sevda onu ve onunla beraber Fran- - ·-· · ··- ---
Ordu tıpkı donuk b" · ·b· ·· ·· ile satılmakta oldug~ unu ilan etmiştir. Bu gw undan fillere ihtiyaç kalmamıştır. 

ır ınsan gı ı suru- sayı yere vurdu. 
ne sürüne bı"nbela~ ·ı p · b"ld" filler dağ toplarının naklinde kullanılı - Satılmakta olan Britanya ordusu fı·ı _ 

• ı e anse vara ı ı. Napolyon bence budur. 
•mparator düştü, ve cElbeı adasına yordu. Fakat şimdi dağ topları motörlü leri pek güzel talim edilmiş olduğundan 
-
1
d- (Devamı 5 inci sayfada) makinelerle tahrik edilmekte bulundu- bunlara fevkalade rag~bet etmektedirler. 

tUJ.lJ u. ;::~=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::=:::::=::;;;::::::::::::=:::::::~==~~~~~~~~ 
Lakin hırsını dizginliyemedi, hırsı onu ( l 

al~~ ~:~~:!i.Fransız topraklarına çı- 1 s TER i N AN 1 s TER İN AN M A ! 
kardı. 

cVaterlo> da bütun Avrupa bu hırsın 
karşısına dikildi. 

Bütün A\'rupa boğazlaşb ve Fransız 

kanı son damlasına kadar aktı. 
İmparator kat'i darbeyi yemişti. Artık 

beli, kolu kırılmış, harekete mecali kal
mamıştı. 

Cumhuriyete yaptığı kendi başına gel
lnişti. 

Hırsı yolunda, milyonca adam öldüren 

Matbaamıza müracaat eden bir kadın okuyucumuz anlat
tı: 

Bir gün hamama gitmiştim, soyunup da içeriye girdiğim 
zaman göbek taşında büyük bir ziyafet sofrasının kurul
muş olduğunu gördüm. Çoluk, çocuk, genç ihtiyar belki 20 
kisi vardı. Ortaya yalancı dolmadan kavun karpuza varın
caya kadar çcşid çeşid yiyecek koymuşlar, yabancı müşte-

rilerin garibsemclerine bakmıyarak yiyorlar ve s•·fradan 
artan şeyleri de taşların üzerine atıyorlardı. Ortalığı sıca
ğa inzimam eden ağır bir koku kaplamıştı. Yıkanmaktan 

vazgeçerek çıktım, çıkarken de bir vakitler Kayseri bele
diyesinin hamamlardan yemek yemeği yasak etmiş olduğu
nu düşünerek İstanbulda bu gibi hamam ziyafetlerine ce
vaz verilmekte olmasına hayret ettim. 

1 STER iN AN l STER 

Kişi zade dilenci 
· ı Serbest delilerden: 

E. T:ılu 

A yın ik!nci" yarısı, ikinci yarısı-

nın da malum olan son sıkın

tılı günleridir. Bir akşam evvel vezne
dara yüz suyu döküp aldığınız beş lira 
avansın dördü ay başına kadar idare e
dilmek tavsiyesile eve bırakılmış, gHiye 
kalan tek yüzlük gümüş birkaç tane bo
zukluklar arasında, yeleğinizin sol ce
binde bozdurulacağı anı beklemektedir. 

- Beyefendi!.. 
Karşınızda ekseriya biçimsiz, kıyafet

siz bir vücudun üzerinde mütereddi pir 
sima taşıy::ın yabancı bir şahıs. size ga
yet mühim bir şey söyliyecekmiş gibi, 
suratınıza alkollü nefesini savurarak, so
kulur. 

- Bendeniz merhum filan paşazadc
yim .. 

- Buyurun! ı 
- Filfın yude vazifede idim. Mezunen 

geldim, vaktinde dönemediğim için işim
den çıkardılar. 

- Ya!.. Öyle mi?. Vah vah!. 
Yanınıza daha fazla sokularak: 
- Başımda beş nüfus var. Üç gündür 

açız. Bendenize bir lira inayet buyurun. 
Gördünüz mü başa geleni? Herif di

lenci olmasına dilenci.. Lt1kin kişi zade. 
O sizden bir lira istedi. Çıkarıp ta eline 
beş kuruş veremezsiniz ya .. Verseniz o
nun mevkii içtimaisi (!) bunu kabule 
müsaid d~ğil. İstediğini vermeğe ise si
zin vaziyeti maliyeniz mani. Yüzünüzü 
kızdırıp ta ~ok derneğe de utanırsınız; 

çünkü kalıp kıyafetiniz, vaz'ü haliniz si
zin züğürd olduğunuza kimseyi inandı
ramaz. O anda yapacağınız tek bir şey 
vardır. Anlaınamazlığa gelip birdenbire 
yürüyüvermek. Bunu yapınca da bir vic
dan azabıdır başlar. Öyle bir azab ki nez
leden mütevellid diş ağrısı gibi hafif ha
fif, için için sizi muztarib eder. 
Vakıa çok defa kişi zade dilencinin si

ze söylediği şeylerin aslı, astarı yoktur. 
O ne filanca paşanın oğlu, ne falan yerin 
sabık memuru, ne de beş nüfuslu bir ai
lenin reisidir. Alkole ve uyuşturucu mad
delere kendisini kaptırıp sosyal merdive
nin üst baıx:mağından alt basamağına 

yuvarlaf!mış mütereddi bir serseridir. 
Bizim gibi - sözüm ona - normal insan

ların merhamet hislerimizin enayiligc 
kadar vardığını öğrenmiş ve bundan isti· 
fadeye kalkışmıştır. Gelgelelim, ay son
fannın kurak bir mevsim, viran bir bağ, 
kadar verimsiz olduğunu beHiyememiş 

olacak ki pek müsmir olabilecek san'atı
nı aybaşı denilen bolluk günleıinde icra 
etmeği hatıra getirmiyor. 
Hoş aybaşlarında da icra etse, gene 

böyle zamanda, bir lirayı birden çıkarıp 
ta rakı ve kokain parası olarak efsanevi 
bir paşanın oğluna hediye edecek baba
yiğit göremiyorum. 

E. Talu 

B~gll;, ... Tiİ;k···-.. ·-··-···--
D il bayramıdır 

(BU§ tarafı 1 incı sayfada) 
tırmalar çok güzel ve müsbct netice! ~ 
vermekte, cGüneş - Dil teorisi> bu 
mesaiyi ve elde edilmekte olan neti
celerin istihsalini kolaylaştırmakta.

dır. 

Güneş - Dil teorisi üçüncü dil kurul
tayına iştirak eden alimlerle eyliıl ba
şında Bükreşte toplanan beynelmilel ar
keolojik prehistorik ve antrepolojik kon
grelerde ve dün nihayet bulan ikinci 
tarih kurultayında - tarihi araştırmalar
daki mühim ve faydalı rolü noktasından -
çok iyi karşılanmış, takdir edilmiştir. 

İkinci tarih kongresinde söz alan yük
sek ecnebi profesörlerin de teyid ettiği 

gibi bugünkü medeniyetin kaynağı olan 
Türk kültürü Anadoludan garba yayıl

mıştır. 

Türk dilinin, kültür lugatinin ana kay
nağı olduğu da Güneş • Dil teorisinin 
verimlerile sabit olmuştur. 

Şişli Ilalkevindc 
Şişli Hnlkevinden: Dil bayramı münase -

betlle bugun saat 17 de Halkevtmizdc dlU -
mizln beşinci bayramı ndlı bir konferans ve
rllecek, manzumeler okunacak, ve bir de 
konser verilecektir. Herkes gelebilir. 

Eminönü Halkevinde 
Eminönü Halkevinden: CDll bayramı) bu 

gün saat 17 de evimizin Caialollu merkez 
salonunda aşa~ıdaki program gibi kutlana -
cattır. Bu toplantı için davetiye yoktur. Uer 
kes gelebUlr. 

Program: 
A) - İstikl~l mar§L B) - Konferanl. 

C) - Konser 



SON POS'IA. ~ Sa7fa J 

Çinliler büyük bir S4~ 
muvaffakıyet AL.:E ...,~s 

Musolini Münihte iken kanlı 
bir hadise olmuş, 14 muhafız 
yaralanmış ve bazıları ölmüş 

Alman resmi makamlarının tekzibine rağmen Rogter 
Ajansı hadisenin vuku bulduğunu bildirmektedir. 

Yalnız ölülerin nereye gömüldükleri anlaşılamamış 

Musolini Münihten manevra sahasına hareket etti 
Berlin 25 (Hususi) - Bu sabah saat 

10 da Münihe varan Musolininin karşıla
ma mcrasmıi fevkalade parlak olmuştur. 

Bitler Musoliniyi istasyonun peronun
da karşılamıştır. Duce mütebessim bir 
çehre ile Führer ve hükumet erkanını 
selamlamış ve ellerini sıkmıştır. 
Delikanlı1ardan ve genç kızlardan mü

ı·ekk• b bir koro heyeti, Hitlerci gençler 
marşını terennüm etmiştir. istasyonun 
önünde büyük bir halk kütlesi. Duceyi 
alkışlamıştır 

Duçe, muhtelif nasyonal-sosyalist te
şekkülleri teftiş etmiş, bu sırada toplar 
gürl miştir. 

Duçe şehrin muazzam dekorunu göz
den geçirerek ikamet edeceği Prens Şarl 
sarayına gıtmiştir. 

Duçe yarım saat dinlendikten sonra sa
nt 11,30 da Führeri ziyarete gitmiştir. İlk 
görüsme bir çeyrek saat devam etmiştir. 

Berlin 25 (Hususi) - Musolini, şiın

diye kadar yalnız kendisinin taşımakta 
oldui'iu cFaşıst milisleri fa~ri subay:t ı 
ünvanını Hitlere de tevcih etmiştir. 

l\lusolini'yc altın nişnn 
Hitler de buna mukabil Alman Kartalı 

nişanını Musoliniye vermiştir. Sırf al
tından yapılmış olan bu nişan, elmas ve 
pırlanta taşl&rile süslenmiştir. 

Londra 25 (Hususi) - Musolininin Mü
nihe muvas.'.llatından sonra, lıugun, ma
hiyeti henüz anlaşılmıyan bir hadise ce
reyan etmi5tir. 

Alman re&mi makamları böyle bir ha
disenin cereyan ettiğini tekzib etmişler
se de, Royter muhabirinin tahkikatına 
göre 14 muhafız ağır surette yaralanmış 
ve bazıları da ölmüştür. 

Ölenlerin nereye götürüldliğü ve ne
rede gömüldükleri anlaşılamamıştır. 

Bir tramvay kazası da oldu 
Bundan başka tekrar Münihte bir de 

Berlinin en muazzam caddesi olan Onterden Linden'de, Musolininin ztyaretı mu· 
nasebetile viicude getirilen tenvirat tertibatının ar~ettiği muhteşem manzaradan 

bir in.tıba · 

tramvay kazası olmuştur. Ölü ve yaralı- lar. Fakat bugün Münihte vukubulacak 
lar \'ardır. ınülakat şu veya bu grupun mümessillc-

Alman gazetelerinin miitalealurı ri mü!Ukatı mahiyetinde değildir. Bu, 
Berlin 25 - Alman gazeteleri mütte- bütün bir memleketin istek ifadesidir. 

fikan başmakalelerini Alman, toprakla- Elele veren bu iki devlet adamı bihakkın 
rına girmiş bulunan İtalyan başvekili memleketleri namına söz söylediklerini 
Musolininin ziyaretine tahsis etmekte ve iddia edebilir. 
Hitlerin misafirini hararetle selamla- Musoliııi manevralarda 
maktadır. Münib 25 (A.A.) - B. Musolini, ak-

Germania gazetesi de şöyle yazıyor: şam saat 19,15 de, refakatindeki zevat ile 
Parlamento demokrasileri parlamento- birlikte, Alman askeri kuvvetlerinin ma

Jar arası konferanslarda birbirlerine ran. nevralarında bulunmak üzere hususi tren 
devu veriyorlar. Bir taraftan nazırlar, le Münihten ayrılmış ve ista~yonda, B. 
bir tarnftan siyasi partiler hududlar üze- Hitler ile parti ve hükumet erkanı tara
rinden hazan memleketlerinin nef'ine, fından uğurlanmıştır. Bu esnada halk 
hazan da aleyhine olarak elele veriyor- parlak tczahürlerde bulunmuştur. -TiI;-..... ·k-·-.. k--··-··-~-·-...... ş~ ... --~ ............. ~.f-11~;·~·~·~········· .. ·s·ön·b·ah·a·r .. ····· 

Başvekil uğurladı manevra lan 
Dün büyük memleket turuna ç!kan filoda başta 
kahraman Sabiha Gökçen olduğu ha~de üç kadın 

tayyarecimiz bulunmaktadir 

Vatandaşlara teveccüh 
eden vazifelerin nasıl 
yapılacağı tetkik ediliyor 

Ankara 25 - Türkkuşu Komutanı 
yüzbaşı Zeki Gülsün'ün kumandası al
tındaki altı tayyarelik motörJü filo iki 
bin kilometrelik memleket turuna bu -
gün saat 15 de Konya istikametinde 
ha \•alanmıştır. • 

Filoda Bayan Sabiha Gökçen ile Na· 
ciye Torus, Yıldız Uçman, olmak üze
re üç kadın tayyarecimiz bulunmakta
dır. 

Cenup vilayetlerimizi takiben Di -
yarbekire gidip oradan Kayseri yollle 
şehrimize dönecek olan filonun ilk va
racağı yer Konyadır. Oradan Kara -
man, Silifke, Mersin, Tarsus, Adana, 
Osmaniye, Fevzipaşa, Gaziantep, Bi -
recik, Urfa üzerinden Diyarbekıre va -
tacaktır. 

laşmalarını bitirmiş olacaksınız• de -
mişlerdir. 

Cumhuriyet bayramındaki hava gös 
terilerinde yapılacak paraşüt atlayış -
Iarı hakkında izahat alan İsmet İnönü 
kanaatlerini yarbaşkana şu cümle He 
ifade etmişlerdir: 

«Hava Kurumu çok güzel, çok can
lı ve çok verimli çalışmaktadır. Sizi 
tebrik ederim.» 

Küçük Özder İnönü, Başvekilin eli
ni öpen Bayan Gökçene bir buket ver
mi~tir. İnönü, ıyı yolculuklar te-
menni ettiği tayyarecilerimiz havalan -
dıktan sonra şehir üzerindeki grup ha
linde ve çok güzel geçişlerini zevkle 
seyretmişler: 

İzmir 25 (Hususi) - Sonb.:ıhar manev
raları yalnız cephede tezahür eden bir 
harb hali tecrübesi değil, hazardan sefe
re geçişte vatandaşlara teveccüh eden 
vazifelerin nasıl yapılacağının tetkiki ba
kımından verimli neticelerini gösterme
ğe başlamıştır. 

Ordunun ve ulusun yiyecek, giyecek 
ihtiyaçlarının hesablanması çok meraklı 
bir iş olmuşiur. Şimdilik bu sahada cere
yan eden işler yakında cepheye intikal 
edecektir. 

Manevra sahasındaki içilecek sular a
raştırılmış, içilmiyecek sulara işaret e
dilmiştir. İzdihamın tevlid edebileceği 
muhtemel hastalıklara karşı tedbirler 
alınmıştır. 

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

«Bunlar, demişlerdir, hepsi havacı· lspartada zelzele 
lıkta henüz senesini doldurmamış genç isparta (Hususi) - Burada biri iki, di-
gocuklardır. Ası) \'erimleri, faaliyetle- ğeri bir saniye devam eden iki zelzele oJ
ri böyle uçtuktan, meslekleı"ine ve ne- muş, lehülhamd bir zarar vukubulma

kazandılar 
Şansi muharebesinde 5000 

Japon maktül düştü 

Çinliler 2000 Japon 
asilerini esir ettiler 

Londra 25 (Hususi) - ÇinliJer, ilk mü
him bir muvaffakiyet haberi vermekte
dirler. 
Şimali Çin cephesinde, Şansi eyaletin

de, Japon kuvvetlerile göğüs göğ\ise ya
pılan kanlı bir harb neticesinde 5000 Ja
pon askerinin maktul düştüğü bildiril
mektedir. 

Bundan başka birçok mitralyöz ve ağır 
top iğtinam edilmiştir. 

Gazeteler, ayrıca Çinliledin Şansinin 

şimalinde Tatungu geri aldıklarını bil
dirmektedir. 

Yeni .Japon kuvvetleri 
Londra 25 (Hususi) - Hankau'nun 

bombardımanı neticesinde ölenlerin sa
yısı tahmin edildiğinden pek daha faz-
ladı~ • 

Bugün akşama kadar harabeler altın
dan cesedlcr ve yaralılar çıkarılmıştır. 

Japon tayyareleri Nankini hugün tek
rar bombardıman etmişlerdir. Yüz kişi

den fazla ölü vardır. 
Hücumu yapan 29 tayyareden dördü 

düşürülmüştür. 

Nankin tekrar bombardıman edildi 
Şanghay 25 (A.A.) - Central News 

ajansı bildiriyor: Woosoung yakınına iki 
Japon zırhlısı gelmiştir. Diğer taraftan 
yedi bin Japon askeri dün Yangts-Peou
da karaya çıkmıştır. 

Pekin 25 (A.A.) - Japon aı::keri rna
kamatı namına söz söylemeğc salfihiyet
tar bir zat demiştir ki: 

- Sulh müzakerelerinden bahsetmek 
için vakit henüz pek erken olmakla be
raber Japon ordusu muhascmatı tatil et
mesine müsaade bahşolacak ŞE'kildc mu
hitin havasında bir tebeddül vukuundan 
memnun olacaktır. 

Bu zat, Çinin bir teemmül vakfesi ge
çirmiş ve Paotingfounun sukutu keyfiye. 
tinin vermiş olduğu dersi göz önüne geti
rerek düşünmesi lazım olduğunu ilave 
etmiştir. 

Ruslar tayyare ile 
2200 asker 
Naklettiler 
Moskova 25 (A.A.) - Bielorusya aske

ri mıntaka&mda yapılan manevralar es
nasında 2200 muharib kendilerine göste
rilen bir noktaya yanlarında makineli tü
fekler olduğu halde bir tayyarP filosun
dan paraşütle ayni zamanda inmişlerdir. 

Müdafaa komiseri mareşal Voroşilof 
bu harekatı k~ntrol etmiştir. 

Ankarada bir 
Polis ve iki 
Kişi yaralandı 

Ankara 25 (Hususi) - Bugün Dağ 
mahallesinde bir vak'a olmuş ve o ma
hallede oturan postane odac1larından 
odacı Mehmedin evine hırsızlık mak -
sadile giren Sıdkı oğlu Mahmud polis 
tarafından takip ve yakalanmak üzere 
iken Mahmud elindeki bıçakla polis 
memuru Hüsnünün tabancasına sarıl -
;nıak istemiş ve bu kavga esnasında ta
banca patlıyarak seyircilerden Rıza oğ
.lu Lutfullah kasığından yaralanmış, po 
lis memuru Hüsnü alnından ve hırsız 
Mahmud da sol bacağından yaralan -
mışlır. 

Yaralılar hasteneye kaldırılmtşlar -
dır. 

Demir yolu 
Divriğe yaklaştı 

Ankara 25 (A.A.) - Türkkuşu fi -
losunun tayyare meydanında havalan
masından ev\•el hazır bulunan Ba§ba -
kan İsmet İnönü hava Kurumu yar -
başkanından uzun boylu izahat almı:; -
tır. Verilen izahattan çok memrn.ın ka-

Ankara 25 (Hususi) - Sivas - Er-f;sıerine itimad getirdikten sonra baş - mıştır b" · · h 1 · ı 
_,_;_. :.---·-·- . zurum yolunun ırıncı mer a esı o an 

lıyacaktır.» ğulları Omer İnönü'nü işaret ederek: ve bu yolun arıza itibarile en çetin kıs-
lan Başbakanımız, tayyarecilerimizle 
ayrı ayrı konuşmuşlar ve: 

«Bimdi büyük bir memleket turuna 
çıkıyorsunuz. Gelecek sene yurdiçi do-

Uçuş yapan tayyarecilerimiz nak - «çok güzel. Ben de Ömerle beraber rnını teşkil eden Sivas - Divrik hattı ü-
kında bazı sualler soran İnönü, Türk tayyareciliğe çalışmağa başl!yacağım.» zerindeki Atma boğazındaki tüneller 
Hava Kurumu yarbaşkanmm pilotluk demişlerdir. kamilen delinmiş ve ray ferşiyatı Div
üzerindeki çalışmalarını ogrenince Filo saat 16,40 da Konyaya var - riğe 3 kilometrelik bir mesafeye kadar 
memnun olmuşlar, yanlarında duran o- mıştır yaklaşmıştır. 

e Mısırlı dostlarımız 
ve bir mesele 

• Yabancı propagandası 
Yazan: Selim Karıp Em~ 

M ısır istiklaline kavuştu. Çok 
iyi münasebette bulunduğu

muz bu dost milletin kazandığı hürriyet 
ve serbcstiden bizim kadar pek az millet 
memnuniyet duymuştur, dersek müba
Jağa etmiş sayılmayız. Fakat bir kısım 
Mısır gazetelerinde gözümüze ilişen bir 
habere teessürle muttali bulunmuş olu
yoruz. 

Mısır ordusunda firar vukuatı ziyade
:sile artmış ve mesela, yalnız İskenderiye 
ahzıasker mıntakasında, bu vukuatın sa
yısı 24 bini aşmış, halbuki bütün Mısır 

ordusunun Ol! bin neferden mürekkeb 
olduğu naz<ırı dikkate alınırsa, bu vuku
atın ne derece fazla olduğu anlaşılabilir. 
Maamafih, buna bakarak, dost memleke
tin içinden çıkılmaz bir vaziyetle karşı 
karşıya bulunduğunu sanmaya lüzum 
yoktur. Bu hal, bir parça da alışkan ol
mamadan doğan muvakkat bir itiyad te-
7.ahürüdür. Mısırda da askerlik hizmeti· 
ni yapmak kaçınılmaz ve kaçınılmaması 
15zım gelen bir memleket vazifesi telak
ki edilmey~ başlanınca bu halin önü 
kolaylıkla alınır. Hürriyet ve serbest~ 
çok güzel bir şeydir. Fakat bunu muha
faza edebilmek için, bir takım fedakar
lıklara katlanmak lazımdır. Eğer bu fe
ragat gösterilmezse, bittabi, pek çok ız

tırab bahasma temin edilmiş olan o gü· 
zcl istiklal de elden gider. Bir kısım Mı
sırlı dostlarımızın bu hakikati anlıyacak
larını ve dikensiz güle sahih olmanın im
kanı olamıyacağına kanaat getirecekleri
ne emniyetimiz vardır. 

* Yabancı propagandasının bir memle
ket maneviyatı üzerinde ne fena bir te· 

Yabancı 
sir yaptığını muh
telif vesilelerle 

propagandaaı görmüş ve anla-
mış bulunuyoruz. 

Türk parasının düşürüleceği hakkında 

son günlerde çıkan şayialarm bu nevl 
bir propaganda ile alakadar bulunduğu
nun salfıhiyetli ağızlardan işitilmesi ve 
bu, hususta hükumetin takibat icrasına 

baş vurmac;ı, düşman tesirahna karşı her 
zaman dikkatli ve çok müteyakkız bu
lunmak lüzumunu bir defa daha isbat et
miş oluyor. Büyük harbde, bu propagan. 
danın çok feci neticeler doğurduğu sübut 
bulmuş hal:ikatlerdendir. Propaganda ve 
casusluk, yulnız askeri sırlaı la alakadar 
değildir. Bir milletin maddi, manevi bü
tün varlığı üzerinde müessirdir. Bu haki
kati böylece kabul ettikten sonra, hiçbir 
zaman caman sen de; ne olurmuş .. demi
yelim ve bilhassa, farkına varmadan, lü· 
zumlu, lüzumsuz bir takım şayiaların ya. 
yıcılığını yapmıyalım. Ekseriya bu za. 
rarsız gibi görünen densizlikten büyük 
zararlar doğuyor. - Selim Ragıp Emeç 

Yeni bir 
Kararname 
Tenzilat cedveline yeni 
maddeler ili' e edildi 

Ankara, 25 (Hususi) - Vekiller He
yeti 1937 mali yılı iptidai maddeler ten
zilat cetveline ithal edilmediği anlaşılar 
bazı maddeleri bu tenzilata tabi tutan. 
veni bir kararname kabul etmiştir. Bu 
;naddeler de iki haziran tarihinden itiba. 
ren bu tenzilattan istifade etmiş sayıla
c-aklardır. Cetvele giren yeni maddeler 
ve tenzilat t'isbetleri şunlardır: 

Tahta kutu, incir kasası, kundura kalı· 
bı ve tahtadan imalat yapan bilcümle sa
nayi için yüzde on, döşemelik ve yol mu
şambaları !çin yüzde on sekiz elbiselik 
muşamblar için yüzde otuz. 
Kurşun kalemler için evvelce tayin e

dilen yüzde on nisbeti yüzde otuza iblağ 
edilmiştir. 

Kasar sız Jut ip:ikf eri 
Ankara, 25 (Hususi) - Kasarsız jut 

ıplikleri için 1935 ve 1936 yıllarında tat
bik edilen kısmi muafiyetin ayni nisbet. 
dahilinde 1937 yılına da teşmili Vekil
ler Heyetinde kararlaştL • 



Türk 
Gök en'in 

o·yarı 

filosu Sabiha 
riyasetinde 
i e gitti 

Bir Türkku§U filosu UÇU§ halinde 

Kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçe-\ Paraşüt kulesi mevcut olmıyan şe -
n'in idaresinde teşekkül eden bir Türk- birlere ise tayyareler gidecek ve atla -
kuşu filosu dün Ankaradan hareket e- rnalar bu tayyarelerden yapılacaktır. 
derek Diyarbekire gitmiştir. Bu suret- Bu suretle halk arasında paraşüt 
le Türkkuşu tarafından tertip edilen grupları teşkil olunacaktır. Paraşüt 
propaganda uçuşlarının üçüncüsil de grupları muhtelif :oamanlarda atlama -
başlamış olmaktadır. Propaganda u - !ar yapacak, fırsat düştükçe başka şe
çuşlarına devam olunacaktır. Dördün- hirlere gidilerek ayni hareketler tek
cü propaganda uçuşu, üçüncü filo An- rarlanacaktır. Türkkuşu merkezi tara
karaya döndükten sonra Karadenize fından buna dair hazırlanan program 
doğru yapılacak, beşinci uçu~ ile 'frak- yakında şubelere dağıtılacaktır. 
yaya gidilecektir. Propaganda filoları 

gittikleri yerde halkın büyük tevec -
cühlerini kazanmaktadırlar. Türkkuşu 
merkezi, filo halinde tayyarelerin u -
çuşlarile beraber paraşüt işlerine de e
hemmiyet vermiş bulunmaktadır. Halk, 
paraşütçülüğe teşvik ed.ilmektedir. 

Müte/errilı: 

İnönii kampı sona erdi 

İnönü yüksek yelken uçuş kampı so
na ermiş, 61 talebe C brövesi, 132 ta
lebe B brövesi almıştır. Talebeler 
7138 uçuş yapmış, bunlardan 49 u pa -
raşütle atlamağa muvaffak olmuştur. 

Ticaret işleri: 

SON POST& ' -. 

Daimi bir tarih 
Sergisi açılması 
Düşünülüyor 

~itli 26 

Devlet demiryolları 
idaresi kendi aleyhindeki 

Tarih Kurultayı münasebetile Dol - kararı haklı buluyor 
mabahçe sarayında açılan eski eser -
!er sergisinden elde edilen neticeye gö- • 

re Avrupa ve Asya müzelerinden bir Devlet Demiryollan idaresinin 15 gün-ı takdirde mt':hk~enin karan aa yerin-: 
çoğunda istifadeli Türk eserleri mev - lük ve ı aylık tenzilatlı halk biletlerinin, dedir. 
cuttur. Bu eserlerden bir kaçı Irak Mü- Trakya hattmda kabul edilmemesi yü- Bundan 2.ncak biletin satıldığı gişenin, 
zesinden sergiye muvakkaten getiril - zünden, adliyeye bazı şikayetler vuku- memuru mes'uldür. / 
eliği gibi Berlin Müzesinden getirilen b ı B · · d 

u muştu. Bu arada Hasan asrı ısmin e 6 bakkal dolandıran açıkgöz ' 
Atatürk büstü de serginin en güzel ye- hır tüccar da üç gün evvel ndliyeye gön- Son gu""nlerde Beyog-ıunda, kendı"ne: 
rine konuldu. Bu büst şimal memleket-
} derilmiş, fakat Sultanahmed 1 inci sulh 
erinde bulunan siyah bir taştan yapıl- mahsus bir usulle ayrı ayrı altı bakkalı 
mıştır. Ayrıca Paris ve Berlin müze - cezada yap:lan duruşması sonunda suç- dolandıran, Kirkor adında bir dolandırı-

lunun beraetinc karar verilmişti ve Dev-
lerinden eski Türklere dair yazılmış o- cı yakalan3rak, müddeiumumiliğe veril .. 
lan kitabeler tercüme edilerek halkm Jet Demiryollarının biletlere cTrakya miştir. Kirkorun dolandırdığı bakkallaı:ı 
gözleri önüne konuldu. Maarif Veka - hattında muteber değildir• diye işaret sırasıyla Dimitri, Aristidi, Huriye, Ha~' 
leti böyle bir serginin de\•amlı olarak koymamış olması tenkid edilnıişti. şim, VangE>l ve Timistoklidir. 
açık bulundurulması için faaliyete geç- Devlet Demiryolları 9 uncu işletme Müddeiumumilik suçluyu dün 7 inci 
rniş bulunmaktadır. idaresi mahkemenin karar ve mütaleası- sorgu hakimliğine göndermiş, Kirkorı 

Bu teşebbüs muvaffakiyetli netice ııı pek doğru bulmuş ve bir muharriri- yapılan sorgusu neticesinde tevkif edil-' 
verirse İstanbulda mevcut metrfık med mize şu izahatı vermiştir: miştir. 

reselerden biri tamir edilerek bu işe 1 - Vaktile de bu çeşid hadiseler vuku- Bir suçlu polise teslim oldu 
tahsis edilecektir. Esasen Dolmabahçe buluyordu. Kartların üzerinde, bu bilet-
sarayında muvakkaten açılmış bulunan lerin Türkiyenin her tarafında muteber . Bir müddet evvel avans olarak aldığı1 

b~ ser?i halen Maarif Vekaletinin em- olacağına dair olan işaret vardı. Bu yüz- 1780 liralık memur maaşlarını zimmetint?) 
nnded geçirmekten suçlu Fatih Zat işleri me-. 

ır.. A den bunlardan Avrupa hattında da isti- l d K ı A - d ı n 
Maarıf Vekaleti ~ürkiyede ve bil - fade etmek istiyen yolcuları, mahkeme- ınur arın an ema' gırceza a yapı a 

hassa Ankarada ve lstanbulda mevcut duruşması sonunda 5 seneye mahkurtl 
kütüphaneleri, Avrupada mevcut ve ye verince hak kazanamıyorduk. Bunun edilmişti. Kemalin mç ortağı olan ·Vehbi 

ki üzerine, vaziyeti umumi müdürlüg-e bil- arandıg-ı halde bulunamıyordu Suçlu ni-es · Türkler hakkında yazılmış kıy - · 
metli kitapları ya aynen veya tercü- dirdik .. Zira, halkın idaremizden soğu- hayet polise teslfm olarak, Ağırcezaya 
melerini getirterek .zenginleştirecek _ masmı istemezdik .. Halka müşkülat çı- verilmiştir. Dün yapılan duruşmasında 
tir. Bu hususta teşebbüslere geçilmiş _ karmak eski devirlerden kalma bir zih- iddia makamı suçu sabit görüldüğünden 
tir. niyettir. Müracaatımız üzerine,. umum Vehbinin de tecziyesini istemiştir. Mu

Hazım kaza geçirdi 
Bu hususta bir S?azetenin 
verdiği haber yanJıştır 
Şehir tiyatrosunun sevimli san'at -

karlarından Hazım müessif bir araba 

müdürlük başka bir şekil buldu .. Bu ka- h3keme, karar tefhirni)çin başka bir gü
bil biletlerin üzerine Avrupa hattında ne bırakılmıştır. 
kuııanılmıyacağına dair bir damga basıı- Ceza işleri m üdUrün Un tetkikler: 
masınn karar verildi .. Bahsettiğiniz tüc- Adliye Vekaleti ceza işleri müdür mu· 
~arın biletiue ihtimal ki, bir ihmal neti- avini Bekir İstanbul adliyesinde tetkik 
cesi olarak bu damga basılmamıştır. Bu ve teftişlerde bulunmuştur. 

-----~-Poliste: .ll ültür işleri: 

Cumhuriyet bayramına hazırlık Fındık nizamnamesi tatbik ediliyor kazası geçirmiştir. Bir akşam refiki - Bir ada m elekt rik cereyanı ile öldü Hukuk imtihanları bitti 
Bu sene 29 Teşrinievvel Cumhuri - Fındık, ihracat maddelerimiz ara- miz, bu kazanın evvelki akşam Büyiik Üsküdarda Toptaşında manavlık ya 

yet bayramı günü Ankarada yapılacak sında oldukça mühim bir yer tutmak- adada, Tur. yolunda olduğunu yazıyor- pan Salih oğlu 318 doğumlu Osman 
Üniversite Hukuk Fakültesi Eylu~ 

imtihanları dün bitmiştir. Haziran iı'Jl• 
tihan!arına bir kısım talebe girmemişl 
ti. Keza girenlerden de bir çoğu ikrna1 
le kalmıştı. Bu seferki imtihanlara bıl 
yüzden çok fazla talebe gırmiştir. N~ 
ticeler bir kaç gü"e kadar belli ola " 
caktır. 

merasime iştirak edecek izciler nıuh - tadır. sa da bu cıhet yanlıştır. Kaza evvelki dükkanında elektrik lambasını tuttu -
lc1Ü vilayetlerdeki otuz beş liseden se- Yeni fındık nizamnamesi evveiki akşam değil, dört, beş akşam evvel ol- ğu esnada cereyana kapılarak yere di.iş 

·1 k · .. . ,. . . . . muş ve Heybeliadada vukua gelmiştir. 
çı ece ·tır. gundenben mer ıyet mevkiine gırmış - Kendisin. tan a 1 1 A ld _ müş ve hastaneye sevki esmısında yol-

Her lise 46 izci, bir müdür veya mü- · B · ·1 ·· ··ı bo ·· ı ıy n ann ma umu o u d tır. u nızamname ı e, çuıu ~. ş, gos- g-u üzere Hazım b ·a t a ölmüştür. 
dür muavini ile bir beden terbiyesi mu ın ara a ı are e meye 

terişsiz fındık gönderilmemesi, iyi am- büyük merakı vardır. Hatta kendisi _ İhtiyar bir kurJ cu kuyuya aHimi yollayacak, bu suretle Ankarada 
161 O izci toplanacaktır. Her lisedeki iz balaj yapılması ve fındıklar!mıza rağ- nin bir de tek atlı arabası vardır. Tatil düşerek öldü 
ciler Teşrinievvelin birinci gününden betin azalmaması için lazım gelen bü- günlerinde bu araba ile Heybeliadada Feriköyünde bir kaza olmuş ve bir 

ha h ·· d t b" ıu··n tedbı"rlerı·n alınması tem.ı·n edil - dolaşmaktan ve bilhassa Ça~ limanın- k iti ren ergun son crs en sonra ır ihtiyar kuyuya düşere yaralanmak su 

Ay başında dersler başlıyor 
Orta mektep ve liselerde!>j tedrisata 

birinciteşrinin birinci gününden itiba· 
ren başlanacaktır. Yeniden İstanbulda 
açılan yedi orta mektebin her türlü ha· 
zırlıkları tamamlanmış olduğundan bU 
mekteplerdeki tedrisata da ayni gün 

• saat geçit resmi talimleri yapacaktır. miş olmaktadır. da akşam vakfeleri geçirmekten bii - retile hastanede ölmüştür. 
,......,.___-..-...-- • yük zevk duyar. Nitekim kaza aksamı 

Şirketi Hayriye Boğaziçinde yeni 
ağlence yerleri açacak 

• 

Şirketihayriyenin §enler.dirmeğe 

Şirketi Hayriye idaresi yaz mevsi -
mi vapur seferlerine aid bir rapor h a -
zırlamaktadır. Bu raporda bu sene yol
culara gösterilen kolaylıklardan şirke-
tin ne gibi istifadeleri olduğu yazıl -
makta, Boğaza yolcu rağbetini arttır -
mak için daha ne gibi yenilikler yaplı
rnası lazım geleceği ilave olunmakta -
dır. · 

Sarıyerde yapılan Balık lokanta -
sından şirket, bir hayli istifade gör -
müştür. Bu lokanta binası önümüzdeki 
sene büyültülccek. üstüne bir kat da -
ha çıkarılarak mükemmel bir otel şek
line sokulacaktır. 

Balık lokantasına bitişik bu1unan 
Sarıyer vapur iskelesi burasının güzel 

manzarasını bozduğundan buradan kal 
dırılarak başka tarafa nakledilmesi ~ir
ket tarafından kararlaştırılm 1ştır. 

u§ra§tığı ~iunyere bir bakı§ 

Sarıyer iskelesi, Sarıyer çarşısında 
bulunan Taş iskelenin yerine alınacak, 
bu suretle de Yenimahalle iskelesi ile 
Sarıyer iskelesi birleştirilmiş olcıcak -
tır. Şirketihayriye Balık lokantası gibi 
Boğazın başka semtlerinde de lokanta 
yaptırmnk istemektedir. Önümüzdeki 

mevsimde yolculann daha çabuk ve da 
ha ucuz Boğaza gidip gelmeleri için 
Şirketi Hayriye daha bazı yenilik ve 
kolaylıklar bulacaktır. 

~~~~~~~~-

Maarif t alebe yurdu binasını 
Evkaftan sahn aldı 

Evvelce Evkafa aid ve natamam bir 
bina olan Şehzadebaşınciaki Talebe 
yurdu binası, Kültür Bakanlığınca, yük 
sek öğretmen okulu namına satın alın
mıştır. Bu bina yüksek öğretmen oku
lu talebesi için yatakhane olarak kul-
lanılacaktır. l 

da tek atlı arabasına beygirini koş~uş. Feriköyünde Avukat caddesinde ı_46 
tur Yapm Ş Ç l. . t"k · numarada oturan Abdurrahman oglu 

ı ve am ımanı ıs ı amc -
tinden Rum t kt b" d - 70 yaşlarında kuyucu Mehmet, Mah -

ey am me e me ogru d . . d b" d k h · · h 
gelirken mekt b" k d b mu ısının e ır a amın a vesı oa -· , e ın ya ının a ara anın . . . ·-· . 
beygiri birden bire ürkmüştür. Hayva - çesındekı 12 ~etre ~e~ınlıgındekı_ su Beyoğlu Halkeviııde dersler 
nın ürkmesine sebep de, Ada çamları- k~yusunu temızleme~ ıçı~ kuyuya ın - Beyoğlu Halkevinden: Yabancı dillerle is~ 
nı koruyan ve bu işleri taahhüt eden mış ve kuyuyu_ temızledıkte~ so!1ra tenografi, dikiş, şapkacılık, çlçekçlllk ,.e 

başlanabilecektir. 

kimse tarafından sökülüp çıkarlrnn yukarıya çıkacagı sırada bclıne bagla- elektrik dersleri için kayıd muameles! ıııo/ 
çamlardan birinin, kütük halinde yol dığı zincir koparak üç metre yükseklik- 937 ye kadar temdit edilmiştir. 
üstüne bırakıverilmiş olmasıdır. Hay - ten kuyu içine düşmüş Ve muhtelif yer Şişli Halkcvinde derslere başlanıyor 
van bu kütükten ürkmüş ve birdenbi - !erinden ağır surette yaralanmıştır. Bu Şişli Halkevinden: Türkçe, ~üzeı yazı, 
re yolun sol tarafındaki mail çamlık - sırada kuyu başında bulun:m amele Fransızca İngilizce, Almanca, biçki ve dikiş, 
.Iara doğru olanca hızıyla sapmıştır. Mehmet ihtiyar kuyucunun düı;;tüğü _ çiçckclllk, şapkacılık, müzik ve solfej, ev ı -
Bereket versin san'atkar büyük bir 50 " daresı derslerine birinci teşrinden Hlbnren 
-ukkanl 1 k .. t . b· f . nü anlayınca ihtiyarı kurtamıak jçin başlanacaktır. Devam etmek isteyenıerıı1 
g. ı ı gos ermış, ara anın renı - beline bir ip bağlamış ve k'.lyuya in _ hergün saat 16 dan 20 ye kadar müracaat -
nı derhal sık1ştırmış ve kend!sini yere ları. 
fırlatmıştır. Bu suretle de muhakkak miştir. Mehmet evvelfı ihtiyan yukarı 
bir tehlikeden kurtulmuştur. Ürken çektirmiş, sonra ken?isi çıkmağa baş -
hayvan bir müddet koştuktan sonra a- lamıştır. Bu sırada ıp tekrar koparak 
ğaçlann husule getirdiği mania önün- amele Mehmet de kuyu :çiııe düşmüş 
de durmuştur. Arabanın ön kısmı, bu ve hafif surette yaralanmıştır. Mehmet 
kaza neticesinde kısmen parçalanm1ş - uzatılan ikinci bir iple yukarıya çekil
tır. Tekerlekleri kırılmıştır. Fakat le - miş ve yaraları ağır olan ihtiyar kuyu
hülhamd Hn7:ıma bir ş~~ olm~dı~ı gibi cu ile beraber hastaneye kaldırılmış _ 
hayvan da bır zarar gormemıştır. t 70 yaşındaki kuyucu hastanede ya

Cidden mühim bir kaza atlatan se- ır. 
pılan tedaviye rağmen kurtulamamış, vimli san'atk5.ra geçmiş olsun. 
biraz .sonra ölmüştür. Zabıta tahkikata 
devam etmektedir . 

t atihte bir infilak 
ERTUCRUL SADi TEK 

İsteııografi imtihanı 
Beyoğlu Halkevinden: Evimizdeki iste " 

nogra!l dersleri bitmiştir. Diploma verıımek 
üzere yapılacak imtihana girmek l~tiycnle
rln 5/10/937 salı günü saat tam 18 de hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Şehir işleri: 

Nakil vasıtaları gece yansından 
sonra gürültü yapmıyacaklar 
Bilumum motörlü nakil vasıtaları 

hergün saat 2 4 den sonra güneş do ... 
ğuncaya kadar halkın rahatsız edilme-Yarın gece (Bebek) 

Salı (Suadiye plaj) 
Çarşamba (BUyUkada) 
Perşembe tYeşilköy) 

tiyatrolarında 
(Donanma gecesi) 

Fatihtc Kıztaşında demircilik ya - mesi için kat'iyyen korna çalmıyacak .. 
pan Aziz dün dükkanında ç:-ıh!}ırken lar, yolda ışıkları söndi..irüp yakarak 
oksijen yapmağa mahsus karpit kaza- karşıdan gelecek yolcu ve otomobi!le -
rıı patlamış, nüfusca bir zayıat olma - re yol vereceklerdir. Bu kararın tatbi-

BUGÜN 
MELEK 

Slneme•ında 
saat 11 ın!\ti nesi tenzil~tlıdır 

. ' 

mıştır. kine derhal başlanacaktır. 

NAMUS BORCU 
( Frensızce aözlU ) 

AŞK • SAADET 

Oynıyanlar : BARBARA STANWYK 
ve 

ROBERT TAYLOR 
ve GÜZELLiK ŞAHESERi 



' seN POSTA 

Al pullu 
• 

şosesı 

- Hayrebolu 
çok bozuk 

Gene posta~ 
meselesine da~r 1 

Gazetemize Kuşadasından yazılıyor: 
Kuşadası, İstanbul posta ve gazeteleri -
ni İstanbulda çıktığının üçüncü günü, 
İzmir postalarını da. postaya verildikle
rinin ertesi günü ve hatta İzmlrlıı sa
bah gazetelerlnl, çıktıkları gün öğleden 
evvel alan kasabalannuzdandı. Trenle
rin sıkla~tınlmalanna ve tarifelerin ıs

lahına rağmen, kasabamız, ötedenberi 
istifade edegeldiği bu nimetten mahrum 
oldu. İstanbul gazeteleri iki veya üç gün
de bir ikişer nüsha olarak. alınıyor. Bu 
hal, okuyucunun inkisarını mucip ol -
maktadır. Halbuki, kültür yayınu bakı. 
mından, gazetelerlm.l.z ne kadar çabuk 
gelirlerse, o nisbette faydalıdır. Sayın 

Nafia Vekllintizden, bu vaziyetin nazarı 

dikkate alınması ve posta vaziyetinin 
eski haltne ircaını rica etmekteyiz. 

Yağmurlar 
inkıtaa 

başlayınca münakalahn 
uğrayacağı bildiriliyor 

AlpuUu-Hayrebo
lu şosesi ile bu şose 
O.zerindeki köprü bo 
2uktur. Yağmurlar 

1>aşlaymca bu yol-

'dan geçmek imkin
Sız bir hal alacak
tır. Çünkü köprü 
bozuk olduğu için 
üzer inden geçile-
memektedir. Yağ
murlar başlayınca 

aere de geçid vermi
yecek, münakalat 

b izzarure duracak· 
tır. 

· Şosenin Kırklare· 
linc bağlı olan , O ki 
lometrelik kısmı ya· 
pılımş ise de Tekir· 
dağ vilayetine bağ • 
h olan 8 kilometre· 
lik kısmı yapılama. İsi:ı:u!!!f!•I 

Milasta bir adam 
öldürüldü 

Zabıta dört kişiyi 
zannalbna aldı 

Milas, 25 (Hususi) - Selimiye na
hiyesinde feci bir cinayet işlenmiştir. 
Abdullah isminde biri geçenler de kah 
veci Mehmetle kavga etmiş, iddiaya gö 
re Mehmedin kahvesini kapatacağını 

söylemiştir. 

mıştır. 1118 .. ••·~- lllllllllfllt~~~••llıl!~!!lllll-•• .. ~-~'"""t;--~ 
Her yerde post& 

Filvaki bu hafta bu kahvede kumar 
oynandığı tesbit edilerek kahve kapa -
tılmıştır. Ancak Abdullahın bu hadi -
scde hiç bir alakası olmadığı gibi habe
ri bile yoktu. 

servisleri otomobil =----...,,,~ 
ıve otobüsle yapıldı· -----

ez==--'--'--~ 
ğı halde Hayrebolu· . _ _ _ . Kahveci Mehmet, Abdullahla müna· 

vaziyeti g0- kaşa esnasında onun ckapatırım• de -da bu yolun bozukluğu yüzi.i.nden ara-ı üzerindeki koprunun iki 
ba ile yapılmaktadır. R esimde bu şose rülınektedir. mesini ihbarına atfederek kendisine 

karşı büyük bir husumet beslemiştir. 
---~ 

Or duda bir genç 
Hemşiresini öldürdü 
Orduda Kiraz Limanı mahallesinde 

oturan 22 yaşında İzzet hem~iresi İfa
kati öldürmüştür. Cinayetin aile şere
fine taalluk eden bir kavgadan çıktığı 
söylenmektedir. 

Bir incir amelesi eşini va 
kayınbabasmı yaraladı 

İzmir, (Hususi) - Salepçioğlu ca· 
rniinin yanındaki aile evinde, bir aile fa
ciası oldu. İncir amelesinden Yusuf eşi 
Hediyenin Şükrü adında birile alakadar 
olduğu hissine kapılarak evvela Hediye
yi sonra da kayınbabası Haydan bıçakla 
muhtelif yerlerinden ağır surette yara
ladı. Yusuf tevkifhanede önüne gelene 
karısının sıhhatini sormaktadıl'\ 

Gümüşhacıköy felaketzedelerine 
yardım 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Simdiki 
halde felaketzedelere yapılan yardım 
250 lirayı geçmemiştir. Merzifon \ 'e 
Osmancık kazalarında iane top:ama fa
aliyeti henüz ikmal edilmediğinden bu
ralardaki paralar da -ki biner lira ol
du~ tahmin edilmektedir- henüz gön
derilmemiştir. Felaketzedeler muavt:
nete mühtaç bir haldedirler. 

Erzurumda valiler toplantısı 

t bil Mehmet, arka~larmdan Çakır Ali-
Bigada bir o omo yi, Durmuşu ve Veli oğlu Aliyi de be-
Kazası raberine alarak Abdullahın tarlasma 
Biga (Hususi) _Şoför Abdullah, Çan- ,gitmiş ve kurulan içki masasında o -

pazarköy köprüsünün altına otomobilini turmuş, sarhoş olmuştur. O gü~ün ak
yıkamak için inerken orada oynamakta şamı A~dullah, tar~a:ında kalbıne sap
olan arabacı Mülkünün kızı sekiz yafla- lanan bır bıçakla olu olar ak bulun • 
rındaki Vehbiye ansızın önüne çıkmış, a- muştur. . 
raba ani olarak durdurulamayıp yürü- Zabıta, yukarıda adı geçenlerı zan
müş, altında kalan biçare yavrucuk ta naltına almış , adliye tahkikata başla -
hemen oracıkta ezilerek can vermiştir. mıştır. 

Şoför derhal yakalanarak adliyeye tes- --,-K_Ü_ç·-~U_k_·-~-8m---18-k-8-1 --ha--b-
8
-r-le_r_i 1 

Ilın edilmiştir. 
-------~~~~ 

Mimar Lamber Erzurumun 
plAnım yapıyor 

Yeni m uallimler 
Balıkesir (Hususi) - Necati bey (ıiretmen 

okulunun bu seneki mezunlarından 100 genç 
Kültür Bakanlığı tarafından ekseri.si şarka 

Erzurum - Trabzon ve Erzurumun olmak üzere vazifeye tayin edilmişlerdir. 
planını yapmak üzere şehrimize gelen Pesiacla kaybolan ıueteler 

mimar Lamber tetkiklerini bitirdikten Gümüşhacıköy (Hususi> - Posta -
sonra memleketine müteveccihen ha- dan bazan bazı gazeteler nok -

san çıkmaktadır. Bu hafta Karslı 
reke_t edece~tir. _ .. .. . . oğlu Bay Rızaya alt beş gazete ile, Cemil 

Mtmar Lamber onumuzdekı sene:un Solakoğluna ait. dört mecmua ve iki gazete 
mayıs ayında tekrar memleketimize kaybolmuştur. Postane bu hn.ıusta teşebbü
gelerek planının tatbikine nezaret ede- sata geçmiftir. Maamafih gaz.eteıe~in h.Kn.?1 

kt' B Lamber 1933 de İstanbula merkezde ve ne suretle kayboldugu henuz 
ce ır. .a~ n·· .. l . E h l anlaşılamamıştır. 
da gelmıştı. uşunce en rzurum a - Gümüşhanede bir vak'a 
kı üzerinde çok müsbet bir tesir yap- Gümüşhane (Hususi) - Üç gün evvel İran 
mıştır. transit battınd~ işleye~ devle~ otobüslerin

Düzce ~osesi bozuk 
Düzce (Hususi) - Adapazarı ~ Hen -

dek • Düzce • Bolu şosesi Türkiyenin en 
işlek yolları arasında sayılır. Her gün 
vasati olarak bin nakil vasıtası gelip geç
mektedir. Fakat bu şose İzmit hududu -

den birine şehrm haricinde bır el allAh sı
lulınıştır. Faili aranmaktadır. 

Karaköse valisi İstanı.ulda. 

Karaköse (Hususi) - Valimiz Bürhauettin 
bir ay mezuniyet alarak Erzurumda rnliler 
1çtlmaında hazır bulunduktan sonra. İstan
bula hareket etmiştir. 

Balıkesir hayvan sergisi 

Erzurum (Hususi) - Burada i\..ı t-çin nu geçtikten sonra bozuktur, Melen ır -
:valisi Refik, Kars valisi Akif, Ağrı va- mağı üzerindeki köprü de henüz inşa e
lisi Bürbanettin, Gümü.şhane valısi Fe- dilememiş, kereste yok diye iııpat geri 
rid, Erzurum valisi Haşim İşcanın ha- kalmıştır. 

Balıkesir (Hu.su.si) - Burada açılan bay. 
va.o sergislnde 54 tay. 18 kısrak, l'l boğa, 21 
inek teşhir edllmiş. derece kazanan hayvan
lann .sahiplerine 1400 lira ikramiye •erllmlş-
tir. 

zır bulundukları ve üçüncü umumi mü- Düzce gençliği çok uyanık, güzel bir 
fettiş Tahsin Uzerin riyaset ettiği bJT kütüphane vardır ve spor ileri bir man
toplantı yapılmış ve bu valiler toplan- zara arzetmektedir. Şehrin iktısacli ha -
tısında mmtakanm umumi ihtiyaçları yatında tütünün çok geniş bir yeri var-
görüşülınüştür. dır. 

İkinci mıntaka antropoloji tetkik ekipi Sö 
ğiitte 15 köyden bin kili üzerlı\de antropolo
jik tetkikat yapmış, Ankaraya gitmiştir. Bu 
heyet 3 ayda 6 bin kişi üzerinde tetkikat 
Japacaktır. 

Pazar Ola H• .. n Bey Dlwor ki : 

- Hasan Bey Avrupada 
film sanayü çok terakki et
miş dofrusu ... 

. . . Sesli ve renkli filmden 
sonra ••• 

'"""'~';;wfi§:~~'Jii~ı 

... Şimdi de koku neşreden 
filmler yapılıyormtıj .• 

·'"'." 

Hasan Bey - :au usul biz
de de tatbik edilir ve bazı io

ka.lda.rımu filme çekilirse 
... Qrıdık azizim! 

-~yfa 1 

Seyid Rıza ölen sevgilisini 
unutamıyt>r ! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Ancak bazı kazalarda toplanan mütem
mim malUmatın sür'atle celbine çalışıl-
maktadır. ~iı?~'JZ-~ ' 

Seyidin bazı mühim ifşaatta bulundu· 
ğuna muhakkak nazarile bakılmaktadır. 
Bu ifşaat nedir ve ne olabilir? Şimdilik 
kat'i bir şey söylenemez. Ancak gayri 
resmi ve mevsuk membalardan edindiği
miz malılmatı sıralıyabilirlz! 

Tunceli muhalefetinin başlangıcı şöyle 
olmuştur: Demenan, Hayda.ran, Yukarı 

Abbas uşağı, bir kısım Kureyşanlılar, 

Bahtiyarlılar, Yusufanlıları - ki her biri 
bir aşirettir _ temsilen reisleri bir araya 
gelmişler ve muhalefete, vaziyeti sabıka
larını devam ettirmeye ahdü peyman et
mişlerdir. Bunlardan Seyid Rıza giıya: 

- Hükumet, yerinden kalkmaz ağır 

bir taştır. Biz bu ağırlığı kaldıramayız 

demiş. 

Diğer taraftan öbür reisler de: 
- Seyid Rıza yaptı, ne yaptı ise o yap

tı! diyerek yekdiğerlerine atfı cürmet
mekle meşguldürler. 

İşte bu reisler bir araya gelıııişler ve 
yekdiğerledn.i mukaddesatlarile temin 
ederek muhalefet hareketine başlamış ve 
ilk olarak köprüyü ve hükıimet 

konağını yakmışlardır. Bundan sonra if 
tevessü istidadını göstermiş ve askeri ha
rekata zaruret hasıl olmuştur. 

Bütün bunlara rağmen muhalefet fik
rinin ilk kaşif ve taraftarı olan Seyid Rı
za tevilli itiraflannda mü,temadiyen ka
bahatı diğer resilere, damadlarına, akra
balarına .dfetmekte ve isyanın asıl mü
sebbibi maktul Alişeri ise mütemadiyen 
himaye etmekte, hatırasına kıskanç bir 
merbutiyet göstermektedir. 

Şaki Seyid Rızanın bu büyük muha
le! et ve mağlUbiyet felaketi karşısında 
meftun olduğu Besj.yi düşünmekten fariğ 
olmaması da çok garib ve enteresandır. 

Besi ihtiyar Seyidde müzmin bir aşkın 
vücud bulmasına sebeb olmll§tur. Temin 
ve tasvir edildiğine göre Besi o muhilin 
en güzel ve cazib kadını imiş, Kırgız ge-

linlerinden çok daha muhteşem bir tuva
lete malik olan Besi altın, gümüş ve ipek 
halitasından ortaya gelmiş bir kadınmış. 
Kadınlık cazibesi de fevkalade imiş. 

Seyid Rıza itiraflannda: 
- Ben teslim olacaktım. Muhalefet et

miyecektim. Besi bırakmadı. Seni öldü-

Atatürk L_6 1: \ .., 
için t1 Cs 

(Baş tarafı Z inci sa.yfada.) 

Zaten katacağızı eserini kaldırmaya 
yetkin de değildi. 

O kadar ki anası kendisine yazdığı bir 
mektupta aşağı yukarı şunları söylü
yordu: 
~Oğlum şaşırdığını anlıyorum. Gön

derdiğin paraları saklıyorum, çocuklu
ğunda olduğu gibi günün birinde benden 
belki para istiyeceksin, o vakit harçlığı
nı tedarikte zorluk çekmiyeceğim ... 

Napolyonun anası oğlundan uzun gö
rüyordu. Zavallı imparator ihtiyar anası 
kadar da düşünemiyordu. 

O kadar bahtsız düştü ki anasının sak
ladığı paralarla geçinmek imkanını da 
bulamadı. 

İskender şımank bir delikanlı idi. Tıp
kı zengin bir mirasyedi gibi, har vurdu, 
harman savurdu, mirasyedi öldüğü gün 
eser de son nefesini veriyordu. 

Bütün bunları ben böyle anladığun 
içindir ki Atatürkle mukayese imkinını 
göremiyorum. 
Sayın arkadaşıma istersen sana biraz 

da cTimurlenk• ten ben bahsedeyim de
dim. 

Hep yabancıları değil, biraz da bizim 
ulusal büyükleri, hiç olmazsa birini dü
şünelim dedim. 

cTimurlenk> şüphe yok ki çok büyük 
bir adamdır. Çok büyük bir Türktür. Fa
kat eseri daha gözlerini yumarken dağı
lıverdi, Timurun belli başlı hüneri islam 
ve bu arada Türk devletlerini yıkmak 
oldu. 

cAnkara savaş1> garb Türklerini yüz 
sene geriletti. 
Yıldırım Bizans meselesini bitirecekti, 

bu işi bitirmek küçük torunu Fatihe na
sib olabildi. 

Yıldırım işi halletseydi, Falih garbi 
Roma meselesini halledecekti. Talihin 
bahtı değişecekti. 

Timu.rlenk Albnordu devletini mah
vetti ve ondan &anra bu. Ge.let bir dua 

Yeni tevkif edilen. Seyi.4 .Rızıınuı oğlu 
Btüeyhı 

rürler! de<U.. Ben de sözünü tuttum! söz
lerini söylemiftiı'. 

Besi Sarıoğlan müsademeslnde mak
tuller arasında bulunmuştur. Teslim tek
liflerine rağmen çarpışan ve ölen Besi 
Seyid Rızanın hayatını altüst etmiştir. 

Bir dağlının dişisine bu derece marazi 
bir aşkla bağlanışı umumi hayreti uyan
dırmıştır, ihtiyar söz başında, adım ba
fll1da Besi diye ah çekmektedir. 

Besi Seyid Rızanın üzerinde o kadar 
müessir olmuş ki aşiret davalarına, kan 
gütme işlerine, arazi ihtilaflarına ve ni
hayet hükfunete karşı muhalefet işleri
ne bile karışmak cesaretini göstermiştir. 

Besinin yoğurdunu, sütünü, ayranını, 
hasretle hatırlıyan Seyid Rıza onu hem 
sevmekte ve hem de (bırakmadı ki te~ 
Ilın olayım) demektedir. 

Muhakemeye pek yakında başlana
caktır. 

Seyid Raa tekrar isticvap edildi 
Elaziz, 25 (Hususi) - Seyid Rıza bu

gün son bir isticvaba tabi tutulmuştur. 
Muhalefet reisinin muhakemesi belediye 
salonunda yapılacaktır. Muhakemeyi ta
kib için birçok meraklılar şimdiden gel
meğe başlamışlardır. Mahkeme salonun
da izdihamın önüne geçilmesi için ica.b 
eden tedbirler ve tertibat alınmaktadır. 

Muhakemeye on beş güne kadar başla
nacaktır. 

Vekiller bugün 
Anharaga gidlgorlaı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
birlikte bugün Türkiye İş Bankasına gel
miş, Muammer Erişle yarım ~aat kadar 
görüşmüştür. 

Vekiller hususi trenle gidiyorlar 
Şehrimizde bulunan Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya, Milli Müdafaa Vekili Ka
zım Özalp, Maliye Vekili Fuad Ağralı, 
Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan bu
gün saat i9,30 da hususi trenie Ankara
ya gideceklerdir. 

Hekimhan belediye reısı 
hakkmdaki dava neticelendi 

Hekimhan (Hususi) - Belediye reis 
vekili Osman Çelebi evvelce Hekimhan 
bakimi Bay Zekeriya hakkında Adliye 
Vekaletine şikayette bulunmuştu. Ad
liye Vekaleti tahkikata başladığı esnada 
Osman Çelebi tekrar Adliye Vekaletine 
müracaat ederek şikiyetinden feragat 
ettiğini bildirmiştir. Bunun üzerine de bu 
husustaki kanun hükümlerine uyularak 
Osman Çelebi hakkında tahkikata lüzum 
görülmüş ve Osman Çelebi mahkemeye 
verilmiştir. Malatyada yapılan duruşma 
sonunda Osman Çelebinin 15 gün müd • 
detle hapse konulmasına karar verilmiş
tir. 
__.._. .................................... -····-····-
belini düzeltemedi. Yabancı istilasında 
kaldı. 

cLcon Kahon. un dediği gibi Timur· 
lcnk tarihin yürüyüşünde islamın zafe
rini, fakat milliyeti Türklüğün sukutu
nu ifade eder. 

Ben, vücuda getirilmiş siyasal eserleri 
manaları ile, neticeleri ile ve onları vü
cuda getirmek için iktiham edilmiş mil;ı
küllerle ölçmek isterim. 

Ben bütün bu görüm.lerden ne bu e
serleri, ne de yaratıcılarını Atatürkle ve 
eseri ite mukayese edemiyol'um. 

Mııhmud Esad Bozkurt 



• 
Istanbul güreşçileri 

Yugoslavları 7 -O yendiler 
Bugün de , 

arasınaa 

Saim - Fişer ma çından bir sahne 

İstanbul ınıntakası tarafından haz1rla
nan İstanbul, Atina, Belgrad arasındaki 
temsili müsabakaların birincisi dün İs
tanbul, Belgrad güreşçileri arasında ya
pıldı. 

Saha ve ring hazırlığının biraz gecik
miş olması müsabakaların ilan edilen 
saatte baş.iıyamamasını icab ettirdi. Uzun 
ve oldukça eski tecrübelere rağmen bu 
gibi hazırlıkların mutlak surette son da
kikaya bmıkılması nedense bir adet şek
lini almağa başladı. 

Müsabaka başlamadan evvel Belgrad 
ve İstanbul takımları ringe çıktılar. Ufak 
bir merasimden sonra müsabakalar baş
ladı. 

56 kilo: Moglyak - Hasan Tahsin 
İlk beş dakika ayakta iki tarafın bir

birini yokl:unasile geçti ve ilk on dakika 
berabere bitti. İkinci devrede Hasan Tah
sinde altta başladı. Yugoslav kat'i netice 
için uğraşıyor. Devre bitti. Hasan Tahsin 
üstte çalışıyor. Yugoslav güzel bir oyun
la kurtuldu, üste çıktı. Biraz sonra gene 
bir oyunla ayağa kalktı. Son dört dakika 
da neticesiz bitti ve Hasan Tahsin sayı 
hesabile müttefikan galib ilan edildi. 

61 kilo: Antonoviç - Yaşaı: 
Yaşar güzel bir hücumla oyuna başla

dı ve 1.53 dakikada bir künde ile salto 
yaparak tuşla galib geldi. 

66 kilo: Pankras - Yahya 
Müsabaka ayakta çok sert bir şekilde 

başladı. Yugoslav sıkı bir hücum esna
sında yere düştü. Yahya oyun yapayını 
de~ken alt:.ı düştü. Ayağa kalktılar. 

Ilk ?evre de Yugoslavın hakimiyetile 
bitti. !kinci devrede Yahya altta Yugos
lav üstte uğraşıyor. Ayağa kalktılar. 

Ufak bir mücadeleden sonra Yugoslav 
yere düştü. Ayağa kalktılar. 

Neticede yirmi dakikada Yahya ekse
riyetle galib ilan edildi. Bu müsabakada 
Yugoslav bariz bir şekilde hakim güreş
tiği halde hakemler pek haksız olarak 
Yahyaya galibiyet reyi verdiler. 

Bu karar üzerine Yugoslav kafilesi re
isi sahayı terketti. 

72 kilo: Fişer - Saim 
Altı dakikadanberi ayakta hafif oyun

larla birbirlerini yokluyorlar. İki taraf ta 
bariz bir hakimiyet gösteremedi. Devre 
berabere bitti. İkinci devrede Saim alta 
düştü. Saim sayı kazanmak için uğraşı
y~r ... Hasmını köprüye getirirken alta 
d~ştu. Tekrar üstte çalışan Saim ikinci 
bır defa tekrar alta geldi. Yugoslav üç 
dakikalık müddet zarfında dört~ defa üste 
çıktı. Son dört dakika için ayağa kalktı
lar. Bu devre de el ense yoklamalarile 
geçti ve neticede Saim yirmi dakikada 
ekseriyetl~ galib ilan edildi. 

79 kilo: Kiş - Ankaralı Hüseyin 
Hüseyin bir parça daha girişkin çahşı

~or. Fakat devre berabere bitti. HüsPyin 
ustte çalışıyor. Vaziyette hiçbir fevkala
delik yok. 

Devre bitti. Hüseyin alta düştü. Yugos
lav oyun tatbik cd,,medi. Son dört daki
ka için ayağa kalktılar. Hüseyin daha 
gayretli hareketler yapıyor. Devre bitti. 
Hüseyin ittifakla galib ilan edildi. 

87 kilo: Mesnet - Mustafa 
Mustafa ilk hamlede hemen salto yaptı. 

Dunkü müsabakalarda Türk ve 
Yugoslav takımları 

Gene ayağa kalktılar. Mustafa hasmını 
yere aldı. Birinci künde boşa gitti. Mus
tafa ikinci kündenin peşinde. Yaptı ve 
boşa gitti. Yugoslav müdafaa halinde, fa
kat Mustafa nihayet ayakta bir bel kün
desile hasmını kaparak yere attı ve üç 
dakika elli sekiz saniyede tuşla galib gel
miş oldu. 

Ağır siklet: Vesiç • Samsunlu Ahmet 

Samsunlu Ahmed bir kafa kol kaparak 
hasmını yere aldı. Gene ayağa kalktılar. 
Samsunlu Ahmed çabuk netice almak 
için fazla gayret sarfediyor. Fakat devre 
berabere bitti. 

Samsunlu alta düştü. Yugoslav tek bir 
oyun tatbik edemedi. Samsunlu üste çık
tı. Samsunlunun taktığı tek kile Yugos
lavı minder haricine çıkardı. Son dört 
dakika için ayağa kalktılar. Neticede sa· 
yı hesabile Samsunlu Ahmed galib geldi. 
Ve müsabakalar 7~0 İstanbul lehine bitti. 
Maamafih müsabakalarda bazı haksız 

kararlar da verilmiştir. Nitekim kendisi
le görüştüğüm Güreş Federasyonu reisi 
Ahmed Fetgeri: c56 kilo ile 66 kiloda cid
den hatalı kararlar verildi> demiştir. Yu
goslav kafilesi reisi Rilter ise .Gözünüz
le gördüğünüz müsabakalar hakkında 

söyliyecek ne bulabilirim> dedi. 
Yugoslav takımı dün akşamki trenle 

Belgrada hareket etmiştir. 

Bugünkü müsabakalar 

Bugün İstanbul, Atina takımları ara
sında yapılacak güreş müsabakaları saat 
dörtte ba~!ıyacaktır. Güreş Federasyonu 
bu müsabakalara girecek takımı şu şe
kilde tesbit etmiştir: 

56 kiloya Emin, 61 kiloya Yaşar, 66 ki
loya İzzet, 72 kiloya Saim, 79 kiloya Hü
seyin, 87 kiloya Mersinli A;1med, ağır 

~ıklete de Çoban Mehmed girecektir. 
Bugün yapılacak müsabakalara daha 

büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Sclanikte tenis maçları 

Selanik, 21 (Hususi) - Burada Türk, 
Yunan ve Bulgar tenisçilerinin iştiraki

le yapılmakta olan maçlar çok alaka u
yandırmıştır. 

Salı günkü maçların neticesinde Kose
oos, Sedadı 6/0, 6/1 le yenm~ştir. 

POSTA 

HADiSELER 
KARSBSDNDA 

Pastırmasız tarafından 
bir yazı 

Bir perdelik komedi 
Eşha.s : 

Alcı! baatalıldarı dolctoru 
Haıta 
Haıta ııabibi 

(Sahne: Akıl hastalıklan doktorunun 
muayenehanesi.) 

Hasta sahibi - Bay 
getirdim. 

Doktor - Nerede? 

doktor. hastamı 

Hasta sahibi - Dışarıda bekliyor. 
Doktor - Ne vak.ittenberi hasta? 
Hasta sahibi - Bu hafta içinde hasta· 

landı. Gayet tabii bir insandı. 
Doktor - Araz nedir? 
Hasta sahibi - Göreceksiniz, saçmalı

yor ... 
Doktor - Hastayı getirin! 

(Hasta sahibi çıkar, yanında temiz, pak 
giyinmiş bir gençle birlikte tekrar içeri 
girer.) 

Hasta sahibi - İşte hastamız doktor! 
Doktor - (Hastaya) Beri gel bakayım 

oğlum. 

Hasta - Pastırma! 

Doktor - Otur şöyle .• 
Hasta - Pastırma! 

Doktor - Nen var bakayım senin? 
Hasta - Pastırma! 

Doktor - Başka laf söylemez misin? 
Hasta - Pastırma! 

Doktor - Sen sorduğum suale cevab 
ver, adın ne? 

Hasta - Pastırma! 

Doktor - Peki kaç yaşındasın? 
Hasta - Pastırma! 

Doktor -- Evli misin, yoksa bekar mı
sın? 

Hasta - Pastırma! 

Doktor - (Hasta sahibine döner) Pas
tırmadan başka söz söylemiyor mu? 

Hasta sahibi - Hayır doktor. 
Doktor - Hastalık nasıl başladı, siz 

anlatın? 

Hasta sahibi - Bu hafta içinde başla· 
dı, demiştim. İlk başladığı zaman gene, 
pastırma, diyordu. Fakat bazı suallere de 
doğru cevab veriyordu. Sonraları pastır
madan başka bir şey demez oldu. Canı 

pastırma istedi de ondan oldu diye git
tim, pastırma aldım. Bir lokma bile ye
medi. 

Doktor - Demek pastırma yemedi ha! 
Hasta sahibi - Hayır doktor. 
Hasta - Pastırma! 

Doktor- (Düşünür, hasta sahibine dö
ner) Gazete okur mu? 

Hasta sahibi - Okur doktor. 
Doktor - Pa~tırma sözünü diline dola

n:aya başladığı zaman ne yapıyordu? 
Hasta sahibi - Şimdi hatırladım. Ga

zete okuyordu. 
Doktor - Gene gazete okumakta de

vam ediyor mu? 
Hasta sahibi - Hergün okuyor, oku

dukça da hastalığı artıyor. Bilhassa ga
zetelerde fıkra muharrirlerinin yazıları
nı okur. 

Doktor - Hastalığın sebebi şimdi an
laşıldı! 

Hasta sahibi - Pastırma diye diye bu 
hale geldi. 

Doktor - Hayır, pastırma diye diye 
değil. Bir haftadanberi pastırmadan baş
ka bir şey dcrniyenlerin yazılarını okuya 
okuya bu hale gelmiş olacak. 

(Perde kapanır) 

İsmet Hulusi 

Adalar yüzme müsabakası bugün 
Heybeli plajmda yapıhyor 

Eylôl 28 

Halkımız en fazla hangi 
artistleri beğeniyor? 
Saray sineması müdürü 

suallerimize 
Bay 

cevapları Franco'nun 
cSaray> ~ineması müdürü eski sine-1 fiatlarda tenzilat icrasını maalesef müm

macılarımızdan Bay Franco, (Son Pos- kün kılmamaktadır. 
ta) nın anketine şu cevablan verdi: _ Sinemaların tabi bulundukları ver-

- Geçen yılı na~ ·ı · l h kk d k' f'k · · ? 

l 
. . . . ? gı er ve resım er a ın a ı ı rınız. 

sı geçırdınız. . s· 1 ı· b' b 1 d kl w : - ınemu arın a ı u un u arı agır 

- Geçen sine- vergi ve ::-esimler hakkında nazarı dik-
ma yılının netice~ kati celbetmiştik. Şimdiye kadar bu hu-
sinden doğrusu ol- susta bir şey yapılmadığına göre bu işin 
dukça memnunum. arzumuza göre hallinin pek te kolay ol-
Geçen yıl cSaray:ı madığını anlıyoruz. 
sineması müşteri- l İ - Halk hangi filmlerden hoşlanıyor? 
lerinin teveccüh- lJ 1 - Halk, kuvvetli san'atkarlar tarafın-
lerini bir kat daha (1 1 dan çevrilmiş kuvvetli filmlerden hoş· 
kazanmıştır. ~ ı lanmaktadır. Her memleketin halkı aşa-

· Bu yıl sinema 
mevsimine ise da-
ha büyük ümid- B. Franco 
lerle giriyoruz.. Esasen daima daha ıyı 
neticeler elde etmek ümidi ile yaşamı
yor muyuz? 

Ümid çok büyük bir şeydir. İşte bu ü
mid iledir ki daima sermayemizi kuvvet
lendirmeğe gaY.ret edip duruyoruz. 
İnsan ümid ile yaşar derler. Biz de ü

mid ile yaşıyoruz. 
- Sinemaya en çok hangi tabaka halk 

devam eder? 
- Modern tekniğin 

en son kaidelerina 
göre inşa edilmiş o
lan cSaray> sinema· 
sı, ger~k projeksiyon, 
gerek akustik bakı

mından tam bir mü
kemmeliyeti haizdir. 
Bu yüzden bir seyir
ci sinemam1zın han
gi mevkiinde oturur
sa otursun bihakkın 
memnun kalır. 

Sinemacılıkta 

muvaffakiyetin sırrı 

nedir? 

ğı yukarı ayni filmleri tercih eder. 
- Halk hangi san'atkarlardan hoşlan

maktadır? 

- Halkımız tanınmış san'atkarların 
cümlesini sevmektedir. Bu san'atkarlar 
arasında: Marlene Ditrich, Charles Bo
yer, Martha Eggert, · Greta Garbo, Robert 
Taylor, Gary Cooper, Jeanette Mac Do
nald, Norma Scherer'i bilhassa tercih 
etmektedir. 

- Türk sinemacılığı hakkındaki fik

riniz? 
- Türk sinemacılığı şimdiye kadar bir 

Sinemacılıkta 

muvaffakiyetin hiç 
bir sırrı yoktur. mev-
zuu bahsolan sadece flalkın en çok beiJendiği artistlerden Marlene Ditrich 

ctecrübe, meselesidir. Bu ctecrübe> de ı çok gayretler sarfetmiştir. Fakat mem
ancak senelerden sonra elde edilebilir. lekette sinema san'atkarları parmak ile 

Tecrübenin elde edilmesi için de çok 6ayılabilecek kadar az ve film çevirmek 
mühim bir şart vardır: Müşterilerin ar- için sarfedilecek para da cidden çok mah
zularını mümkün mertebe karşılamak> dud olduğu için sarfedilen gayretler mu-
onlara, istedikleri filmleri göstermek. ayyen bir haddi aşamamaktadır. 

Film meselesi en mühim cmesele> ise; · 
sinemanın konforu, temizliği, projeksi- Burada çevrilmiş olan filmler bize şu-
yonunun mükemmeliyeti filmin seçimin- nu öğretti ki: Sebat etmek sayesinde pek 
den hiç te aşağı kalmaz. güzel eserler vücuda getirilebilir. 

- Sinemaların fiatları çok pahalıdır Esasen memleketimiz her köşesi güzel 
deniyor. Doğru mudur? filmler çevirmeğe çok müsaiddir. Hiçbir 

- Kısmen doğrudur. Gerçi halkın hoş- memlekette Türkiyemizdeki emsalsiz ta
nudisini celbeylemek en büyük arzumuz 
ise de, dühuliye biletlerinin tabi olduk
ları vergiler ile simena işletmesinin mu
cib olduğu cidden ağır masraflar, şimdiki 

bii manzaralar ve parlak ışık yoktur. 
Bunlardan istifade etmeği bilelim ve ça
lışalım. 

O. Tuğrul 

Yeni Alman . filmleri 

Beyoğlu Halkevi Spor kolu tarafından 
hazırlanan yüzme, yelken, sutopu ve at
lama müsabakaları bugün saat 14 de Hey- " 
beliada plajında yapılacaktır. Müsabaka
ların intizam içinde geçmesi için bütün 
tertibat alınmıştır. Müsabakalar küçük
ler, ortancalar, büyükler olarak üç kata
gori üzerinden yapılacaktır 

Alman lJfa film stüdyosunda son zamaı \arda c:b mny Elssler~ adında bir film 
çevrilmiştir. Filmde marui san'atkar Lilia Harvey ile Pa·ı! Hoffman başrolleri 
oynamaktadırlar. Yukarıdaki resimler artist~eri bu :lilmdt:~ rollerinde göster
mektedir. 



Diinkü kısmın 

hiilasası 

Rıdvan Sadullah f. 
le gençllğim12de ar • 
kadaştık. Çok zengin 
bir allenln çocuğu ol -
mnsına rağmen benim 
gibi gazetecllik yapı .. 
yordu. İkimiz de zabı -
ta muhbiri ıdlk. Zabı • 
ta işlerine merakımıı 

blzl, bilhassa Rıdvan 

S::ıdullahı zabıtn crkft .. 
nı ile dost. yapmıştı. 

Rıdvan Sadullah nadir 
denecek bir zeka ve 
nüfuzu naznr sahibl • 
dir. Bu sayede bir çok 
esrarlı zabıta vukun -
tını halletmiş, böylece 
zabıta erk1'ını lle dost
luğu bir kat daha art· 
mıştı. Rıdvan Sa.dul -
lah bab:ısmın ölümün. 
den sonra bıraktığı bü
yuk servetin başına ge
çerek gnzeteclllği bı • 
raktı. Beni de kendi • 
sine vekili umur yaptı. 

* 
Eskl Mabeyncller • 

den Selfınlkll Hüsnü 
beyin intihan haberi ... 

DA i FEHMi 

gazetelerde bUyük gü- 1htiyar mabeynci yazıhanesinin önüne oturm.u.ş, oaşı?t\ vnunaeki sumene dayamı ş1 sanki uyuyordu 

rültü koparmıştı. İntihar lbtımali zayıf gö • leri tayinde bocalıyor, sayıflıyor, ima - Serkomiser Osman Beyi evimizde 
rulüyordu. İradeli, azimklr ve müslüman bir hududunu aşamıyordÜ. s;k sık görmek için İstanbulun Şikago-
adam olan Hüsnü bey intihar edebilır mly- Bir kısım gazeteler de Valide Sulta- d'' · · · k A 

di? Yetmiş yaşında olan bu çot zeııgln lh • ya onmesını temennı etme lazım. A-
tiyann Nflzan hanım isimli 30 yaşında bir r.ın Gerdanlığı (•) nı cinayet sebebi o- ğalar başları sıkışmayınca semtimize 
karısı, kadının da mühendis İhsan bey udlı larak gösteriyorlardı. Fakat bu iddia uğramıyorlar. 
bir yeğeni vardı. Mühendis İhsan bey Mdlse da çok mubhem ve karanlıktı. Böyle - İyi ama hocam ... (Komiser Os -
ı;ecesi Hüsnü beyin Erenköyündekl köşkün- bir gerdanlığın mevcudiyeti bile riva- man, Rıdvan Sadullaha daima «Ho • 
de misafir bulunuyordu. Bu da meselenin in vet olmaktan çıkamıvordu. d' h' d 
tıhar olmadığı ıuphesini nrecet ~ir nokta " " cam• ıye ıtap e er: ona sevgisini es-
de~il miydi. Maamafih bu ihtimal etrafmda top- ki terbiye görmüş bil" adamın bütün ha 

Sonra bllhassa bir ba.şta sebep şüpheleri lanan gazeteler ötekilerden biraz daha rekatı ile izhardan geri kalmaz.) 
daha fazla kuvvetlendiriyordu. ileri gitmişler, BQğaziçindeki köşke aid Rıdvan Sadullah sözünü ke~ti: 

Hüsnü beyin karısı Nt\zan tıanım·n Kev- eşyaların müzayedesi meselesini ele a- - Biliyorum, biliyorum ... Biz işe ge-
ser hanım tsimıı bir kız tardeşi vardı kı 0 larak tahkikat yapmışlardı. ilk müza- ı r P r 
günlerde Boğaziçindeki yalısının eşyalarını e ım. o ıs müdürü bu sabah senı ça-
satıyordu. Tarihi kıymeti olan bu <.?şyalara yede günü eşyaları almak için GÖ-=>tcr- ğırttı. Sabah gazetelerini he11i.iz oku
l>lr çok talihler çıkmıştı. Hüsnü bey de la • dikleri şiddetli arzu ile nazarı dikka- muştu. Suratı asıktı. cOsman Bey, ga
llbler arasında ldJ. Talihlerin çokluğuna Niı.- ti celbeden dört kişi kimlerdi? Bunla,r- zetelel' haklı dedi. Bu Erenköy mesele-
2ıın ve Kevser hanımlann babası Abdülmut- dan biri Hüsnü Beydi. Diğerleri pey ~inde bir bit yeniği var. İntihrır hadi-
talib beyin Yıldız yağmasında ele geçirdiği akçelerini yatır•rlarken şu isimleri yaz l · 'h · l 
ve sakladığı tarih! bir gerdanlığın satılan ~ se en ı tıyar ar arasında nadir görü-
eşyalardan birinde gizli olması ıhtlnıali se- dırmışlardı: Komisyoncu Cevdet, esha- len hadiselerdendir. Hele böylE. Hüsnü 
bep gösterWyordu. Fakat. nedense sandal be b_ı emlakten Feyzullah, antika merak- Bey gibi bütün saadet sebeblerin! nef
desteninde yapılan müzayede neticelcneme- lısı Muhsin Beyler ... Bu yoldan başlı· sinde toplıyan bir adam kendisini ölciü
miş, belediyenin bir emrfle tehir edilmişti. yan tahkikat bu üç kişinin hiç kimse rürse işde mutlaka bir gavri tabiilik 
İşin tuhafı Höanü Bey müzayedenin tehir " 
edildiği tarihten bir gün enel intihar edi _ tarafından tanınmadığı neticesine var- &ramak lfızımdır.• 
yordu. Böyle lken Mdlseye intihar c.let·lli - mış, bir çıkmaza girince istikamE:t de· Muavinlerine hadiseyi tahkik ettir· 
yordu. ğiştirmişti. diğini söyledik. Dinlemedi. «Bu, mua-* Bedesten müdürlüğü müzayedeyi ni- vinlere bırakılacak 4ş değil. Hemen E-o sabah Rıdvan Sadullah lle italwaltımı- · h '? M"d" · b ı d' 

. l çın te ir ettirmiştı. u urıyet e.c- ı- renköyüne git, akşama kat'i rapor iste-zı etmiş, ona gazetelerin Erenköy hadises 
hakkında verdikleri tafsllltı okumaya i>aş - ye riyasetinden getirilen tahriri bır e- rim »emrini verdi. Ve sen de şimdi E
lamııtım. Bu sırada telefon çaldı "e clııayet mirden bahsediyordu. Bu emir meyda- renköyüne gidiyorsun! 
masası ser tomlseri Osman Erenkôy hidlse- na çıkartılmış, belediyeden soruımuş Cinayet masası serkomiseri her za· 
si tahkikatına memur edlldltlnl, Erenköyü • ve sahte olduğu anlaşılmıştı. İ§te si- manki sıkıntılı tavrı ve sık sık kullan-
ne gitmeden Rıdvan Sadullahı görmek iste- hl k d 1 · ·· '"kl .. 

ıa ı a mı yara ıyau mavı gozıu u dıg·ı me<:hur cümlesile cevab \erdi: di{tini bildirdJ. "' 
Telefon henüz kapanmıştı ki, kapı zi- üdam burada meydana çıkıyordu. O gün - Öyle Allah belasını versir' 

llnin şiddetle çahndıtını duyduk. Bunu bir müzayede yapılırken mavi gözlüklü -·Haydi beraber gidelim. 
kadın çığlıfı takip ettl. İtimlz birden kori- bir adam bu emri getirmiş ve :nüdüre 
dora fırladık. Ben kapıyı açtnn ve müvaza- vermişti. 

nesini kaybeden bir insan vücudunun üze - Gazeteciler yakaladıkları bu ip ucu 
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rime do~u yuvarlandıtuu dehşetle gör • 
öum. Bu siyahlar giymiş bir tadındı. Korku- üzerinde ısrar etmişl':r, fakat bir ne- KA Y BO L A N Kİ T AB 
dan çılgına dönmüş blr halde ıodur, mavi ticey~ var~mamışlardı. Mavi gözlüklü 
gözlüklü adam ... Beni kurtannız!ıt dedi ve adamın kim olduğu meydana çıkar1la
b:ıyıldı. Bıçakla sırtından yaralaır.ı§lardı. 
Derhal en yatın hastaneye kaldırdık. ~m -
:il, niçin, kimin tarafından yaralanmıştı. İ
rin tuhafı apartıman kapıcısı eve sabahtan 
.ıeri üçüncü katın kiracısı avukat Mecdi All 
beyden başkasının girmedlğlril SÖ)'lilyordu. 
Şu halde mavi gözlüklü adam nereden ,gl: -
miş, nasıl çıkıp gitmişti?. Rıdvan Sadullah 
ıgazeteleri okumaya devam et, Cevad Feh • 
mll• dedi. Orada da mavi gözlüklü bir ada-
01m bahsi geçiyor. Zannederim ki bu ı.'le -
seleyi de Erentöy hAdJ.seııi aydmlataeak!t 

O gün Rıdvan Sadullahın emJakinc 
aid bazı hesab işlerile meşgul olmam 
lazımdı. Fakat mabeyinci Hü3ni.i Beyin 
intiharı hadisesi beni o kndar merak
landırmıştı ki Sadullahın «Sen de gel
mez misin?> yollu teklifini ikinci defa 

f Roman devam ediyor] 
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VALi D E S ULTAN I N 
GERDANL I G I 

Gazeteler ilk tahkikat neticeleri hi
lafına Hüsnü Beyin intiharına pek az 
ihtimal veriyorlardı. Bunda müttefik 
olmakla beraber hadisenin cereyan şek
linde ihtilafa düşüyorlardı. 

Hüsnü Bey katledilmişse katil kim
d:? Bir kısmına nazaran cinay~tte aşk 
amil olmuştu. Bütün Erenköy haikı da 
böyle söylüyordu. Hüsnü Beyin genç 
ve güzel kansı ile o gece köşkte misa
fır kalan yeğeni mühendis İhsan Bey
den şüpheleniliyordu. Fakat orta.da de
dikodudan başka delil yoktu: Bu iti
barla ileri sürülen bu noktai nazar fail-

nıamıştı. 

Hülasa bu ikinci noktai nazar da 
müphem olmaktan kurtulamıyor, Hüs
nü Beyin intiharı hadisesi bir muam
ma olarak kalıy9rdu. 

Gazeteleri okuyup bitirmiştim. Tam 
Rıdvan Sadullahın fikrini sornuya ha
zırlanırken ihtiy~r dadı jçeri girdi ve: 

- Komiser Osman. Bey geldi! dedi. 
Dadının haber vermesile İstanbul 1.a

bıtasının meşhur simasının lfıı.ibali gi-
yinişi, kocaman göbeği ve iki günlük 
1raşı ile kapıda görünmesi bir oldu. 
Rıdvan Sadullah gülerek bağırdl: 

tekrarlatmadım. · 
On buçuk vapurile Haydarpaşaya 

geçtik. Oradan trenle Erenköyüne git
tik. 

Yolda Rıdvan Sadullah siyahli kadın 
meselesini anlattı, serkomiser de Ecen· 
köy hadisesi etrafındaki malUmatmı 
bildirdi. 

Hadise bir gün evvel sabaha kar~ı 
ulmuş, zabıtaya ancak öğleye doğru 

c•> Bu rerdanlık ingiltere Kraliçf'"i \'ik- k t · ·f Erenköy pol' · =Jk t hk'k t 
torya tarafından Padişah Abdülmecidin ana. a se mış ı. . ısı: . a ı. a ı 
•ı Beznıiiilem \'alide Sultana verilmişti. o yapmıştı. Bunu muavınleruun tahkıka
sıralarıla İngiltere ile Osmanlı devletinin a- t: takib etmişti. Zabıta doktorunun 
rası gayet iyi idi. Kırım harb.i. yeni bitmiş. \·erdiği malumat da ilk tahkikat netice
t~. Har~ ~naı;ında Kırımdan Ist~nbu!a ge- }erine uyuyordu. Hadise intihard •. Ta-
tıriltırı lnfıliz yaralılarına Bezmıalcm \'a - . . . 
lide Sultan tarafından gö!>terilen alaka Te hanca sesı hıç kımse tarafından duyul-
şelkat Kraliçe Viktoryaııın kulağına kadar mamıştı. Hüsnü Beyin zevcesi ancak 
gitmiş, bu vesile ile Valide Sıııtana 40.000 ertesi sabah uykudan uyanıp da kütüp
aıt..~ı kıymetinde tekmil pırlanta glranbaha haneye girince meseleye muttali ol
l>ir gerdanlık hediye etmişti. Valide Sultan- h1 l 
dan oğlu Abdülmecide, ondan da Abclulha- uş U • 
mide kalan bu gerdanlık Yıldız yağma<st gü- Rıdvan. Sadullah sordu: 
nii meydandan sır olmuştu. Hareket ordu- - Hüsnü Beyin köşkünde kimler O· 
su efradı arasına karışan çapulculardan biri turuyor. 
tarafından çalındıtı, ondan da kıymetinin _ Köşk Hüsnü Beyin değil, zcvcesi-
belki yüzde birı..ıe tekabül eden bir para mu· 
kabilinde Abdülmuttallb Beye ıeçtitl rlva- nin hocam. Malum ya bu kadın meşhur 
yd halinde söylenlyorda. Abdülmuttalib Beyin kızıdır. Köşkte 

Amerikanvari bir mahkeme 

Bir adam yüz güzelliğini 
hozan bir polisi dava etti 

"Öyle bir zamanda gaşıgoruzki değil insanın, 
haşa huzurdan köpeğin, eşeğin, katır111 ve 

hatta yılanın bile güzeli bastacı ediliyor,, 
Konutan : Naci Sadullah 

Asliye üçüncü ceza mahkemesinde bir 
dava: Davacı Müslim Salih... Maznun 
zabıta memuru Kemal... Davanın mev
zuu da şu: İddiasına göre, davacı Müs
,lim, polis Kemalden dayak yemiş. Bu 
dayak, davacının sol kaşı üzerinde ve sol 
yanağında derin bir iz bırakmış. Bu izler 
Müslimin yüzünün güzeJJiğini bozmuş. 

Ve şimdi Müslim, güzelliğinin bozulması 
yüzünden uğradığı zararların, kendisini 
döven memur tarafından tazminini isti
yor. 

Müddeiumumi: 
- Mademki, diyor, maznunun iddiası 

budur: Güzel san'atler akademisi estetik 
profesörlerinden birisini mütehassıs o -
larak mahkemeye çağıralım. O profesör 
burada, Müslimin simasını dikkatle göz
den geçirsin. Ve yüzündeki yara izleri -
nin mumaileyhin güzelliğini berbat edip 
etmediğini söylesin. Heyeti hakime de 
ona göre kararını verebilsin! 

Heyeti hakime müddeiumuminin tek
lifini muvafık buluyor. Ve badelmüza -
kere, Güzel san'atler akademisi profe -
sörlerinden İsmail Hakkının cehli hibre> 
ola •·ak mahkeme
ye davet olunma
sına karar verili
yor. Mahkeme de 
böylece bir teşri

tıievvele kalıyor! 

* Bu havadisi Ye

ren gazete, yazısı
nın tepesine de, 
kocaman puntu-
larla: ~Amerikan- Davacı hadiseden 
vari bir dava> ser- sonra 
levhasını oturtmuş! 

İnsan bu satırlan okuyunca Müslimin, 
yüksek sosyetelerde zengin kadın avile 
geçinen yakışıklı bir çapkın olduğunu 

sanıyor. ı 

Halbuki Müslim ne bu yolu tutmuş 

~erseri ve züppe bir çapkındır, ne de ak-

Dcwacı hadiseden evv.!l 
törlük gibi, dansörlük gibi, h tta kadın 

berberliği gibi yüz güzelliğine ihtiyaç 
gösteren bir mesleğe mensuptur. 

Müslim, s<ıdece bir seyyar satıcıdır! 
Şu halde, yüzünün güzelliğine bir par

ça halel gelmişse ne çıkar? Bunun ona 
ne zararı olabilir? 

Siz de, bu suallerin cevaplarını merak 
ettiniz mi bilmem. Fakat ben bu merakı 
tatmin için na Tahtakaleye kadar gitmek 
zahmetinden kaçınmadım. 

Çünkü Müslim, Tahtakaledeki m"şhur 
Sabuncu hanının 7 numarasında oturu
yordu. 

Beni evvela, mahkemeden veya polis
ten gönderilmiş bir memur zannetırt. 

Gazeteci olduğumu öğrenince gözleri se
vinçle parladı. 
Manastırlı imiş. Fakat İstanbula çok 

küçük yaşında gelmiş. Benim talebim 
üzerine evvela, mahkemeye verdiği me
murla aralarında geçen hadiseyi anlattı: 

(Devamı 11 inci sayfada) ................................................................ 
Hüsnü Bey, zevcesi, iki Çerkes hala- rünce gülerek yanımıza geldi. Sadul
yıkla bir arabacı, bir bahçivan ve bir lahın elini sıktı, cinayet masası serko
aşcı oturuyorlar. Arabacı, bahç:van ve miseri ile bana başı ile selfım "erdi. 
aşcımn yattıkları yer kö~kün bahçe· - Meselenin basit bir intihar hadi
sindeki mutfak ve ahırı ihtiva eden kü- sesi olduğu anlaşılıyor, dedi. Gazeteler 
çük bina ... Gazetelerin yazdıkları gibi izam etmişler! 
hadise gecesi köşkte bir de misafir bu- Kütüphane oldukça geni~ bir salon
lunuyormuş. Hanımın yeğeni İhsan ad- du. Tavana kadar yükselen kitabla do-
.il bir genç mühendis. Ju camlı dolablar duvarları yer yer kap-* lıyordu. Kapıya karşı olan cebhedekı 

İstasyonda bizi Erenköy merkez me- iki büyük pencere kalın ve kırmızı ka
rnuru karşıladı. Hadiseye sahne olan dif eden perdelerle boydan boya örtül
köşk istasyona yirmi dakika mesafede müştü. Bu perdeler güneş ziyasının i
idi. Bindiğimiz tekatlı bir araba on da· çeriyi aydınlatmasına mani oluyor, sa
kika sonra köşkün kapısında durdu. lan yarı karanlık içinde kalıyordu. Sol 

Etrafı duvarla çevrilmiş geniş bir da yaz kış kaldınlmadığı anlaşılan bü
bahçenin ortasında bulunan bina tama- yük bir çini soba, sağda Amerikan sis
men münferid vaziyette idi. Etraf h51i temi bir yazıhane vardı. Tavandan bü
arazi ile kaplı bulunuyordu. En yakın yük bir a\'ize sarkıyordu. Sobanın ya· 
köşk 500-600 metre mesafede idi. Bir nına gene kırmızı kadife kapl1 bir ka
polis memurunun önünde nöbet bekle- nape ile iki koltuk sıralanmıştı. Döşe
diği bahçe kapısından girdik. Çakıl taşı me kalın ve kıymetli bir Hereke halısı 
döşeli ve etrafı çam ağaçlarile süslii dar ile örtülmüştü. Duvarların camlı do
bir yoldan köşke doğru yürüdük. labla örtülmiyen kısımlarında klymetli 

Beyaz boyalı bina üç katlı idi. Bl.iyük çerçeveler içinde aile fotoğraflan sıra
camlı bir kapıdan giriliyordu. İlk kat lanmıştı. 
misafir odası, kütüphane, yemek &ı·o- Merkez memurunun ifadesine göre 
nu ve oturma odalarından mürekkeb· odada hiçbir şeye el sürülmemişti. Za· 
di. İkinci katta yatak adalan bu]unu- bıta doktoru dahi cesedi vaziyetini de
yordu. Üçüncü katta hizmetciler yat;p ğiştirmemeğe çalışarak muayene et-
kalkıyorlardı. mişti. 

Mermer antreden halı döşeli loş bir İhtiyar mabeyinci yazıhanesinin ö-
koridora dahil olduk. GündüzlNi dahi nüne oturmuş, başını önündeki süme
bir elektrik lambası ile aydınlatılması- ne dayamış, sanki uyuymdu. Sol kolu 
na lüzum görülecek kadar loş olan ko- yazıhanesinin üstünde idi. Tabancayı 

ridorda evvela misafir salonu, solda bu kullanan sağ kolu aşağı sarkyordu. 
lunan bu salonun karşısında yemek o- Kurşun sağ şakağına isabet etmişti. 
dası bulunuyordu. Bundan sonr~ scığda Küçük ve sivri bir sakalı vard·. Bem· 
ikinci kata çıkılan geniş merdiven var- beyaz olan bu sakalın sağ tarafı kandan 
dı. Merdiveni geçince sağda büyi.ik hü- kıpkırmızı olmuştu. Kan yazılıanC'rıin 
tüphane salonu görülüyordu. üstünde bir müddet toplandıktan son-

Kütüphanede genç bir müd~eiun~u- ra aşağıya, ayaklarının ucu:ıa akmış, 
mi muavini ve biri sivil, diğeri resmi orada halının üstünde oldukca büyük 
kıyafetli iki zabıta memuru ile karşı- bir birikinti husule getirmi~ti Kur .u
laştık. Müddeiumumi muavini henüz nun girdiği deliğin etrafındakt saçlar 
gelmişti. Zeki ve istidadlı bir gençt~. kısmen kavrulmuştu. Bu da cndahtın 
(Malik Paşanın katli) davasında adli çok yakın mesafeden yapıldığ:nı a:,la
tahkikatı o idare etmişti. Bu itibarla tıyordu. 

Rıdvan Sadullahı tanıyordu. B!z! gö- (Arkası var) 
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Paramızın kıymetini 
düşürmek istiyenlerin 

izleri bulundu · 

1 U!!!l!W.!ll ~~ ...,......,..._, ...... ı 
Kadm mevzularmdan hoşlanan 

bir gep9 
. Eskfıeld-c oks • 
uucıılatımıı:
dcın Mehmet ka • 
,.akterinin tahlili • 

(Ba§ tarafı. 1 inci sayfada) 
hakkındaki tahkikata ehemmiyetle de
vam etmektedirler. Şimdiye kadar yapı· 
lan tahkikatla, bu şayiaların borsaya pi
yasadan, piyasaya da Beyoğlundaki bir 
iki büyük kıraathaneden akis ve intikal 
ettiği tesbit edilmiştir. Bunlar arasında 
bilhassa Tepebaşı civarındaki bir iki kı· 
raathaneni.'1 ismi zikredilmektedir. 
Anlaşıldığına göre uydurdukları ha

berler piyasaya yayılınca bu haberleri 
uyduranlar hemen piyasaya çıkmışlar, 

piyasadan Ünitürk ve Anadolu tahvilleri
ni toplnmaya başlnmışlardır. Fazla taleb 
karşısında bu tahviller de yüksclmeğe 

başl~mı~r. Bu tahvilleri toplıyanlar, bir 
müddet sonra da ellerindeki tahvilleri al
dıklarına nazaran daha yüksek fiatlarla 
tekrar satmışlar, bu suretle de teneffü 
temin etmişlerdir. 

Gene bu kabil bazı kimseler, hariçte 
de sarraflardan altın alarak altın fiatla
rını da yükseltmişler, gene bu altınları 
da aldıklarından yüksek fiatlarla satarak 

istifade yollarını bulmuşlardır. ' ni istlyorı 
Şimdi, borsada spekü.lisyon yapmak . Hayale ve ma • 1 

için böyle asılsız şayialarla tahvilleri ceraya fazla yer 
yükselten ve bunları alıp satarak istifa- vermiştir. Vznnuı. 
de edenlerin kimler olduğu araştırılmak- re, sıkıntıya kar • 
tadır. Diğer t.ara!tan, şayianın çıktığı §1 zayıf olan ta • 
gün sarraflardan fazla mikduda altın a- hammülüne mu • 
hp satarak istifade edenler de tesbit &o kabil gülüp eğlenmeği, hatı' kadın mev· 
dilmektedir. Yarın bu hususta miisbet zularile uğraşın$ sever. K udin! gös • 
bir neticeye varılacağı anlaplmaktadır. termekten, §Öhretten hizzedeı . Her ar • 
Bu cihetler tesbit edildikten sonra b~a kadaşile gelişi güzel geçinmez. 
mücaseret edenler kanuni ahkam daire
sinde t:ezalandırdacaklardır. 

Maliye Vekili diyor ili 

Dün bir muharririmiz Maliye :Vekili 
Fuad Ağralıyı görerek bu mesele halt
kında yeni bir şey olup <>lmadığını sor
muştur. Fuad Ağralı demiştir ki: 

- Tahkikat devam ediyor. Ortada hlg 
bir şey yok iken sırf borsa spekülisyonu 
yapmak isüyenlerin manevraları tama
mile durdurulmuştur. Vaziyet esasen 
nonnaldi ve normaldir. 

·""""""' Zekadan istifade etmesini 
bilmek IAzımdır 

Ezin.eden R. Sa.y· 
gı imza.sile soru • 
luyor: 

- Hayatta mu· 
oaffat olacak mı • 

Dil bayramını, kutlularken 

Tarih kongresinin 
(Ba§ taTafı 1 inci sayfada) 

beyaz ve muhteşem kapılarından girdi
ler. Henüz sulanmış çakıllı yollardan, ye
§il çemenler ve çiçek tarhları arasından 
geçerek beyaz mermer merdivenleri çık· 
tıkr. 

Burada büyük bir kaynaşma var: Ay
dınlık, çevik, dinç ve şuurlu bir kaynaş-
ma .•• 
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Denizlerin Makraveli ' 1 

Bom Bum 
Çeriren ı Ahmet Cemalettin Saraçoila 

Batavyadaki Alman konsolosu benden Hindistanda 
isyan ettirilecek bir kabileye verilmek üzere götürülen 
silahların yüklendiği geminin kumandasını kabul etmemi 

istedi, ben de kabul ettim 
Felemenk vapuruna bindiğimiz zaman 
ben Danimarkalı olmuştum, arkadaşım 
da Belçikalı ... Ve sanki bırbirimizi hiç 

yalnız başına hareket etmiş ve bir yerli 1 na hapsedilmiş ve kend.i;Ierinc hiçbir 
kayığına atlıyarak birçok sefalet ve fena muamelede bulunulınamış. Binba
mahrumiyet çektikten sonra Felemenk şı çok nazik bir zattı bu itibarla ken-

tanunıy-0rmuşuz gibi gemide yekdiğe- müstemlekesine geçebilmiş. Kendisinin disinin ve refikasının bu kanlı vekayii 
rimizle görüşmüyor, konuşmuyorduk. anlattığına göre asiler tamam (36) sa- burunları bile kanamadan atlatmış ol-

cBatavıaıı se) ahatimiz kısa sürecek at (Singapur) a hfıkiın olmuşlar. Ancak duklarına çok memnun oldum. 
olmakla beraber bir hayli tehlikeli idi. İngilizlerin kayın~ oldukları sıkı san- Kendisinin sağ ve salim olduğundan 
Çünkü İngilizler bızim cPadang• dan sür sayesinde bu habcr·o zamanlar ha- emin olunca bir mcktub yazdım ve e
gaybubet ettığimizi öğrenince bu J1ava- rice akis bile etmemişti. İngiliz askeri saretim esnasında bana karşı göstermiş 
iide sefer yapan bütün Yapurlan, ge- ağır basınca asiler cJohore• sultanının olduğu faşanca şefkat ve hüsnü mua
mileri, kayıkları hiç şüphesiz arıyacak- arazisine iltica etmişler ve daha bir ay meleden dolayı kendisine daima min
lardı. Bindiğimiz geminin kaptanı Al- İngilizlere karşı çete muharebesi yap- nettar bulunduğumu kend\sinc teyjp 
man hududu civarmdakı Holanda kasa- makta devam eylemişler. ettim. Aynı zamanda kampta namıma 
balarının birisinde doğmuş bir Fele- İngilizler ele geçirdikleri asilerin bir gelmiş para bulunduğunu ve imkan 
menkli idi. Binaenaleyh her ~eyi göze kısmını diğer yerli askerlere müessir varsa bu paranın bana gönderilmesini 
alarak geminin kaptanına açıldım ve bir ibret olmak üzere kurşuna dizmiş- rica eyledim. 
kaçak Alman <>lduğumu ifşa ederek ler. Bir kısmını da Bingale körfezinde Binbaşı cKarton• bana hemen cevab 
mümkün olduğu kadar sahile yakın kain cNikobar• adal ındaki meşhur verdi ve namıma gelmiş olan mektub
seyretmesini rica ettim. Bu iyi Jtalbli hapishaneye göndermışler. Maamafih 1an gönderdi Yalnız mektublanmı 
adam: asilerin büyük bir kısmı yabani orman- sardığı pakete Hiştirdiği bir puslada: 

- Pekfila~ dedi, cSonde> boğazını lara iltica suretile yakayı kurtarmış- cSize namınıza gelmiş olan pa:-r:ıyı 

karşıdan karşıya geçeceğimiz noktaya lar. gönderememiş olduğumdan dolayı mü
kadar ada sularından ayrılmam. Ben Bu haberler arasında bir tanesi ho- teessiriın. Hali harbde bulunduğumuz
siztn kim o1duğU'Iluzu öğrendim. Ce- şuma gitti: Asiler kampı ele geçirdikle- dan size para göndermenin mevzuu 
nabıhak yolunuzu açık etsin!.. ri zaman binbaşı cKarton• u da yaka- bahsolamıyacağını siz de takdir ve tes-

Her şey yolunda gitti. Yalnız bir ara- lamışlarsa da kendisine ilişmemişler. lim edersiniz.• diyordu. 
Jık bir Japon harb gemisine tesadüf et- Bu zatla zevcesi köşklerinin bir odası- (ATkası var) 

t~h~kruw~~~k~km~ı~m~~==~=~~~~~====~~~====~==~=~~~~ 
geçti ve tabii benim de helecandan ö-
düm koptu. Kendi kendime: 

- Ha şimdi vapuru durduracak! .. Ha 
şimdi «Stop erlinız!> işaretini verecek!. 
diye kendi kendimi yiyordum. 

Bereket versin ki Japon gemisi bizi 
rahatsız etmedi ve bıla hadise «Bata
' iaıt lin1amna girdık. 

Holanda müstemlekesinin merkezi 
olan bu kozmopolit limanda hüv!~ eti
mizi saklamıya teşebbüs bıle edemez
dim. Çünkü gerek beni Ve gerekse cSo
henberg• i cBataviaıı da hemen herkes 
tanırdı. 

Muvasalatımızın akabinde hemen 
mensub olduğum cBehn Mayer> va
pur şirketi acentesine müracaat ettim 
ve Dahiliye Nazırı cHelferihıı in bir 
kardeşi olan Bay cEmerih Helferih• ile 
temasa geldim. Bu kibar zat bizi çok 
iyi karşıladı ve kasabanın haricinde 
bulunan mükellef ikametgahına misa
fir etmek hususunda çok ısrar etti. Bu 
konak cBatavia• nm ecnebi mahalle:si 
olan « Veltefredenıı de idi. 

Ben ve Sohenberg bu konakta tama:n 
üç hafta kaldık ve cidden kendi ev!en
mizde imişiz gibi rahat ettik, dınlendik. 

Her Helferih bizi Batavianın :nühim 
mevki sahibi bütün memurlarile ve 
şehrin ayan ve crkanile tanıştırdı. in
san hıç beklemediği bir anda muhtaç 
olabileceği için büyük adamlarla tanış
mıya ehenuniyet vermelidir. Ama bu 
zevat ister sizi alakadar etsin, isterse 
etmesinler!.. Mesele onların şahs:nda 
değil şahsiyetlerindedir. 

Batavia'da bu suretle adamakıllı ken
dime g~ldikten sonra •Singapurıı daki 
dostlarım ve düşmanlarım hatırıma gel
di. Bizim firanmızdan bir gün sonra 
kaçıp Bataviaya gelmiş olan Avustur
yalı bir delikanlıdan orada neler oldu
ğuna dair bilgimi ıtmam ettim. 

Avusturyalı delikanlı Hindli askeri
nin isyanından sonra ve bizim firarı
mız gecesinin sabahına kadar diğer e
sirlerle birlikte kampta kalmış, sabah 
olunca otuz kadar esır bizi taklid ede
ı·ek kaçmıya karar vermişler ve sahile 
inmişler. Bu müddet zarfında İngiliz
ler limanda bulunan harb gemilennden 
karaya asker çıkarmışlar ve asilerle 
şehrin her noktasında müteaddid çete 
muharebeleri olmuş. Bir aralık b:zim 
firari grup kendismi bir İngiliz miif
rezcsile, bir asi kuvveti arasında bul
m~ ve kampa avdete mecbur kalmış. 

Başka bir grup şehre sığınmış ve Ma
lezyalı bir fahişenin evine lltica etmiş, 
lakin biraz sonra yakayı ele vermişier. 

Yalnız iki ateşci -ki bunlardan birisi 
Emden'jn efradından imis- Somat~·a a
dasına ayak basmıya mu~'affak oÜ'nuş
lar. Avusturyalı delikanlıya gelince, o 

Çaresi varken ıstırab 

çekmek.. ne acınacak hal! 

• GRiPiN: • GRiPIN: 

En şiddetli baş ve diş 
ağrılarını, romatizma 

sancı ve sızılannı 

Üşütmekten mütevellid 
bütün ıstırablan, adale, 

bel, sinir ağrılarını 

keser dindirir 
Gripe, nezleye ve emaali haatalıklara karp billıaasa müessirdir. 

Kaşe!erini alınız. 

İcabı11da günde 3 kaşe alınabilir. 4111 

İstanbul Gümriiğü Başl!)üdürlüğünden: 
M. K. N. 8300 ağırlığı 107 kilo 54 lira değerinde VAC markalı 88087 No.lu 107 

kilo pancar tohumu M.K.N. 5968 ağırlığı 40 kilo 590 kuruş değerinde B.S. mar-

kalı 2 sandık peynir mayası 27 /9/937 günü saat 14 de Sirkecide Reşadiye cad. 
Gümrük satış salonunda satılacaktır. İsteklilerden % 7.5 pey akçesi ve maliye 
unvan tezkeresi istenir. (6522) 

lstanbul P. T. T. Vilayet Mürl ürlüğünden: 
İdare Bendiye ihtiyacı için 2000 kilo çubuk kurşunun alımı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 8/10/937 Cuma günü saat 14.30 da büyük Postahane bi
nası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil alım sa
tım komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 33 kuruş mu-

vakkat teminat 49 lira ~O kuruştur. Talihlerin daha :fazla izahat almak ve mu
vakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İda-
ri kalemine ve eksiltme gUn ve saatinde de komisyona müracaatlan. ..6396> -------------------- --

lstanbul Defterdarlığından 
LİRA KURUŞ 

BEYOGLUNDA: Kamcrhatun mahallesinin Çukur sokağın 

da eski 4 yeni 6 sayı lı ev enkazı. 99 84 
Yukarıda yazılı enkaz 12/10/937 salı günü saat 14 de peşin para ve açık artır-

ma ile satılacaktır. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini muayyen vakıtten evvel 
yatırarak Defterdarlık Milli Emlak: Mü dürlüğUnde müteşekkil satış 'komisy<r 

nuna müracaatlan. cF.:t c6533> 

Hikayeleri 

Meğer sebebi ne imiş! 
Yazan: l'tfih. Zoşçenko Rusçadan çeviren: H. Alaz 

Kapıdan her geçişinde garsonlar yerle re kadar eğilerek onu setamlarlarmq!. 

Ben hiç :A vrupada bulunmadım. Onun 
için oralarda ne olup bittiğini size anla
tacak vaziyette değilim. 

Fakat geçenlerde çok sevdiğim bir ar
kadaşım Avrupadan döndü. Bana Avru
pa hakkında, oradaki yaşayış şartlan 

hakkında çok enteresan ve çok orijinal 
havadisler verdi. 
Arkadaşımın anlattığına göre artık 

Avrupada medeniyet - tabiri caizse -
son günlerini yaşıyormuş.. din, iman 
velhasil herşey para demekmiş!.. insan 
parasız nefes bile alamazmış! Burnunu 
silsen cçık bakalım paraları!> derlermiş .. 

Hoş, son zamanlarda bizde de para bir 
hayli revactadır. Tükürsen; cüzdanı çı -
karmak mecburiyeti var .. fakat ne olur
sa olsun bizim vaziyetimiz Avrupanmki 
ile kıyas edilemez. 

Mesela bizde bahşiş vermeden de işini 
görür, gördürebilirsin!. Bu gibi şeraitte 

olsa olsa, garson suratını ekşitir, masayı 
yerinden oynatır, içinden: 

c Cimri imiş hergele!> deyip geçer ... 
İşte okadar. 

Bazı şeraitte ise - bu daha ziyade gar
sonun şuurluluğuna bağlıdır. - garson 
masayı bile yerinden oynatmaz! derin 
derin içini çekerek içinden: .. Eh ne yapa
lım, böylesi de varmış!> demekle iktifa 
eder . 

Fakat Avrupaya ga'.lince, orada işler 

büsbütün başkadır. Orada bahşiş vermi
yecek olursan yandığın gündür!. Başına 
bir çok işler açabilirsin!. 

Yukarıda anlattığım gibi ben hiç Avru
pada bulunmadım. Onun için benim ba
şıma hiç bir şey gelmedi .. fakat arkadaşı
mın başına oldukça garip vak'alar gel
miş!. 

Arkadaşım İtalyaya gitmişti.. maksadı 
da, o zamanlar orada oturmakta olan 
Maksim Gorkiyi ziyaret etmekti.. fakat 
adamcağızın başına, şu bahşiş yüzünden 
öyle vak'alar geldi, ki sinirleri bozuldu; 
Gorkiyi g'ôrmeden geri döndü .. 

Dediğim gibi, bütün bunlar bahşiş yü
zünden oldu .. 

Bilmiyorum, arkadaşımın parası mı 

kıttı, yoksa prensip itibarile bahşiş ve
rilmesine mi aleytardı? fakat her halde 

muhakkak olanı arkadaşımın ne lo
kantalarda, ne de otellerde hiç kimseye 
beş para bahşiş vermediğidir. 

Maamafih ben de arkadaşımın fikrin
deyim. Bir defa kesenin ağzını açtın mı, 
kapatabilirsen aşkolsun! .. Oralarda ada

mı soyup soğana çevirirler.. oralarda 
garson, şef dögarson bilmem ne isimler 
altında yüzlerce hizmetçi var .. hangi bi
risine para dayandıra bilirsin?. 

Bizde böyle miya?. Bizim otellerde ve
ya lokantalarda topu topu bir kapıcı var .. 
kendi halinde kapıda oturur, hani, kim
seyi de rahatsız etmez!. Hat ta doğrusu 

yani, sizin anlıyacağınız ha varmış ha 
yokmuş!. 

Halbuki Avrupada yalnız kapıyı aç -
mak için otuz kişi bulunurmuş!. Gel de 
bu aç oğlu açları doyur bakalım!. 

eğilerek onu salamlarlarmış! .• Arkada 
şım bu şerait altında bu otelde dört 
kadar oturmuş!. Nihayet oradan ayrı 
rak bir başka şehre gelmiş!. Ayrılır 
de, prensibine uygun saydığı için, kim 
seye beş para bahşiş vermemiş!. 

Yeni geldiği şehirde de en iyi bir ote 
misafir olmuş!. Fakat ilk bakışta, bur 
da kendisine yapılan muamelenin ilk 
turduğu otelden farklı olduğunu anla 
mış .. Mesela burada kendisini, yerle 
kadar eğilerek selamlamıyorlarmış!. K 
nuşmalan da biraz kuruca ve resmice 
miş!. Dediklerini derhal yapmıyorlar 
Şunu veya bunu istedikçe garaonlar s 
ratlarını ekşitiyorlarmıı!. 

Arkadaşım kötü bir otele düştügün 
zahip olmuş.. cEh, demiş, otel kıthğ 
kıran girmedi, ya!. Bir başkasına taşı 
rız!.> 

Dediğini ôe yapmış.. bir başka ote 
taşınmış!. Fakat bu yeni otele gelir ge 
mez burada kendisine daha kötü mua 
mele edildiğini farketmiş!. Bavullar 
yerden yere atıyorlarmış.. saatlerce 
çalmasına rağmen yenına kimse uğra 
mıyormuş!. Açıktan açığa hakaret 
yorlarmış!. 

Arkadaşım bu şehirde iki günden f 
la kalamamış .. fena halde sinirlen 
derhal bir başka şehre hareket etmiş!. 

Yeni geldiği şehirde en lüks, en 
bir otel seçmiş. Fakat hayret!. burada n 
zaketsizlik daha kapıdan itibaren başl 
mış .. kapıcı kapıyı o kadar sür'atle ka 
mış ki az daha arkadaşımın bacağı k 
yormuş!. Kendisine, abdesthane ile m 
fağın arasında bir oda vermişler .. 
karşısında da bulaşıkhane ile banyo v 
mış .. 

Garsonlar, hizmetçiler, arkadaşı 

odası yanından geçtikçe o kadar çok 
rültü yapıyorlarmış ki arkadaşım si 
buhranına uğramış.. Maksim Gorki 
bulunduğu şehre kadar gitmeğe taham 
mül edemeden vatanına dönmüş!. 

Tam İtalyadan ayrılırken eski 
mektep arkadaşına rastlamış.. tabii 
işi, başından geçenleri anlatmak olm 
arkadaşımın mektep arkadaşı bu hika 
yi dikkatle dinledıkten sonra: 

- Ortada fevkalade bir şey yok, 
miş.. sen herhalde garsonlan memn 
edecek kadar bahşiş vermemiş olacak 
sın!. Bunun için de bavuluna nakıs · 
reti koymuş olacaklar .. 

Bu, garsonların adetidir. Müşteri 

gideceği otellerdeki garson arkadaşı 
na bir kolaylık olmak üzere daima m 
terinin bavuluna tabiatini bildiren i 
retler koyarlar .. 

Bahşiş veren müşterilerin bavullan 
bir zait, vermiyenlerin de bir nakıs · 
reti çizerler ... 

Herhalde senin bavuluna da böyle i 
retler koymuş olsalar gerek .. 
Arkada~,m oteline gelir gelmez, d 

hal bavuluna bakmış!. Hakikaten de 
vulun son köşesinde tebeşirle yapıl 

dört tane çizgi varmış .. bu çizgileri · 

Velhasıl benim arkadaşım kimseye bah
şiş namı altında beş para \'ı>rmiyormuş!. 

ıniş ve vatanına dönmüş!. 

Yarınki nüshamızda: 
İşte bu arkadaşım İtalyaya gittiği za

man lü.ks otellerden birine inmiş,. onu 
oldukça iyi karşılamışlar .. nazik davran
mışlar.. koridorlardan, kapıdan her ge
çişinde garsonlar falan yerlere kadar 

MAHKEMED 
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Tarih Kurultay1 kapandı Talat Paşanın 
son günleri (Baş tarafı 1 inci sayfada) cıirmek ve temsil ettikleri milletlerle ınües -

.. l:iiio.ııliiilllİımİİiillıilıııiıiiiiiiiıl•m••••m••.••1111!1•. - Riyaset makamında K~Ltür Bakanı seseler namına söz söylemek iizere bazı pro-
Y azan • Arif Cemıl fesörlerin söz istediklerini bildirdi. Muvafık 

mek, hepimiz için iftihara değer bir netice -
dir. 

Açılışındanberi, eşsiz varlığı ile kongreyi 
şereflendiren ve koruyan Atatüı·k'e hQpi -
niz adına sarsılmaz bağlılığımızı ve en de
rin tazim ve minnetlerimizi sunarak kcın • 
greyi kapıyorum.» 

• Saffet Arıkan, sekreterliklerde Saylav görüldü. 
Talat paşanın iddiasına göre gerek Enver, gerek Cemal Fakihe Özmen'le Faik Reşid bulun - Profesör Menghin söz aldı. Gördükleri 

Paşanın ittihat ve Terakkile olan alakaları pek mahduttu muEşlardılrk .. t 1 t "d b t h"'l' htisnü kabulden, Türkiyenin yeni çc.üıresin-
vve ı op an ıya aı za ı u asa- den gerek kongrenin ve gerek Türt< Tarih Ku 

d d 1 d • 1 sı okundu. Aynen kabul edı'ldı'. Sonra rumunun kıymetli mesaisinden oahseltı. 11.1. 
Maatteessüf bu idarenin başın a a un ugu ya andır. Şayed Said Halim kışlandı. 

Bütün kongre azası ayağa kalkarak vec
dü heyecan içinde Ulu Önderi tükewnlyen 
alkışlarla alkışlamış ve kongre bu 1>uretle so 
r.a ermiştir. 

İsmail Hakkı paşa bulunuyordu. Hak paşa böyle bir şey söylemişse, son acık- ruznameye geçildi ve profesör Hart - Çekoslovak profesörlerinden Ripka kür -
ve adalet mefhumlarının ne demek ol- lı vak'alardan dolayı perişa nolan ihta- man kürsüye geldi. süye gelerek Türkçe olarak bir hitabe oku-
duğunu bilmek istemiyen bu zatın as- rında hadiselerin büsbütün karışmıs ol- Pı·ofesör Hartınan'ın tezi du. Garbın en eski üniversitesi nlan Dör -
keri demiryollar idaresinin başında duğunu kabul etmek lazım gelir. ~ · Profesör Hartman (Yeni Türkiye> adın- düncü Şarl üniversitesinin selamlarını Türk 

Kongre salonu birdenbire hafif bir uğul
tu ile doldu. Burada tanışmış olanlar b!r -
birlerine veda ediyor, herkes birbirine kon -
grenin güzel mesaisi haklonda Ukirierini 
söylüyordu. 

daki konferansını Almanca olarak verdi. Tarih Kurumuna, kongresine ve Türk üni -
bulunması, aldığımız bütün tedbirlerin Seferberlik ilan edildiği zaman onun Bunda yeni Türkiyenin kurulmasını, milli - versitelerine tebliğ etti. 
az zaman zarfında iflasına ve yeniden yalnız umumi veya hususi olması mev- yet cereyanını ve bu cereyanın ilk olarak u- «Türk tarihi çok geniştir. Biz onun henüz 
birçok suiistimallere sebebiyet verdi. zuu bahsedildi, heyeti vükelada sefer- yanmasına hizmet eden Türk mütef~kkir - ilk hatvesinde olduğumuz halde hayr2.nlık 

· lerini anlattıktan sonra Kemalist Turkiye - içindeyiz. Avrupada şimdiye kadar karan -
Biraz sonra, kongre salonunu a~zına ka

dar dolduran bine yakın münevver insan, 
akşam karanlığında Dolmabahçe sarayının 
çakıllı yollarından yürüyerek muhteşem ka
pısından çıkıyor, caddeyi dolduruyordu. 

Ismail Hakkı paşa bir taraftan halkı berlig" in umumi olması yalnız Enver · nin bugün dünyada aldığı mültim mevkle 1- lıkta kalmış meseleler aydınlanıyor. Impa -
ezerken diğer taraftan himayesine al- paşa tarafından teklif olundu. şaret ederek her sahadaki terakkilerini can- ratorluk idaresi bu cemiyeti ihmı:ı.l ei.tl. Fa-
dığı adamları ihya ediyordu. Her ne Vükeladan maliye nazırı Cav'.dle na- !andırdı. kat Türkiye Cumhuriyeti ve bilhassıı Ata -
kadar askeri demiryollar idaresi on f" M hm Profesörün konferansı hararetle ı:ı.lkış - türk sayesinde hakikatler meydana çıkıyor. Profesörler şerefine ziyafet 

ıa nazırı a ud paşa umumi olınası- k 1 milyon liradan fazla bir para temin et- landı. Meşhur ilim adamlarınızı dinledik, ta d r ve 
na itiraz ettiler. Fakat, Enver paşanın Ruznameye göre söz sırası Profesör Be. - hürmet hisleri duyduk. Tanıştık. Bu cihet -

Türk Tarih Kurultayına iştirak e1en ec
nebi profesörler şerefine İstanbul Belediye
si tarafından dün akşam Tarabyada St;ıııer 
palasta 150 kişilik bir ziyafet verilmiştir. 

tiyse de bu yüzden husule gelen mane- şiddetli talebi üzerine umumi olmasına yan Afete gelmişti. ten de kongreye iştiraki büyük bahtiyarlık 
vi zarar bu kara kat kat üstündü. Biz onlar da muvafakat ettiler. Türkiye, se- (Türk - Osmanlı tarihinin karakteristik sayıyorum. Bugünkü Türk bilgisi bütün cl-
İsmail Hakkı paşanın usulünü değiştir- noktalarına bir bakış) adındaki bu tez için lıanı alakadar eder. Türk misafirpel'vcrllği 

• ff k 
1 

d - d ferberliğin ilanından ancak üç ay son- salondaki tahtaya haritalar kovmak irap e- ayrıca bir noktadır ki, hatırımızdan hiç çık-
Profesörlerin bir kısmı bugün oğleden 

sonra 15,15 de Ankaraya hareket E>decek -
ler, dün yazdığımız gibi Ankaramn rniıhim 
müesseselerile Çubuk parajını, Orman çift -
liğini ve hafriyat yerlerini gezeceklerdir. 
Profesörler 28 Eyliıle kadar orada kalacak • 
lar, o gün Yerköy tarikile Alaca Höyük ve 
Boğazköy hafriyat yerlerine gideceklerdir. 

mege muva a o ama ıgımız an ve ra umumi harbe iştirake mecbur ol- diyordu. Reis, bu hazırlıkları yapmak üzere nuyacak, bizl ebediyen müteşekkir bıraka -
azline de imkan görülemediğindeµ bu du. on dakika tatil yaptı. caktır. İmdi Dördüncü Şarl üniversitesinin 
fenalıklar uzun zaman devam etti ve Profesör Afetin tezi samim selam ve tebrikler ve muvafiaklyet 
pek çok haklı şikayetlere sebeb oldu. Talat paşa bunları söyledikten sonra Celse tekrar açıldığı zaman taht:ıya os- dileklerile hatmi kelam eylerim. Yaşasın i-

Talat paşa, arkadaşlarile bu tarzda İttihad ve Terakkiyi müdafaa etmek i- manlı devletinin kuruluşundan yıkılışına ka kinci Türk Tarih kongresi, yaşasın onun ha-
çin derdi ki: dar fütuhat sahasında geçirdiğı in!\.ıldpiarı lefi ve selefi..» 

konuşurken şikayetleri İsmail Hakkı gösteren muhtelif haritalar asılmış bulunu - Bu samimi ve kuvvetli hitabe muhtelif 
paşaya inhisar etmezdi. İttihad ve Te- - Farzedelim ki Said Halirr. paşanın yordu. yerlerinde ve sonunda pek hararetli bir eu-

İsveç Profesörü Persson ve Alman proı:e
sörlerinden Blegen mühlm mazeretlerin -
den dolayı dün akşamki trenle memleket -
lerine dönmüşlerdir. 

rakki camiasına uymıyan tavır ve yalısında toplandık ve seferberlik ve Profesör Afet alkışlar arasır.da kürsüye rette alkışlandı. 
hareketlerinden dolayı halkın göziin- harbe iştirak meselelerini aramızda gelerek tezini vermeğe başladı. Haritalal' ü- Söz şimdi Fransız profesörlerinden Dö -

k t k A 1 ı ı· t" l . zerinde ve canlı bir surette verilen bu :{ıy - laport'a verildi. Fransızca söylenen bu hita- p f .. Af · · · · 
den du··şen Enver ve Cemal paşaların onuş u · sa mes u ıye ı o mıyan sı- rO 0S0r etin tezinin metni - metli tez dinleyiciler üzerinde deıin bir alaka bede, umumiyetle Türk misafirperverli~ln -
hareketlerini de şiddetle tenkid eder, yasi bir fırka veyahud cemiyet azası- uyandırmıştır. den, kurumun ve kongrenin semereli ınesa - En büyük Türk Baylar, Bayanlar. 
derdi ki: nın kendi içtihadlarını ileri sürmeleri Profesörün tezi bu yazının sonuna derce- isinden, Türk milletinin büyüklük ve Turk Tarih hadiseleri aynen tekerrür etmez. 

_ İttihad ve Terakki on sene devam ve kanaatlerini söylemeleri hakkını dllmektedir. Burada ayrıca bir hüliısasını tarihinin yüksekliğinden babsolundu ve al- Çünkü zaman ve mekan kültür üzulndekl 
eden faaliyeti esnası,...da iki defa ikti- hangi kanun menedebilir? veriyoruz: kışlandı. faaliyeti ile her cemiyetin tekamülüne ta • 

En büyük Türk, Bayanlar, Baylar; İhtiyar İngiliz profesör Myres <1.e hc·men bidir. Bir milleti anlamak için onun tarihi-
dar mevkiini başkalarına terketmcğe O zamanlarda bunların kend: kana- Tarih hadiseleri aynen tekerrür etmez, hemen ayni hislere ve hükümlere t(·:·cüman nln derinliklerine nüfuz etmek ve muhtelit 
mecbur oldu, her iki defasında da onun atlerini ve içtthadlarmı söylemiş olma- çünkü zaman ve mekan kültür üzerindeki olan İngilizce hitabesini okuduktan sonra devirlerdeki gidişini takip etmek lüzumu ı~ar 
efkanmı lekeliyecek bir vak'a ortaya ları nasıl olur da idama mahkum ed~l- faaliyetlle her cemiyetin tekamülüne tabi - kürsüye Polonya profesörlerinden Przevors- şısında kalınır. Türk mllletinln tarihi en çok 

k al 
dir. Bir milleti anlamak için tarihinin de - ki çıktı. Kardeş Türk milletine Polonya mil- bilinmeğe layık olan kısımlardan biridir. Bu 

onulamadı. Çünkü Enver ve Cem meleri için sebeb gösterilebilir?. Bun- 1 ti d · · d tı k b1sl i t· d ,.i rinliklerine inmelidir. Türk tarihi en çok bi- e n en samımı ve as u er ge ır 15 - tarih o kadar derin ve cihan kültür bağla-
paşalar hariç olmak üzere, bütün :ırka- dan daha delice bir muhakeme ve asıl- linmeğe layık olandır. Tarih !çir.de yalnız ııi anlattı. Diğer profesörlerin görüş ve his- ıile perçinlidir ki onun içinde Türk cevher-
daşlar, büyük bir sadelik içinde yaşar- b. • ı,1:ı.rlak noktaları görmekle kalmamalı, bata- lerine iştirak etti. lP.rini bulmak onları anlamak aynca insan-

ır mahkumiyet tasavvur olunabilir · r ·· Iar ve her hususta mahremiyet gföte- lan da tebarüz ettirerek yeni nesillerin uya- Italyan pro esor Rossi'nln kongr,? azası !ık için bir ·derstir. Bu geniş ve derin tarih 
rirlerdi. mi? nık olmasına hizmet etmelidir. iızerinde samimi bir sevgi uyandırdığı, kür- içinde yalnız parlak ve iyi şeyleri gôrmekle 

Halbuki Enver ve Cemal paşalar bu
yük bir lüks içinde yaşıyorlardı. Onlar 
bu yaşayış tarzlarından do layı hem 
kendi şahıslarına, hem bin türlü mah
rumiyetlere katlanan diğer arkadaşla
rına, hem de memleketin yegane siya
si teşkilatı demek olan İttihad ve Te
rakkiye karşı adeta büyük bir cinayet 
işlemiş oldular. 

Talat paşanın iddiasına göre gerek 
Enver, gerekse Cemal paşanın İttihad 
ve Terakki fırkasile olan alakaları pek 
mahduddu. Fakat her ikisinin hususi 
evsafı olduğundan dolayı İtti had ve 
Terakki onları, hatalarını bilerek kul
lanmıştır. 

Malum olduğu vechile Talat paşa ile 
rüfekası İstanbulda teşekkül eden sah
te bir divanıharb tarafından idama 
mahkfun edilmişlerdi. Paşa, bü mah -
kumiyet için uydurulan sebeblere çok 
kızardı. Divanıharbin ithamnamesinde 

(Arkası var) 1299 senesi tarihte büyük bir devir baş - si.iye çıkmak üzere yerinden kalkar kalk - k~lamayız, onun hataları da yeni nesilleri 
-~-·-·-···~·~,,~-···•• ...... --~·-·~---· langıcının menşeidir. Çünkü bu taıihte iki maz alkışlanmasından anlaşıldı. Bu kıymet- müteyakkız tutacak vasıtalarrJan bfrldlr. 

-,, imparatorluğun ankazı üzerinde dinç bir 11 alim İtalyan meslekdaşlan namına Türk Ben biraz da bu mevzuumla bu noktala-,r 
Bir Doktorun 
Günlük PAZAR 

Notlarından (*) 

Türk devleti kuruluyordu. Bu imparatorluk ilim alemini selamladığını söyllyerek sözle- rı araştırmak için söz almış bulunuyorum. 
Bizans ve Selçuk devletleridir. Yeni devlet de rine devam etti: Tarihten alacağım başlangıç çok eski rieğiI
'rürk Osmanlı imparatorluğudur. aTürk topraklarında gördüğüm fevkala - dir. Yakın tarihimizin bize verdiği lihamlar 

Anadolu beylikleri içinde Osrr.anl:; beyli- de misafirperverlikten dolayı derin teşek - <;erçevesi içinde kalmak istiyorum. 
ğlnin yükselme ve büyümesi o zamana göre kürlerim1 sunarım. İtalyan İllin Akademi - Yıl 1299, tarihte bir devir başlangıcının 
en ileri teşkilata sahip olmasındandır. Böy- sinde aza olduğumdan Akademi :ıamına da menşeidir. 
lelikle, Türkün ezeli yurdu olan Anadoluda ayni hisleri tekrarlarım. Biz Atatürk'ün ne Hayatlarının sonunu yaşıyan iki i:npa -
Türk kudreti ve varlığı bir defa daha taze - kadar takdir edildiğini, insaniyeti nmüşte • ratorluk ankazı üzerinde yepyeni ve ufacık 
lenmiş oluyordu. Osmanlı devleti asıl bu - rek tarihile kültür tarihine ne kadar büyük devletin kökü Anadolu yaylaları içinde Sö -
nun için bahtiyardır. yardımlarda bulunduğunu memleketimize ha ğüt mıntakasıdır. Bizans artık büyük sar • 

Bir devletin temelleri ne kadar kuwetli ber vereceğiz. Türk alimlerinin de ne kadar sıntılara tahammülü kalmamış çöküntüleıi
olursa ömrü de o kadar uzun olur. Osmanlı iyi ve çok çalıştıklarını da anlatacağız. Bu ııin altında eziliyor. Selçuk imparatorluğu 

Birçok çocuklarda burun arkasındaki imparatorluğu sağlam esaslar üzerine ku • münasebetle Türk - İtalyan kült.tir müna - kudretten düşmüş parçalanmak mukaddera
fazla etler bademciklerin büyümesinden rulmuş, fakat bütün imparatorluklara mu - sebetlerinin çoğalmasını diler~. Kurumdan tı karşısında boyun eğiyor. 
mütevellid mevzii ve umumi birtakım kadder olan yükseliş, duruş ve lnhitat de - ~ir ricaı:n var: O da ?~ 'J'.ürk - .!ta~.~~.n Blb -1 Anadoluda kurulan bir çok beylikler i -
tezahürat görülür. Çocuk ağzı açık uyur. virlerini yaşamaktan kurtulamaını•tır. lıyografısinin teşkili ıçın ılerl surclugum tek- çlnde Osmanlı beyliği çok mütevazi yerini 
Burnunda sık sık akmtı ile müzmin nez- Osmanlı imparatorluğu Bizans.ı yıkarak lifin not edilmesidir. Müşterek mesaimiz da aldıktan sonra büyümek ve kııvvetlenebil -

Büyük bademciklerin 
Vücuda yaptığı 
Aksülamel/er 

le görülür. Aynı zamanda bademci!tlerin onun varisi oldu. Selçuk imparatorlu~undan lıa iyi neticeler verecektir. mek istidadını en çok gösteriyor. xm üncü 
büyümesinden mütevellld vaziyet üzeri- dağılan beylikleri kendi varlığına ekledi. Yaşasın Atatürk'ün Türkiyesihı asrın sonunda iki imparatorluk harabesi ü-
ne soğuk algınlığının inzimamile boğaz CMerkeziyetçi bir monarşi) kurdu. İdare ve Hitabe çok hararetle alkışlandı. zerinde mamureler kuran bir r.ıevcudlyet o-
ağrıları, anjinler meydana gelir. ordu sistemini o zaman ordu ve feod·1litede"1 Macar Profesörü Ziçi hitabesine Fran - luyor. Bu devletin kuruluşu, zamanı içinde 
Vücudda bunların tezahüratına gelin- daha mükemmel olarak tatbik edtyordu. sızca başladı. Sonunda Türkçe olarak şun- <:n ileri teşkilatın yapılma teşebbüsü, ve 
ce; fazla etlerin ve bademciklerin büyü- •On beşinci ve on altıncı asırlarda Türki- ları söyledi: bundaki muvaffakiyetle tamam olur. 
mesi vücuda fazla müvellidülhumuza yeyi dolaşmış olan GarpWar bw·adaki re - uBir kardeş ulusun sevgi ve selamını e - XIII üncü asır Anadolu tarihinin en ha. 
girmesine mani olur. Vücudda ihtirakat !ah, zenginlik ~-e bilhassa halk idaresiı:deki limden geldiği kadar ifade etmeme müsaade reketll devirlerindendir. Bundan tam yedi 

yazılı olan ve umumi harbe girişimiz- layikile vaki olamaz. adil sistemlere hayrandılar. Büyük bir kül- buyurunuz. Türk milletinin yeniden yükse - yüz yıl önce 1237 tarihi Selçuk hiıkümdan 
den bahseden ikinci maddede denili- Çocuk da neşvünemadan geri ~alır, tür faaliyeti vardı. llşini gören biz Macarlar, sevinç ve gurur Büyük Alaeddinin ölümünü kaydederken bu 
yordu ki: Zafiyet fakrüddem bu çocuklarda çok 1590 - 1616 senelerinde Vene1:·,titcr bir duyuyoruz. Ayni kaynaktan gelen ve düşü - devletin mukadderatının ters çevrilişi.ne de 

görülür. Bu gibi vak'alarda bilatereddüt kısım ge~erini Türk tersanelerinde yaptı- nüş tarzı bir olan iki milletin müşterek fa- bir başlangıç olur. Selçuk adı ve hinc:danı 
cEsbak sadrazam Said Halim paşa, ameliyat laz~mdır. Ameliyatı da· iyi bır el nyorlardı. içtimai muavenet teşkılatı da kuv aliyetinin medeniyete çok hizmetler yapaca- siyasi mevcudiyet olarak 1300 e kadar ya -

seferberliğin başlangıcında yalısına da- yaptığı takdirde tamamen te1'Jikesizdir. vetliydi. Hele harp vesaiti ve teknik, ~arbın ğı ~anaatindeyim.ıı Şlyacaktır, fakat şarktan gelen yeni f!.Llla -
vet ettiği İttihad ve Terakki merkezi Bir kaç dakikalık blr iştir. Ekseriya. bu ve şarkın bütün devletlerine faikti. On al - Isveç profesörü Perrssoin'in samimi nut- nın, İlhanlıların zebunu olarak. 
umumisi azasına harbe iştirakirnizin ameliyattan sonra. çocuklarda sür'atli tıncı asırda imparatorluğu gezen bJr Fran- ku da hararetle alkışlandı. Her şeyden evvel şunu kaydetmek 1.ste-

bir neşvünema büyüme hali görülür, sız seyyahı her köyde mektep görmi_Ujtür. Profesör Moraveskl memleketinin güzel rim ki Anadolu bir çoklarının zannettiği gi-
pek muhatıralı olduğunu ve devlet için kanlı canlı olurlar. Dini telılkkiler yüzünden resim ve heykel ve misafirperver Türk memleketine selA.ın - bi XI inci asırdan itibaren Türkleşmeğe ba.ır 
en iyi vaziyetin bitaraflık olacağm1 izah Ağzı açık uyuyan çocuklar, sık sık bo- san'atinln hemen hemen hiç olmamasına mu !arını getirdiğini, burada o kadar meşhur o- lı1mış değildir. Anadolu ayni etnlk mevcu -
eylemiş ve bu hususta delail cie gös - zı ağrıyan çocuklar müteh!\ssıs doktor - kabll diğer san'at sahalarında büyült terakki lan Türk misafirperverliğini gördüğünü söy- diyetine yeni elamanlarını, 'lyni kökten ko-
termiş olduğu halde sözünü geçireme- larm muayenesinden geçirilmelidir. ve ve eserler görülür. Mlnıar Sinan, Piri Reis ledl. Yugoslavya profesörlerinden Bayrak - pan dalgalarla XI inci asırda ta7.elemL.'itlr. 

görülen lüzum üzerine derhal ameliyat ve daha bir çoklarını sayabiliriz. daroviç de samimi hislerinl ve takdl!."lerini 1071 tarihi islam olan Türkierin Anadolu 
diğinden harbe iştirak edilmiştir. Bu yaptırılmalıdır. Emniyet ve asayiş fevkaladedir ve zira- bildirdi. kardeşlerine kavuşmalarını gösterir. 
hakikat, sadrı esbak Said Halim paşa- atıe ticaretin ilerlemesine büyük faydası ol- Türk Tarih Kurumu sekreteri Muzaffer İşte Osıtıanlı Devleti bu P.ze!l Türk yur -
nın meb'usan meclisinde vermiş olup <•> Ha notl.an kesip .aklayuus, 7&b•• muştur. Müverrih Yorga on beşinci asırda- Göker kongre namına, Türk Dil Kurumuna, dunda kökünü salmakla bahtiyardır. 

t if d 
bil' albüme yapı,tmp kollebfyon 1apnua. 1 ki Tu··rk ticaret fikrinin 0 zamankı. eıı ileri yarınki dil bayramının tebrlkini teklif etti. Bu devletin üzerinde siyaseten V!\vıl. !i.ca-zap a geçen a esinden anlaşılmıştır. sık t da 1t J-

m 1 umanıntt • notlar •tr dok.ter memleket olan İspanyadan üstünlı.iğünü iti- Ittlfakla kabul olundu. Dünkü celsenin za. - ğı yerlerde de bn etnik zemin hazırdır. 
Bundan başka İttihad ve Terakki 

1

._-.rt_b_ı_ı_m_d_•_d_m_u:_•_1_e_tı. ..... eb_n_ı._. _____ ~ raf etmiştir. bıtna.mesi okundu ve kabul olundu. Coğrafi durumu Osmanlı Beyliğine bü -
murahhası mes'ullerinden Rıza Bey de , _, Türk milleti şerefini ve yüksek idareci • Kongre Başkanı, Kültür Bakanı Saffet A- yümek fırsatını veriyor; Avrupaya adım a -
muhakemesi esnasmda daha muhasa- f l lerini bulduğu zaman en kudretli mevcu - rıkan kapama nutkunu verdi ve dedi ki: tış, orada ilerlemek için bir başlangıçtır. 
mat başlamadan evel Rusya dahiline !tr/l" l;ef Cl diyet olur. Büyük idareci Sokullunun ölü - Kongre başlangıc\nda, Türk Tarih tezi - Çünkü bu ilerliyen askeri ve siya.si kuvvet 

l k l 
münden sonra sarayın idaresizliği yıizüncien nin arkeoloji, antropoloji, Lengüistik gibi en gene orada kendi ırkdaşlarına t.esadül et -

çete er sev ettiğini ve bunlar vasıtasi- l czane er - inhitat başladı. müsbet belgelere dayandığını, arzetmiştim. miş ve beraberce yeni binaya malzeme ver-
le tecavüze geçtiğini itiraf eylemiştir. Bu gece nöbetçi olan eczaneler şu...-ı- İsyanlar, harici düşmanların istila ve is- F'ilhakika bir taftadan beri Tarih Kurumu ınişlerdir. 

Harbiumumiye girişimiz vükela mec- ı lardı.r: tismar faaliyeti dejenere olmuş bir 115.:neda- adına söz söyliyen bilginlerimiz, Kurumun Bir devlet kurulurken onun temelleri ne-
lisinde kararlaştırılmaksızm ~lan edil- İstanbul cihetindekiler: nın kabiliyetsizliklerinden fırsat bularak im- çalışmalarında bu esasa ne kadar kıskanç - kadar sağlam atılırsa ömrü o kadar uzun o-

. .. · ı· 1 A' .. ·arayda·. (Pertev ), Aleına"arda·. paratorluğu parçalıyordu. Bu hal 1919 sene- lıkla bağlı "Olduklarını huzurunuzda belirtti- lur. Bu temeller, yalnız siyasi varlıkta. de • 
mesı uzerıne ma ıye nazın Cavid be- 1\.-3 

1 

(Abdülkadir>, Beyazitte: (Belkıs), sa- sine kadar sürdü. 1923 de Türk milleti asıl ler. Misafirperverlikleriyle bizi şereflendiren ğil, o varlığı da tutacak olan fikir ve ekono-
yin, nafia nazın Mahmud paşanın, pos- maLyada: <Rıdvan), Eminöniınde: CHü- kendi ismile bir defa daha, taptaze ve diuç ,,e her biri şahsında medeni filemin saygı - mi hayatının tanzimi ile muınkün olur. İş-
ta ve telgraf nazırı Oskan efendinin ve seyin Hüsnü), Fenerde: (VitaliJ, Şl!h _ olarak ezeli toprakları üzerinde göründü. sını topl::ı.yan filimler de Türk Tarih tezi ü- te onun içindir ki biz tarihin yalnız siyasi 
ticaret nazırı Süleyman Elbistan! e- il remininde: (Hamdi), Şehzade başında : Biitün bunlardan anlıyoruz ki bir devle- zerinde Türk Kollegleriyle kanaatte ne kadar cephesinde kalmıyoruz. Cemiyet hayatının 
fendinin istifa ettikleri görülmüştür. <İ. Halil>. Karagümrükte: (Arif), Kü _ tin hayatı milletinin kültür hay&tile en sı- birleşik olduklarını büyük bir isabetle teba- her türlü safhalardaki gidişi. bizim eski ve 

1 çükpazarda: (Yorgi>, Bakır köyünde: (İs- kı bir surette alakalıdır. rüz ettirdiler· yeni tarihimizin etüd zeminini teşkil edi -
Bu da harbin, heyeti vükela kara!"ile i- Türk milleti ilerlemek için niç bir engel Bu suretle, hangi milletten olursa olsun, yor. Osmanlı İmparatorluğu tarihteki bü -
lan edilmeyip İttihad ve Terakkice n-! tepan). tanımaz. Dinamik hareketlerle yürüyüş ona bütün ilim adamlarının beşer saadetine hlz- ti.in imparatorluklar gibi büyiime, yüksel -
tizam ve tasmim edildig- i için ihtiyar 

1

. Beyoğlu cihetindekiler: inkılapçılık vasfını en layık kılar. met etmeleri hakkında, ilkin yaptı~ım te - :ne devirleri ve onları takip eden bir iuhltat 
- İstiklal caddesinde: CKanzuk), Daire-olund uğunu meydana çıkarmışt·r.» Profesör Afetin konferansı sonunda mü- mennimin bu kongrede çok geniş bir sabada devrini yaşar. 

de: <Güneş>• Topçularda: (Sporidis) · teaddit yerlerinde şiddetle alkışlandı. tecell1sini görmekle cidden bahtiyarım. Ve Fakat tarihin bu umumi kanunu, Os -
Talat paşa bu ithamları çok gülünç Taksimde: <Niza.mettin) • Tarlabaşında: Kongrenin devam ettiği müddetçe faali _ ilmi ahlaka bu kadar asil duygular ve insa- manlı İmparatorluğu için kendine ve :r.ama-

bulur ve derdi ki: (Nihat>. Şişlide: (Halk), Beşıktaşta, (Ali yette bulunan A ve B seksiyonlarının .nesa - ni fikirlerle örnek veren sayın alimlere şük- nına has olan hususiyetıerile faaliyetini gös-
- Bı·r kere f 9 ı 4 de seferber} :k ı·ıan· Rıza>· ilerini hülasa eden zabıtnameler okuı:du. ranlarımızı ve saygılarımızı sunnıakla bah- term~tir. Osmanlı İmparatorluğu tarihi dört • Kadıköy, Boğaziçi, AdalardakUer-

edildiği zaman harbe girmemiz kat'i
yen mevzuubahis değildi. Sadrazam Sa
id Halim paşanın yalısında içlima edil-

Hey'etl umumiye tarafından aynen kabul o- tiyarız. devre taksim edilebilir: 
Üsküdarda: (Ahmediye), Sarıyerde: ıundu. Söz alan ve dinleyen üyelerinin yüksek ı - İmparatorluğun kurulması 1299-1453. 

(Osman), Kadıköyünde : (Büyük), (Üç- . Ecnebi profesörlerin intıbalan şahsiyetleri ve izah edilen mevzuların derin- 2 - Büyük fütuhat, Imparatorluğun ge-
ler), B\trükadada: <Halk), HeyQellde· Bundan sonra kongre başkanlı!h. kongre !iği itibarile, bu kongrenin, 1llrn tarihinde nişlP-tneSi 1453 - 15'l!t. 
(Halk)· ve memleketimiz hakkındaki intıbalarım Qil gen~ bir adım olduğunu söylemek \'e bU • diği ve sadrazamın bize ihtaratta bu- '----------------' 

(Arkası Yut 
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Amerikanvari bir mahkeme 
(Başta7afı 1 inci sayfada) diye sorsa ne cevap vereceğim? Hem 

- İki sene kadar oluyor. Bir gece ka- bütün bunl<ırdan geçtim: Yüzümün bu 
fayı epeyce tütsülemiş hana dönüyor - biçime girmesi yüzünden işlerim güç -
dum. Yolda aşka gelip: Jerim de bozuldu. Eskiden günde üç ka-

- Yaşasın cumhuriyet! diye bağır - ğıda metelik vermezken. şimdi meteliğe 
dun! Karşıma bir polis çıkb. Ve bana kurşun atıyorum. 

hiç bir şey sormadan ağzıma şamarı ya-ı Çünkü o zaman bir çok kadın müşte
pıştırdı: rilerim vardı. suratına bakılır ~ir de-

- Ne ~uruy.orsun? dedim. Bi~ şamar l likanlıyım diye, hep benden alışveriş 
daha yedırn. Bır daha sordum, bır daha I ederlerdi. Ben köşebaşından feryadı bas
vurdu. Sizin anlıyacağımz ben sordukça 1 tım mı hepsi önüme dökülürlerdi. Şim
o vurdu, o vurdukça ben sordum. Sonun- di ben geçerken görürlerse başlarını çe
da bu hale geldım. Halbuki onun bana viriyorlar. Sizin anlıyacağınız, bu yüzüm 
tokat atmıya ne hakkı var? yüzünden ekmeğim elimden gitti!. 

cHer şe:yın hır sırası var. Hem sen kör- Müslim eski yüzünü anmanın acısile 

kütiık sarhoş muşsun' .. diyeceksinız. yeni yüzüne bıriken terleri siliyor, ve 
Benim bu suale de cevabım hazır: O- geniş bir nefes alıyor: 

ııun bana yapabil ccgı şey, beni alıp ka- - Dert bir değıl ki bay ağabey ... Eski-
rakola götürmekti. den bir aleme giderdik. Arkadaşlar: 

Müsl mm soziınü gul r k kestim: - Müslim böyle yerlerde sen varken 
- Bir defa da o memuru dinlemt>li. bize ekmek düşmez! derlerdi. Şimdi ne

Bakalım seni döven o mu? Sonra kimbi-1 rede o şans? Bir toplantı yaptık mıydı, 
lir sen de ona neler soylemişsin, neler dilenci izmariti gibi sönük kalıyorum!. 
yap~ış~ındır: ~ . . . 1 Sonra ben mektep medrese görmedim. 

Mushm, bıldıgı yemınlerı sıralamıya Mürekkep ~alamadım. Hanım yok, ha-
hazırlanıyor: mamım yok. Benim varım yoğum, elim, 

- Allah gözümü... ayağımın tutması, yüziimün, gozumun 
Gene karışıyorum: düzgünlüğüdür. Yarın öbur gün dünya 

- Şimdi o bahsi kapayalım na .. gınızm evine girmek istesem, bu halimle hangi 
haklı oldugunu mahkeme tayın edecek. kız yüzüme bakar? 
Sen, yüzümin bu hale girmesı yüzünden cEttir, kaynar!:. dediler. İki senedir, 
ne kaybettin? Onu anlat! bu ümitle avunuyorum. Fakat ne gezer? 

Müslim hıç düştinmeden cevap veri- Surat dediğin, kundura, pantolon değil 
yor: ki, yırtılınca tamir ettiresin, terzinin eli-

- Evvela kendi keyfim kaçtı. Maymun ni öpüp diktiresin! 
bile kendısini beğenmezse çatlarmış. Yü- Halbuki şimdi varsa güzellik, yoksa 
züm bu hale girdikten sonra maymuna güzellik!.. Değil insanın, haşahuzurdan 
hak verdim. Gözüm bır aynaya ili':lecek köpegin, eşeğin, katırın, hatta yılanın 
diye, korkumdan etrafıma bakamıyo - bıle güzeli baştacı ediliyor!. 
rum. - Şimdi ne kadar tazminat istiyorsun? 

Cebinden bir vesika fotoğrafı çıkarıp - Benim istemeden bir şey çıkmaz ki? 
bana uzatıyor: Ben uğradığım ziyanları sayıp döktüm. 

- Bir su resme, bir de bana bak! ... Geri yanını mahkemenin mürüvvetine 
Müslim gıtti , resmi kaldı yadigar ... Bi- bıraktım. 

zim kocak ı ı ahiretten dönse de: c Ulan, On1ar ne takdir ederlerse raziyim!. 
ben bu sur tı sana bu halde mi verdim!. Ben ayrılmaya hazırlanırken, Müslim, 
.............................................................. ı mahkemenin verdiği son karardan şikci-
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yet ediyor. 
- Şimdi mahkemeye bir profesör ge

lecek beni muayene edecekmiş. Mahke
ınenin işine karışmak benim haddim de
ğil ama, bu işte ben mağdur olacağım. O 
profesör benim yüzümün eski halini bil
mez ki bozulup bozulmadığını anlasın? 
Hem erkek erkeğin güzelliğinden ne an
lar? Bana kalırsa, mahkeme, benim eski 
halimi bilen kadınları da çağırmalıdır. 

Naci Sadullah -------·-····· ..... · .... ······-········-·-
Adapazarı Asliye Hukuk Hakimli

ğinden: 

M. Aleyha: İzmirde Karantina şehit 
Nazım sokağında 17 sayılı evde Abbas 
kızı Sabahat. 

Davacı: Karasu kaymakamı kocanız 

Nizamettin Yücel tarafından aleyhinize 
c.çılan boş:ınma davasının yapılan muha
keme neticesinde: Davacile sizin boşan
manıza ve sizin bir sene müddetle yeni
den evlenmemenize 19/7 /937 tarih ve 
439/461 sayılı ilamın ikametgahınız bel
li olmamasından tebliğ edilememiş ve ila
nen tarafınıza tebliği davacı vekili Rüştü 
Beğkont tarafından ilanen tebJiğat ifası 

talep edilmekte olduğundan işbu ilamın 
tebliğ makamına k'aim olmak üzere key
fiyet ilanen tebliğ olunur. c653l> 

Adapazan ikinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

1 
~ ... 

Müddeialeyh - Adapazarının Beylik kış
la köyünde Tahir oğlu Yusuf.Adapazarı
nın Beylik kışla Maksudiye köyünden Ta
hir kızı Ayşcnin aynı köyden İbrahim kı
zı Fatma aleyhine Adapazarı Sulh Hukuk 
Mahkemesinde açtığı izalei şüyu davası
nın icra kılınan muhakemesinde: Hisse
dar bulunduğu ve ikametgahı meçhul ol
duğu anlaşılan Tahir oğlu Yusuf hak
kında mahkemeye gelmesi için ilanen 
tebligat ifasına karar verilmiş olduğun
dan mahkemenin bırakıldığı 12/10/937 
tarihinde Adapazarı Sulh Hukuk mah
kemesine gelmediği takdirde hakkında 
gıyaben muamele ifa olunacağı ilan olu
nur. c6532• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satı nalına Komisyonundan : 

Keşif bedeli ilk teminat Eksiltmenin 
Ura Kuruş Lira Kuruş tarihi gOnQ saati 

A - Riva muhafaza binası tamiri 246 89 19 00 28-9-937 Salı 10 
B - Riva muhafaza rıhtım tamiri 248 87 19 00 11 ,, 11 

1 - Yukarıda yazılı tamirat pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Tamirata aid şartname ve keşif cetveli komisyondadır. Görülebilir. 
3 -İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve kanuni vesikalarile birlikte yukarıda 

yaz.ılı giln ve saatte Galata -ati İthallt Gümriijii bmasındaki komisyona ıeı .. 
meleri. _,.. 

SON POSTA 

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

«Şimdi, eskisinden d11ba fazla sevi· 
şiyoruz. lfalbuki bir mQddet, muhab
beti ve sevg.si azalmıştı. Sebebini de 
biliyordum. Bııru:;ukluklanm, beni f'>O 
yıışlarında v~ adeta ihtiyarlamış gibi 
gösteriyordu. Buglln ise 30 dan nok
san görOnUyorum. Zevcim bul'\un 
sırrına vakıf değıldir. Fakat bunu da 
yegane cilu unsuru TokaJon krenıine 
medyunum. Kullanmağa başladığım 

gUnden birglln sonra nekadar genç ve 
ne kadar taze gOrQnOyorum.ıı Tokalon 
kremini, cildin hOceyrelerini gençlik 
faaliyetine irca için yegane vaı:11tadır. 
Tcrkıbinde Viyanada yapılan şayanı 

hayret fenni keşfin cevheri olan 
• Biocel» mevcuda ur. Ve cevher, gene 
ve sa~luın cild hUce~ relerini besliye
rek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kadının yeptıAını 
J•p•bllirslnlz. 

Siz de yegAııe cild unsuru olan 
Tokaıon kremini kullanınız. Akşam

ları yatmazdan evvel (pembe rengin
deki) Tokalon kremini ve sah .Jılıırı 
(beyaz rengindeki) Tokalon k remıni 
kuUaıııııız. .MJkavvi, besleyici ve 
bcyıızlalıcıdır. 

~ 

Dr. A. K. KUTIEL 
Karaköy Topçular cac1. 37 

DO\'ÇF. LEV.<\NT 1.İNl'E 
G. !\1. ll. HA!.\IBURC. 

Doyçe Le·ıant. Linye Hamburg A. 
O. Hamburı, Atlas Levanı ı.inye 

A. G. Bremcn. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Bahris1yah arasında azimet ve 
avdet muntazam ı><>stalar 

İstanbuld!l beklenen v::ıpurlar 
Morea vapuru 30 Eylfile doğru 

Delos vapuru 1 T. evvele doğru. 
Chlos vapuru 11 T. evvele doğru. 

Soma vapuru 17 Birinci Teşrine doğru 
Burgaz, Varna. Kostcnce için 
limanımızdan haraket. edecek 

vapurlar 
Soma vapuru 22 Birinci Teşrine doğru. 

Yakında daınburb, Bram, An"ers 
ve Roterdanı limanları için 

harekf t edecek vapurlar 
Morea vapuru 2 Birinci Teşrlne doğru 

Fada taf<iilat içlh Galata'da On
kimyan banmd·' DOYÇE LEVAXJ.'E 
LİNYE yapur ac~nıatıtına muracaaL 

Telefon : 44760 - 41769 .................... 
Doktor ~---• 

(brahlm Zati Oget 
Beledlye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergOn 
öğleden sonra hastalarını kabuJ 

eder. 

IOD Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, ZS. 

ISTANBUL 

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

ABONE FIA TLARI 
1 • 3 1 
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SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Ayşe tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24241 ikraz numarasile borç alı
nan paraya mukabil birinci derecede ipo!ek gösterilmiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 

2954 lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Firuzağa mahallesi Yenima

halle sokağında eski 24 yeni 26 kapı numaralı bir tarafı 22 numaralı Latife ile 
Nazımın haneleri bir tarafı İtalya Rahibelerinin bahçeleri, l!ıir tarafı bakkal 
Yorginin hanesi ve önü Yenimahalle ca ddesile çevı ili bir hanenin evsaf ve me
sahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Mermer bir antre, bir oda zemini malta döşeli ve içinde bir ku-
yu, 2 kömürlük ve bir maltız ocağı bulunan bir mutfak. 

Birinci ko.t: Bir koridor üzerinde Dirinde yük v~o1ab bulunan iki oda. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde, şahnişli bir oda, bir kiler, bir hela. 
Üçüncü. kat: Bir merdi\Pen altı, üç oda, zemini çinko döşeli bir taras. 
Umumi evsafı: Hanenin beden duvarlan kagir, içi ahşaptır. Terkos ve elektrik 

vardır. 

Mesahası: Tamamı 84 metre murabbaı olup bunun 71 metre murabbaı binadır. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkulun tamamı açık artır

maya konmuş olup l/11/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postahane binasındaki dairemizde açık artırma ile satılacaktıl. Ar-

tırma bedeli muhammen kıymetin 'o 75 ini bulduğu takdirde gayrımenkul en 
çok artıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma on beş gün müddetle temdıd edilerek 16/11/937 ta
rihine rastlıyan salı günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
artırması yapılacak ve bu ikinci artırma da gaynmenkul en çok artıranın üzeri
ne ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliblerin artırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

7o 7 .5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten viriye, tanz:fiye ve dellaliye resimleri 

ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteıiye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesin n 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtıfak 

tıakkı sahiplerinin bu haklarını ve husu@le faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı, bu ilanın neşri tarahinden itibaren 2 O gün içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabıt oJmadıkca satış bede
linin paylasmasından harıç kalacakları ve daha fazla malumat almak isteyen
lerin 1/10/37 trihinden itıbarcn herkesin görebilmesi irin açık bulundurul ak 
olan artırma şartnamesile 935/453 numaralı dosyasına müracatları ilan olu-
nur. (6537) -
1 . stanbu, lelediyesi ~lanları 1 _______ _. 

Keşif bedeli 2612 lira 85 kuruş olan F loryada soyunma gardropları tarasına 

tente için lüzumu olan borudan karkas yaptırılması açık eksıltmeye konulmuş
tur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğür.de görülebilir. İstekliler 

2490 N.lı kanunda ya7.ılı vesikadan başka Fen işleri müdürlüğünden alacak
Uırı fen ehliyet vesikasile 195 lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 27/9/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B.) (6123) 

istanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

.....,_~ .......................................................................... .. 
Muvakkat teminat Keşfi 

319 lira 4242. 77 lira 

işin özü 

Fen Fakültesi Jeoloji ve l\fineroJoji 
enstitüsünde yapılacak tad"lat ve ta
mirat. 

1 - Yukarıda yazılı iş Üniversite Rektörlüğünde 30.9.937 perşembe günü saat 

15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Talihlerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ile 3000 liralık bu gibi işler 

yaptığına dair İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden vesika getirm~si lazımdır. 
3 - Şartname hergün Rektörlükle görülür. Teminat ihaleye kadar Üniversi-

te Muhasebesine yatırılmış ol:nulıdır. (6142) 

Ankara Yüksek Zfraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Yüksek Enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabıları a

çık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup mukavvat teminat 202 lir,ı 70 

kuruştur. 

3 - İhale 13/10/937 tarihine rastlayan çarşamba gunü saat 16 da Yük:sek Enstitü 
Rektörlük binasında Komisyon odasındayapılacaktır. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname almak 'Ve nümuneleri görmek iste) en-
ler Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c648h c3560> 

Cinsi Azami adet Muhammen bedel Yekfın tutarı 

Erkek Talebe A. K. 
Kız • 

450 Çift 
35 • 

550 
650 

Lira 

2475 
227,5 

2"102,5 .. 
Yüksek Ziraat Enstltttsü 

RektUrlftğilnden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı kalem eşya ka

palı zarf usulile, eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 4/10/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Yüksek Ens

titü Rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektublarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz mukabilinde ko

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

Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c3346:. c6139> 

Beherinin fiatı Yeklııı tutan 
Cinsi Adet Kuruş Lira 

Yorgan çarşafı 1200 380 4560 
Yatak > 1200 215 2580 
Yastık yüzü 1200 75 900 
Yatak > 225 80 180 
Yüz havlusu 100 60 80 
Bom uz IO 550 215 

1155 
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H A s A N 
Yarım yağh gece ve deniz kremlle 

Menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

f\EMPE"f EVVIH. : 

c 
E 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri iıale eder. ihtiyarları 
gençleştirir, gençleri güze:leştirir. 

HASAN lamlne ve markaaına dikkat. 

TARAÖA İSYAN EDEN SAÇLAR 
Ekıeriya b~unduklan yeri terketmek arzıuunda 

olanlardır. Binaenaley 

SaçJaranızı İtaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

p EV BRiYA Ti 
kullanmakttr. -

• 
1 

NE KALMi A 
GRıP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ ve 

DIŞ AGRILARI - ARTRITlZM 

, 

.................................................... 

SON POSTA 

S lz de lla kremden 
ıqmayınızl 

KANZUK 

BU tün cihanda elli senedir dainrn us
tun ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
mahsulü olarak VOcuda getirilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şar;atanhkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris: Bedin, 
Nev - York güzellik enstitülerinden 
yüzlerce· krem arasında birincilik mU
kMatını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMlN 

GUndüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri olarak 
dört nev'i vardır. 

KREM BALSAMlN 
ôtedenberi tanınmış hususi vazola

rında satıldığı. gibi son defd sureti 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşımıya elverişli ha
susi tUpler derunünde d:ıhi saWınak
ladır. 

Fiatça daha ehven oldu~u kadar 
pek kullanışlı ve zarif olan : 

KREM BALSAMİN 
Tüpleri bütün nevilerile tanınmış 

ecza, ıtriyat ve tuhafiye mağazala

rında bulunur. 
İNGİLİZ KA..""TZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

ı•"" Operatör • Urolog •• 

Dr. Mehmet Ali 1 
ldrar yolları 

stalıkları mlltahassısı. K öprUbaşı 
,. Eminönü han Tel: 21!:H\l ~ı 

_ .. __..""8 .. -· .. ····-... ··-·-------..-.........._ 

İlan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 lnıruı 
ikinci sahile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 )) • 
Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son while 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
tazlc:..ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca ~enzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

trn.ncııık Koılektif Şirketi, 
Kahramanzade II ın . 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

İ ı S. Ragıp EMEÇ 
SAH PLER : A. Ekrem UŞAKLIGİL 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESİNDE 

Erkekler kısmı : 
KIZ 

ERKEK 

Münirpaşa konagmda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binata 

YRiYE LiSELERi YATH..I 
YATISIZ 

Ana - 1ik - orta - Lise kısımlarını havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. tık sınıflardan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. MUnirpaşa konağı erkekler kısmına Münirpaşa konağı karşısında leyli bir liseye !Azım olan bütUn 
müştemilAtı havi büyük bal.içeli yeni ~ ap~an bina da kız lisesi He ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında 1 
tedrisat tamaınile ayrıdır. Nehari talebeden arzu edenler mektebin hususi otobüsile naklolunurlar. Kayıd mun
melesiııe başlanmıştır. Hergün sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar mUracaat kabul olunur. Telef on: 20530 

Eyltll 28 

RADYOLiN iLE 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 

Zira bir veya iki defa 

yapılan her iş mutlaka 

yarım demektir ve bu 

kadarile dişlerin sıhhatini 

tam temine imkan yoktur 

Yemeklerin kırıntı
ları, salyanın ifraz et
tiği mikroblar, dışa

rıdan alman muzU' 
mevad karşısında diş· 
ler ve diş etleri eğer 

mUtemadiyen temizlen· 
ınezse bozulmağa ve çll

rUmeğe matıkOmdur. 

Çurnk dişler, mide ve 
barsak ihtilAtlarından za

türreeye kadar her nevi bas· 
talığa yol açabilir. 

ile muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 
sonra, günde 3 defa fırçalama!{ şartile ... 

-.. . . •"' - ' ' ., - . , . . ... . .~ : . . 

A 

~ususı ŞARTLARIMIZ ı...IAl(KINDA 
GIŞ(LE:l21MIZDl;N MALUMAT ALiNi z. 

lSTANe.UL - KAQAkOY PALAS - Al.ALEMCi MAN 

Tekııik okulu giriş imtihanı 
Teknik okuiu müdürlüğünden : 

Giriş imtihanı 4/Te~rinievvel/937 Pazartesi günü Üniversite Fen Fakültesi 
konferans salonunda yapılacaktır. Kaydolunanlarııı fotoğraflı karnelerile o gün 
saat 8,30 da Fen Fakültesi bahçesinde bulunmaları ve riayete mecbur oldukları 
imtihan talimatını öğrenmek için her gün mektebe müracaatları ilan olunur. 

(6456) 


