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Atatürk 
için 

-9- (•) 
..... ut EAt Bozkurt -

G örüflerime aydınlık verebilmek 
için, ıimdi, Atatürk'ü düşünelim: 

Gazden geçirmekte olduğumuz tadbin 
büyükleri i~de, 

Atatürk kinıdır? 
Atatürk nedir? 
Dün tarihin bi.ıtun klasik ~erini mü-

talea ediyorduk. 
Bugün tarihin modern bü) ükleri ara

sında gene kendi kendimize sorabıliriz: 
Atatürk, 
Bir (MUS10linı), bir (Hitler), bir 

(Roosevell) midır? 
O bunların da hiçbi isi değildir. 
Ve bence bütun bunlar, Türk soyun

dan olan şefle, tarıh önünde boy ölçüşe
mezler. Ortaya konm~ olan eserler, ba
na bu anlamı telk n etmektedirler. 

Biz devlet adamlannı, kalıp ve kıya
fetlerile, .sırmalı elbiselerinin debdebe 
ve daratile değil, eserlerile ve bu eserle
ri )'al"atmak içın yuklendikleri ve sonra 
afbklan miişküllerle tartacağız. 
Büyüklülfuı heybet ve azametini ve <>

mm genifHlfni ancak bu 19rtlar ve bu 
hidiaeler içinde sezmek mümkündür. 

(Mussolinl) büyük savaştan muzaffer 
çıkmış güçlQ kudretli İtalyanın batma 
gaçti. 

Faşist okulunun, bütün rolü İtalya i
çinde büküm ve nizam kurmıya inhisar 
etti. 

Faşistliğin belli başlı farikası sosyalizm 
cereyanlanna karşı, (Kapital) bekciliği

dir. Ve öyle oldu. Ortaya attığı ekonomik 
ve sosyal sistem, kapital ile işci arasında 
Gstünkorü bir anlaşma yapmaktır. Bu 
anlaşma radikal ekonomik bir sisteme 
değil, orta çağlann korporatif teşkilatile 
kuvvete dayanır. 

Ne zamana kadar? 
Bunu yakın yann söyliyecektir. 
Siyasal bakımdan faşistlik, bir dikta-

törlüktür. Zaten (Mussolini) bunu açık 
söylüyor. Ve (Demokrasi) yi yirminci 
asrın bir herze ve bir yavesi sayıyor! 

Denebilir ki faşistlik Habeşistan işini 
halletti. Fakat bu henüz şüphelidir. Bu
nunla beraber, istila, modern hayatta bir 
yenilik değil, yok edilmesi lizım gelen 
bir eskilıktir. 

Eski ve yeniyle bu, (Kabil ile Habil) 
davasının sürüp gitmesidir. 

Fa§istlik, ekonomik ve siyasal ortaçal 
sistemlerinin 11lah edilmiş bir rönesansı
dır. 

Bence (Mussolini) nin ve eserlerinin 
ilim ve tarih ıörümilnden mahiyeti bun
dan ibarettir, 

* (Rootenlt) dünyanın en büyük, en 
zengin, en kuvvetli deVletlerinden biri
nin bapndadır. 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------Resimli Makale: X Ailenin hüviyeti ancak evinden anlaşılır.. X 

Harb ıonunda Londra şehrinin nüfusu birdenbire art
mıştı. Köy-lıl datu. çok kazanabileceği ümidi ile şehre akı
yoıdtr. Mesken buhranı başlamıştı. Hükumet evvela yüzler
ce aileyi ah\bilecek derecede büyük apartımanlar yaptır
mayı düşündü, aonra apartıman yerine ikişer odalı küçü
cuk evl•r yapbrtmayı tercih e,tü, ve Londra şehrinin çev
resini yekdiğerme benziyen kırmızı tuğladan yapılmış bin
lerce evle süsledı. 

lngilizin düı:.Uncesine göre otel, sahibi olmıyan bir ev, 
apartıman kücük mikyasta bir oteldir. Bunlann içine gi
renler benliklerini kaybederler, hüviyetleri silinir ve isim 
yerine bir oda vey:ı kat numarası taşırlar. Sırlan yoktur, 
en mahrem derdleri kapıcı odasında herkesin gözü önüne 
serilidir. İngiliz apartımanı sevmez, evi tercih eder ve ai
lenın devam etmesi, kök salması için kendi eVinde oturma
sını elzem görür, evim kal'emdir, der. 
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sez ARASONDA ) 
Son Çin harbinde ölen •·--U-f-L.G-u· .-N-B-IR-f-IK-RA-• 
Japonların külleri il r. 
Merasimle 111Jmüldii Kutuptaki çivi 

Jaİ>on an'anesi mucibince Daşka ülke
lerde harpte ölen Japonlar yakılmakta ve 
külleri Japonyaya getirilerek dini me
rasimle ıömülmektedir. Yukarıdaki re
lim, Tokyo istasyonunda Çinden getirilen 
ölü Japonların kilileri önünde yapılan 

meruimi göstermektedir. 

Sözlerinin yüzde doksanı yatan o-
ıa ... bir Marrilyalı bir güft: 

- Ben §imal kutbuna gittim! 
Demi§ti. Dinliyenlerden biri aOTdu: 
- Şimal kutbuna gittiğini ne ile is-

bat edebilirsin? .. 
- Kutba giderken koskoca bir çi· 

vi alm~'tım. Çiviyi tam kutub nokta
sına çiviledim. 

Bir ba§ka Mardlyalı me karıftı: 
- Doğrudur, dedi, ben cenub kut

buna gittiğim zaman, çivinin öbür u-

1 
cunun cenub kutbundan çıkmı§ oZdu
pnu gördüm. 

• • 
Bir mecliste 
Konaımalı timin• 
Vakıf mısınız? 

Tele11lzgon ne 11alııt 
Dilngada radyo gibi 
Taamaiam edecelı 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çoi Olduğu /çin 
Bugün Konamadı 

-Tarih kongı·est 
Bittikten •onra ••• 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
şerefli hadise hakkında, kongreye iştiraK 
eylemiş bulunan en ilerı gelen ecnebi a
limlerinin ne düşöndülderinl öğrenmek 
istedik. Aldığımız cevablaı· aynen şun· 
lardır: 

Türkceyi öğrenmek ilim alemi için 
b:r ~arııret olmuıtur / 

Edimburg Üniversit~sı profesörlcrın· 
den, meşhur tarihci Gord n - Shilde de
miştir ki: 

c<Şu kanaate vardım 1 i, hundan böy. 
le bütün dünya alimleıi rtık Türkçe· 
yi öğrenmek mecburiyetindedirler. Zi· 
ra iJim alemine bu derece parlak ve 
muvaffak surette karışan Türklüğü~ 
ilim sahasmdaki mühim araştırma ve. 
çalışmalarını yakından takip etmek; 
ilinin noksan ka1mama81 bakımmdaQ 
bir zaruret olpıuftur'.-

* Berlin Üniversitesi profesörlerinden 
ve Alman delegosyanu reisi Hartmann da 
tunları söylemiştir: 

cBila riya diyebilirim ki Tiirlder bü .. 
tün sahalarda hiçbir milletin yapamadığı 
inkılibı yapmağa muvaffak olmuşlar ve 
ilim ileminde de, hayret \.erici bir teki.J 
mül göstermişlerdir.• 

* Macar profesörü Fetticb: cTarJh Kon .. 
gresine iştirak etmekle çok mühim şeyler 
öğrendim; ve beraberimae memleketime 

'\k bir ilim hazinesi götürüyorum..• 
demiştir. 

* Viyana Üniversitesi sabık rektörü ve. 
prehistorya profesörü Menghin de, husu
ii intıbalarını şu cümlelerle ıfade elmif' 
tir: 

cTürk inkılabı efsanevi den cek kadar 
büyük ve kuvvetli bir enerjıye dayan
maktadır. Bu kongre müna ebetile şunu 
müşahede eyledim ki, burada, dığer mem
leketlerin birçoğunda görülmiyen geniş 
bir ilim ve vicdan hüITiyeti vardır. 

Kongreniz, başkalarına örnek olacak 
derecede muvaffak olmuştur .• 

* Fransız alimi profesör Delaporte, kon· 
grenin mükemmel surette tertib edilmiı 
olduğunu söyledikten sonra, demiştir ki: 
cSergi, bilhassa çok pyanı dikkatti. Me-Sırtında çoculunu taşıyan kadın, ko

caaı aon harplerde ölen bir Japon kadı
nıdır. Kocaamın Jdll zerreleri önünde 
dua etmektedir. 

Nasıl konuşursunuz, konuşurken kar· --""u-..ı_ deniyetin inkipfını çok iyi gösteren bu 
şınızdakini sıkar mısınız? Yoksa her Radyo, J8ll1 uzaktım ses ~~ eseri muhafaza etmeli ve ilim ileminin 

liste kendinizi mutlaka aratır mı- sonra, flmdi bütün kuvvetlerin televız.. istifadesine daimi surette arzeylemelisi-
mec, t ... _ · · d" ünd' •• k b' me yon yani uzaktan görme işinin hakikUeş- niz. Türk Tarih Kurumunun muvaffald· sınız • .uıı.c: sızı uş urece ır -
sele... tirilmesine sarfedildiii mal1lmdur. Si - yetli çalışma ve başanlannı tebrik ede-

9 ag süren bir ug kudan Bir İngiliz gazetesi hazırladığı ı ı yast dedikodular bir taraftan biltiln dün- rtm .• 

sonrq. uyanan genç kız sualden mür~p bir liste üzerin~e o- yayı me.ş~ ederken ~ğer _!a~~ftan ilim- T etkilı aeyahatine çıkan alimler 
. .. kuyucularını duşünceye davet ediyor. ler, bu 1§1 baprmak ıçın büyuk bir kuv- Kongre münasebetile §ehrimize gelmif 

Şüphe yok ki en makul teklile birçok 
ekonomik ve IOSyal müfkülleri halletti. 
Ve Blrlepk Amerika devletlerine ana
haklar (l) bakımından yeni bir zihniyet 
aşıladı. Ve aplamaktadır. 

Amerikalılarm cG~l . kızın orman Biz de bu listeyi aynen aşağıya alı - vet ve dinmiyen bir enerji ile çalışmakta- olan yabancı alimlerden, yedi kişilik bir 
uykusu• na~ verdıklerı meşhur ma- yoruz. Liste şu suallerden jbarettir. dırla,ı:. kafile, arkeoloğ doktor Remzi Oğuz'un 
sal artık hak~t olın~ ve bu masalın Bunlara göz gezdirerek kendinizi kon- Şimdiye kadar elde edilen neticeler ol- refakatinde, d~ ~bah. Tayyar vapurile 
kahramanı Mil Rut Hizkok dokuz ay trol edebilirsiniz: d k .. 't . 'dir Hatti İngilte ede Çanakkaleye gıtmşilerdır. * müddetle daldığı derin uykudan uyan- ı _ Havaya dair konuşur musu _ u ça. umı verıcı .. • r Oradan Turova harabelerini gezmete 

(HiUer) dünyanın en mütefennin "" mıştır 100 kilometre dahilinde n~t ya- gidecekler ve çarşamba veya perşembe 

O kadar. 

lim, san'atkir bir ulusunun idaresin/ ele Mis· Rut çok güzel bir kızdır. Geçen nu;?_ Harp, siyuet, din ve yahut da- pan iki tane televizyon. istasyonu bile 1wı. gijn~ tstanbula d~n~Uf ola~r. 
aldı. Sar havzasını Almanyaya ilhak et- ıubatt-, yani dokuz ay evvel Lona İs _ h b şka mevzuJarm münakaşasını ya- iıılmuştur. Fakat bu itin popiiler olması, Dığer, daha büyucek hır kafıle de

11 
• 

ti. Fakat bu zaten muahedeyle nHara • land ormanında bir ağaç altında 0 
uyu- a 

8 nız? taammüm etmemi, daha bir çok ıenele- Kültür Bakanlığı Müzeler Direktörü Dr. 
Iınmıştı. Şimdi yaptığı belli ~aşlı işler yup kalmıştı. Güzel kız orman bekçi- pa~ ~ı Arkadaşlarınızın sorgularına rin geçmeslne vabestedir. Hamid Koşay'ın refakatinde, Alacahö-
aruında Aln\uıyanm ekonomık kalkın- !erinden birisi tesadüfen görmüş u - l evet veya ha la mukabele e ~ Yukarıda gördüğünüz resim, ll'ransada yük ve Boğazköy hafriyatını mahallinde 
ınasına çalıştıtmı. silahlanmasını, anahak yandırmak istem'• fakat uykus~ndan yda nız. 'niz? yır bir televizyon ahizesinin bir futbol ma- tetkik maksadile, ikindi trenile Ankara-
lar b k d b f ı ·· ·· "'l• er mısı h k t t · .. 1 dir a ımın an azı re orma.arım goru- avılmadığını farkedince ~astaneye gö- .f _ Konuşurken geçm"steki hatıra- çını takip dmesini göstermektedir. Ba- ya are e e mı~er · 
yoruz. Gene bu her üç şef n moral gö- tÜrmüştür 1 dan bahsed ' .. 

1
:· 1 kal ka 

1 
. be rad ,,.. Bunların seyahaü bir hafta wrecek-

rOmlerden memleketlerini kuvvetlendir- . · · . arınız . . . . er mı_sınız · ., ım ç lleDe IOl1J'a ev enm 10 _.- tir. 
meye ugr-a..t ki d '"' h . d" Mıs Rut yedı ay sonra uykusundan S - Sızı dinlıyenlen sıkar mısınız. bi bir tel-'- makinesi de alabilece _ K . hita d Ja ..... n T k tli 

..r
1 arı a ır .. P esız ır. . d h..... d . K da b"lb bil .. -.-~vu ongrenın mı o 

3
u.ue, o a -

ıtc uyanmış ıse e, l o~ k akı~a sote~ra d' ~--:- onuşrr;8 esı:;sm d ı a:~ .... M; ğiz? yan otelinin cephesine uılan ec:nebi dev-
Bütün bu tahlillerden sonra. dünyanın geneh uyumuş vekal ıtesı • ı7.cagıbzı kal- dıgınız_ met.v~du araed mbila~ e ~-e . ~ - Jet bayrakları dün sabahtan itibaren ın .. 

Türk soyundan 1 b"" "'k 1. . rar astaneye na e mege mec ur - e vazıye ı ı are e ır mısınız. lundan veya omuzundan tutar mısınız? d" 'Im"..+" o an en uyu şe ının, . . h k 
11 

ın ı~.ır. 
Atatür.kün duruınu k 1 1 ki 1 _ mıştı. Burada ıkı ay da a uy usunda 7 - Hoşlanmadığınız adamlara ehem - Söz arasında, söylenen her -----------

nu 
0 

ay 
1 

a an a ...:ı ett'kt b d f t · · · · · h · b' ır .. - idd" isba ınU mQmJdbı olacaktır. uevam ı en sonra u e a amamı- miyet verır mısınız? angı ır pye -.. 9ı ıanızı t e-
Atatürk ne buldu? le ayılmıştır. 8 - Bir mecliste bilhassa yalnız bir decek bir tekilde muarız kalır mısınız? 
Atatürk ne yaptı? Doktorlar Mis Rutun arıık kat'i ola- insanla alakadar olur musunuz? Bununla beraber, §UllU da hstırlayı-
Atatürk bqtanbaşa istıla altında kal- rak U) kusundan uyandığını söylemek- 9 - Şahsi sualler sorar mısınız? nız ki, dinlemesini iyi bilen bir insan 

nıJf, harab ve kanıyan b r vatan içinde, tedir er. 1 O - Birisile konuşurken, onun ko- en iyi konuşan insandır. 

Üsküclar tramvay 
şirketinde 

silAhsız bir ulu un ba ı a geçti. 
Atatürk har k t ba ke-n yeni dev- r 

Jetin sandığında 3 lira vardı" iSTER İNAN iSTER İNANMA! 
1 Bilet iicretlerinde ve memur 

maaşlarında tenzilat 
Yeni hareketin bütun resmi kuvvetleri 

15 jandarmayı ge miyordu'! 

Memleket korkunç bir tehlike içindey
di. Çetfdli gaye takib eden çeşidli partiler 
faaliyette bulunuyordu. 

Türk ulusu, en iptidai s !ahlardan mah
rum olduğu halde; düşmanları en modern 

(Det amı 3 üncü sayfada) 

Kütahyadan piyle bir rnektub aldık: 

•Bır ışe tayin edilmekliğim için resmi dairelerden birine 
müracaatte bulunmuştum. Epeyce zaman bekledıkten son-
ra cevabını aldım. Bu cevabda: 

cAlaıgımız hususi bir ihbarla müsted'inin tiyatro kum-

panyalarmcia artistJik ettiği anlafıldığından tayin edilme
diğinin kendisine tebliği. deniliyordu. 

Halbuki ben hiçbir zaman artistlik etmemiş, sadece Hal
kevinin bir hizmetinde bulunmuftum. Anlaşılıyor ki aley
himde ilıbaratta bulunmuş olan muhbir vatani bir hizmet 
ile artisUiği karıştırmıştır .• 

1 STER 1N AN lS TER 1 NAN M Ar 

yapılacak 
Üs ··dar tramvay ücretlerinden yüz 

de otuz nisbetinde tenzilat yapılacak -
tır. Bu husustaki tetkiklere başlan -
mı§tır. Üsküdar tramvay şirketinde lü· 
zumundan fazla memur bulunduğu tes 
bit edilmiştir. Bunların açığa çıkarıla· 
rak mağdur vaziyete sokulmamaları i
çin maaşlardan um\Ulli bir tenzilat ya
pılarak rnüvazene tesis olunl!caktır. 



Japon tayyareleri bir Çin 
şehrini mahvettiler 

Çinliler büyük zayiat veriyorlar 
Japon kuvvetleri her tarafta ilerliyor. Çinlilere ait 

iki ada da Japonların eline geçti 
Tokyo 26 (Hususi) - Bugün Lapon ı başlamışlar ve Japon ordusunun 25 Ey-

hava kuvvetleri büyük bir faaliyet· lUlde saat 14;40 da resmen Paotingte 
göstermişler ve Nankin, Kanton ve girmesini temin etmişlerdir. 
Şanghayı bombardıman etmişlerdir. Tsangtcheou yakınında cereyan et-

Şimdiye kadar 400 ölü ve 5 00 yaralı miş olan muharebe esnasında Çinlile-
tesbit edilmiştir. rin 2.200 maktul vermiş oldukları bil-

Saat 1 O ile öğle arasında Japon tay- dirilmektedir. 
yare filoları,· 3 defa Nankin üzerinden Japon kıtaatı, Çin seddinin iç duva
uçmuştur. Tayyareler, evvela belediye rını Lingkvi'den Taitcheou'ya giden 
dairesini, sonra tersaneyi ve üçüncü yol boyunca aşmışlar ve Chansi eyale
ôefa olarak telsiz telgraf istasyonu ile tinin merkezine girmişlerdir. Şimdi 
askeri binaları bombardıman etmişler- Çin kıtaatını takip etmektedirler 
dir. Hasarat, mühimdir. Japonlar iki ada zaptettiler 

25 Eylfil sabahı Japon tayyareleri, Tokyo 27 (A.A.) - Domei ajan -
bir saat, fasılasız olarak Canton'u ve sından: Şanghay cephesinde Japon 
askeri mebaniyi bombardıman etmiş - harb gemileri, Tchkiang eyaleti dahi -
tir. Canton, hemen hemen taın~miyle linde kain Wengtcheou açıklarında bu
harap olmuştur. lunan Mouangtaio ve Houtou adında -

24 Eylfil gecesi ile 2S Eylfü sabahın- ki iki adaya karşı cumartesi sabahı ta
da Yang - Tse sahillerinde Nankin ile arruz etmişlerdir. 
Şanghayın yarı yolunda kain olan Ki- Bu iki ada, ayni günde saat 8 de Ja-
angyin üzerinden uçarak Çinlilerin bu ponlar tarafından işgal edilmiştir. 
mıntakadada Yang - Tse üzerindeki Sovyetlerle Çin arasında gizil 
müdafaa sistemlerini teşkil eden istih- bir anlaşma yok 
kamları vesair tahkimatı müessir su - Cenevre 26 (A.A.) -- Litvinof, Ha-
rette bombardıman etmiştir. Tayyare - vas ajansı muhabirine şu beyanatta bu
ler, ayni zamanda Yang - Tse'de de - iurunuştur: 

mirlemiş olan bir Çin kruvazörünü de c- Tokyo'dan gelen bazı haberler, 
bombardıman etmişlerdir. Çin ile Sovyet Rusya arasında gizli bir 

Kruvazörde yangın çıkmıştır. muahede mevcut olduğundan bahset -
Şimali Çin'de Paoting'e girmiş olan mektedir. Bu haberler, h~al mahsulü

J apon kıtaatı, derhal şehrin tatlıirine dür ve kat'iyen asıl ve esası yoktur.• 

Polonyada Yahudi\ 
aleyhtarlığı arttı 
Varşova 26 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, son zamanlarda yapılan 
Yahudi aleyhtarı hareketler münase -
betile meb'usan ve ayan meclisindeki 
Yahudi azaların bir hey'eti murahha -
sası Başvekili ziyaret ederek gayri 
mes'ul unsurlar tarafından Yahudilere 
karşı yapılan tecavüzlerin Yahudi hal
kı üzerinde hasıl ettiği fena tesirleri bil 
dirmiş ve Başvekil de bu gibi hadise
lerin tekerrürüne mani olmak için her 
vasıtaya müracaat etmek vadinde btr -
lunarak teminat vermiştir. 

Büyük Şef Atatürk 
Tarih muallimleri 
Arasında 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
fesörlere Beylerbeyi sarayında dün bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Öğleden sonra yapılan bu toplantı -
da çaydan sonra Tarih Kurumu Asbaş
kanı Bayan Afet davetlilere sarayı ve 
bahçeyi gezdirmiştir. 

Saat tam 16 de Büyük Şef Atatürk 
de Beylerbeyi sarayını şereflendirmiş
ler, muallimlerle hasbıhalde bulunarak 
kendilerine iltifat etmişlerdir. Saat 

İskenderiyede 
büyük bir panik 
İskenderiye, 26 (A.A.) - Seksen bin 

işçinin Kral Faruk lehinde tertib ettik
leri bir tez~hür esnasında panik olmuş 
ve 25 kişi öimüştür. 100 kadar da yaralı 
vardır. 

Ha beşistanda yeni 
hadiseler mi oluyor? 

Roma, 26 (A.A.) - Makalle'deki İtal
yan garnizonwıun Habeşler tarafından 

kılıçtan geçirildiğine dair ecnebi memle
ketlerde çıkan haberlere, salahiyettar İ
talyan mahafilinde esassız nazariyle ba
kılmaktadır. 

Almanya - Yunanistan 
ticaret mukavelesi 

Atina, 25 (Hususi) - Başvekil Metak
sas Yunanistan ile Almanya arasında her 
iki taraftan yapılacak mübadeleyi tevzin 
eden yeni ticaret mükavelesinin imza e
dildiğini ve Yugoslavya ile Yunanistan 
arasındaki ticaret mükavelesinin bir ay 
daha temdid edildiğini tebliğ etmiştir. 

lzmitte kanlı 
Bir aile faciası 

18,30 da, Akay idaresinin bir vapurile (B~ tarafı 1 inci sayfada.) 
saraydan hareket edilmiş ve Rumelihi- nen bi:r cinayet işlenmiştir. Bu acıklı 
sarına kadar bir gezinti yapılmıştır. Bu hadisenin tafsilatı şudur : 
gezintiye Atatürk de iştirak buyur - Gölcük fabrikalarında çalışan işçi
muşlardır. Vapur geç vakıt dönerek lerden yirmi yaşlarında Kadir ismin -
Köprüye yanaşmış, Atatürk motörle - de bir delikanlı Nazmiye isimli otuz 
rine rakiben saraya avdet etmişler, yedi yaşında dul bir kad1?1a sevişmek
davetliler de Köprüye çıkarak dağıl - tedir. Nazmiyenin kızı Istanbul lisesi 
mışlardır . ,talebesinden on dört yaşındaki Behice 

anasının bir erkekle bu tar~da müna -
sebette bulunmasına tahammül ede -

Türkkuşu fil osu 
Ad anada 
Bugün Digarbehire 
uğrayarak Eskişehire 

avdet edecek 
Adana, 26 (Hususi muhabirimiz -

den) - Yüzbaşı Zekinin kumandasın -
da Sabiha Gökçen, Naciye Toros, Yıl
dız Uçman, Tevfik, Muammer, Said, 
Hilmi ve Feridin bulunduğu altı tay -
yareden mürekkep hava filomuz bu -
gün saat 10 da Konyadan şehrimize gel 
miş tayyare meydanında Vali, komu -
tan, belediye reisi, askeri ve mülki er
kan ile binlerce kişi taraf mdan karşı -
lanmıştır. 

Filo şehir üzerinde bir müddet do -
laşmış, şehri selamlamıştır. Tayyare -
ciler doğruca Yeni otele misafir edil -
miştir. Hava Kurumu bu gece şeref -
lerine büyük bir ziyafet verecektir. 

Filo yarın sabah hareketle Osma -
niye, Fevzipaşa, Gaziantep, Birecik, 
Urfa yolile Diyarbekire gidecek ve 
Kayseri yolu ile Eskişehire dönecek -
tir. Filonun katedeceği mesafe 2000 
kilometredir. 

Atatürk için 
(Baş tarafı 2 inci sayfa.da) 

savaş vasıtalarile mücehhez idiler. 
Memleketin başında hain bir halife, 

an'anelere dayanan bütün batıl kudret
lerile ulusal cereyanın önüne dikilmi~ 
bulunuyordu. 

Atatürk bütün bunları ijr,tiham eyliye-
cek, 

Asırları tasfiye edecek. ve yerine bu
günkü Türkiyeyi yaratacaktı. 

Biişarılmak istenilen işin dehşetini ve 
azametini anlatabiliyor muyum? 

Yani: 
Yok olmuş bir vatan var olacak. 
Boynu zincirlere uzatılan Türk ulusu 

hür olacak, 
Türk.iye yabancıların ekonomik m~ 

temlekesi olmaktan kurtulacak, 
Bütün bir ilkçağlar devlet teşkilatı yı

kılacak, yerini en modern devlet orga
nizasyonu alacak. 

Ve bu: 
Kanunlarile, 
Devlet şeklile, 
Ekonomisıle, 

Siyasasile, 
Kültürile, • 

Yollarile ve şimendiferlerile, 
Ordu ve donanmasile ve her şeyile ..• 
Davanın büyüklüğü ve genişliği nis-

betinde bir de asaleti vardır: 
Davanın bütün içyüzünde ne bir ta

hakküm, ne bir istila, ne de bir herhangi 
şahsi hırsın tatmini mevcud değildir. 

Yugoslav ordusunun Davanın içyüzü ve dışyüzü bir ulusun 
ManeV' .. gları bitli modern hayattaki yaşama haklarını iste-

... " mekten ve almaktan ibarettir. 
Belgrad, 26 (Hususi) - Yugoslav or- * 

dusunun büyük manevraları bugün ya- Atatürk ne aldı? 
pılan parlak bir geçid resmi ile sona er- Atatürk ne verdi? 
miştir. Geçid resminde Yugoslav Kral Bunu Sivas kongresinde Kara Vasıfın 
Naibi Preru; Pol ve Yugoslavya Başvek.i- ağzından dinliyelim. 
li ve Hariciye Nazırı Stoyadinoviç de Kongre kürsüsünde Kara Vasıf diyor 
hazır bulunmuşlardır. ki: 

Merasimden sonra verilen izyafette ilk c- Biz mutlaka büyük bir devletin hi
önce Yugoslavya milli müdafaa nazırı mayesine girmek, mandasını kabul etmek 
general Mariç söz alarak kısa bir hitabe- mecburiyetindeyiz. Bugünkü vaziyet 
de bulunmuş, bunu takiben misafir he- karşısında başka türlü yaşamamıza im
yetler namına Çek askeri heyeti reisi u- kan yoktur. Onların orduları var, silfilı
zun bir nutuk söylemiştir. Nutkunda ma- lan var, bizim tek bir neferimiz, tek bir 
nevralarda gösterdiği kabiliyetten dola - süngümüz yok. Onlar dritnotlar yapı
yı Yugoslav orduswıu tebrik etmiş ve yorlar, biz yelkenli gemi bile ya
sözlerini: pamıyoruz. Onların tayyareleri var, 

c- Yugoslav ordusu, orta Avrupa sul- havalarda uçuyorlar Biz kağnılar
hunun en büyük ılmillerinden biridir> la çalışıyoruz. Düşmanlarımız çok 
cümlesile bitirmiştir. zengin, hazineleri taşıyor, biz gırtla-

Bundan sonra Yugoslav Kral Naibi ğımıza kadar borçluyuz. Bütün büdce
Prens Pol söz almış, ecnebi delegelere miz ,borcumuzun bir yıllık faizini bile 
tercüman olan Çekoslovakya askeri ödiyemez. Bu şartlar içinde, istiklalimizi 
heyet reisine teşekkür ettikten sonra tanısalar bile, biz kabul etmemeliyiz. 
orduyu ve onu yetiştiren kumanda heye- Mutlaka bir devletin himayesine girme-
tini tebrik etmiştir. liyiz! İlh ... > 

ispanya harbi hakkında yeni 
tavassut plAm 

Londra 26 (A.A.) - cSunday Ex -
press» in yazdığına göre, İngiltere, İs
panya meselesi hakkında yeni bir plan 
hazırlamakla meşguldür. İngiltere, İs
panyada dahili harbe nihayet verecek 
ve bununla beraber iki taraftan da hiç 
birinin galebesiyle neticelenmiyecek 
bir tarzı tesviye etrafında bütün bü -
yük devletleri toplamak istemektedir. 
Bu plan bitaraf bir hükfunet teşkili 
gayesini gütmektedir. 

Windsor Dük ve Düşesi Pariste 
Paris, 26 (A.A.) - Dük ve Düşes de 

Windsor, saat 10.30 da Viyanadan buraya 
gelmişlerdir. 

Kendilerini istasyonda sefir namına B. 
Dew, selamlamışlardır. 

Dük ve Düşesin refakatinde hiç kim -
se yoktu. Zabıta gazetecilerin Dük ve 
Düşesin yanlarına yaklaşmalarına mani 
olmuş, yalnız birkaç fotoğraf muhabirine 
müsaade edilmiştir. 

lbrahim Necmi Dilmen'in 
konferansı 

Halide Edib, Atatürke yazdığı bir mek
tubda Birleşik Amerika devletlerinin Fi
lipin vahşilerini medenileştirdiklerinden 
bahsediyor, ve bunun için Türk milleti
ne bu devletin himayesini tavsiye eyli
yor. 

* Atatürkün ne aldığını muarızlarının 

bu mütalealarından da anladık. 
Ne verdi? 
Onu da biraz önce davanın mahiyetini 

tahlil ederken tesbit ettik. 
İki gündür mütalea ettiğimiz tarihin 

şeflerinden hiçbirinin böyle bir eser or
taya koyamadığı apaçık göründü. Bütün 
bunlardan dolayıdır ki, Atatürkü onların 
hiçbirile mukayese imkanını göremiyo-
rum. 

* Atatürk, muarızlarının bütün kusuru
nu Türk ulusunu anlamamakta bulu-
yor. 

Atatürke göre en büyük kudret, hazi
ne, varlık gene Türk ulusunun kendisiy
di. 

O her hangi bir badire içinde kendi 
kendini kurtarmıya yeterdi 

* Bunda ']Üphe yok .. asla! Yunan Kralı Selô.nik 
Sergisindeki Türk 
Paviyonunu gezdi 

memektedir. 
Ana kız dün bu bahis üzerinde mü- Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri İb-

rahim Necmi Dilmen de dün İstanbul nakaşa ederlerken Kadir içeri girmiş -

Fakat ilaveye değer ki, bütün bu mah
rumiyetler içinde Atatürk de Türk ulusu 
ıçin aynı şeydi. 

(Ba.~ tarafı 1 inci sayfada) 
fazla kalan majeste, gördüğü intizam ve 
mükemmeliyetten dolayı takdir ve teb
riklerini bildirmişlerdir. 

tir. Münakaşa onun yanında da devam radyosunda Dil Bayramı münasebetile 
etmiş ve nihayet bir kavga şeklini al- büyük bir alaka ile dinlenen bir konfe-

ı-ans vermiştir. 
mıştır. 

Kadir bir aralık gözü karararak ta- Adana, 26 (Hususi muhabirimiz -
bancasını çekmiş ve genç kızı bir kur- den) - Dil bayramı Halkevinde büyük 
şunla cansız olarak yere sermiştir. Kı- merasimle kutlulanmıştır. Merasime 
zını kurtarmak için aralarına girmek yüzlerce kişi iştirak etmiştir. 

Ayın 24 ünde paviyonumuzda şerefine 
resepsyon verilen iktisad nazırı, bir mek
tub göndererek, tebriklerini teyid eyle
miştir. 

Leon Blum Cenevrede isteyen Nazmiyeyi de beyninden, me -

Dördüncü U. Müfettiş Kemaliyede mesi altından ve kolundan yaraıamak 
K 1

. 26 (H A h b' . suretile öldürmüştür. Cenevre 26 (A.A.) - Blum, refika-

O da en büyük varlıktı. 
Zaten bunlar, birbirinden ayırd kabul 

eder şeyler değildir. 
Türk ulusunda Atatürkü, Atatürkte 

Türk ulusunu buluruz. 
Atatürk halk çocuğu idi. 
Halk çocuğu olarak kaldL 
O, padişahlık, halifelik ardından koş

mak şöyle dursun, teklifleri bile reddet
ti. 

Diktatörlükten dalına nefret etti. 

Sa1'• :t 

e Dünyanın işleri tersine 
döndü 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

c::u=' arihin bir tekerrürden ibaret 

U olduğu hakikatini günün hadisatı 
ne güzel ispat ediyor. Bir millet ki düne 
kad:ır teşkilatsız bir idare içinde bocala
yıp duruyordu. 

Benliğini idrak edip kavraya -
ınadığı için yüksek menfaatlerini de bit· 
tabi büyük bir ihmal ile bir tarafta unu
tup bırakmıştı. Fakat bir gün, vicdanı 

uyanan bu millet dalmış olduğu uyku -
dan silk.inerek güneş altında tabiatin 
kendisine verdiği haklardan istifade et
mek istediği zaman bir çok müşküllerle 
karşılaştı. Bu müşküller türlü türlüdür. ""' 

Mevcut vaziyete alışarak gidişatın de
ğişmesini hoş görmeyen veya bu uyanı
şın menfaatlerine uygun gelmiyeceğini 

anlıyan komşuların memnuniyetsizliği 
1 ile ortalıkta kendilerine göre bir kuvvet 
müvazenesi tesis etmeye muvaffak olduk
larını sanan büyük devletlerin homurda
nışları ve saire .. 

Daha müsbet bir misal göstermek icap 
eylediği takdirde bedbaht Çin'in içinde 
çırpınmakta olduğu feci vaziyeti de ele 
almak mümkündür. Asırlarca zaman bü
yük bir ihmale uğradığını gördüğümüz 
bu büyük ülkenin kalkınma hareketine 
nıı:bde olarak, meşhur Sun-Yat-Sen'in 
şimali Çin ile cenubi Çin arasında mut
lak bir iftirak hareketi vücuda getirmeye 
teşebbüs ettiği zaman, vaziyet tamamen 
dediğimiz gibi çıktı. Sun-Yat-Senin fikir
leri o gün, bugün durmadan mesafe al
mışlardır. Japonyanın Ciin arazi
sine karşı kat'i tecavüz kararını vermesi, 
bu kalkınma hareketinin ilerlemekte bu
lunmasının gözle görülecek ve el ile tu
tulacak neticeler vermesile alakadardır. 

Fakat ne garip bir tecellidir ki Çinin 
kendisini esir etmek isteyen Japonlara 
karşı kullandığı bugünkü silahlarını ona 
veren devletlerden biri d~ Japonya ol • 
muştur. Hatta, vaktile Çine verdiği bir 
ültimatomda, Çin ordusunun bütün ih
tiyaçlarının Japon silah fabrikalarından 
temin olunmasını esaslı bir şart olarak 
ileri sürmü~tü. Bu suretle Çinin paracık
larını çekeceğini umuyordu. Çin or
dusunun, Japonya ile çok dost olan Al
manya tarafından tensik ve islah edildi
ğini söylemek de, mevcut garabeti teba
rüz ettir~n bir hakikattir. iktısadi amil
lerin siyasi mülahnzalar üzerinde ne de
rece hakim olduğunu hiç bir misal bun
dan daha iyi ispat edemez. 

Netekim harpten evvel Almanyada sal
tanat süren Hehenzolernlerle İngiliz 
tahtının hükümranı Vindsor ailesi ara
sınki karabet, bu iki milletin müthiş bir 
harbe tutuşmalarına mani olamamıştır. 

Bu da gösteriyor ki milletler arasına 

menfaat zıtlığı girdiği andan itibaren, 
hiç bir bağ ve hiç bir hissi nlaka, hadi
satın tersine inkişaf etmesine mani ola
mamaktadır. 

Fakat, son zamanda, bu tarihi hakika
ti zirüzeber eden bir diğer amil, vaziyeti 
baştan başa değiştirmek istidadını gös
teriyor. Bu amil, ideoloji davalarıdır. 

Ve her şey, mesela Almanya iİe İtalyanın 
anlaşamıyacaklarını gösterdiği halde, 
bugün bu iki memleketin birlikte hareket 
etmeleri bu husustaki içtimai ve iktısadi 
telakki iştirakinden doğuyor. Bu itibar 
ile siyasi vaziyete göz atıldığı zaman 
dünkü düşmanları dost, ve çok eski dost
ları da birbirine düşman olmak vaziyet 
ve meylinde görüyoruz.Çünkü, dünyada, 
kıymet unsurları mahiyetlerini değiştir
diler. Siz, buna, büyük annenizin lisanile 
cDünya tersine döndü. de diyebilirsiniz. 

Selim Ragıp Emeç 
--·- ••• ' ...... _.. • 1 ........ ·-· ·----

Halk devletini kurdu. 
O şahsi hırsını ancak milletinin yük

selmesinde ve egemenliğinde dindire
bildi. 

Onun hırsı bundan ileri geçmedi. 
Ne güzel, ne asil bir hırs. 
Atatürk, bütün bir dünya önünde bir 

elinde Tfü·k tarihini ve bir elinde Türk 
dilini iki meş'ale gibi yükseltmiş duru
yor. 

Bütün bir insanlık kendisini. ve onun 
göz kamaştırıcı, başdöndürücü eserini 
hayranlıkb. seyrediyor, ve edecektir. 

Atatürkün eseri, mevzii kalmıyacaktır. ema ıye, ususı nıu a ırı - B f . k d 't'd 1. ·1 b b p d b d" . d ) 0 .. d" .. A "f tt' u ecı manzara arsısın a ı ı a ı- sı ı e era er, rag an uraya on -
mGız enl Abd 1°1rhuAn~ud ~:rıumıb ~u e ış ni kaybeden katil yere dllşnıüş ve ken- müştür. Blum, Prag'a Masaryk'in ce -

encra u a P ogan ugun ma- ı· b d k b" k un! naze merasiminde Fransa hükU:metini · ı·ı b" l"kt k 1 k t t c ı ta ancasm an çı an ır urş a 
ıye ı e ır ı e azamız1 ge ere e - k di d · t' temsil etmeg-e gı'tnıi•ti. 

Türk milletinin böyle şeylere taham
mülü olduğunu zannedenler, onu, ve ta
rihini bilmiyenlerdir, dedi. 

Mazlum milletlere kurtuluş kalkanı ola
caktır. 

Atatürk budur! 

k :1. tt b 1 t en e can vermış ır. ~..,. lAa a u unm~ ur. Atatürk Türk halkı için çalıştı Mahmud Esad Bozkurt 



Dil bayramı dün heyecanlı 
bir şekilde kutlulandı 

Dünkü bayramdan iki intıba: Konferansları dinli yenler ve konser verenler 

SON P<llTA , 

Hapishanede 
bir hadise 

EylUl ıı 

Bir mahkum taşa sürterek Türk paras:nın düşürüleceği hakkında çıkarılan menfi 
keskinleştirdiği bir bıçakla şayialar, mutad muamelelere halel vermemiştir 

bir arkadaşını yaraladı Türk parasının düşürüleceği hak - sivri 19, iç fındıklar 41 - 42 kuruştan 
.. . . A . kında çıkarılan bütün menfi şayialar, muamele görmüştür . 

. Dun tev~ane~e bır hadıse ?lmuş, esham ve tahvilat borsasında :11utad TİFTİK: Bazı İngiliz alıcıları tara • 
bı~ mevkuf dıger hı: mevku!u b~r de - muamelelere halel vermemiştir . fmdan geçen hafta içinde bir miktar 
mır par~asını taşa surtmek sure:ııe ya- Esasen borsada bu gibi rivayetlere tiftik satın alınmıştır. Piyasa daha faz
pılmışA b~r b~çakla ?~şından yaraıamış - kulak asan olmadığından herkesin, her la bekleyici bir vaziyettedir. Önümüz
tır. Ha.dısenın tafsılatı şuduı:_: . zaman olduğu gibi Türk parasına olan deki hafta içerisinde İngiltereye ve 

Kat~lden 15 sene~e rn~hk~m ~lı hak emniyeti sarsılmamıştır. Vakıa bazı fır diğer memleketlere ihracatın artaca -
kınd~kı .kara~ t~ı:ıyız~edır .. ısmaıl Ha .. - sat düşkünü spekülasyoncuların faa - ğı tahmin olunmaktadır. Geçen hafta 
san ı~ındekı. dig~.r .?~. delik~~l~ ~a Jl- liyetlerinden bahsedilmişse de öteden- İngiltercdc, Türkiye menşeli tiftiklerin 
letle bır gencınA yuzunu kestıgı ıçın 1 O beri dövizler Merkez Bankası tarafın - beher Hbresi 2 - 3 peni kadar yüksel -
ay hap7e mahkum o?nuştur. F~kat ~~k dan kontrol edildiğinden spekülasyon miştir. 
kın~ı ~~rar temy~::e .. tasdı~ edılıp yapılmasına imkan bulunamıyacağı ta Oğlak 150, Pulatlı ana malları 137, 
k~bı kat ı~et 7tmedıg~ ı~ın henuz tev - bildir. Kayseri cinsleri 11 O kuruştan satı~mış-
kıfhane~edı~. Işte bu ıkı mev~uf ara - Son günlerde Fransız frangının bi- tır. 
sıı1:da dun bır kavga ?kmış, ~ır a~a~ık, raz yükselmesi Türk borçlanna da iyi Keçi kılları üzerine de satışlar de -
~ı, sakl~akta oldugu keskınl~~t~.rı~. - tesir etmiştir. Evvelce 12,60 liraya ka- vam etmektedir. Kırkım malları 5 3-5 .. 
~ .. demır parçasını Hasanı?v gozunun dar düşen Türk borçları geçen hafta kuruştan ihracatçılar. taraflndan aran
ustüne vurarak .yarmıştır. ?ıger m_a~ - sonunda 14 lirada kapanmıştır. Paris maktadır. Tabak keçi kılı da 31 - 32 
~ıa: ':~ ~ardıyanlar.ye.tı~erek hadı - borsasında hafta nihayetinde birinci kuruş arasınna satılmışt!r. 
sem n~nun~ alm~şlar, Alıyı yakalıya - tertip Türk borçlarının fiatı 249 frank- YAPAGI: Yapağı piya~ası son ye • 
rak el~?de~ı dernır. parçasını almışlar : tan kapanmıştır. di gün içinde oldukça canlı geçmiş ve 
dlr. Huseyın t~davı altına alınmış, Alı İkinci ve üçüncü tertip Türk borç- bir haftalık satış miktarı 1000 bo.lya .. 
hakkında tahkıkata başlammştır. ları J 3,70 liradan, Merkez Bankası es- yı bulmuştur. 

hamı da 91 liradan muamele görmüş- Satışlar en fazla Fransa ve Sovyet 
tür. Rusyaya olmuştur. Aksaray, Konya a-

Zahire borsasında geçen hafta için- yarı orta Anadol malları 5 7 - 58, Kır
Poliste: 

Dün dil bayramıydı. İlk dil kurul - lanılm~, istiklfil marşile merasime b~ş Yaşlı bir kadın merdivenden düştü de buğday satışları gevşek gitmiş, ar - şehir, Yozgat cinsleri 60 kuruştan sa • 
tayı, beş sene evvel 26 Eylfılde toplan- landıktan sonra Halkevi Başkanı Agah Kumkapıda Kuyulu sokakta 77 nu _ pa fiatları, önceleri bir miktar gerile - tılmıştır. 
mıştı. öz Türk dili üzerinde yapılan a- Sırrı Levend güzel ":,e çok. al.akayla din maralı evde oturan Viras isminde yaş- mişse de umumi v~ziyet sağlam sayıl- Trakya kıv!rcık.ları yerli fabrikalar 
raştırmalardan alınan neticeler ilk de- lenen bir nutuk soylem.ıştır. Bundan 1 bir kadın dün evinin alt katından maktadır. Fındık pıyasası da satış mev- ve ihracat tacırlerı tarafından altmış 
fa bu kôngrede ortaya atılmış, dil u - sonra, Halkevi orkestrası tarafından ~~:katına çıkarken merdivenden düşe- simi olmasına rağmen henüz kafi dere- dokuz kuruştan yetmiş bir kuruşa ka-
limleri tezlerini bu kongrede lanse ve konser verilmiş, konseri müteak\ben ~e rek muhtelif yerlerinden nğır surette cede canlanma~ıştır. . dar satın alınmıştır. . 
müdafaa etmişlerdi. Bunun için, 26 Ey- Ankarada verilen konferans radyo ıle yaralanmıştır. Yaralı kadın hastaneye BUGDAY: Bır ~aft~. :.\'Velkınc na- Evvelce Rusyaya satılıp ta ıhraç e-
lfıl dil bayramı olarak kabul edilmiş - dinlenmiştir. kaldırıl.nuşhT. TahJ4ikat yapılmakta - ~ar.an arzın fa.zlalıgı yuzunden hafta dilemiyen mühim bir yapağı s~~ku ?e 
tir. Şehremini Halkevinde de saat 18 de dır. ı~~ıd.~larında fıatlar . beş p~ra ~adar çcn hafta içerisinde R~syaya .?ondcrı~-

Dil bayramı münasebctıie, dün, yur . b 1 Ö T .. rkçe şiirler BaJ k k k dald duştukten sonra vazıyet duzelmış ve diğinden Rus1arın yemden mubayaa ı-
dun her tarafında olduğu gibi İstan - merasıme ~ ::~· . z hu . ti 1 a~na çı. ar en ıan a fiatlar eski seviyesini bulmuştur. çin faaliyete geçtikleri duyulmuştur. 
buldaki Halkevlerinde de toplantılar o~unrnuş, Tur ının ususıye ve ölen hır balıkçı Fiatlar şudur: Ekstra birinci beyaz DERİLER: Deri satışları ehemmi • 
yapılmış, Türk dilinin diğer dillere a- dıl .1ça~ı~a~n e_.trafış~d~ ~on~;ans~r Kumkapıda Küçük Kuyu sckağında buğdaylar 6.20, birinci beyaz 6.1 O, yu- yetli surette artmaktadır. Fazla taleb-
nalık etmiş olmak gibi hususiyeti ve ve~. mıştır ... e!og u, ış 1

' eş . aş, a 5 7 numarada oturan Strati balık avla- muşak buğday 6, mahhitlar 5.20, eks- ler yüzünden umum deri fiatları yük · 
büyük ehemmiyeti, verilen konferans- d~koy ve Usk~.dar H~lkevlerır;-de de mak üzere sandalile denize açılmış, dö- tra sertler 5,30, sertler 5.1 O paradan sa selmektedir. Bilhassa keçi derisi üze • 
larla tebarüz ettirilmiştir. dıl bayramı munasebeti!e merasını ya- nüşte sandalın içerisinde birdenbire öl- tılm~tır. rine büyük satışlar yapıldığından fint-

Bundan başka, öz Türkçe şiirler o- pılmış, bayram kutlanmıştır . müştür. ~u~yene eden be:ediye "do~ - AR~A: <?eçen ha~tay~ nazara~ fi - lar hayli farketmiştir: Ekstra keçi d:. • 
kunmuş, konserler verilmiş ve bayram Halkevleri gece de elektriklerle do- ~~.n:. Stra~ının ~alb s~tesınden oldu - atlvar bır .miktar ~erılemı~se de pı~asa risinin çifti ı 90 _ 200 kuruşa kadar yuk 
güzel bir şekilde kutlulanrnıştır. natılmış ve dil bahisleri üzerinde mü - _gunu tesbıt etmış, defnme ruhsat ver - saglam gıtmektedır. Ve fıatların duş - selmiştir. 

Eminönü Halkevinde saat 17 de top sahabeler yapılmıştır. miştir. ınesi yüzünden ba.zı ı:ıernlcketlere ih- Bu deriler Amerika, Almanya ve çe 
---------· _.._ Eski kansını görllnce jiletle 

1 

racat ya.pı~asma ~.kan ha~ıl ol:rıak - koslovak alıcıları tarafından mübay~a 
venı·. lskenderun Son gu··nlerde üzerine hücum etti tadır. Nıtekim son gu~lerde Belçıka ve edilmi tir. Ruslar, İzmirden büyük mık. ı ~ Holandaya arpa sevkıyatı yapılmıştır. ş ~ . ld kl d da 

Kasımpaşada Zincirlikuyuda Taş - B ih t .. - .. d k' haft 1 tarda oglak satın a ı arın an ora Fazla palamut mektep sokağında 9 numarada oturan d a u rac~ ın ~n~~u~ e ~ ak~r - oğlak stoku nihayet bulmak üzeredir
6
-Konsolosumuz 

Yarın gidiyor 
s dık b d b . b 1 d v a evam e ecegı mm o unma a - T 1 k n ierisinin kilosu 4 7 _ 4 , 

Ç 
8 ' eş ay an erı ayrı u un ugu dır. Anadolu biralık ekstra arpalar uz ~ . oyu · · v · i· 

zkıyor on senelik karısı Yelina'ya Hamalba - 4 10 T k 11 4 15 _ 4 20 k _oğlak çıftı 14 O- 155, kuru sıgır dcrıs 
Şında sokakta giderken rastlamış ara- t · ' rlma ya çuva 1 

· · uruş nin kilosu 68 kuruştan satılmıştır. 
. .. ' an sab ıştır. 

B. Fintz 

Hatay'a ilk Türk vapuru yarın gi -

Palamut balığı son hafta zarfında 
çok çıkmakta ve fiatı balıkhanede 30-40 
paraya kadar düşmüş bulunmaktadır. 
Bizden oldukça külliyetli miktarda ba
lık alan İtalya balıkçıları son zaman -
larda yalnız iki gemi ile ve daha az ınik 
tarda balık almağa başlnmışlardır. İ -
talya balıkçılarının aralarında bir an -
laşma yaptıkları, daha az talep yaparak 
fitları düşürmek istedikleri an!aşıl -
maktadır. 

Buna karşılık olmak üzere buradaki 
balıkçılar da aralarında anlaşmışlar, çif 
ti beş kuruştan aşağı balık satmamağa 
karar vermişlerdir. Ba!ık fazla çıktığı 
zaman, balıkçılar, muayyen bir mik -
tardan fazlasını denize dökmekte bu , 
suretle fiatları istedikleri hadde tut -
maktadırlar. 

Son bir kaç gün zarfında da pala -
mut fazla çıktığı için, günde 15 - 20 ka
yık kadar balık denize dö~ülmektcdir. 

decektir. Denizyolları idaresi, Mersin Trabzon • İran transitinde 
seferini yapan Konya vapurunu İsken- memur harcirahlan 
derun seferlerine tahsis etnııştir. Ya - Trabzon - İran yolu üzerinde devlet 
rın kalkacak olan Konya vapuru İs - demiryolları ve limanları işletmcsı u _ 1 
kenderuna vardığı zaman acenta tara - nıum müdürlüğünce işletilen ve .. aitin 
fmdan tertip edilen merasimle karşı - tarifesi muayyen olduğundan, bu vol 
}anacaktır. .. üzerınde berayı memuriyet seyahat "e -1 

. Ücre~~~· ~ayasa kadar olan ucretler- decek olanlara verilecek yol masrafları 
dır. Degışıklık Y?ktur. nın kilometre hesabile değil bilet esma 1 

Bu . vapurla, Iske~derun, konsolosu- nına göre hesaplanması ve harcirah 
muz Fıruz da Hatay a l:ıar~..-et etmek - tahakkuklarında idare ~arifesinin esas 
tedir. tutulması lüzumu Malive Vckaıetin -

den defterdarlıklara bildirilmistic 
-----~ ..... .;;.;,;;;,~~:;.;:,;..;:.:.:._.: . 

IERTUCRUL &ADI TEK 
Bugece ( B E B E K ) 

bahçesinde, yarın 
( Suadiye pH'\jda ) 

DONANMA! 

larınd.~ bır munakaşa başla~ış, Sadı~ Çavdar piyasası da canlılığını mu _ 
bu munakaşanın sonunda 3ıletle cskı hafaza etmekted'r. Piyasaya arz az ol- Camilerin tamiri devam ediyor 
karısını sol kolundan yaralamıştır. Ya- duğundan gelen çavdarlar gerek değir- Geçen sene başlanan camilerin e .. 
ralı kadın hastaneye kaldmlmış, Sa - menciler ve gerek ihracat tacirleri ta- saslı surette tamiri işi bu sene <le :le .. 
dık yakalanmıştır. rafından mübayaa edilmektedir. vam etmektedir. Geçen yıl tamirlerine 

Mahhemelerde: 
FINDIK: Fındık satışlan henüz la- baslanan Azapkapı, SokuHu, Liıleli, 

yiki vechile hızlanmamıştır. Muame - Kıİıçali, Çarşamba, Mehmetağa, Yeni· 
leler ağır gitmekte ve satış!ar da ufak cami, Süleymaniye, Atikali, Eyüp ve 

Bulgar konsolosunun oğlunun ölü- partiler üzerine olmaktadır. Mahmudpaşa camilerinin tamirleri da· 
müne sebep olan şoför Geçen hafta içinde İsviçre ve Çe - ha bitirilememiştir. Süleymaniye ca -

Geçenlerde Pangaltıda Haylayfın koslovakyaya bir miktar ihracat ya - mii tamirinin neticesi de hayli zamana 
bahçesinden kullanmakta oldui1u kam- pılmıştır. Kabuklu fındıklar 17 - 18, mütevakkıf bulunmaktadır. . ,., 
yonu çıkarırken duvara çarphrarak du 
varın vıkılrnasına ve o sırada oradan 
geçen Bulgar konsolosunun oğlu 1 4 
yaşlarında Dimitriyef'in duvar altında 
kalarak ölmesine sebep olan şoför A -
gop asliye birinci ceza mahhımesinde 
bir sene hapse mahkum olmu~tu. Tem
yiz mahkemesi ·bu karan nakzetrniş, A
gobun muhakemesine yeniden başlan -
mış, dün kararı verilmiştir. Birinci ce-
1a mahkemesi, Agobu bu sefer 3 ay hap 
se mahkum etmiştir. 

,. Bu akşam 5 A K A R YA sineması 
MADY YUz ve sesi il~ sinema fRANCiS 

U utulmaz Aleminde kurbanlar vermek-
yıldız CHRiSTiANS ten geri kalınıyacak yıldız F A R M E R 

MEŞ'UM BADiN ru:7:'iik d:ı. ~~.ı:~~':. 
Prenses Bıbcsco, bu filmin senenin en iyi ve mnkeınmt>l olduğunu heyıın 

ediyor. lJAveten : PARAMOUN'r JURNAL Nyon konferansı ve ( 3 DAKlKA) 

şayanı hnyret öğretici bir film. Telefon : 413:H 1 

JOHNY W A YNE'nin lLK 25 KISIMLIK FİLMi 

Tekmili birden 

KD· SA L R TR Ni 
Bütün modern vasıtalardan istifade eden Haydut çeteleri. 

karşı karşıya 

Şimdiye kadar benzeri çevrilmemiş müt~iş film. 

BUGÜN ALKA~A~ 
Sinemasında başlıyor 

Tos vurup diş döken kabadayı 
Yenişehirde Kılburnu caddesınde o

turan Bürhanla gene o civnrda çalgıc1 
sokağında oturan Dikran arasında di.in 
bir kavga çıkmış, Dikran, kafa vurmak 
surctile Bürhanın dişlerini kırmış, ya
kalanarak mahkemeye ver\1miştir. 

G E C E S t 1~•-ıı:-. ______ iC'.lillll_. _________________ , 
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Trakyaya yerleştirilen 80,000 göçmen 
müstahsil hale gelmeğe çalışıyor 

Göçtükleri yerlerden alıştıkları ziraat tohumlarını da 
getiren göçmenler, bu tohumlardan bu yıl mahsul al
dılar. Edirnede, Lüleburgazda ve Çerkesköyünde 
küçük yağhaneler bile açıldı. Göçmenler Trakyanın 

zengin topraklarına ıenlik ~etirdiler 
J:dirne, (Husu -

si) - Son üç sene 
zarfında Romanya, 
Bulgaristan ve Yu -
goslavyadan Trak -
ya mıntakasına ge -
len göçmenlerin a - ~;,;j~~::Z..:.J 
dedi bu sene gele • 
ceklerle berabeı 

80 bini aşmıştır. 

Geçen yll ve bu yıl Trakyada 
15,000 fenni pulluk yalnız 

göçmenler için çalıştı 

- Her halde kış masrafı Hasan Bey - Tabii azizim. 
J'RZ masrafından fazladır Ha.. Kadınlar yazın birbirlerine 
An Bey.. çıplak vücudlarının .. 

Hasan Bey - Güzelliğile 

nisbet veriyorlar, masraf a
zalıyor .. 

Hasan Bey - Kışın ise 
giydikleri elbiselerle nisbet 
veriyorlar.. masraf çojalı
yor. 

..,.,. s 

Damadeden güzel bir görilflllı 

Tamamen genç memurlar tarafmdan. 
idare edilen bir kaza: Darende 

Antepte sıcaklar şiddetlendi 
Merhum kültür bakanı Necati aslen Gaziantep (Hususi) - Sıcakların 

Darendelidir .. Memlekete bağlı olan bu siddetle devamından sonra bunalan 
kıymetli ölü .. kasabasında çok mükem- halk, baharın serinlikleri başladı diye 
bel ve zengin eserlerle dolu bir kütüp- sevinirken gene birdenbire çoğalmış ve 
hane vücuda getirmiştir.. Kütüphane yazın en sıcak günleri kadar insanı bu
halen belediyenin bir odasındadır. Ve naltmağa başlamıştır. Bereket versin, 
burada bulunan çok kıymetli kitapl~ Gaziantep yeşilliği bol bir şehir oldu • 
arasında el yazması, tariht eserlere rast ğu için halk hararetten kolay koruna • 
!anıyor. bilmekte va bağlara, bahçelere dökül-

Kültür Bakanlığının himayesinde mektedir. 
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HADISIELIER 
KARŞDSONDA 

Alacaklı, borçlu 

Güreşçi~erimiz dün de 
7 - O galip geldiler 

Yirminci asırda iki cins insan var: Bir 
, cins borçlu, diğer cins de alacaklı! 

Kasımpaşalı küçük Emin, Balkan 
şampiyonu Yunan Birisi mağlup etti 

• 

' 

Dun ya şampıyonıu t"aşaT Yunanlı Taki bini saıto ile yeTe atıp tU§la yeneTken 
İstanbul mıntaknsı tarafından tertib bı:ışladı. Kaptığı kafa kol boşa gitti. Dev

edilen güreş müsabakalarının ikincisi re bitti. İkinci devre başlar başlamaz İz
dün Taksim stadyomunda İstanbul • Ati- zet hasmını yere aldı. Yunanlı köprüye 
na takımları arasında yapıldı. geldi. İzzet bu vaziyetten istifade ederek 

Bir gün evvel Belgrad atkımile yaptı- bastıra bastıra 11.50 dakikada tuşla galib 
ğı maçı 7-0 kazanan İstanbul takımı dün geldi. 
kadrosunu diğer bir kısım güreşcilerle 72 kilo: Saim - l\farko 
değiştirmiş olduğu halde bu müsabaka- Saim bir gün evvelki maça nazaran 
yı da 7-0 gibi büyük bir farkla kazanmış daha canlı göreşiyordu. Ayakta güzel o
oldu. yunlar yaparak hasmını yere indirdi. Ve 
İzmirde yapılan Balkan güreş müsaba- yerde bir kafa kol kaparak yedi dakikada 

kalarında ırıağlf.ıb olan Yugoslav ve Yu- galib geldi. 
nan güreşcileri bu vesile ile bir defa da- 79 kilo: Hüseyin - Kampaflis 
ha talihlerini denedikleri bu müsabaka- Yunanlı ilk dakikada güzel bir salto 
larda iyi bir derece almak için çalışmış- yaptı. Hüseyin bu vaziyetten kendini güç 
salar da bu sahada cidden büyük bir var- kurtardı. Fakat ilk devre, Hüseyinin gali
lık olan güreşcilerimiz giriştikleri işden biyetile bitti. Hüseyin üstte çalışmağa 
gene tam bir zaferle çıkmışlardır. başladı. Yunanlı her fırsattan istifade e-

- Bir de ikisi arası var! 
Diyeceksiniz .. on bin insan arasında bir 

tane böylesini gösterebilirseniz on bin li
ralık bir sened im1.alarım. 

1, 

I• 

* Alacakl~ya söylediler: 
- Borçlu ölmez, benzi sanmr! 
Alacaklı başını salladı: 

- Biz ölenlerini de çok gördük! dedi . 

* Borç para bulmak güçtür .. fakat iş bul-
mıık borç pc;.ra bulmaktan daha güç .. bu 
yüzden iş arıyanlar gündengüne azalı

yor, borç arıyanlar çoğalıyor. 

* Çocuğa sordum: 
- Alacaklı kime derler? 
Cevab verdi: 
- Babam evde iken, hizmetcinin ba

bamın evde olmadığını söylediği adama! 

* Yüz metre yarışında birinci gelen söy-
ledi: 

- Koşuyordum, bir de baktım; arkam
dan koşan alacaklım.. birdenbire hızla

nıverdim.. ve birinci oldum! 

* - Borçluyum! 
- Borcun ne kadar? 
- Kırk lira! 
- Ne ayıb şey .. 

- Borçluyum! 
- Borcun ne kadar? 
- Kırk bin lira! 
- Rica ederim bayım, rahatsız olma-

yın, buyurun, oturunuz! 

* Borçlu alacaklıdan kaçar, fakat alacak-
lının da kaçtığı biri vardır: Traşcı! 

* - Bu ay bütün borçlarımı ödedim. 
- Parayı nereden buldun? 
- Bir yerden borç aldım. 

* - Bana bir ödeme emri geldi. 
- Şimdi ne yapacaksın? 
- Mademki cödcme> emrini aldım, ar-

' 
~ 

1 . . 
. . . 

EyJUI 2'1 

Dünyanın en güzel erkeği 
Robert Taylor evleniyor 
Meşhur sinema yıldızı diyor ki: 

"Bence bir kadının mizacı saçlarının renginden daha 
çok ehemmiyetlidir. Tercih eyliyeceğ·m kadın 

bana herşeyden e\ vel "arkadaş,, olabilecek kadınd!r,, 

Acaba Robert Taytor kiminle evLenece~? 

Robert Taylor şimdi Fransada bulun-
n . ıktadır. Burada hayranlarından aldığı 
m, ·kttipların sayısı haftada 2.000 i aşmak
tadır. Genç artistin gelen mektuplar ile 
uğraşmağa vakti olmadığından bu iş için 
üç hususi katibe tutmuştur. Biri mektup
ları münderecatlarının nev'ine göre tas

nif ediyor, ikincisi kendisine bildiriyor, 
üçüncüsü icap eden cevapları hazırlıyor. 

çok arzu etmektedir. 
Robert Taylorun da bazı itikatları var

dır: 

Tasarladığı şeylerden son dakikaya ka-

dar kimseye bahsetmez, 

Filmlerini çevirmeğe mutlaka pazartesi 
günleri başlar, 

Dünkü müsabakalardan evvel ufak bir derek ayağa kalkıyordu. Hüseyin buna 
merasim yapılmış, her iki takım halka rağmen her defasında hasmını yere alı

takdim edildikten sonra büyük bir kala- yordu. Nihayet güzel bir künde ile 16 ncı 

balık önünde müsabakalar başlamıştır. dakikada galib geldi. 
tık ne diye ödiyeyim? .. Robert Taylora bir Fransız kadın mu

lsmet Hultisi 
--·---.. -·-.... - ................ _ .. _ harriri hangi kadın tipinden hoşlandığı-

Parmağında adi bir y;üzük bulunmak
tadır. Bu yüzüğü çocukluğunda takmış
tır. Kendisine şans getirdiğine çok kuv-

56 kilo: Biri' - Emin 87 kilo: Mersinli Ahmet - Solakis 
Kenana galib gelen Yunanlı bu maçı Yunanlıların en iyi güreşcisi kolay ko- geldi. Bu son müsabaka ile de şehirler a-

da kazanm<l~k 1·çı"n !::J"ddetlı" bı"r hu""cumla rıtsındaki müsabakalar bitmiş oldu. 
'$ lay büküleceğe benzemiyordu. On dakika 

Bu maçtan sonra Mehmedie "Mersinli 
işe girişti .. ve on dakika süren ilk devre- ayakta geçti. Bu arada Mersinli bir kafa 
yi galib bitirdi. kol yüzünden az kaldı yeniliyordu. Bu bir gösteriş idmanı yaptılar. 

İkinci devrede Emin çok canlı hücum- vaziyetten güçlükle kurtuldu. Balkan şampiyonasında büyük bir var-
larla hasmını sarsmağa, başladı. Yunanlı Devre Ahmedin lehinde bitıi. lık gösteren güreşcilerimiz hakkında dü

şüncelerini sorduğum Yugoslav güreş-
düştüğü köprüden güçlükle kurtuldu. Yerde ve ayakta geçen devrelerde Yu-

cileri kendi rakibleri hakkında şunları 
Neticede daha atak güreşen Emin itti- nanlı daha ziyade müdafaa ile vakit ge-

söylediler: 
fakla galib geldi. çirdi. Neticede Ahmed ittifakla galib i-

Kenan - Çok iyi ve cesur bir güreşci-
61 k ilo: Yaşar - Filipidis lan edildi. "ir. Henüz fazla tekniği yoktur. 

Bu sikletin en sag~lam gu··reşcisi olan Agı- r siklet· Çoban Mehnıet Cardis 
· ~ Yaşar - O Berlinde olduğu gibi hala 

Yaşar sıkı hücumlarla hasmını :zorlıyan Yunan takımının en zayıf güreşcisi 
iyi bir şampiyondur. 

bir oyunla işe başladı. Fakat ilk on da- Çardis adeta Mehmedle güreşmek iste-
Yusuf Aslan - Çok çalışkan ve girici 

kika berabere bitti. miyen bir şekilde uzaktan dokunup elini 
t bir güreşcidir. Bununla beraber bütün 
kinci devre başladıığ zaman Yaşar ateşe değdirmiş gibi hemen kaçıyordu. 

maçlarını puvanJa kazanmaktadır. 
Salto tecrübelerine ehemmiyet veriyor- Halk bu vaziyete katıla katıla gülmeğe 

b 1 
Ankaralı Hüseyin - Ayakta yüksek 

du. Nihayet salto almağa muvaffak ola- aş adı. b" ·· "d y d d . ·· d f 
k d 

. . . . ır gureşcı ır. er e aıma mu a na yaP-
rak 14.41 daki a a galib geldi. . Bır s~ç:arsı~ ~ekır~e, ıki sıçrarsın çe-

1 
maktadır. 

66 kilo: İzzet • Polihroni kırge gıbı rakıbıne nıhayet sarılan Meh- M t f 0 . . .. 1• b.l k b" 
t . . . . us a a - nun ıçın soy ıye ı ece ır 
zzet Yunanlıyı ezer şekild~ sarsmağa med bır kafa kol ıle 2.22 dakıkada galıb .. .. - kt S - kk 

1 
k 

11 
-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r ~rom~~ u~ ~u anıwaı ı~-: -~,..~--~-ı reşiyor. Çoban Mehmed - Mehmcd her zaman " 0.. ~ , u" L 1. S LE R 1. . :~:.ük kuvveti ve cüs···U· iş görmckt .. 

'2 ~ _ . Yunanlı güreşcilerin pchiivanlarımız 
hakkındaki düşünceleri ise şudur: 

iki kadın arasında 
Bir erkek 
Adı M. A. harfleri ile başlıyan bir 

okuyucum bana şöyle bir sual soru
yor: 

- Farzcdiniz ki 12 yıl evvel evlen
diniz, aradan iki yıl geçtikten sonra 
bayat icabı taşraya gittiniz, karınız 

mühim bir vazifedeydi, burada kaldı, 
siz gittiğiniz yerde bir müddet yalnız 
yaşadınız. Derken önünüze melek gibi 
bir kadın çıktı, tam on sene onunla 
evli gibi vakit geçirdiniz, derken ka
der sizi tekrar İstan bula getirdi, o ka
dını da alarak geldiniz, onu bir baha
ne ile bir akrabasının evine yolladınız,, 
kendiniz karınızın yanına gittiniz, 
şimdi ne yaparsınız? 

Vaziyeti birlikte 9, 10 yıl yaşadığı -
nız, o mel~k şeklinde gördüğünüz ka
dına söyleseniz ö1ecek, söylr:meseniz 
vaziyeti idare etmenin imkanı yok .. 
diğer taraftan zevceniz siz yok iken 
bir evlatlık alınış, bütün muhabbetini 

ona vermiş, sizi unutmuş gibi .. ne 
dersiniz? 

* Bu okuyucum içine düştüğü müş -

kül vaziyeti maalesef kendısi hazırla

mıştır: 

ı - Bir erkek meşru zevcesinden 
10 yıl müddetle ayrı yaşayamaz. Ya -
şadığı takdirde, hele çocuğu da yoksa 
onu unutmuş, onun tarafından da u -
nutulmuş demektir. 

2 - 10 yıl sonra vaziyet tazelenme
seydi bu şekilde devam edip gidebi -
lirdi. Fakat şimdi dert açılmıştır. 

3 - Bu erkeğe 10 senedenberi refa
kat etmiş olan kadına hakiki vaziyeti 

anlatmakta fayda görmüyorum. Yapı

lacak şey meseleyi 10 yıldanberi ayrı 

yaşamaya alışmış olan zevceye bütün 
çıplaklığı ile anlatmaktır. San~rım ki 

makul bir kararı ondan beklemek 

mümkündür. . 
TEYZE 

Kenan - Kendini çok iyi ınüdaf aa e
den bir güreşcidir . 

Yaşar - Her zaman hiicum yapmakta 
ve yakaladığı ilk oyundan istifade etf. 
mcktedir. 
Ytısuf Aslan - O da Yaşar gibi hasmı

na göz açtırmadan hep hücum ediyor. Bi
raz hırçın olmasa daha iy4. 

Ankaralı Hüseyin - Hariçten görün
düğü gibi değil, çok dayanıklı bir güreş
cidir. 

Mersinli Ahmed - Sağlam, dayanıklı, 

rıeş'eli ve her zaman hücum yapan bir 
güreşcidir. 

Mustafa - O tahminden fazla kuvvet-
li. Ben bir oyununu gördüm. Ama onu iyi 
biliyor. 

Çoban Mehmed -r Onun büyük kuvve
tini ancak ben takdir ediyorum. 

Yugoslav kafile reisi Rihter: cBalkan 
müsabakalarında bütün neticeler çok 
doğru olarak sahiblerine verilmiştir.> 

Yunan kafile reisi Vekusis ise: cFin
Iandiyah antrenörün mevcudiyeti Türk 
takımında bu büyük farkı bize de göster-
miştir.> dedi. ÔmeT Besim 

"nı sormuş, san'atkar şu cevabı vermiş -
tir:. 

c Ben, sarışınlardan da, esmerlerden 
de, kızıl saçlılardan da hoşlillllrım! Ben
ce kadının mizacı saç~arının renginden 
çok daha ehenuniyetlidir. Tercih eyle
.diğim kadın carkadaş> olabilecek ~adın
dır.> 

Robert Taylor, sinema san'atkarı olu
şuna çok memnundur. Başka hiç bir mes
lekte gözü olmadığını söylemektedir. 
Şimdiye kQdar yapmış olduğu rollerin 

hiç birini tam manasile beğenmemekte
dir. 

Greta Garbo ile çevirmiş olduğu cLa 
Dame au Camille> filmini özenerek çevir
diğini söylemiştir. Bu film hakkında mü
nekkitlerin ne düşündüklerini öğrenmeği 

vetle kani bulunmaktadır. Hiç bir vesile 
ile yüzüğü parmağından çıkarmamakta
dır. 

Sporlar içinde en fazla tenis ile binici
liği tercih etmektedir. Danstan da çok 
hoşlanır. 

Mü~iği çok sever. Müzik için: 

c - En kıymetli arkadaşımdır.> demiş
tir. Güzel piyano ve viyolonsel çalar. 

Gene ayni Fransız muharriresi izdivaç 
edip etmiyeceğini ve izdivaç hakkında 
ne düşündüğünü sormuştur. 

San'atkar şu cevabı vermiştir: 

c - Size bir şey söyliyemiyeceğime 
cidden müteessifim. Çünkü yakında bu 
hususta bir karar vermek üzereyim. O 
vakit ne düşündüğümü anlıyacaksınız 

tabii.> 

Myrna Loyun tavsiyeleri 
Evli bir kadın ne kadar gayret ederse etsin 
diğer kadınların rekabetlerini IJ.ııliyemez 

Tanınmış, güzel sinema yıldızlarından ı • 
Myrna Loy bir sene evvel Paramount 
kumpanyasının müdürlerinden Arthur 
Hornblow ile evlenmişti. 

İzdivaç hayatından çok memnun bu
lunan sevimli yıldız, evlilik hayatında 
saadetin ne suretle temin edilebileceğini 
şöylece anlatmaktadır: 

c - Evli bir kadın ne kadar gayret e • 
der ise etsin diğer kadınların rekabetle
rini önleyemez.. Onun için her ieyden 
evvel rakibeleri kadar güzel ve ıık olma
ğa gayret etmelidir. 

Evli erkeklerin başka kadınlara karşı 
daha iyi muamelelerde bulundukları, on
lan daha hoş gördükleri doğrudur. Ka
dınlar kocalarının bu hallerini bir dere
ceye kadar hoş görmelidirler. Çünkü bu 
haller izdivaç hayatının tuz biberidir. 

Fakat czevce> kendi güzellik, ve cazi
besine kani bulunmalıdır. Kadınlar ev
lendikleri gün hemen saadete kavuşa

caklarını sanırlar. Saadet o gün pek bu
lunmaz. Fakat saadet için sava§ izdivacın 
ilk gününden itibaren başlar. 

Myrna Loy'un en son resmi 

Kadınların çoğu ocaklarına daha fazla 
merbut bulunsalar, daha fazla merbut 
bulunmağı bilseler emin olunuz ki bo
§Snma vak'aları çok azalır.~ 



Rıdvan a.d1111ah i
le pn~llJml• ar -
bdaftık. Çok •nglıı 
bir ailenin ooculıı ol -
muma namen benim 
pbl pzeteelllk :rapı -
:rorcta. İlrlm1s dl abı • 
ta m'lllıblrt idik. zam • 
ta lflerlne meratmm 
blzl, bllhaua Rıdvan 

Badullabı abıta erki
m lle dOlt J&pmıftı. 
Rıdvau Sadullah nadir 
denecek blr seki ft 
nüfuzu nazar aahlbl .. 
dlr. Bu sayede bir çok 
esrarlı abıta ftkua -
tını halletınlf, böylece 
zabıta erklnı De doat
ıutu blr kat daba an -
mlftı. Rıdvaıı Sadul -
lah ı.baauım Mmtın.. 
den llODI'& bınöllı btı
:rük Mnetbı bqma ge
çerek ııuetecWll bı -
raktl. Beni f,le kendi -
llne Telrlll amar :raptı. 

* Satl~-
den Bellnltll Btlantl 
beyin intihan haberi 

... :A . 
. cSoa Potta. mn abıta romanı • a 

&VALİDE SULT~ 
DANLIGI CEVAD 

FEHMi 

ıueteıerde bllJtlt ııtı- RadNtl Sadullah, halayık Gültere IOf' du: cBeyeffnidi okurken gözlük kullanır mıt1clı Jcınm?• 

A merikada çok garip bir dava .. -
Uç kardeşde "Generali 
ben öldürdüm!,, diyor 

Kansının katili olmakla maznun General, hükumete 
birçok defalar bq vurarak "Beni hapsedioiz kanmın 

kardqleri beni .öldürecekler " diye yalvarmıı 

rültü toJ)&l'llUftl. İntibaı lhUmaU ayıt IÖ -ı hazırlanan bir adam yazısına bir hüs-ı Serkomiser sordu: 
rültl1orda. tndea. utmlrtr w mlaltiman bir nühat vazifesi yapıyormuş gibı bu de- - O sırada beyefendinin vaziyeti HAdise Amerikada cereyan etmi§tir. 1 retmifler, sonra kolkola girerek polis lı:a-
adam olan BDımtl beJ IDUbar edebilir DılJ- rece itina eder mi idi? nasıldı? Kentucky'nin askeri ~aliltlfni yapan rak.oluna gitmifler, komilerin önünde 
~ı:-~ıan..: ~ = 1h.,.; Serkomiser Osman bir yandan yazı- _ Anlamadım beyceğizim. ıeneral Denhardt viliyetin en güzel ka- yanyana dizilerek., iiçü de bir ağızdan: 
kansı JrMmm da mtlbendll thaan beJ adlı haneyi tetkik ediyor, gözleri açıp ka- - Yani heyecanlı mı idi demek isti- dım sayılan Madam Vema Taylor'u öl- cGenerali ben öldiirdüm!• demi§lerdir. 
btr :reİent ftl'dl. Möhendll l:ban beJ blctıae pıyor, bir yandan da merkez memurile yorum. dürmek suçile muhakeme edilmektedir. Uç kardet katillili paylapmıyacakla-
cecest Btmıl lleJID ~ ldltlrln- diğer memurlara sualler soruyordu: - Hayır, her ıamanld gibi idi efen- Davasının ikinci celsesinde bulunmak ii~ nnı anlayınca en pek ıözliileri: 
:U ım.:::~~ Baw!:':e°ı!:ır!: - Yazı kendisinin yazısı m\? dim. Daha doğrusu fark1.nda değilim. zere bu. Jebft gelen general, bir otelde - Denhardt'ı ben öldürdüm. Muhake-
delll m21d1 - Evet, zevcesi derhal tanıdL Müte- Eğer olsaydı farkederdim, beyceğizim. gecelellllf, ertesi sabah, avukatlarile D menin bir celse daha uzamasına taham-

Sonra btlh•- bir bafb llbep ıttphelerl hassıslar ~ Jniişabehet bulunduğunu Gülterin isticvabı Rıdva:ı Sadullahı nllflDak. için onlann bulunduldan otele mill edemiyordum. Onun çoktan asılma-
daba falla ~ tasdik ediyorlar. hayli alAkadar etmişti. Kitıtplan b•ra - dolru yol almıftır. Tam caddenin orta- 11 lcab ettiiine inamyorduk. Zira kız kar-

Böml berin kansı Hlan Nunm!ft Kev- - Doktor ölümün kaçta orduğunu karak serkomiser Osmanm yanma gel- 11Da gelince, bir tarafa gizledikleri oto- de§imizi öldürmilftil! Ciemiştir. ::.= ..:::0,:11': = :::U: söylüyor? mişti. isticvap devam ediyordu. mobillerinden üç kip fır~ ve gene- Ortanca kardeş: 
•tı:rorda. 'l'Utld JrıJmeU olan bu "fJalara - Gece bir ile iki arasında. - Beyefendinin kullandığı tabanca- ra1 ile avukatlannc:lan bırtnin üzerine - Apbeyim onu &düremezdi. Zira ya. 
bir oet ıaUlıl9 tılmııfU. BllDI bey de ta - - Yaradaki kurşun bu ta'Qancanın yı ıanıyor musunuz? doiru yiirümü§lerdir ve her üçünün nınrla tabancası bile yoktu. Onu ben öl-
Jlbler mumda idi. Talllllerlll IMlaluna lfl- kıqunu mu? - Hayır efendim. gözlerinde kız kardqlerinin hayali, kalb- clürdüm! diye haylanmf, doktor kardef 
::b'"~n11r~:ra: .. ::--eı Abclii1:zı~ - İlk müşahedelere nazaran evet, o- - Nasıl olur. insan bunca SPtıelik e- lerinde katili öldürmek arzusu doludur. ::~~~urdana homurdana fUDJan söyle-
" •tl'MIJll tadbl bir -.! .... ~ gia~ t.opsi yapılınca kat'i olarak anlaşıla- fendisinin tabancasını bilmez olur mu? Denhardt bunlann fena bir niyetle --1-

--..... be d - Kua kesiniz, her ikiniz de Den-..,.ıudaD lılıılnde Pdl o1mu1 lhttmall se- cak. - Beyefendinin tabancası yaz ır geldiklerini görünce koprak kaçmıya hardt'ı benim ö1dirdQümü pek iyi bi-
bep ~ J'ab& Dideme andal be - Mektub yazıhanenin üstündeki ve daha büyüktür. Bu ona benzemi • bqlamlf, arkaamdan tabanca sesleri duy- lirsili!l ya.. artık bıçak kemite dayan-
:-ın~ıe;, •.:-~~ hokka ve. kalemle mi yazılmıf? yor efen~. .. mut ve ımtuı~ yedi kuqıuı )'arUı ol- vurd 
IPWllN • llDl'ba .. maTI p.. - Evet. - Ha, şoyle söyle ... Demek bu Hus- dufu halde kafMI atabUdiif cM1 bpm- m:· um.. 
ıwı 1ı1r adam tuat1n11an ..u • _._ ivdekilerin ifadeleri alındı mı? nü JeylıJ. tabancası değil nın 6nünde ,ere yılalll'~f. ~_...,•ilinden =dıklan !_~de pfak sökün-
rlldlll w mt.e aklala anlafl1ılufliL - Alındı. - Bilmiyorum, ben görmedim efen- pçmiftir ~ ar ·~ um-.ı yapan bu brele,. 
tp WMtı Blml a., ~ teblr _ B1r cinayet olması ihtimalinden dini. · • · · !erden her ~ bttl suçile mahkemeye 
tdUdlll &uBıılllia lılr lb ....ı mUh&r edl _ , , _ Kşrdeılerden doktor olanı. h1DC1n1, verilmiflerdir. 
JOl'da. 111.rJe a.a bldillft IDUbar deı·W _ şilphe etmıyorlar mı. ..Serkomlseı', Rıdvan Sadullaha dön - pyzuu yenemyierek, tabancaşuu avuUı-- General, kadını CHdörmedilbıf, onun 
JWda. - Hay~. du: . . te tevcih ebnif: cSeni köpek seni, katili bzaen öld61Clni iddia etmekte idi. Uç * . - Ya sız? - Benım so~ ~ttı, hocam! müdafaa ederafn ha!• diye atq etmek la- brdeşµı. kendini vuracaklanndan 
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0 ,..ı. lllllftD 8achdlah Be ahftltımı- - Biz de b1r şey bulamadık. Eğer anlamak ıstedijiııız bır feY var-- terken brdeılerden ortancaq buna ma- dar korlan•w.h• ld ı.- ketel dli 
• __.., - llll'lt•ıın ......, b6clllell - Hadiseden sonra dışarı çıkan ol- • buyurun. lm . n... "'""".. ' ..., er a yeye 
battJ'da .. dllılld t.aMfıtı 4*amqa.-. .. d m ' R d Sadullah başile teşekkür et- ~ ~ Uf, bunun üzerine, ~ brdet hep .münaat ederek: cBenf hapeedjnfz; yot-
lamlf&am. ...... ıea.ı. takb w elu&7-' u u ·. . , . . ı van . . .. birlikte, ıeneralia .celedine yaklaprak: • bu adamlar beni sal bıralmııyaCak-
........ : , nı Qçzzsn a ıHIJ Mıdlle-- :- Bı~ ışe vaz ıyed et!ığimiz zaman t~ten sonra ~etçı kı.za döndu ve engin bir haz ve sevfpç ile eaetlerioi ıey- larh diye Y•Wannıftı. 
il &ahldlmtma -.ar tdQdlllol. llnDlr6ri"' - niühendıs İhsan Beyi köşkte bulama- hiç te hususi bır alika ifade ebniyen, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
ne ptmedlll BMhaD Sadallabl l&mıtk üte- dık. lstanbula inmiş. Maamafih bir sa- rast~ele .~ına ge!en bir tak1m sual • gözlük hikiyesi bi7.i. o kada! sarmamış-ı smın eşyalarmı satan kadın, müntehir 
~~ bptnmftl Jd, bpı si- at evvel geldi. . . . . ' lennış gıbı so~ga başla~~· .. tı. Eğer sualleri soran Rıdvan Sadul • Hüsnü Beyin kansının kaTClcşi, iki saat 
Unln llddetle pıındılJm dQdak. Bunu bir - lstanbula nıçın ınmış. - Beyefendı okurken gozluk kulla lah olmasaydı, bu mükllemeyi geveze- evvel, Maçkadaki apaı:tımanda mavi 
bdın cJlbla lll!dp nu. hlmls birden 1ror1- - Müstacel işleri olduğunu söylü- nır mı idi kızım?.. . lik telikki edecektik, fakat onun enlgözlüklü adam tarafından yaralanan 
dara flrl&cl& Bin bPQI ..- .,. milvue- yor. . - Evet beycegızım. göze görünmiyen, en ehemmiyetsiz ip ~kadındı. 
n.-NP.'J ılı ldr .ıa.. 1llcmd1aD1m Dil - - Şimdi-berns ~ada :aı1? - Hidise gecesi odaya girdiğin za - uçlar..ndan en 6uyük halcikatleri ıne,- Rıdvan Sadullahıft hakkı vartlı E • = ~_:::;:.:ı, k:::.-x::u: - _ l:vel . .. . ~~n k~ndis~ k~~~~ oku:~e~ gördil - dana çıPrdığım roiit~d~t .defalar renköy hadiaesi mwamrnayı aydınİatı • 
dan eııama dllnmlt bir balde .odur, mavi - Ali, ev halkı ıle ~ de ~orüşmek. ıs günü soyledin, gozunde sozluk var mı gördüğümü% için !fes çıkarm·yor, onun yordu. 
1611Wil a••• JllDl tart.anmsı. dedl ve tiyorum. Evveli lıizmetçılerden ışe idi? ne düşündüğünü anlamak için tekm!l 
baJlldL BJplde mtmdan ıaraıamıtlardı. başlıyalım. Sonra mühendis İhsan Be- - Tabii vardı beyceğizim. kulak kesilmiş dinliyorduk. 
Derhal ea ıam balt.alleJ9 blcbrdık. K!m - yi, en sonra da hanımı geti:-ininiz. - Peki kızım. !3ir ~ual daha' Beye - Kitabın meydanda olmad1ğl anlaşıİ-

_,_ 
AYDINLICA DOGRU :;. ':'ıı ~ ~ı! Müddeiumumi ile ben bir.er sandal - fendisinin okudugu kıtaba dikkat ettin dıktan sonra Rıdvan Sadul1ah artık so-

btrl lotmd Iııa&m ~ ...:.': .:Cc11 Au yeye oturmuştuk. Rıdvan Sadullah iç- mi? Görsen tanır m~sın? racak başka bir şey kalmadığını bir işa- Ahçı, bahÇif8n ve arabacıdan sonra 
beJdeD .. ..,.,..,,,. .,.......... IDylilyordu. leri tıka basa kitap dolu caıplı dolap - - Hay hay efendım. Beyefendi son retle anlattı, tekrar yanımızdan uzakla- köşkte oturan ikinci halayık Letafet 
f1I halde mMl tılfsllkll adam mreden et: - lar önünde geziniyordu. Serkomiser günlerde bu kitabı hiç elinden düşür. , prak duvarlardaki resimleri tetkike kadın içeri getirildi. Gültere nazaran 
mlt. D8lll -. llUDllU?· ama SadpD•b Osmanın .maiyeti ile arasında geçen müyordu. başladı. hayli yaşlı olan bu kadın vücutça ve :=: ::. =-~~re.:.: JNikileme1i dinlemediği. anlaşılıyord~. _ Ali! Bak bakalım kızım camlı do- Hizmetçi Gülterden soma sınsile barekitça onunla tam bir tezat teştr.ıl 
mm 1MaJMı1 ....,... ........... ld ba ı.ıe - Arada sırada eline bir kıtap alıyor, bır laplarda bu kitabı ))ulabilecek misin? bahçıvan, arabacı ve ahçı dinlendiler. ediyordu. İlk gör.e çarpan teY vaktile 
ltleJI de • ..._ Mm • _.,..lacakl• kaç sayfasını çevirdikten sonra tekrar Hizmetçi kız hiç tereddüt etmeden Hiç birisi bir şey bilmiyotd.u. Bahçe - çok güzel bir kadın olduğU idi. Beyaz 
.:1 ini •:'~':, ~.::.:ı-;r:; yerine ~yu~ordu. .. . . sağ ~ _doiru y~dü. Camlı ~o~P: d~ki bin~aa ~tw:ıyorlardı. Hiç bir şey saçlar~, burUşmQf ~dine raP;en ha-
?teJID :._ ..-_ OllalD .......... ~- İçeri ilk gıren Gulter ısımll halayık lardan bırınin kapağım açarak ildııcı gomıemıf, hıç bır şey duymamışlardı. li da guzel denebi~. U~ bır bo • 
tüplaaaeJe ,.._. lltlnfilblr, JMthau..mın oldu:. 30-3S yaşlar~da -~~ar ~ar~. rafa baktı. Ahçı odadan çıkmağa hnırlanırken yu,. koyu ac:1verı_ lri gozleıı var~. Çeb: 
~ 11İ11İll 1Dladeld itineD1 aa,.... Abdulmuttalip Beym buyutmesı idi. - Kitap daima burada dururdu efen- Rıdvan Sadullahın seslendiğini duy - resinin şekli zekı, kurnaz ve mustehzı 
DDkl QlllUI._ Efendisi ölünce kızlarından Hüsnü Be- diın dedi. Şimdi yok. duk: olduğunu anlatıyordu. Gülter ne kadar 

(R- , __ .ıq.) yin kansı Nazan ile oturm'1yı tercih et- __:Emin misin? - Ahçıbaşı, bu resim kimin resmi - heyecanlı ise, o da o kadar soğukkanlı 
--. mişti. Zayıf, çelimsiz bir vücudu, sap- - Burasını her gün ben temizlerim dir, tanıyor musun? idi. Hatta lüzumundan fazla so~ukkan-

Yazıbanentn illtüDde. bir hokka Jra .. san bir suratı vardı. Fazla heyecanlı efendim, bilmez olur muyµm. Kırmızı Ahçı yaldızlı çerçeveler i~:ndeki aile lı görünüyordu. 
lem, Ubribar ve irl taneli bir tesbih, görünüyordu. Kansız çehresi b r kiğıt meşin kaplı bir kitaptı. fot.oğraflarına doğru yürüJü. Rıdvan Serkomiser suallerine başladl. İfade
güm6f bir llpra tabikuı ile ger gibi bembeyaz olmuştu. _Başka yerde olmasın, öteki rafla- Sadullahın parmağı ile işaret ettiği si- sinden onun da Abdülmuttabp Beyın 
~hribar bir aiJzlık ve bir de nıiınte- Hidise gecesi ev halkından Hüsnü ra bak. mayi derhal tanıdı . . . halayıkla??~an olduğu ~nlaşı!~!· Yal-
hidn baaJd:llı :melrtub bulunuyord': Beyi en son gören bu kızdı. Hüsnü Bey - Zannetmem efendim. Beyfendi ,.._ Kevser .Hanım, dedı. Bızım ha - nız efe~~ıs~ y~ Gulter gıo ço -

Mektubda: •YllfUllÜtaD bıktun, olft- yemekten sonra kütüphaneye çekilmiş intizamı çok severdi. Her. şeyi yerli ye- nımın kardeşı... cuk degıl, y.etışm~ir kız oluak gel-
milmdm ..._ me11'111 deifldil'» keli- saat ona doğru zili çalınışt1. Zil sesin~ rine koyardı. Me~lda ben de yaklaştım. Gösteri - mişti. Bütün hayatı onun yanında geç-
meleri okunuyordu. Gülter koşmuştu. Beyefendi büyük ka- _ Canım, sen bak bakalım. len resme baktım ve derin bir hayret mişti. Abdülmuttalip Beyin ölümünden 
Yazıhanenin etrafına t.oplann1ıştık. napeye oturmuştu. Elinde bir kitap var- Genç kız bütün raflara göz gezdirdi. içinde bağırmamak için kendimi güç sonra Nazan Hanımla kalıiuşt~. HAdıse 

Mektuba allJra ile baktım. tık nazan dı. Halayık içeri Fin<:e ckwm bana Ki .. ~ mr olmuştu. uptettim. batkmda hiç bir py bilmiyordu. 
dikkatimi celbeden "1 çok munta-..ı bir bardak vişne fll'betl yap!• •tftl· Dolruamm ilteJRDiz bu Jriaf w Kevser Jlanun, BoiBziçbadeld ;Jah - f Arı.. '*9) '* PJd!cll ,.Miüj .... ~Garı. 
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Geçen bilmecemizde kazananlar lltVeWEWJ 
11 Eylfil tarihli bilmecemizde kaza - 4 de Şükriye, Siverek P. T. T. şefi ko.rdeşt Candan istekler daima 

yerini bulmuş sayılır 

Türkiyedeki Hataylılara ilan 
Dahiliye Vekaletinden: 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babalan Sancak arazisl dahilinde 
doğIJlUI olup da, Sancak Statüsünün mer'iyete gireceği 29 teşrinisani 1937 tari-

nanları aşağıya yazıyoruz. İstanbulda Supb1 AkınCL KİTAP 
bulunan talihli okuyucularımızın he - 1 ıncı mektep 31A dan 88 Nezih Erkal, 
aiyelerini Pazartesi, Perşembe günleri Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi 14 de Ce
bizzat idarehanemizden almaları la - mlle ÖZdağ, Kurtuluş Karakol sokak 25 de 
zundır. Taşra okuyucularunızın bedi - Nlzameddln, 44 üncü mektep 86 S:ıllha Tez
yeleri posta ile adreslerine gönderilir. can, Cağaloğlu Hamam sokak 4 de saıme 

Tezcan, Anakara Atıfbey mahnllesl No. 1113 

Harrebolu.
dan Ali Can imza.
sile sonıluyor: 

F e 18.ketteıı 
kurtulup borçLı • 
nmı ödiyebilecek 

hinde 21 den aşağı yaşda bulunan kimseler, bu statünün 12 nci maddesi ahki
mı mucibince, Sancak vatandaşlığım iktisap edebileceklerdir. Bu şartlan haiz 

olanlardan Sancak vatandaşlığını iktisap etmek istiyenlerin 29 Teşrinisani 1937 
deıı itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. ~3486, c6329, 

8 1 R K O L S A AT 1 de F. Tunç, Ankara itfaiye meydıını Soysal 
Ap. altında kahveci Mehmet ellle Şükrü, An

fstanbul erkek lisesi 3/A dım 62 Ahmet. karo Samanpazar Öksüzce mahallesi Çadır-
KOKULU SABUN c~u sokak :&8 Cemil, Slverek önyüzbaşı İr-
<Son Posta marbh) fan Seçeroğln Turan Beçer, Galatasaray ll-

Kasımpnşa orta mektep 1/J den 330 M. sesi idare memuru Nuri oflu İhsan. 
&at, İstanbul ticaret llses1 1153 M. Nuri, KART . 
Konyn encümeni dalmt üyesi Ömer Baysal Foça nüfus M. Galip tm J'ale, İzmir Iki -
oğlu Saclt Samsun Dl Amerikan kumpan _ çeşmeli Hacıhamza çıkmazı 34 de Enver A-
yası Cahit Ame. takan, Fevzipaşa Ş. 51 tefi .Adil kızı Şükran, 

DİŞ :MACUNU Çamlıca Alı:_mdnl caddesi Imam Ethem so-
Cağaloğlu Mollafenarl sokağı 42 de Ma- kak 8 de Sureyya, Keskin Jandarma l"omu

clde Uzunknya, Çırçır Hacıh:.ısan sokağında tam o~lu Bedrl Esen, Dlyanbekir Tayyare 
18 de Enver ~lktaş Muradiye mahallesi alay tamirhanesinde Bekir oğlu Yaşar Ak-

, nım, Elftzlz Taşmağa7.a sokak 42 de F. Şen-Kağıthane yokuşu l5 de Mehme; Erctlment, gül, Heybeli ismetinönti caddesi 13 de Asü-
Burs:ı orta mektep 620 Cem.il ÖZgergln. man Eraşkın, Karagüm.rük Karaba§ Melek-

DİŞ FIRÇASI hoca caddesi 43 de Fehmi. Zonguldak Asma-
. (Son Posta markalı) ocatından Hasan ça'VUI <*lu Mehmet Kı -

Ankara ÖZgen M: Demir sokak 34 Mn - z:ııay, Bursa tız öğretmen okulu Nafia Şim
zaffer, Ankara Leblebicl mahallesi Yenice şek. 49 uncu mektep 42 Muzaffer, Bandırma 
sokak 48 de Neriman Akcabaşı. Beyoğlu Halkevtnde cevat umut, Kumkapı orta mek
Kuledibi Yazıcı sokak _estihanınmda han 16 tep 229 Kemal, Beylerbeyi Çamlıca caddesi 
da Silha Saydanbay, lstanbul erket llsesf S8 de Sadiye, Kayseri tapu katibi Hamza 
5/A dan 385 Ekrem Olguner. oğlu cabtr, Ankara Kırııs M. Güner sokak 3 

ALOMİNYOl\f BARDAK de ümıt, Sivas Jnhlsarla.r satış şubesi Amlrl 
(Son Posta batl!'&lt) oğlu V. özer, Ankara Kayq kapsul Bb. 204 

Cağaloğlu Nuruosmaniye caddesi 4 de Sı- de Kemal: Menemen hiikfımet karfwnda 
dıka ÖZdoğrn, İnönü tız llsesl 2 ncl sınıf Muakkip Ismall Haktı kızı Muammer, Top
Masume, Kumkapı orta .mektep 1/L den 284 hane Örtmealtı sokak 1 de Feriha T~m!z -
Hurşlt Sivas, İstanbul erkek llsesl 4/A dan soy, Tarsus Hayat eczanesinde Ali Dönmez, 
985 Tevfik Aybars. Menemen Kubllfıy mektebi 5 den Mukaddes, 

MÜREKKEPLİ KALEM ŞehrenıinI Yayla. caddesi 25 Ce İkbal, Top
kapı Arpaemlni yokuşu 26 da Şükran Ak -
soy. Tarsus sebzeciler arasında 70 de kah -
vecl Bay Ahmet oğlu Abdüsseıtım, Yalı cad
desinde sebzeci ve meyvacı vasıtaslle İs -
rnnll. İzmir Buca istasyon caddesi 45 Ldtıte 
Uıman, İzmit harp sııtih ve vasıtal!lrı K. lığı 
birinci şubede Veli kızı Hatice, Uşakta tüc -
cardan Münip Erkara. oğlu Kemal Erkara, 
Balıkesir MarUı mahallesi Medine sokak 9 

(Son Posta hatıralı) 
44 üncü m~ktep 4/ A dan 134 Nermin, İs

tanbul lisesi 1/E den 864 NeJat Özdağ, 44 ün
cü mektep 311 Bürhan, İstanbul ticaret lise
si 1H4 Cemaleddln. 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Süleyman!ye Mehmetpaşa yokuşu 17 de da Ertuğrul, Sivas sıhhiye dairesi bitişiğinde 
Memduh, Nunıosmanlye caddesi 4 de Blr- evde 7 de Rüveyde, Tozkparon Tepebaşı cad
ll.k evinde 3 üncu kat Salih Tezel, Karagüm- desi 38140 Behar, Ankara Hacettepc Yol
ruk 27 inci mektep 70 Mualla Kurç. Ankara daç sokak 40 d:ı. Eşber, Kays!!rl - Ayniyat 
Orman çl!Uiğl 10 uncu yıl yatı mektebi 33 teftiş komisyonu Ziya <>Rlu Nelat. Ankara 
Hamdi, Nevşehir orta mekt:p _ 527 Turgut Doğnnbey mahallesi Andaç sokak 12 de Kor
Özkn.n, Mardin ceza evi mfiduru Vabit oğlu tel Kadıköy Kuşdili cumba sokak 8 de Or-
Sabahaddin. ha~. Ankara Cebeci cumhurbaşkanlığında 

CEP AYNASI orkestra üyesi Rauf Özgür, Pertevnlyal lisesi 
127 Sermet, Mahmutpaşa mahallesi sokağı 

(Son ro ta markalı) l6 da Kenan 43 üncü mektep 52 Ömer Fa. 
Be !~taş Nüzhetlye caddesi No. 97 de Sc - ruk. Esklşehl; Erle nlanı Tapun sokak 25 de 

~iye, btanbul B. O. talebesinden 254 Rauf, Türkftn, Yedlkule Kuyulubakkal 71 de Ga -
Istanbul 15 fncl mektep 5/A dan 160 Ner- llp, Yozgat dikici M. Feyzi oğlu Rultisl, An
mln Turnaoğlu, Süleyman!ye Mehmetpaşa kara Yenlcami Nazım mahallesi Ulukapı cad. 
yokuşu No. 17 de Cemal. 

17
5 de Hüseyin. 

YUVARLAK DÜNYA KALEl\ITRAŞ ---------
(Son Posta markalı) Fenerbahçe klübünün 

suıtanahmet Mustafnpaşa sokak No. 1 de h 1 d 1 •• l ••k k 
Nihal, Bakırköy Kartaltepe Filiz sokak 8 de CS8p ann a USU SllZ U yo 
İbrahim Özbaşaran, Cumhuriyet orta mek
tep 248 Nurlye, Küçükayasofya Kaleci aokak 
1 de Necatı Salman. 

MUHTIRA DEFTERİ 

Fenerbahçe Spor klfibti müesslsleri Hey
etinden: 

Fenerbahçe Spor klüblinün bu Eylt'.ilün 
26 ıncı pazar günü sabahı saat 10 da klüp 
merkezinde fevkalCıdc olarak toplanan mü -

Kadlrga 3 üncü mektep Hayriinnl.sa Dik- esslsler hey'etl, klüp idaresini ve hesapları
olcay, İstanbul Sultanahmet Nakilbent ma- nı mevzuu müzakere ederek bu idarenin ve 
hailesi Çayır sokak 16 B. öz, 44 üncü mek- hesapların tamamen usule muvafık ve mun
tep 1/B den 6 Kenan, Ankara Ziraat Ban- tazam olduğunu memnuniyetle görüp idare 
kası seyyar kontrolör Nac1 oğlu Sezal, An- hey'etıne teşekkürle müzaheretini teyide ka
kara Hacıdoğan mahnllesl F.terc1ler aolcak rar vermiştir. 

" Son Posta • nın edebi tefrikuı : 44 

Yazan: SELAMI iZZET 

miyim? 
Dilek candan o

lunca ümitsizliğe 

düşmeğe, telaşa 

mahal yoktur. ÖZ 
istekler, yarı meydana geımı, sayılabilir. 

Neş'esizlik saadete yer bırakmaz 
Kütahyadan Nu 

reddin ETkurd im.
zasile aonıluyor: 
· 1 - Hayatta ni
çin muva.Jfak ola -
mıyorum? 2 
Hangi mesleği fu.. 

tayım? 3 - Evle· 
nirsem mes'ut o • 
'tur muyum? 

1 - Bedbin olan 
muvaffakiyetinden şüpheye düpnekte 
haklıdır. Hayatı daha iyi görmeğe, sev -
meğe gayret I!zıındır. Bedbahtlık telik
kisi zayıf düşüncelerden doğar. 

2 - Bir ticarethanenin emin ve sadık 

bir adamı olarak ~ v~ebilir. Dürüst -

lüğünden istifade mümkündür. 

3 - Neşesiz kaldıkça saadete yer kal

mıyacaktır. 

Neş'e muvaffakiyetsızuge karşı 
kullanılan bir silAhtır 

:Adana okuyucu
Zanmı.zdan Hik -
met kaTcıkterinin 

tahlilini utiyor: 
Neş'e ile hayatın 

müşküllerine kar 
şı koymak, mu -
vaff akiyet
sizliğc karşı açıl -

mış bir nevi mü -
cadeledir. Ciddi • 
yeti ve samimiyeti, zeka.sile birleşince 

muvaffakiyct ihtimalleri artabilir. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • 
Adres • • • • • • 

DİKKAT 

• 

Fotograf tahlili için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderllmesl prttır. 

= 

ADEMi IKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayum. (Posta kutu.su) 1255 

Galata l.t:anbul 

Jstanbul Tramvay Şirketinden: 

Üniversite ve Yüksek Mekteb 
talebelerine 

TeııziIAtlı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce verilmiş olan 
1936/1937 mekteb senesine mahsus yeşil kartlar 1937 /1938 senesi için değ~ştiri
lece~den, Üniversite ve Yüksek Mekteb talbeleri 15 İlkteşıin 1937 tarihınden 

evvel yeni kartlarını almak üzere Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel a~kas~
da, Söğüt sokağında Hareket Kalemine vesikaları ile birlikte gelmelen ilan 
olunur. Direktörlük 

lstanbul Telefon DlrektUrlüğflnden 
4000 adcd Ankara Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Memleket iç ve dışı

na tevzi olunacak bu rehberin iş adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bir 
propaganda vasıtası olacağın1 izahtan müstağni görürüm. 

İlin §eraiti İstanbul Telefon rehberinin aynıdır. Kayıd muamelesi ve izahat 
almak için Müdüriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) No. roya telefon 
edilmek suretile müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verileceği 

için istical buyurulınasını rica ederim. Müdüriyet 

-Anka;a Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli binaların kalöri

ferle, kalörifer olmıyan binaların da kok kömürü sobasile ve 165 gün müddetle 
ısıtılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 

2 _ Muhammen bedel 32,000 oiuz iki bin lira olup muvakkat temmat 2400 

liradır. 

3 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon taraiından 
14/10/937 tnrihine rastlayan Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. . 

4 _ Teklü mektuplannın ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabı -
Jinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulun-

maları. _ . .. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daıre mu-

dürlüğüne müracaatları ilan olunur. c356h c6482, -
İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

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

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

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin eksiltme için tayin, edilen gün ve saatte 1o 7,5 güvenme pı 

ı·alarile birlikte adı geçen komisyona gel mcleri füın olunur. (6302) 

Sesi munisleşti, tatlılaştı... Bu var- Kendime bakıyorum, yüzüme, vü - 1 ( 

dığı neticeyi beğenmişti. Biraz evvelki cuduınla, gözlerimi, benliğimin ifa 1- Nöbelcl ı 

hücumlarını bu suretle örtüyor, unut- desini tetkik ediyorum.- Eczaneler 
turuyordu. Esasen bütün söyledikleri- Sahiden çirkin miyim? Ablamın söy-
ni arkadaşlık gayreti ile söylemişti. ledig~i kadar çır' kin miyim?. Beni Maz- Bu gece nöbetçi olan eezaneler Şt&lar • 

dır: Eğer Mazlumu bir arkadaş, candan bir hunun güzel bulması kabil değil midir?. istanbul clhetindekller: 
dost gibi sevmeseydi, ağzını açmaz, bir Beğenmedim; hayır kendimi hiç be- Aksarnyda: !Ziya Nuri>. Alemdarda: 
şey söylemezdi... Maksadı Mazlumun ğenmedim. Yüreğim üzüldü.. Aynada (Sım Asım>. Beyazıtta: (Haydar>. sa-
saadetıydi. İsteği Mazlumun mes'ud ol- sapsarı, renksiz bir yüz, hiçimsiz bir matyada: (Erofilos>. Emlnönünde: <Be-

aydı ba ka g e ·ıe konuşur şir Kemal). Eyüpte: (Arif BeşlrJ. Fener-mas ' ş ne ay ı - yu·· z yaşlı, nemli manasız iki siyah göz, A > l } d' de: (Emllyadl). Şehremininde: (Nuz.ım . Tıpkı buyuk anneler gıo!, kocasına - Güzeldir diyemezsin ya? du?. Ne hakla ileri geri söz söy er ı: ya-:/van, kenarları kırışık bir ağız .~ör _ Şehzadebaşında: <İ. Hakkı>. Karagüm-
hayran olup ömür sürecek. İlerde, ço- - Fevkalade sevimli, cana yakın, - Öyle değil mi Mazlum? .. Sen de düm. Bu manasız başı taşıyan vucu _ rükte: <Keman. Küçükpazarda: <Hu -
cuklan olunca, hayatını onlara vakfe- kendine has bir alımı var. İnsanı çe- bunu takdir ettin elbette... dun da hiç bir ifadesi yoktu. Gösteriş- msı>. Bakırköyünde: cmıfil>. 
decek ... Onların da babalarına hayran kiyor, kendine bağlıyor... Gönülün Mazlumun üstündeki nüfu- Beyoğhı cihetindekiler: 
o arını ıs ıyece ve on ara unu - unu sen soyuyorsun ... lınal · t' k l b B .. ı·· zunu bır' keı·e daha kavradım. Mazlum·. siz,•Çalırnsız bir kızdım. Tünelbaşında: CMatkovfç>. Yübekkal -
telkin edecek... Sevimi çoluk çocuğa - Ben gu"ze1den anlamam mı?.. _ Elbette Gönül, dedi, sana karş1 Göileni.mi aynadan ayıram .. ı!.o~ dınmda: CVlngopnlo>. Galatada: (Mer-

d kez>. Taksimde: CKemal-Rebul). Ş!şll-kanşnuş tasavvur ediyorum. Hali göz- - Güzellik hususunda duygularımız beslediğim güzel hislerle evlenmem a- yerimden kımıldamıy~nım, .uşunuyo- de: }Pertev>. Beşfktaşta: (Nan Halid). 
]erimin önüne geliyor. Erkeğinin ve e- başka. Sevim çok güzel bir kadın ola- rasında hiçbir münasebet yok. Seninle rum: Aca~a ?ana mı oyle gC:.lı!.or? A ; Kadıköy, Bofaziçl ve Adalardakiler: 
vinin, çocuklannın esiri bir kadın... cak ... Mademki evlenmek istedim, de- arkadaşız, dostuz. Bu dostluğumuza ha- caba kendınu yanlış mı goruyorum. ÜSküdarda: <İmrah<*'). Büyük.adada 

Mazlum düşünceli bir sesle: mek ki beğeniyorum... lel gelmiyecektir... Ablamın tesiri altında kalarak fena mı cşına.sl Rıza>. Heybelide: (Tanaş). Sa· 
- Hiç fena değil, dedi - Geç oldu ama temiz oldu. Kurnazlık mı, yoksa şuursuzluk mu? hükmediyorum!.. rıyerde : CNurD. -
Kısa bir sessizlik oldu ... Gönül, son - Anlamadım. Mazlumun bu sözlerine şimdi ben ma- Aynanın karşısında ne kadar dur _ 

1;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
okunu atmadan önce biraz düşünüyor - Sevimin güzel olduğunu anlamak na vermeğe çalışıyorum. Bu sözü ne - sam kendime ne kadar baksam, yanlış D • J J 
olacaktı. Birdenbire sordu: için, onun güzelliğini görüp beğenmek den söyledi ve niçin söyledi? Ne de - hükÜm verdiğime kendimi ne kadar CD ) Z Y 0 af l 

- Mazlum, sen kolay kolay kız be- için yirmi dört sene bekledin ... Neyse, mek istiyordu?.. . dmn - çalışsam na.tile. Görünen 1 ş LE TM ES 1 
ğenmezdin. .. mademki memnunsun, mes'udsun, ar- Her halde bana kalırsa o dakikada ~~~n k a:ı, kılavuz istemezse benim Acmt~r K~ Klpr&bafl 

- Gene beğenmem. tık diyeceğim kalınadL Ben de senin Mazlum kendinde değildi; kendinden ~Yd":~ .. a Sevim hakkında da' hük'iim Tel 
423

s2 • Sirkeci MübHrdanade 
- Hnyir, kendi kendini tekzib ettin. fikrine iştirak ediyorum. Benim eniş- geçmiş, kendini kaybetmiş, tam bir gar ugur_n. h"'kim r· k. Ol Hea Tel 22740 

Kendine daha güzel bir kadın intibah tem olacaksın.. bu hayatımın en büyük şuursuzluğa düşmüştü. Bunun için de v?rmekbl ıçınktı.~·a E et uzuG .. ~. 1~0 h kksa .. ___ ,,. .,.-••il 
d h ·1· d' .. · · kal k ona kızmıyorum darılmıvorum gu .. - bıle a am tul. ve' onu un a ı 

e e ır ın... surpnz1 aca ... ' ~ • G" 1 d W•lim ISKENDERUNLU Öj le bir gülüş güldü ki, kalbim sız- Sustu. Mazlum mukabele etmedi. cenmiyorum. Amma, ona acıyorum. Bu var: uze egı ... 

Iadı. Yaralnndı, kanadı... Gönül doğruldu galiba: merhametim, aşk hislerime karışınca Ya Mazluma ne diyelim?.. Mazlum MERSiN POSTASI 
Bu sefer Mazlum öfkelendi: - Annem çağırıyor. Gitmeden evvel daha insani oluyor ve daha derinleşi - beni, ne kendimi gördüğüm gibi, ne de 
- Kötü kalblı"sanmazdım seni... Bu bir şey daha sarayını; Bu yeni akraba- yor... ablamın gördüğü gibi görüyor. Maz -

aerece kötü kalbli olduğunu tasavvur lığımız arkadaşlığımızı daha sağlamlaş- Gönülün, Mazlumun yanından kaile- lum beni beğeniyor, güzel buluyor. Bu-
edcmezdim.. tıracak değil mi? Bunun aksini iddia tığını anladım, kapının arkasından çe - nu da saklamadı, benden hoşlandığını, 

- Bunda ne kötülük var?.. etmezsin sanının ... Her halde her za- kildim, yürüdüm, teyzem.in odasına gir- beni beğendiğini, güzel bulduğunu is-
- Sevim hiç de çirkin bir kız değil- mandan daha fazla arkadaşız değil dim, elektriği yaktım. aynanın karşı - bat etti. Benimle evleniyor. 

dir, bunu da pekala takdir edersin. mi?.. sına geçtim. (Arkaa var) 

28 Eylfilden itibaren Sirkeciden 
Salı günleri saat 10 da kalkacak 
Mersin postaları programlarına ilA
vcten İSKENDERUNA kadar gide-
ceklerdir. c6487, 



27 Eyim SON POSTA 

Son Poıtanın tefrikuı: 52 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 

İngilizler 
Çeviren : Ahmet Cemalettin· Saraçoğlu 

Singapordaki isyanı çıkarmış olmak cürmü 
yüzünden beni harıl harıl arıyorlardı. Şimdi ise benden 
Hindistanda büyük bir ihtilal çıkarmaklığım isteniyordu 
.Batavia'ya muvasalatımdan biraz kendim İngilizlere gidip kendi kendimi 

sonra umumi valiye takdim edildim. onlara teslim etmek sevdasına kapılır
Bu zat bana hakkımda beklenme:ıde .o- dun! ... 
lan kararın Holandadan gelmiş olduğu- Hey Büyük Tanrım!.. Başıma neler 
nu ve bu karara göre mahalli kanunla- gelecekti? Sen benim alnımın yazısını 
ra riayet etmekliğim şartile canım ve [ne kadar uzun yazmışsın!... Çektikle
gönlüm nereye isterse oraya gitmekte rim elvermedi mi? Bana daha neler 
tama.mile hür ve serbest imişim. Ken-J çektireceksin? .... . . 
disi hükfunetinin bu kararını tebliğ et- Ben zihnen böyle karışık dü.şünce-
tikten sonra dedi ki: lerle meşguldüm ama kalbim ve dilim 

- Dünyanın sakin ve rahat bir bah- böyle söylemiyordu. 
çesi diyebileceğim bu adada kalmış ol- Konsolosun teklifine hemen: 
sanız tabü çok iyi edersiniz. Yalnız bu- - Evet, dedim, evet Bay konsolos. 
rada iken bile kendinize çok dikkat e- Hindistan sahillerini çok iyi tanıdığım 
din. Zira İngilizlerin vaad etmiş olduk- muhakkaktır. Teklifinizi kabul ediyor 
ları nakdi mükafatı ele geçirmek isti- 'e geminin kumandasını der'uhde edi
yecek birtakım ipsiz sapsız, südü bo- yorum. 
zuklann bir suikasdine uğrıyabil:rsi- · Şehirde baloların ve kabul resimleri
niz... nin birbirini kovaladığı günlerdi. cHar-

Bu hususta kendisile tamamile hem- monia» klübüne devamı itiyad edinmiş 
fikir olduğumu valiye söyledim ama olduğum.dan bu klübde ekse:isi Singa
hakiki planımı ev sahibim Bay :cHel- purlu olmak üzere birçok Ingili7lerle 
ferih»e açtım. Ben bir an evvet vatanı- karşılaşıyordum. Bunlardan bit· kısmı 

bana karşı nezaket ve terbiyeden ayrıl
madan muamele ediyorlardı. Bir kısmı 
ise kibarlık hududunu aşan bir garaz
karlık göstermek küçüklüğünü gösteri
yorlardı. Hatta bir gece klübde öyle bir 
vak'a oldu ki bunu elan hatırlamamak 
benim için mümkün olmaz. 

O gece, oturduğum masanın yanm
daki masada üç dört İngiliz oturmuş iç
ki içiyorlardı. Bunlardan birisi bana 
hitab ederek seslendi: 

- Kaptan Lauterbah, siz Singapur
dan kaçmadan evvel biz İngilizlere pek 
çok fenalıklar yaptınız. Lakin biz sizi 
tekrar ele geçireceğiz ve bilir nıh:niz 
ne yapacağız? Asacağız azizim, evet, 
sizi asacağız!. Ve siz asılırken .de ben 
Singapurda bulunacak, sizin ip ucun
da sallanmımzı seyredeceğim ... 

Ben de yüksek sesle cevab verdim 
ve bir kahkaha salıverdim: 

(Arkası var) 
ma avdet fikrinde mumrdı~ Binaen~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

leyh «Batavia», dünyanın cennetidir, Adalar yüzme Müsabakası 
filan diye kalamazdım. . 

Bay «Helf erihıı de evvela beni alı -
koymak hususunda ısra.r etti. Ancak Hegbeliada 177 puvanla birinciliği llazandı 
yurduma avdet ederek düşmanla harb Beyoğlu Halkevi spor kolu tarafın- tal, ikinci Torna. 400 metre ı-erbest: Bi
va:dfeme devam hususundaki sarsılmaz dan, dün, Heybeliada plajı havuzun - rinci Bülend, ikinci Salahaddin. Dal -
kararımı görünce bana pek müessir yar da, Adalar yüzücüleri arasında tertip ma, yirmi beş ~etre üzerinden: Birinci 
dımlarda bulundu. Bu asil ve kibar a- edilen yüzme yarışları, çok kalabalık Masun, ikinci Istepan. 
dama şükran borçlarımı hiçbir zaman bir seyirci kütlesi önünde muvaffaki - Bayrak yarışı, Büyük.ada takrmı ile 
ödeyemiyeceğim. yetle yapılmıştır. Heybeli takunı arasında yapılmış, mü-

B üyük harbde her iki tarafın da bir Alınan neticeler şunlardır: sabaka çok güzel ve heyecanlı olmuş, 
takım casus ve mukabil casus teşkila- Küçükler: neybeliada takımı birinci olmuştur. 
tı vardı. Mesela biz Almanların İngi~iz 50 metre: B irinci Azmi. 100 metre: Umumi neticede Heybeliada, ta -
ve Fransız istihbarat teşkilatına intisab Birinci Mehmet, ikinci Nikita. kını itibarile 1 77 puvanla birinci, Bü -
etmiş birtakım casuslarımız vardı. İşte Ortancalar. · yükad~ ~-2 P_~vanla ikinci, Burgaz 6 -~u 
ben naçiz şahsımı çepeçevre kuşatan 1 oo t . B " · · Bül d "k' . vanla uçuncu, Kınalı sıfır puvanla dor-' . me re. ınncı en , ı ıncı d.. .. lm 

1 
d 

'binbir tehlikeden onlardan b irisi vası- ;Bedri. 1 oo metre lrurbaffe'alama: Birin- uncu o uş ar ır. . . 
tasile haberdar oldum. Meğer ben ne- ci Eftal, ikinci Taci, ı 00 metre sırt Bu yarışların gelecek 3ene daha ıtı-
reye gidersem kıvafet deinc:tfrmic: ca- ·· ı··. B" · · B '"l d iki" . T nalı yapılması kararlaştırılmıştır. 

J 1:>--ı ""t us u. ınncı u en , ncı oma. Ak . I . . 
suslar beni takib ediyorlarmış. Diğer Bayanlar: yeşil Zmtt ŞamptJOOU Oldu 
taraftan •Javaıı da « 1 O.OO~ııJngiliz li- 300 met re serbest: Bayan İzalde, ra- İzmit, 26 (Telefonla) - Bugünkü mın-
rası kazanrnıya susamış sürülerle ser- kipsiz olarak birinci gelmiştir. taka liğ şampiyonluğu için İzmit Ak-Ye-
~ri bulun~~ğu da_ m~ha~aktı. YBe~ ö- Büyükler: şil takımı Adapazarsporu 2-1 yenmiş ve 
lu veya dın on hın ısterlın degen nde 200 m etre kurbağalama: Birinci Ef- mıntaka sampiyonu olmuştur. 
bir mata oldukça bu herülerin pençe- · 

Sayfa 9 

Posta,, nın Hikayeleri 

MAHKEMEDE .. 
• 

Taşrada bir mahkeme salonu. Mütte -
hinı sandalyesinde, orta yaşlı, zayıf yüz
lü bir adam oturmakta... Zayıf bir zabıt 
katibi de, monoton ve sıkıcı bir sesle it
hamnameyi okuyor .. Ne virgüllerde ve 
ne de noktalarda durmadan cümleleri 
birbiri arkası acele acele söylüyor. Oku
yuşu adeta bir ırmağın mırıltısını veya 
arıların vızıltısını andırmaktadu. Bu u -
yuşturucu v;;satta insanın tatlı rüyalara 
dalıp kestirec<'ği geliyor. 

Hakimler, jüri ve dinleyiciler de sıkın
tılarını gizliyememektedirler. Arasıra, 

koridordan muttarit bir ayak sesi bu sü
kılnu tırmalıyor. 

Kıvırcık: saçlı olan müdafaa vekili, dir
seğini masaya dayamış uyukluyor. Za -
bıt katibinin kıraatine kulak asmağa va
kit kalmadan kendi düşüncelerine dalıp 
gitti. 

cAcaba karım şimdi ne yapıyor? Kay
nanam, çocuklar ve bütün ev halkı neyle 
meşguller? Küçükler, Kolka ile Zinka 
muhakkak çalışma odamdadırlar. Kolka 
koltuğa tırmanarak masanın üstündeki 
kağıtları karalıyor. Ya bir at resmi, ya
hut ta düz kollu bir adam veya küçük 
bir köy evinin resmini yapmıştır. Zin -
ka masaya dirseğini dayamış kardeşi -
nin neler yaptığını seyretmekte ve: 

- Babamızın resmini mi yapıyorsun? 
diye sormaktadır. 

Kolka benim resmimi yapmağa başlar: 
Ahmakça bir çehre ... Ve bu çehreye siyah 
bir sakal ilave eder. Bu işi bitirince zili 
karıştırırlar. Zinkanın parmakları hak -
kaya girer çıkar. Sonra oynarlarken ya 
bir vazo veya bir lamba kırınca masanın 
altına girip korkudan saklanırlar .. > 

Zabıt katibinin sesi de berdevam: 
- Faizler ödenmemiştir. Bu itibarla 

borç yek:lınu, bin yüz liraya baliğ olmuş
tur ... 

Avukat artık bu sesi hiç duymuyor. 
Kendi düşünceleri içinde kolaç atıyor: 

Çeviren: Fallı Bercmen 
tirince salonda koşuşmağa başlamışlar • 
dır. 

Karım bütün bu hallere bakarak içi.Dm 
çeker. Çalı~mak, boyuna evin işile uğ • 
raşmak ne bitmez tükenmez, ne çile!. l 

' Hizmetçiler pilavı yakmışlar ve pas ' 
tayı iyi pişiremem.işlerdir. Lahana çol'i 
bası da kıvamında olmamış .. 

Yemekten sonra karımla kaynanaaı 

fransızca konuşmağa başlarlar. Kama 
benden bahsederek: 

- Za\·allı Mişel, der, şu saatte mu • 
hakkak açtır. Sabahleyin bin fincan çay;. 
la bir lokma ekmek yedi gitti. Bugünkü 
mahkeme mühimmiş .. 

Kaynanam cevap verir: 
c- Tela1 etme çocuğum! Onun gibl 

bir adam açlıktan ölmez. Çoktan karnı• 
nı doyurmuştur o ... > 

Bu sırad3. zabıt katibi kıraatine devam 
eder: 

- Müttehim kendisine yükletilmek is
tenen borcu kat'iyyen ... 

Avukat gene kendi aleminde: 
cBizim bu hayatımız nedir ki!. Bu sı • 

kıntıh, bezdirici meşgale ne vakit tüke
necek?. İnsan çingene olmalı .. Ne güzel 
hayat.. Mütemadiyen gezmek, dolaşmak:, 

şarkı söylemek, sevişmek ... Şu bardaki 
çingene kızı ne güzel.. Ne temiz ve be -
yaz dişleri, ne kırmızı dudakları var .. > 

Zabıt katibi mırıldıyor .. 
Avukatın gözü önünde her şey dön • 

meğe başladı. 

- Müdafaanın mütaleası nedir? 
Avukat çingene kızının kıvraklığını dü-

şünüyor. 

Ayni ses tekrarlıyor: 
- Müdafaanın mütaleası nedir? 
Avukat aksırarak gözlerini açtı. 
Reis tekrar smdu: 
- Müdafaa vekilinin soracak bir şeyi 

yok mu? 
- Ha .. Evet!. Şey .. 
Avukat kdasını şiddetle sallıyarak ce

vap vermeğe çalıştL 
- Pardon!. Evet orta yerde bir mese

le var. Onu arzetmek isterdim ... 
Çingene kızına sormalı .. Şey pardon .. 
Nihayet, avukat bir kaç bardak su iç

tikten sonra kendisine gelebildi. 

cBclki, evdekiler bu saatte yemek yi
yorlıır. Masada, kaynanam, karım, kar
deşi ve çocuklar .. Kaynanamın suratı ge
ne asıktır. Sıska vücudile karım masaya 
güçlükle yerleşebiliyor. Bir şey yeme -
den duruyor ve hasta siması ilk bakışta 

göze çarpıyor. Iztırabı, analık ıztırabı Yarınki nüshamızda: 
yüzünden okunmaktadır. Evin bütün iş-

leri onun omuzları üstünde.. Güzel Daktilo 
lerinden kendimi asla emin addedemez- ~ 
elim. Kendinize Acımıyor musunuz ? 

Kayınbirac!erim de susuyor. Bugün ke-

lllll derlidir. Çünkü bir kaç kelime Iatince ez- Anlatan: ibrahim Hogl 
berliyememistir. Çocuklar da yemeği bi- ..... ____________ _;;;,__ı 

Ben cJavaıı yı hemen terk.etmek fik
rinde idim ve bu fikrimi de şu vak'a ta
haddüs etmemiş olsaydı hemen kuvve
cien file çıkaracaktım: Bir gün Alman 
konsolosu bana müracaat ederek dedi 
ki: 

- Kaptan Lauterbah, sizin Alman
yaya bir an evvel avdet edip yeniden 
mücadeleye girişmek hususunda ne ka
dar acele ettiğinizi biliyorum. Ben sizi 
zorla burada alıkoyamam. Hatta bu hu
susta sizi teşci etmek bile vazifem ik
tizasındandır. Ancak hususi b ir vazife 

için sizi tehlikeye bırakmak da icab e
diyor . Çünkü aradığımız adam tamam 
sizsiniz. Bakınız: San Fransiskodan ge
lecek bir vapuru bekliyorum. B u va
purda silah ve mühimmat var! ... Al
manya imparatoru bu silahların Hin
distanın muayyen bir noktasında ka
raya çı~anJmasını irade buyurdular. 

Bir takım tertibat sayesinde Hindista
run en muharib kabilelerinin isyan et
melerini temin ettik. Bu silah ve cep
haneler onlara tevzi edilecektir. S iz bu 
h avaliyi herkesten daha iyi b ilirsiniz. 
Bu geminin kumandasını der'uhde et
menizi arzu ediyorum; ne dersiııiz? ... 

Bu teklif karşısında doğrusu nefesim 
tutuldu. İngilizler (Singapur ) daki 
Hindli askerler arasında bir isyan çı
karmış olmak cürmü yüzünden beni 
fellek fellek arıyorlardı. Şimdi ise ben
den Hindistanda daha büyük mikyasta 
bir isyan ve ihtilal çıkarmaklığım iste
n iyordu. 

Ben bu teşebbüsümde de muvaffak 
olursam bu sefer İngilizler vaad ettik
leri nakdi mükafatı kim bilir kaça çı
karırlardı. Hatta belki o kadar mühim 
bir para teklif ederler di ki bu vaziyet 
karşısında ben bile bu altın yığımnın 
cazibesine mukavemet edemez, bizzat 

Bir tek llaıe 

NEVROZiN 
Alacak 
izhraba 

yerde bu 
katlan -

demek? mak ne 
Baş •ln11 
Dl• atrı11 
Kırı klik 
Nezle, adale 
Alrıları 

Bütün bunlar en 
en kat'i • 

serı ve 
Şekilde 

NEVROZiN 

1 

icabında 
Kaşeleri le 

günde 3 
geçer. 
kate ehnabllir. 

latan bul Belediyeıi ilan lan 1 
Hepsine 50 lira bedel tahmin edilen Unkapanında hoca Halil aktar mahall ·-
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nın enıçeşme so agında eski 3, yeni 20 No. lı evin ankazı satılmak üzere açık 
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10 Sayfa 

Son Posta'nın siyasi tefrikası : 38 

Talat Paşamn . 
son günleri 

Yazan : Arif Cemil 

Talat Paşa, İstanbul divanı harbi arafındon hazırlanan 
ithamnamede yazılı maddeler içinde en ziyade Rıza 
tarafından teşkil olunarak Kafkasya'ya gönderilen 

çeteler hakkındaki bahsi gülünç bulurdu 

SON POSTA 

Duçe Alman ordusunu 
Manevralarında 
B ulundu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Kröpelin garında öğle yemeklerini 
yedikten sonra Musolini ile Hitler, 
Wustrow tayyare talim meydanına gi -
derek orada hava toplarının endahtla -
rında hazır bulunmuşlardır. 

Hemen hemen yeni Almanyanın ve İ
talyanın bütün tanınmış şahsiyetleri ma
nevra sahasında hazır bulunmaktadır-

Yalnız sadrazamla hariciye nazırı si- sinde devletin müdafaa kuvveti azal - lar. Nitekim dün de Berline birçok ltal
yasi meselelerden mes'uldürler. O de- dı ve ayni zamanda hükumete ait va - yan heyetleri gelmiştir. 
virde Said Halim paşa hem sadrazam, zifelere İttihat ve Terakkinm İstanbul Mussolini refakatindeki zevat ile bu-
hem de hariciye nazırı idi. Şayed o mü- merkezi müdahale etmiş oldu. gün öğleden sonra saat 17.30 da Berline 
lahazalar kendi kanaatine uygun gel- Talat Paşa bu iaşe ınaddesi hakkın- gelecek ve h.tasyonda Hitler tarafından 
miyor idiyse, üç ay sonra mecburen da yazılan şeylerin sırf propaganda karşılanacaktır. 
harbe girdiğimiz zaman neden istifa et- maksadile gazetelerde neşrolunmuş. Hitler ve Mussolini istasyonda selam 
memiş? Mademki istifa etmemiş, o makalelerden iktibas edildiğini ileri resmini ifa edecek taburun önünden geç
halde kendisi de har.be iştirakin laztm sürer ve şöyle derdi: tikten sonra otomobille Zafer yolu tari-
olduğu kanaatini hasıl eylemişti demek- _ Ticari heyetlerden ve şirketler _ kile Wilhelmstrasse'ye devlet reisliği sa-
tir. den bahsolunuyor da bu şirketlerin rayına gideceklerdir. Mussolini Berlinde 

TaHi.t paşa, İstanbul divanıharbi ta- kimlerden müteşekkil olduğundan ve bulunduğu müddet zarfında burada otu
rafından hazırlanan ithamnamede yazı- inhisar altına alt.nan 'muamelelerin racaktır. 
Iı maddeler içinde en ziyade Rıza tara- nev'inden, mahiyetinden hiç bahsedil- Bu akşam, Hitler, Mussolini şerefine 
fından teşkil olunarak Kafkasyaya gön- miyor. Şurası gariptir ki e1e geçen ilan- büyük bir ziyafet verecektir. 
derilen çeteler hakkındaki bahsi gülünç !ardan birinde, bu şirketlerin bugün Bugün bütün müesseseler saat 16 da 
bulur ve derdi ki: ı 920 senesinde bile faaliyetlerine de _ kapanmıya davet edilmiştir. Bu suretle 

- Rızanın çeteler teşkil ederek mu- vam etmekte olduklarını anltyorum. şu bütün halka, merasime iştirak fırsatı ve
hnsamata başlamadan evvel Rusyllya halde bu ticari hey'etler ve şirketler rilecektir. 
gönderdiğini muhakemesi esnasında i- henüz feshedilmemiştir. Fransız gazetelerinde rnütalealar 
tir~f :tmesi.n~en ne. çıkar? R.ız~ müte- İstanbul şehremaneti muntazam teş- Paris, 26 (A.A.) - Mussolini ile Hit-
kaıt bı~ }abıttı. c:mıyete da~ıl iken se- kilata malik olmadığından harbin ilk ler'in mülakatı, Paris gazetelerinin bu
ferb:rlıgın ~aşlang.ıcmda İtt~had ve Te- senelerinde şehremininin kendi mes'u- günkü mütaJealarına zemin teşkil etmek
rakkıden istüa ettı ve harbıye nezare- liyeti altında olmak üzere İstanbuldaki tedir. 
tinin _emrine girdi. O ve onun gi~i bir merkez murahhasını ve arkadaşlarm - Exelsior gazetesi, diyor ki: 
ÇO~ .kımseler ordu tarafından gayrı res- dan bazılarını buğday mübayaasında cBugün Führer, Mussolini üzerinde 
mı ışlerde kullanılmıştır. ve ekmek pişirilmesinde ve tevziinde tazyik icra etmek ve ona meşhur siyasi 

Harbe girmeden evvel her ordu mu- istihdam etmişti. Çünkü İstanbul mer- mihverlerini muhafaza için bazı şartlan 
kabil tarafa casusı müşevvik ves::ıire kezi esnaf teşkilatile doğrudan doğ - zorla kabul ettirmek imkanlarına fazla-
göndererek tedbir alır. Bu, her ordu- ruya temasta bulunuyordu. sile malik bulunmaktadır .• 
nun hakkıdır. Bu vazifeleri yapan zıt- (Arkası var) Oeuvre gazetesi, diyor ki: 
lar, yalnız mukabil tarafın eline geç-
tiği zaman idama mahkfım edilirler. / cCenevrede Avusturya meselesi hakkın 
Yoksa kendi ordusunun atideki hare- ıcra Vekilleri Hey'eti da elde edilen haberlerden anlaşıldığına 
katını kolaylaştıracak çarelere başvur- Bugün Celal Bayarın göre Hitler, son zamanlarda bu mesele-
duğundan dolayı kendi hüktımeti tara- yi kendi mE-nfaatine olarak halletmiştir. 
fından idama mahkum edildiği dünya- Reisliğinde toplanıyor Bundan Almanyanın Avusturya mese-
nın hiçbir tarafından görülmemiştir, (Baştarafı 1 inci sayfada) j~sine halledilmiş nazariyle bakmakta ol-
hiçbir milletin tarihinde böyle bir şey da Türkiye - Almanya ticaret anlaşması duğu ve iddialarını merkezi Avrupanın 
yazılı değildir. görüşülecektir. bnşka memleketlerine teşmil etmekte bu-

Harbin vükela heyeti tarafından ka- Vekillerin İstanbuldaa Jıııareketi lunduğu neticesi istihrac edilebilir.> 
rar altına alınmaksızın ilan e:iildiği İstanbulda bulunan vekillerden Dahi- Bir Alman-Fransız harbi mukndderıni:J 
mcr.elesi hakkında Talat paşa şu fikir- liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şük- Londra, 26 (A.A.) - Emil Ludwig bu
de bulunurdu: rü Kaya, Adliye Vekili Şükrü Saracoğ- gün Sunday Chronicle'de Hitler _ Mus-

- Birkaç arkadaşın kabineden çe- lu, Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalpı solini mülakatına dair yazdığı bir maka 
kilmesinden

1 
harbin İttihad ve Terakki Maliye Vekili Fuad Ağrah, Gümrük ve :ede. Almanya il'e Fransa arasında har-

İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan ve Ha-tarafından zorla kabul ettirildiği neti- bin önüne geçilemez olduğu mütaleasın-
cesi çıkarılıyor. Bu da verilen idam riciye Vekaleti Vekili Numan Rıfat Me- da bulunmaktadır. 
hükmü için bir sened olarak kullanılı- nemencioğlu dün akşam saat on dokuzu Muharrir, harb için Almanyanın ileri 
yor. yirmi sekiz geçe Haydarpaşadan trenle sürebileceği iktısadi scbeblerin birer 

Harb müsbet bir surette ilan edil- Ankaraya hareket etmişlerdir. Vekilleri bahane olduğunu beyan ederek Alman
miştir ki bu neticeye varılabilsin! Ya- uğurlamak üzere Vali Muhittin Üstün- yayı Fransaya karşı tahrik eden hakiki 
vuzuİı Karadenizde Rus donanmasile dağ, Vali Muavini Hüdai Karataban, Ge- sebebleri anlatmakta ve bunun bilhassa 
çarpışması üzerine harbe girrnerriz em- neral Halis, Emniyet Umum Müdürü cintikam hissi> olduğunu ve bu hissin de 
ri vaki halini aldı. Bu emri vakiin önü- Şükrü, Emniyet Direktörü Salih Kılıç, münhasıran Fransa aleyhine müteveccih 
ne geçmek ve harbe girmemek için he- İstanbul Müddeiumumisi Hikmet Onat, bulunduğunu kaydeylemektedir. 
yeti vükelada ittifak mevcuddu. Fakat, Ankara Müddeiumumisi Baha Arıkan, Emil Ludwig, diyor ki: 
bundan evvel de uzun uzadıya bahset- Milli Müdafaa Vekaleti Siyasi Müsteşarı cBöyle bfr teşebbüsün tevlid edebile-
tiğim gibi, itilaf devletlerinin verdiği Necib Ali Küçüka, Varşova Sefiri Ferid, ceği tehlikeler Almanları bu hareketten 
t · h b · · · · k Falih Rıfkı Atay, Matbuat Umum Müdü- . emınat ve ar e gırmemız ıçm oş- vazgeçırmiyecektir, çünkü Almanlar 
tuklan şartların kabulü veya r.eddi hu- rü Vedad Nedim Tör, ve daha kendi nevilerinde birer idealisttirler.> 

d ··k l" d "htil:..# birçok zevat garda hazır bulunmuşlardır. susun a vu e a arasın a ı cu. var- Muharrir, Fransız _ Alman anlaşması-
İnhisar lar Umum Müdürü Mitat da Ve-

dı. killerin gittiği trenle Ankaraya hareket nın harbe mani olmıya kafi gelmiyeceği-
İtilaf devletlerinin şartlarını kabul ni, çünkü bu anlaşmaya ragvmen 1914 de 

etmiştir. 
etmiyenler emri vakii, yani harbe iş- harbin çıkmış olduğunu ve buna ancak Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu hareke-
tiraki tercih ettiler. Sadrazam Said Hl- Roosevelt'in mani olabileceg"'ini kaydedi-tinden evvel gazetecilere: 
lim paşa da, birçok tereddüdlerden ve yor ve diyor ki: 
h · ··k l"d d ·· - İstanbulda Tarih Kurultayındaki 
eyetı vu e a a cereyan e en uzun mu- cFakat Avrupayı kendi başına bırak-

zakerelerden sonra harbi kabui etti. vazifemizi bitirdik.. Ankaradaki vazife-
. · b ·d· ı d ınak fikri Amerikan milletinde adama-

Bunu alenen ilan ettiği gibi bu husus- mızın aşına gı ıyoruz. emiştir. kıllı yerleşmiştir. Eğer Almanya vaziyeti 
ta la"zımgelen yerlere de resmen tP-bli Nafia Vekili Ali Çetinkayanın Edir-. - anlamamakta ısrar ederse, harb muhak-
gat yaptı. ne-İstanbul asfalt yolunun resmi küşadı kaktır.• 

Hakikat bundan ibarettir, mesele bu 
suretle cereyan etmiştir. Şu hale naza-
ran harbin heyeti vükelanın karan ol
madan ilan edildiği iddiası da, diğer -
!eri gibi açık bir yalandan başka bir şey 
değildir. 

İstanbul divanı harbi, ithamname -
sinde l!lemleketin iaşesi meselesi hak -
kında Ittihnt ve Terakkiye bir çok ka
bahatler isnnt ederek diyordu ki: 

«İttihat ve Terakkinin İstanbul mer
kezince iaşe işlerine memur edilen ve 
sonradan memuriyeti umumi :mecliste 
ve kongrede kabul olunan İstanbul 
murahhası Kara Kemal Beyin teşkil et
miş olduğu evvela bir ticari heyet ve 
sonradan bazı şirketler ve cemiyetler, 
ticari muamelatı inhisara aıarak hal -
kın varını yoğunu ellerinden gasbet
miş, ve umumi servet mahdut eşhasa 
ve yukarıda bahsedilen şirketlere inti
kal eylemişti. Bu yüzden bir çok Türk
ler gıda noksanlığından ya mallıl kal -
dılar ve yahut öldüler. Bunun netice -

için Lüleburgaza gidip geldikten sonra 
Ankaraya gideceği, Maarif Vekili Saffet 
Ankanın da bu akşam hareket edeceği 
söylenmektedir. 

Başvekalet Vekili CelAI Bayar 
dün atla bir gezinti yaptı 

Ankara, 26 (Hususi) - Başvekalet Ve
kili Celal Baynr bu sabah şehir civarın
da atla bir gezinti yapmıştır. 

Sıhhiye Vekili Ankarada 
Ankara, 26 (Hususi) - Sıhhat Vekili 

Doktor Refik Saydam bu sabah şehrimi
ze dönmüştür. 

Celal Bayar gaı:etelere beyanat 
vermedi 

Ankara, 26 - Başvekalet Vekili Celal 
Bayarın matbuatta milli paranın kıyme-
tinin muhafaza edileceği hakkındaki be
yanatından maada bugünlerde hiçbir ga
zeteye namına beyanat için mezuniyet 
vermediğini Anadolu Ajansı bildirmiye 
mezundur. 

' 

Nyon anlaşmasına 
ltlyanm iştiraki 

Paris, 27 (Hususi) - Bugün Pariste, 
İtalyanın da Nyon anlaşmasına iştiraki 
meselesinin teknik taraflarını tanzim e
decek olan komite içtima edecektir. İçti
malara iştirak edecek İtalyan heyeti dün 
buraya gelmiştir. 

İçtima öğreden evvel saat 10 da bah
riye neıaretinde kısa bir toplantı yaptık
tan sonra öğleden sonra mesaisine de
vam edecektir. 

Konferansın mesaisini sür'at.le ikmal 
edeceği zannolunmaktadır. 

Fransız ve İngiliz heyetlerinin arzusu, 
çarşamba gününe kadar bir netice elde 
etmektir. 

Tahmin edilen hal sureti İtalyan filo
suna Tireniyen ve Adriyatik denizlerinin 
kontrolünden başka Sicilya ile Tunus a
rasında bulunan ve Trablusgarb'a kadar 
uzanan kwnuı kontrolünü vermektir. 

Eylial 27 

Tekirdağlı Hüseyin 
Parise gönderiliyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) yakından tanıdıklan için, derhal ilıive 
livan Dankolof arasında hiç bir münase- ediyorlar: 
bet kalmamıştır. - Fakat boşuna zahmet. .. Dankolof 

Bana, daha bir kaç ay evvel, Parisin içinde dalaveresiz güreş yapılan ringleri 
mahut Palais des Sports'unda orta Avru-ı cçürük tahta> sayar .. ve basamazt .. 
pa şampiyonluğunu kazandığınızı söy - Fakat siz, bu teklifi kabul etmemekle, 
liycbilirsiniz. Paris şehrinde, güreş ring- Türkiye güreş minderlerinde artık g(). 

!erine dehşet saçmış bir spor King Kongu rünmiyen bir pehlivanı Türkiye bqpeh
olarak meşhur bulunduğwıuzu da ilave livanı yerine yenip te övünmenin ceza. 
edebilirsiniz! Hatta ilave edebilirsiniz ki, sından yakayı kurtarabilmiş değilsiniz. 
Paris radyosu da, Fransız gazeteleri de, Eğer böyle bir kanaatiniz varsa. size 
Bulgar matbuatı da, sizi bütün dünyaya derhal kapkara bir haber vereyim: 
orta Avrupa şampiyonu olarak tanıtmak- - Tekirdağlı geliyor Gospodin Danko-
tadırlar. lof! 

Fakat unutmayın ki biz, Palais des Evet ... Eğer siz İstanbula gelmezseniz. 
Sportsu da, orada orta malı haline sokul- bir ay sonra döneceğiniz Pariste Rzi dev 
muş bulunan orta Avrupa şampiyonluğu- cüsseli, güler yüzlü, çocuk kadar masum 
nu da, ve Fransız radyosunu, Paris mat- bakışlı, fakat aslan kadar dik başlı bir 
buatını, Bulgar gazetelerini tahrik eden pehlivan karşılayacak! ... 
duygularını ve hadiseleri de, sizin kadar Türkiye şampiyonu Tekirdağlı Hüse-
yakından ve içinden bilenlerdeniz! yin pehlivan odur. Ve o sizi, Sofyada yap. 

Siz, bundan yedi sekiz sene evvel, gü- mıya hazırlandığınız hokkabazlığın he • 
reşe veda etmiş bir spor simsarı sıfatile, sabını vermiye çağırarak: 
meşhur Fransız pehlivanı Deglanı Ame- - Haydi! diyecek ... Kaçmak yok Gos-
rikaya götürmüştünüz. Amerikanın Ka- podin Dankolof! 
nada eyaletini1 Boston viliyetini, Montrö 
yöl şehrini dolduran Fransızlar, Degla
nın etrafında derhal geniş bir himaye teŞ
kilatı kurdular. 

Oradaki Fransız sermayedarlarının do
İarlarile tutulmuş bir çok kiralık pehli
vanlar, sırtlarını kolayca yere getiren 
Deglana az zamanda geniş bir şöhret ha
zırladılar. 

Ve nihayet Deglanı, o sırada dünya 
şampiyonu olan Strengil Luisin karşısı
na kadar çıkarabildiniz. 

Bu cşebeke> güreşin ilk devresinde 
Deglan kazanacak, diğer iki devresinde 
ise Strengil Luis, yani cBoğucu Luiz> 
galip gelerek ünvanını muhafaza edecek
ti. 

Güreşin birinci devresinde, evvelce an. 
laştığınız gibi, Deglan galip geldi. Siz, 
ara yerdeki beş dakika istirahat müddeti 
esnasında, rneneceri bulunduğunuz Deg
lana şu nasihati verdiniz: 

c - Bu devrenin müsait bir anında sen, 
kolunu fena halde ısır. Fakat bu yara, acı
sına katlanabileceğin, hatta katlanamıya
cağın derecede olsun .... Sonra birdenbire 
hakeme hitap ederek güreşi durdurur, ve 
kendi marifetini rakibinin kabahati gibi 
yutturur... Bunu yaptığın takdirde, za
ten elde edilmiş bulunan hükümler, 
Strangil Luisi diskalifiye edecekler, ve 
dünya şampiyonluğu tacını senin başına 
giydirecekler. 

Nitekim, güreşin ikinci devresinde, 
Deglan, hocasının bu en hilekar profes
yonellere parmak ısırtacak dersini dinle
di. Ve netice de, sizin tahmininize uydu. 
Deglan, ancak bir sene daha muhafaza e
debildiği dünya şampiyonluğunu kazan
dı!. 

İşte o Deglan, bugün, adına Palais des 
Sports yani spor sarayı denilen spor ku
marhanesinin patronu bulunan Raol Rav
linin şerikidir. 

Orta Avrupa şampiyonluğunun •mahut 
tacı da, bugün Deglanla ortağının kasa
sında mahfuzdur. Ve Değlan parasile 
sahip olduğu bu tacı, gene o eski hileni
zin mükafatı olarak, sizin dazlak başını
za da giydirmektedir! Fransız radyosu, 
ve Fransız gazeteleri Deglanı, bütün hile
lerini bile bile tutarlar. Çünkü Deglan 
arada sırada size iare ettiği o şampiyon
luk tacını - parasile de olsa - Fransadan 
dişarıya kaptırmamaktadır. 

Bulgar gazetelerine gelince onların, 

bir Bulgar pehlivanını orta Avrupa şam
piyonu tanımak ve tanıtmak için pek in
ce eleyip sık dokuyamıyacakları aşikar
dır!. 

Fakat biz , şampiyonluk Unvanını, 

para ile alınıp satılan bir pazar mataı 
saymıyoruz. Bu ünvan, memleketimizde 
henüz hakiki ve şerefli manasını kay -
betmemiştir. 

Ve burada şampiyonluk tacına, servet
lcrile değil, pazularile sahip olabilecek 
pehlivanlar vardır! 

Görüyorsunuz ki, sizin, Orta Avrupa 
şampiyonu Unvanını taşımanızla, Di
narlı Mehmedin Türkiye şampiyonu Un
vanını benimsemesi arasında hemen hiç 
fark yoktur. 
Eğer aksini iddia ediyorsanız, Türk 

organizatörleri size, Türkiye şampiyonile 
güreşmek mukabilinde, Paristeki müsa
bakalarınızda aldığınız en yüksek ücreti 
teklif ediyorlar!. 

Ve bu teklifi yaptıklan halde, sizi çok 

Naci Sadullah. 

Tekirdagh Parise gidiyor 1 
Arkadaşımız Naci Sadullahın yazısın

dan da anlıyacağınız veçhile Eminönü 
Halkevi, Tekirdağlı Hüseyin pehlivanı, 
bir ay sonra Pariste yapılacak olan orta 
Avrupa profesyonel serbest güreş pm -
piyonasına iştirak ettirmeye karar ver
miştir. Orada, bu ünvan için. Dankolof 
Deglan gibi tanınmış pehlivanlarla güre
şecek olan Tekirdağlı Hüseyin pehlivan1 

şimdiden idmanlara başlamıştır. 

lzmirde erkek 
Kaçırma davaları 

(Baş tarafı 1 inci sayfada.) 

kemelerinde doğrudan doğruya sınır 
ve asap buhranının tevlid ettiği aile 
davalarına şahid olurunaktad!t'. Müş -
tekiler evli kadınlardır. Davalarını\ 
mevzu yaptıkları hadiselerin ekseriye· 
tini dövülme, hakaret, ihmal teşkil et
mektedir. 

Bunların içinden bir tanesı bThassa 
şayanı dikkattir. Karşıyaka muhitinde 
çok iyi tanınmış, muteber bir tücca -
rın eşi, mahkemeye ba:i vurarak, bo -
~anmaya esas olacak bir i!am almağa 
teşebbüs etmiştir. Bu tanının~ Baya • 
nın iddiası, kocasının yabancı kadın -
lara ifrat derecede alaka göstermesi, 
hatta kendisile birlikte gezmeğe gitti
ği sırada gözlerini kadınlardan ayırma
ması, evli olduğu halde masum ve ter
temiz yuvalar için bir tehlike teşkil e
edecek derecede kızlara ve kadınlara 
alaka göstermesidir. 

Son ayların çok artan boşanma da
valarının ekseriyetini böyle sudan se
bepler teşkil ettiği için bu boşanmalar· 
da artma yerine büyük bir eksilme var
dır. Asap buhranının tevlicı ettiği bu 
gibi davalardan ekserisi sulh yolile 
halledilmektedir. 

Sulh cezada rastlanan erkek kaçır
ma davaları da çok enteresandır. Ge -
rek köylüler arasında, gerek şehirde 
zabıtaca ckız kaçırma• suçuyla mahke
meye tevdi edilen davalardan bir ço -
ğu, suçun teşekkülü bakıımndan tama
men tersine çıkmaktadır. Kızlann ba
baları veya anaları tarafından yapılan 
şikayet üzerine kızlar ve erkekler malı 
kemeye tevdi edildikleri zaman her i
kisi de kaçma ve kaçırılma iddiasını ka 
bul etmemektedirler. 

İzmirin Naldöken köyünôen Emine 
isminde bir kızın kaçırılma davası es
nasında genç kız, hakime yanında du -
ran erkeği göstererek: 

- cO beni kaçıracak kabiliyette de -
ğildir. Eskidenberi tanışırız, sevişiriz. 
Kendisini ben kaçırdım• demiştir. 

Bilhassa köylerde artan cerkek ka -
ç:rma» davalarının bundan daha ente
resan olanları da vardır. Kız kaçırma 
davalarında, dava mevzuları hemen ta 
mamen denilecek derec~de değişmiş -
tir. Hele şehirde kız kaçırma davaları 
kalmamış gibidir. İzmirin bazı köyle -
rinde kız kaçırmalar, mac;rafsız düğün 
yapılması için hatta kız tarafın llilesi 
tarafından teşvik edilecek şekilde ida
re edilmektedir. Yani nişanı kız, ni -
şanlısının geçeceği yolun yakınında bu 
lunarak kaçırılmayı hazırlamaktadır. 
Bu şekilde hiç bir tarafa herhangi bir 
kanuni takibat icrası icap etmemekte -
dir • 
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Kiraı acağınız 

yeni apartıman 

daha rahat ola-

cakter •..•• 

Çünkü bir Hava-

gazı Şöfbeni vardır. 

1 Dev et Demiryolları ve Limanları işletms Umum ldaresi ıia!lları 

SON POSTA 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA
RIN USARELERİNDEN İSTİH
SAL EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalarını, 
ekşiliklcrini ve muannid inkıbaz -
lan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizamsız

lıklannı en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahşPder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANF.Sİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Modellerimizi kopya, biçimi
mizi taklid ediyorlar. Birinci 
nevi lngiliz kumaşlarından 
KADIN, ERKEK ve ÇO
ÇUKLARA mahsus trenç
kotlar, muşambalar, kover
kotlar ve gabardin parde
sUlerin zengin çeşitlerini 

ucuz fiat Te şeraitle takdim 
ediyoruz. 

MÜSAVi CiNSTE iSE. .. 
DAiMA ÜSTÜNÜZ. 

Bakar Matazaıarı 

• Sayfa 11 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
Emliik alıcılarına 

sekiz taksitte satış 
SEMTt 

Galatada Sultanbeyazıd mahallesin
de Kasablır sokağında eski 3, yeni 
1-3 No. 
Bebek, Bebek caddesinde eski 124 
yeni 198 No. lı. 

ıseyoğlu Kamerhatun mahallesinde 
Bostan sokağında eski 19, 19 Mü. 
yeni 11-13 No. lı 

Nev'i 
Maadükkan üç odalı )tagir 
bir otelin tamamı (terkos 
ve elektriği vardır.) 
Üç katlı, 8 odalı, banyo, 
havagazi, elektrik, terkos 
tesisatım havi ahşab bir e
vin tamamı. 

Üç buçuk katlı, altı odalı 
kargir iki evin tamamı. 

Muhammen 
kıymeti 

3000 

'1100 

1800 

Kadıköyü!lde Acıbademde yeni Me- İki katlı, altı odalı maa- 300 
cidiye mahallesinde eski Kalia, yeni bahçe ahşap bir evin ta-
Faikbey mescidi sokağında eski 2, mamı. 

yeni 41 No. lı 

Kartal Maltepesinde Küçülcralı , Üs· İki buçuk katlı, beş odalı, 800 
küdar caddesinde eski ve yeni 665/47 bahçeli yarım kargir evin 
No. lı. tamamı. 

1 - Arttırma 11/10/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 13 ten 15 e kadar 
yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üzerlerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhamrne n kıymetinin yüzde onu nisbetınde pey 
akçesi yatırmak Jizımdır. 

3 - Arttırmadan çekilenlere pey akçeleri bir gün sonra iade olunur. 
4 - Artbrma bedelinin dörtte biri peşi n ve geri kalan sekiz senede, -sekiz mü

savi taksitte ödenir. Taltsiiler % 5 faize tabidir. 
5 - Taksitler ödeninciye kadar gayri menkul Sandığa birinci derecede ipo • 

tekli kalır. (6285) 

Nc.fıa Vekaletinden: 
? Birinciteşrin 937 Perşembe günü sa at 15 de Ankarada Vekalet Malzeme 

eksiltme komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen bedelli 101 parça mobil
yanın kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

101 parça mobilyaya aid eksiltme şart namesi ve teferrüatı parasız olarak Ve
kalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 484 lira 61 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını müteahhitlik vesik,sı ile birlikte 7 Biri~ci tq

rin 937 Perşembe günü saat 14 de kadar Ankarada Nafia Vekaleti Malzeme ek-
siltme komisyonuna vermeleri lazundır. c347h c6323• 

Devlet Demiryolları 9 ncu fşletme Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli üstupü açık eksiltme usulile 

7/10/937 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecide 9 uncu işletme mübayaa ko
m.i9yonwıda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 97,5 lira muvakkat teminatı ve kanunun tayin ettilf 
vesikalan beraber alarak ayni gün ve saatte İşletme binasındaki komisyon reil 
liğine gelmeleri lazımdır. 

Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup mnlzeme her grup 
ayrı ayrı ihale edilmek şartile 14/10/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme sure-

tile satın alınacaktır. '•••••••••••••P Şartnameler parasız olarak komisyon reisliğinden verilmektedir. c6324> 

Bu 'işe gınnek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında yazılı 
muvakkat temınatlarıle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra-
caatları lfızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 750 takım komple ve kösele kılıflı işaret bayrağı muhammen bedeli 1875 

lira muvakkat teminatı l40 lira 63 kuruştur. 
2 - 20 000 şişe Kaol No. 1 veya emsali maden parlatıcı mayi muhammen be-

deli 1300 lırn muvakkat teminatı 97 lira 50 kuruştur. (6524) 

Muhammen bedeli 1575 lira olan 300 c ilt takriben HO sahife ve 28 forma ve 200 
cilt takriben 560 sahife 35 forma iki nevi kıdem tablosunun tab ve tedidi i§i 
30/9/937 Pe:-şembe günü saat 10 da Hay darpaşada gar binası içindeki satınalma 
komisjonu tarafından pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun ta yin ettiği vesaik ve 118 lira 13 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte komisyona müracaatları lazımdır. Bu i§e ait 
şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6-i90) 

BEŞiR KEMAL-MAHM.UT CEVAT 
rczANESJ 

llRKlcJ 
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# Doktor 

(brahlm Zati Oget 1 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergnn 
öğie(len BOnra hastaıt.rmı kabul 

~---• eder. , 

Son Posta 
Yevmi. 81yaal. HaYadil " Balk pu'-1 

Yerebatan, Çatalçeşme 10kak, 2'. 
ISTANBUL 

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

ABONE FIA TLARI 

Kr. Kr. K:. Kr. !:!ne :y A~ 1., 
TORıdn 4JJ-:;:;:; 4W° t;;O 
YUNANİSTAN .!SlJ 12:W llJ 27J 
ECNEBİ l 2. ı\14 n bOO aoo 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri oerilmes. 
ilanlardan mes'uliyet alınma. 
Cevap için mektuplara 1 O kW"Uflu.k 

Pul ilavesi lizımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 -· ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\ 

\ 
' ı 



~~~ ...... ------------------~--------------lllİılilı-....-.---=s=O=N==~P=O=S=T==&====ıı __ _. ........ .._.iıııiıııiı .... iıııi:liıl!lllliıııiıllliııııııllliıııııı------~--------lllllllliıı----·m' .. --~2'=---
• ODOKININ- 1 ,.H SA 

BRiYANTiNLERI 
Kadın ve erkek 

için yağsız renkli 
ve beyaz adragana 
ve yağlı ve likid 
nevileri 

. 
Saçlarda yumu-

şaklık ve parlaklık 
ve düzgünlük te-

ile saçlarınızı kurtarınız. 
Odökinin ile saçlarınız

daki kepekler zail olur. 
Mikroplar. ölür. Saçları

nız uzar ve yumuşar. 

Hergün sabah ve ak
şam yatarken Odökinin 
Hasanla başınızı tarayı
nız. 

HASAN 
SAÇ SABUNU 

----------------~ DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubal 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki Fbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gilmrüğü 

l * Her türlü banka İfİ * --
İlan Tarif em iz 
Birinci aahile 400 lrrmıt 
ikinci aahile 250 » 
O çüncü aahile 200 • 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfında 
tazll1ca mikdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca ~enzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yanın ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

min eder. Kavanoz 
ve şişe içinde kü
çük 35, büyük 50 
kuruş. 

Hamamda her vakit ba
şınızı Hasan saç sabunile 

- yıkayınız. 

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

UA.ncıuk Kollektlf ŞJrketı. 
Kahramanzade Hın 

Ankara caddesi 

istanbul 
Bahçekapı 

Pek 

OROZDi- BAK Müessesatında 
cüzi kAr bırakan cidden ucuz fiatlarla en iyi mallan bulacaksınız. 

İşte bazı mallarımızın fiatleri : 

KADIN ÇORAPLARI 

f;ANTAZI ERKEK 
ÇORAPLARI 
FİLDEKOS ERKEK 
FANlLALARI 

42 k OROZDİ - BAK marka 
112 uruştan İPEKLi ÇORAPLAR 

itibaren ERKEK SPOR 

25 GÖMLEKLER 

95 kuruş 

170 ,, 

YÜN ERKEK 
FANiLALARI 
KADIN FiLDEKOS 
KÜLOTLARI 
KADIN KAŞKORSELERI 

YÜNLÜ KAŞKORSELER 

70 

165 

65 
40 

115 

" 
,, 

•• 

" ,, 

" 

ÇİFT YAKALI 
GÖMLEKLER 
ERKEK POPLiN 
PiJAMALAR 
ERKEK FANİLA 
PİJAMALAR 
İPEKLi KIRA VATLAR 

HAKiKi DERİ EL 

ÇANTALARı 

Kadın Fantazi Bel Kemerlerin zengin Ye müntehap çeşitleri 

Krep Mongol 98 aantim eninde Avrupa emprimesi metrosu 

80 
350 
475 Krep Maroken 100 santim eninde ,, " ,. 

225 

295 

350 

" 
,, 

" 
65 " 

245 " 
den itibaren 

kuruştan itibaren 
kuruş 

" Kadın, Erkek ve Çocuklara mahsus 

Pardösüler· Muşambalar -Trençkotlar - cabardinıer Vs. Vs. 

GECEL ·GÜNSEL 

KIZ • ERKEK YUCA OLKÜ LiSELERi ORTA • LiSE 
( ESKi : 1 N K 1 L A B ) 

1 Kuranı, Direktörü : NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara muadeleti taadiklidir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İateyenlere mufassal 

tarifname gönderilir. Çarfikapı. Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 4m----•r 
İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden : 

1 - tık, Orta ve Lfse kısımlanna gtındOz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henuz mUracaat etmlyen eski talebenin kayıdları kııpanmıştır. Bundan sonra yapılacak müracaat 

kabul edilmiyecektir. 
a - İsteyenlere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

Eski FEYZIA Tİ 

Yatılı 8 O G A Z ! Ç İ L İ S E L E R İ Yatısız 
Kız ve erkekler için ayn bolüklerde : Ana - lık - Orta - Lise aınıflan 

ilk kısımdan itibaren yabancı diller 
Talebe kaydı için hergiin mektebe müracaat edilebilir. lateyenlere tarifname gönderilir. 
~ Arnavutköy tramvay caddesi : Çitte Saraylar. Telefon - 38.210 

Niıanta~uıda Tramvay ve Şekayık Caddelerinde: 

jvATILI 1 ŞiŞLi TERAKKi LiSESi lcONoOZLOI 
ANA - iLK - ORTA - LiSE - KISIMLARı 

Kız ve erkek öğrenlcil0r için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı YATI teşkilatı vardır. Fransızca, Almancn, 
lng lizce kurlarına dokuz yaşından başlıyarak botnn öğrdniciler iştirak edebilirler. Okul hergOn saat 10 - 17 

arnsında açıktır. Telefon : 42517 

ı Son Poıta Matbaa11 

Belsoğukluğu ve Frengiden korur. sAHIPLERI s. aaı•P E~ 

"'----------------------"" ı A. Ekrem UŞAKLIGtL 

Cildinizdeki lekeler 
Güzelliğinizin aslını berbad etmesin 

Yapılan bu bir sürü eziyet ve fedakarlıklara katlanmak netice
sinde : hiç bir şey yapmamak demektir. Buna mukabil 

ile yapılacak muntazam bir kaç masaj size göz ile görülebilen bir 
taravet bahşeder ki, "KREM PERTEV,, in yarım asırlık mazisi 

ve bugün 1• ü meftunları bu sırrı çok evvel görenlerdir. 

PATI 
Buar memelerlala ANJiViROS De tedawlsl 
iç ve dlf basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmi.ı fiıtüllerde, kanayan bum me
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Labôratuvarı, lstanbul 

Asri kadın güzelliği 

RuJu 

Pudra• 

Kremi 

Brly•nt:nı 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS Kolanyası 

90 derece 
Asri kadın güzelliğinin tılısımı oldu. 

BDtün şık ve kibar famllyalar 
şimui onu kullanıyorlar~ 

ll•ntkll• lwllrazade. lataabul 


