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Almanlar ve İtalyanlar konferansa 
iştirak etmiyeceklerini sOylUyorlar 

1 Konferans · yarın toplanıyor 1 Me~hul tahtelbahir 

Sovyetlerin 2nci notası sularımız yakınında 
l•t 1 1 · · 1 d. d. faaliyetine devam ediyor a yan arı sınır en ır 1 Çanahkale dışında lstanbula gelen bir Sovy 
• vapuru ile limanımızdan Yunanistana gidil 

/ngiliz ve Fransız lıegetleri hu akşam bir ıngiliz gemisini durdurarak aradı 
rı Jı k J• l Yunan sularında son batırılan Sovyet gemisinin \.,,enevrege are et euıgor ar mürettebatı şehrimize getirildiler, faciayı anlatıyorlar 

Londra, 8 (Husu- • 
sil - Şansöliyc Hit· 
lerin halen bulundu 
ğu Nüremberg şeh· 

rinden alınan bir 
telgrafa göre, Al· 
manya, Akdeniz 

konferansı davetna• 
m~sine cevab ola .. 
rak, konferansta mü 
zakere edilecek me~ 
selelerin ademi mü
dahale komitesine 
havalesini teklif e -
decektir. Almanya Akd.enizde meQhııl denizaltı gemilem tıi anyan 

bu noktai nazaı mı lngili: torpidoları 
takviye etmek ıçin. Leipzig kruvazörü- Alman hükıimeti Akdeniz konferansına 

r ' 'ingiliz kabinesi' 
kararlar verdi 
İngilizler Akdenizdeki devletlere 
aid denizaltı gemilerinin çekilme
lerini istiyecek.. 
Londra 8 (Hususi) - Kabine bu sa

bah temmuzdanber~ ilk defa olarak 
toplanmıştır. (Devamı 12 nci sayfada) 

Meçhul tahtelba· 
hirlerin Akdcnizde -
ki faaliyetleri devam 
etmektedir. Bu yüz•· 
den Sovyet hükıime· 
ti, Kara denizden 
yüklü olarak Akde-
nize gidecek vapur
lara, Çanakkaleden 
dışarı çıkmamaları 

emrini vermiştir. Bu 
emri alan Taşkend 

vapuru Çanakkal(t 
boğazından geri dö· 
nerek limanımız~ 

gelmiştir. Burada e • 
mir beklemektedir. 

• 

niın torpillenme hadisesinin aynı ko- iştirakten ımtina edecektir. · 

Hükumetimizin 
cevabi notası Diğer taraftan ak. 

denizden gelmekte Meç1ıul ta?ıte1bahirin faaliyeti yüzünden limanımızdan 
mıte tarafından tetkik edildiğini misal Konferansa iştirak hususunda Berlin 
olarak gösterecektir. ile daimi surette temasta bulunan Ro-

Nazi mahfellerinden ileri sürülen bu ma hükfunetinin de Almanya ile bir-
noktai nazardan anlaşıldığına göre, (Devamı 3 üncü sayfada) 

Bütün Avrupa 
orduları manevra 
hazırlıkları 
ile meşgul! 

ı.Aıman 
l~~.~e_vralarma 
Bul gar ordusu 
büyük erkim, 
harbiye reisi 

de davetli t 

lngiliz manevralarında Fransız, Franıız manevralarında 
lngiliz, Alman m~nevralarında ltalyan büyük Erkanı 

Harbiye Reisleri bulunacaklar 
• 

Fransız ıopçusu manevrada 

Bütün Avrupa orduları manevradadır. lardan birincisi, 9 cyllıldc başlıyacak 0 • 

Ve yahut manevralara hazırlanıyor. lan İngiliz ordusunun manevrasıdır. Altı 
Önümüzdeki büyük askeri manevra - (Devamı 2 nci sayfada) 

Hariciye Vekaleti siyasi müsteşarı Nu· 
man Menemencioğlu, dün öğleden sonra 

( Deı•amı 12 inci sayfada) 

olan Sovyet ban - aynlamıyan Sovyet vapurları 
dıralı Ziryanin vapuru Çanakkale tarafından durdurulmuş, sorguya çekil 
dışında ve kara sularımız haricinde ge- miş; fakat torpillenmemiştir. Vapur Ça 
ce sabaha karşı meçhul bir tahtelbahir (Devamı 2 inci sayfada) 

( 9 Egliil 1 ingilizler, hall piyasasmı istanbuldan 
" zaptettik ! ,, diyorlar Bugün, İzmirin kısa, fakat her 

Türk'ün kalbinde çok büvük vara
lar açan bir ayrılışından ;onra~ ona 
yeniden ve ebediyyen kavuşması-

( Deı•amı 12 inci sayfada) 

---·---·······--···· ....................... -.... 
Musiki davası 
Münakaşaya 
Münir Nurettin 
de karışıyor 

Alaturka musiki münakaşası aldı yü
rüdü. Muharrirler ve bestekarlar karşı 
karşıya münakaşa ediyorlar. Bir taraf 

(Devamı 12 inci sayfada) 

---····-··········································· ....... 

Halı işinde acaba yanıldık mı, 
yeniden tetkik etmeliyiz 

bu işi 

Bir vakitler İstanbul şark hahları mizlenir, Avrupaya, Amerikaya sevki
için bir transit merkezi idi. Başta İran yat buradan yapılırdı. 
olmak üzere orta şarkın bütün halıları Sonraları İstanbulun bu hususiyet! 
İstanbula gelir. stok edilir, yıkanıp te- (Det•amı 12 iııci sayfada) 

Balkan oyunlarında ihtilaf çıktı -
Yunanlıların oyunları 
terketmesi muhtemel 

Belediye seyyar Dünkü müsabakalarda Pulat ikinci, Faik 
uçüncü oldular. Balkan bagralı garışında 

satıcıllğı da da üçilncil geldik 

1 a h d • Yunanhlar 7 4 puvanla en başa :.~~ 
1 S 8 1 Y Q f geçtiler. Bizim 14 puvanımız ·var 
l te~rinievvelde sırtta, başta ve o-

m uzda yapılan seyyar satıcılık kaldırı- Bükreş 8 (Telefonla) - Sekizinci Bal-
(Devamı 12 inci sayfada) kan oyunlarına bugün de devam edildL 

'F ........ -...................................... , ~:rt~inl~:~:sım;;:~~u ta~:f~~~a:a~:vri7e: 
Tarih kurultayı mişti. Bugünkü müsabakalar esnasında 

S • • d ortaya Yunan atletlerinin belki de mü • 
ergısıne avet sabaklardan çekilmelerini intaç edecek 
Ankara 8 (A.A.) - Cumhuriyet bir hadise çıkmıştır. Buna geçmeden ev· 

Halk Partisi sekreterliğinden: vel müsabakaların teknik neticelerini ve-
20 EylUl 1937 tarihinde Dolmabah- riyorum: 

çe sarayında açılacak olan ikinci Türk 200 metre 
tarih kurultayı ve sergisine bütün 
meb'us arkadaşlar davetlidir. Gir -
mek için hil\·iyet varakalarını gös -
termek katidir. 

Bu müsabakaya bizden Raifle Melih 
girdi. Fakat hiç beklenmediği halde ikisi 
de seçmelerde elimine oldular. Finalde 

(Devamı 7 inci ıayfada) 
Dün yeni bir Türkiye rekoru yapan Failci 

bir manialı ko§1.1.da 



Her gün 

Yazı Çok Oldııiıı /çin 
8fl61n Kontlllf.adı 

Meçhul tahtelbahir 
Sularımı% galıınınd11 
Faallgetlne 
Devam ed iyor 

( Baıtarafı 1 inci ıayf adn) 

ııakkaledcn limanımıza gelmiş ve hadi
seyi Türkiye resmi makamlarına bildir -
miş ve geminin süvarisi meçhul tahtel
bahiri gördüğünü resmen söylem~tir. 

Ziryanin vapuru limanımızdan Rus 
yaya gitmiştir. 

Bir İngiliz vapuru da araştırıldı 
Şehrimizdeki Standard Oil kumpan 

yasının malı olan ve Karadeniz limanları 
ile Yunanistan ve Mısır limanları ara -
sında İngiliz bayrağı taşıdığı halde mun
tazam seferler yapmakta olan (Pegasus) 
adındaki petrol gemısi de, evvelki gün 
limanımızdan geçerek İskenderiyeye git
tiği sırada Midilli adasının Siga burnu 
açıklarında bir denizaltı~· tarafından 
durdurulmuştur. 

İspanyol asilerinin bayrağını taşıyan 
bu denizaltı gemisi, (Pegasus) un önünde 
denizden çıkarak vapuru tefl~ etmiş ve 
sonra sür'atle dalarak uzaklaşmıştır. 

Pegasus'un kaptanı hadisevi derhal 
Standard Oil'in İstanbul ve Londra şu
belerine bildirmiş, bilahare yoluna de • 
vam etmiştir. 

Son batırılan Rus '\0 apurunun tayfaları 
geliyor 

Yunan suları açıklarında son batırı
lan Sovyet bandıralı Blagoyef vapu -
runun mürettebatı bu sabah bir Fran
sız vapurile limanımıza gelmişlerdir. 
Eunlar şehrimizde on gün kadar kala • 
caklar ve Odesadan gelecek bir \ apur. 
Ja Rusyaya gideceklerdir. 

Blagoycf gemisinin mürettebatı hadi -
seyi şöyle anlatmışlardır: 

- Vak'a sabahı saat 6 da gemimiz 
sahilden 15 mil mesafede bulundu!!u o 
sırada arkamızdan hiçbir bayrak taşı-
mıyan bir denizaltı gemisi göründü. 
Denizaltı gemisi bıze daha çok yakla
şınca bunun bir İtalyan denizaltı ge
misi olduğunu anladık. Gemimize 2.300 
metre kadar sokulmuş olan denizaltı 
gemisi bize karşı ansızın bir torpil at
tı. 

İyi bir manevra sayesinde bu 'torpil
den kurtulabildik. Bundan sonra deniz
altı gemisi sür'atini artırarak bordamı. 
za kadar geldi. Geminin durması ve ha
mule kiığıdlarını kendi1erine teslim et
mek için işaret verdi. Bu emre itaat et· 
mek üzere denize bir sandal indirdik. 
Ve gemi müretteba{ından birkaç kişi 
beyaz bayrak çekmiş olan sandalla de
nızaltı gemisine doğru yollandılar. Fa
kat tam bu sırada denizaltı gemisi bi
ze karşı top ateşi açtı. 

Telsiz memuru atılan mermilerden 
yaralanarak vazifesi başında öldü. Bun 
dan başka diğer bir gemici de telef ol • 
du. 

Denizaltı gemisi, top ateşini mütea
kib ikinc: bir torpil daha attı. Hareket
siz bir vaziyette durmakta qlan gemi
nin omurgasına isabet eden torpil, şid
detli bir surette patladı ve gemi sür'at· 
1e batmağa başladı. 

Bunun üzerine cankurtaran sandal
larına aUıyan mürettebat vak'a nıaha1-
1inden uzaklaşarak, hali bir adaya sı
ğındılar. BiJihare Yunan balıkçı ~e
mileri tarafından Siros adasına götü
riıldüler. 

Meçhul denizaltı gemisi, vapurun ta. 
.namen sulara karıştığını gördükten 
sonra Çanakkaleye doğru yol almıs· 
t ..... 

--- ---

·-----~ g~s~;mı::tı :::==================:::;;:SO~N;-~-~p~;o~~;;;....:T~A~:::=============~==============;;:;=:-~----.... -=::ı--=--ı::::ıı:::==~Eyf6J • 

Resimli Makale: x Fikir ihtilafı ... x r------....;..-, 
Sözün Kısası 

Dananın 
Kuyrugu 

B.T.a.---• H arbiumuminin bir virane hali: 

ne koyduğu kürenin üzerinde 

henüz bitmeğe başlıyan taze yeşilliği 
otlamağa koyve~ aulh danası 11u 
günlerde yaman bir tehlikeye maruz
dur. 

Zavallı hayvancağız! Kendisine iki· 
de bir musallat olan rnüz'iç sinekleri 
defetmek için, kadife gibi yumuşacık 
sağrısıru döven ipincecik kuyruğuna, 

günün birinde birkaç elin birden ya· 
pışıp da, bütün kuvvetlerile asılacak. 
larını hatıra bile getirmeden, ne de 
nazlı nazlı, neş'eli neş'eli bir otlayışı 

vardı!. 

Beynelmilel Paris sergisi 20 nci asır fikir cereyanlarının 
bır meşheri oldu. Je'aşist dünyası, komün.:::.. dünv:ısı ve de· 
mokrası dünyası yekdiğerinın karşısındadır, paviyonlan ge
zen her üçünun de terakkı sahasında ) aptığı hamıcleri sey
reder, ~ır..yıan kalır. fakat kalben rahat değildir, bu üç dün
ya arasındaki rekabetin sadece terakki, fen, fikir sahasına 
inhisar etmediğini düşünür, İspanyayı kan içinde bırakan 
ihtilafları hatırlar. 

İnsanların olduğt: gibi insanlar tarafından vucuae getiri
len devlet1er.n de bütün meseleleri bir görmeleri, bir türlü 
diışün?l'eleri mümkün değildir. Aralarında fikir ihtilafı el
bette Lıuun::ıcaktır Fakat bu ihtilaf fikir sahasında kaldıkça 
zararsı?.dır, bıiakis fayda verebilir. Yekdiğerile müsademe
sinden çıkacak (ilan hakikat ıŞlğıdır. Fakat ibtiliıi fikir sa
hasınd~n çıkıp ta kuvvet ve şiddet sahasına dökülünce be
şeriyeti bckliyen alubet ölüm ve harabi dir. 

Bir sabah. Apenin dağ silsilesinin 
zümrüd yamaçlarında sığır güden ç<> 
banın biri onun bu kuyruğunu iki elile 
kavradı .. çekti.. çekti.. 

Zavallı sulh danası acı acı böğürdü .. 
silkindi.. kurtuldu. 
Arkasından, İberya yaylalarının bo· 

ğa çobanları .. onlan müteakib Mançurı 
ovalarının sığırtmaçları.. ve bunlarla 
aynı zamanda, Ural dağlarının at sürü· 
cüJeri .. hep birden, aynı zavallı kuyru· 
ğa yapıştılar. 

( sez 
Mum, makas, 
Kurşunkalemi 
Ve kibritin tarihi 

Romalılar, ilk önceleri yağ kandili kul
lanırlardı. Sonraları ikinci asra doğru, 

mum revaç buldu. Bu devirde yağ kan
dilile mum arasında şiddetli rekabetler 
oldu. Bununla beraber yağ kandili de 
kullanıldı. 

* Makas milattan 1500 senr evvel de 
vardı. Makasın bugünkü şekli Roma im
paratorluğu zamanından kalmıştır. 

* İlk kurşun kalemi 1565 de kullanıldı. 
1761 de Faber, Nurenberg civarında 

Steinde Jlk kurşun kalem fabrikasını 

A AS UNDA ' J 
o çekti.. öbürü çekti.. ve hala da çe· 

kiyorlar. 
Olanca kuvvetlerile.. kimi sağa, ki· 

mi sola, kimi de dikine .. 
-----------------------------· 

P. ELGüN BiR FIK~~ 
l 'ıc i ta .-ıe kalmış 

Köylünün bıri köyünden kalkmış, 
İsta11bulcı gelm"şti. Kapalıçarşıdmı ge
çerken bır kuyumcu diikkanının ö -
11ünde durdıı. Camekandaki elmas • 
1arı seyre dulclı. Kuyumcu ile çırağı 
ontınla alay etmek istediler. Kuyum
ctı sordu: 

- Hemşeri ne bakıyorsmı? 

- Bu diikkanda ne satılır diye me-
rak ettim de. 

- Bu dükkanda eşek kafası satılır. 
Köylü kendisile alay edildiğini an· 

lamı§tı. 

- Desene bugünlerde al~ veri§ ço~ 
fazla. 

- Nereden anladnı. 

{ 'ocuklar 
Kral da olsalar 
tiene çocukturlar 

Biçare kuyruk!. Sulh danasının köti1 

talihli kuyruğu!. 
Örselenmiş, uzamış, incelmiş, pöısü· 

müş bir vaziyette.. yerinden oynamış 
handi ise koptu, kopacak. 

Ve zavallı danacık, fersiz gözlerin 
den kanlı yaşlar akıtarak, mecalsiz. 
gırtlağından akissi~ f eryadlar kopara. 
rak şimdiden hayıflanıyor .. 
Kuyruğunun .. ve kuyruğile beraber; 

bütün dünyanın da elim akıbetine! 

f ~ 
----·--···-····-·· ............ -............ .. 
BütUn Avrupa 
Orduları manevra 
Hazırlıkları ile meşgul! 

Köylü. elile kuyumcu ile çırağını (B11rtrınıfı l iftd 1«y[G4'ı) 

gösterdi: gün devam edecek olan bu manevrada 
- Dükkanda kala kala iki tant e§ek ,,.ocuklar kral da olsalar, gene çocuk - Fransız büyük erkanıharbiye reisi Ge • 

kafası kalmış ta.. turlar. Yukarıda resmini gördüğünüz, neral Gamelin de hazır bulunacaktır. 

·--------------------- * - yarı çıplak çocuk, Yugoslavya krah Sa Bundan sonra Caen ve Alençonda ya· 
Jnglllzler dünya Majeste kral ikinci Petardır. Say- pılacak Fransız ordusunun manevrası 

!iyeleri civarında kurulmuş olan kamp- gelmektedir. Bu manevra 12 eylulde baş· 
Mektup yazmak ta, davetlisi bulunan Yugoslavya izcile • Iıyacak ve 18 eyliılde büyük bir geçit 
Rekorunu kırdı far rile birlikte gördüğünüz gibi oyun oy - resmi ile bitecektir. Burada da İngiliz 

namakta, spor yapmaktadır. büyük erkanıharbiye reisi Mareşal Dc-
Şimdiyc kadar Amerikalılar, bütün verell hazır bulunacaktır. 

milletler arasında kendilerinin en çok Tayyare ve vapurlara Fransız manevralarının hemen akabin-

rnektup yazan insan olduğunu iddia et y arayacak yeni bir keşıf de Pomeronie ile Mecklembourg arasın· 
rnekte idiler. Halbuki son günlerde neş da Alman ordusunun büyük manevra -
redilen istatıstikler mektup yazmak «D::ıily Telegrnph.,, gazete.sinm tayyn- lan b3şlıyacaktır. Bu manevrada Mu -
rekorunu İngilızlerin kazandığını gös- reci .muharrirı çok ehemmiyetlı ycr.i solini ve Mareşal Badogliodan başka Bul· 
termektedir. bir lngıliz keşfine daır enteresan bır ~ar ordusu büyük erkiınıharbiye reisi de 

makale neşretmiştir. bazır bulunacaktır. 
Bu istatistiklere göre her İngiliz se. Bu keşif, havad:ı bulutların üstün. Avrupadaki büyük manevralar teşri -

kurdu. nede vasati olarak 78 mektup yazmak- de uçan bir tJyyareye en kesif sis için - nıevvelin 15 inde yapılacak büyük Ro • * tadır. Amerikalılara ise yalnız 66 mck- de veyahut gece karanlığında, gittiği m,enya askeri manevralarile bitmekte · 
Kibrit, 1832 de, başları fosforlu olarak 1up isabet etmektedir. Amer:kaJılar • yeri gösteren cgizli bir göz.> den iba - dir. Siliuda yapılacak manevralara, Ro

icadedildi. Zehirli ol~uğu için bir çok dan sonr::ı adam başına 54 mektupla İs- rettir. manyanın yeni teşkil edilen tamamile mc. 
memleketlerde, kullanılması menedildi. viçreliler, 5 3 mektupla Alınanlar ve Bu yeni :kcşf:n saye.sinde vapuria - törleştirilmiş orduları iştirak edecektir. 
Bottgeı· isminde bir Alman bugün kul - 4 1 mektupla Danimarkalılar gelmek - rın çarpışması önüne de geçilmiş bu - Burada da General Gamelin, Mareşal 
landığımız fosforsuz kibriti keşfederek tedir. Diğer milletler bunları pek çok lunmakta im~~· Çünkü bu •gizlı göz> Rydz - Smigly ile Çekoslovak ve Yugos· 
bizi bu tehlikeden kurtarmış oldu. farkla takip etmektedir. bir vapurun seferi esnasında zühuru lav büyük erkinıharbiye reisleri hazıı 

---- İngilterede tayyare postaları da fev melhuz görünmez tehlikeleri de önce - bulunacaklardır. 
Prens Starhemberg bir kalade faaliyet göstermek tedir. Tay _ den haber vemıekte imii. --------------
. ld "' k l'J Kaşif Aldri9 isminde birisid!r . Keş- 8MU GAO\lHl(O~ sınema gı ızına aşı o uu yarelerin ilk defa mektup taşımağa baş fine radyo dalgalarından daha küçi:.k 

A vusturyanın eski başvekil muavini 1ndıkları 19 2 6 da İngilterede bir sene boyda dalgal:1:: kulla nmakla muvaffak ~VA 
Prens Von Starhemberg, Avusturyalı içinde tayyareler ile yalnız 200,000 olduğunu söy~eme~tedir. ~ TAISXft ' 
sinema ve sahne yıldızı Nora Greaor'a mektup gönderilmiş iken bu miktar İngiliz kişifin bulduğu i let, ayni za Dİln lwıN • •etli 
gönül vermiştir. Sabık başvekil mu:ı - 1930 da dört m ilyonu, 1932 de altı mil- manda hafif olduğundan bütün gemi - Dün hava sabahtan itibaren kısmeıı 
\"İni şimdi karısından ayrılıp onunıa yonu ve 1936 da otuz altı milyonu hul- lere ve tayyare!ere konması mümkün- açık olarak geçmiJtir. Rüzgar yıldızdan 
evlenmeğe çalışmaktadır. muştur. di.ir. saniyede 7 metre 

ile esmiş, hava Parlsle bügilk bir 
Silah kaçallçılığı r 

iSTER İNAN iSTER iNANMA! 
tazyiki saat 14 den 
sonra 759 u gös -
term~. En faz-

Fransız gazetelerın n yazdı~ıııa gö-ı 
.,..e Pariste büyük bir silah kaçakcılı{!ı 
bürosu meydana çıkarılmıştır. Ani su
rette basılan kaçakcılık merkezı ba<:ıl
dığı zaman otuz kadar mitralyöz, 250 
mavzer ve birçok tabanca elde edilmi~
tir. 

Bu işle alakadar olarak dört k~i tev
kif edimiştir. Daha yeni te\·kifler de 
bekleniyor. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

Bcvoglu eı kek haıotane:s ne yakın bir evde oturan bir ar
kadaşımız anlattı: 

Dün sab:>h saat dokuzda can kurtaran otomobili sür'atle 
gelip hastan. n:n kapısı önünde durmuştu. İçeriye haber ver
dıler. Aradan oıı d~kıka kadar bir zaman geçtiği halde içe
riden ses çıkr.ıadı. OtomobHin şoförü sabırsızlanıyordu: 

- Ne bekletiyorsunuz? diye seslendi. Buna rağmen içeri-

den ::edye getirilip te hasta, otomdbilin içindeki sedyeden 
hastanenin sedyesine nakledilinciye kadar on dakika daha 
geçti.> 

Biz bu hikayeyı dinledikten sonra müstacel ahvalde cad
delerden haklı l:.ir sür'atle geçen can kurtaran otomobilinin 
bu gıbi vazi) etlerde faydası eksiimediğine inanmadık, fakat 
ey okuyucu sen· 

1 STER l NAN l STER 1 NAN M A ! 

la sıcaklık 22, en ............. .. 
az sıcaklık ta 18 olarak \aydedilmiştir. 

Dün rutubet derecesi de yüksek idi. 
Bugün havanın açık geçmesi, rüzga 

nn gene yıldızdan esmesi muh temeldir. 

GiiMf : .S.44 ôtfe : 11. J l 
lkiacli : IS, 47 - Alı:t• "' : 18. 31 
Yata : 20.06 - lmHlı: : 3. Sl 
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Şanghayda· göğüs göğüse 
şiddetli . muharebeler oluyor 
Sovgetler Uzakşarkta otuza gakın 

Japon gemisini tevkif ettiler 
Londra 8 (Hususi) - Uzakşarktaki dir. Japonlar Çinlilere şimalden ve ce - kunu 350.000 kişiye baliğ olmuı:tur. 

Sovyet sularına girmiş bulunan müsel - nubdan taarruz ediyorlar. Bu iki ordu Şanghay, 8 (A.A.) - Central News 
lalı bir Japon gemisi tevkif edilmiştir. arasında irtibat yakında temin edilecek- ajansı, Şanghaydan gelen ve mülteci-

Sovyet makamları tarafından sorguya tir. lerle dolu olan bir trenin Sounkin is-
çekilen gemi kaptanı, avlanmak üzere Göğüs göğüse muharebeler tasyonunda Japon tayyareleri tarafın-
Sovyct sularına giren Japon gemilerini Mitralyöz düelloları \"e göğüs göğüse dan bombardıman edilmiş olduğunu 

menetmek maksadile gönderilmiş ol • muharebeler, bütün gece devam etmiş - haber vermektedir. 300 kişi ölmiiş, 400 
duğunu beyan etmiştir. tir. kişi yaralanmşıtır. 

Halbuki Sovyetlere göre, son zaman - 350 bin Çinli Japonlar bir İngiliz vapurunu 
larda sık sık kendi kara sularına giren Şanghay, 8 (A.A.) - Juehpou'yu ele tevkif ettiler 
Japon balıkçı gemileri, avlanmağa hiç geçirmek için Jukong dalga kıranı ile Hongkong, 6 (A.A.) - Taishan a-
müsait olmıyan rnıntakalarda görülmüş- Kiangouan Çin mahallesinin belediye dındaki İngiliz vapuru bu sabah Macao 
lerdir. Bu da başka niyetle gelmiş olduk- dairesi arasında sabahtanberi şiddetli yakınında İngiliz kara sulan haricinde 
larına delalet etmektedir. bir muharebe cereyan etmektedir. Ja- tc\'kif edilmiştir. 

28 Japon balıkçı gemisi halen Sovyet pon ateşinin tesirile Çinlilerin birçok Bir Japon muhribinden bir zabit ile 
sularında mevkuf bulunmaktadırlar. yeni binaları vahim hasarata uğramış- beş asker, muhrib tarafından atılan ih-

Londra 8 (Hususi) - Şanghay cep • tır. Japonlar, yeniden on Çin fırk::ısının tar topundan sonra, vapura çıkmışiar
hesindc Japon kara, deniz ve hava kuv - Şanghay ile Soutcheou arasına gönde- dır. 
vetleri tarafından başlanan büyük taar- rilmiş olduğunu söylüyorlar. Bu suretle Bunlar vapurun evrakını istemiş!er
ruz müsait bir şekilde devam etmekte • bu mıntakadaki Çin kuvvetlerinin ye- dir. Vapur, 35 dakika te\•kif edilmiştir. ............................................................................ ~ .. ·············~ e 

Dün ispanya sularında 
2 deniz muharebesi oldu 
Londra 8 (Hususi) - İspanya harbin

de ilk defa olarak dün akşam, Cezayir 
açıklarında Frankoculara ait Kanarias 
kruvazörü ile hükumetçilerin yedi ge -
ınisi arasında iki saatten fazla süren bir 
deniz muharebesi olmuştur. 

Şiddetli top sesleri sahilden işitilmiş -
tir. Muharebenin neticesi hakkında he
nüz rnalümat alınamamıştır. 
İkinci bir deniz muharebesi de Bask 

3ahilleri açıklarında olmuş ve ağır ya -
ralar almış olan bir hükumet harb ge -

misi, sahile iltica etmek mecburiyetin • 
de kalmıştır. 
Frankocuların verdiği bir tebliğ ise. va

ziyeti şöyle anlatmaktadır: 
Nasyonalistlerin Baleares harb ge -

misi, Ccntabrique sahillerinde dün beş 

hükiımetçi harb gemisi le harbe tutuş -

muştur. Hükumetçi cLibertad.. gemisi 
vahim rahneler alarak diğer dört gemi 
le birlikte geri çekilmiye mecbur olmuş
tur. 

Büyük Arap kongresi 
dün Buludan' da açıldı 

Adana, 8 (Hususi) - Büyük Arab kongresi bugün Buludan'da Arab 
murahhaslarının huzurile toplanmıştır. 

Öğrendiğime göre Hicaz ve Necit hükumetinin Londra sefiri Hafız Veh
bi'nin başkanlığı altında bir heyet Cenevre'ye gitm~tir. 

Heyet Filistin'in taksimini ve Emir Abdullahın Filistin tahtına getiril
nıesini protestoya kral tarafından memur edilmiştir. 

----~ 

Konferans yarın t o·p ı anıyor 
(B(Jftartıfı ı inci aayfada) 

Iiktc hareket edeceği ve konferansta 
hazır bulunmıyacağı anlaşılmaktadır. 

duğunu söylemekte ve Versay muahe
desindeki bu hususa aid ahkamın de
ğiştirilmesini istemektedir. 

Yunan Kralı ile 
Erdün Emirinin 
Başvekile telgrafları 

İzmir 8 (A.A.) - Haşmetlu Yunan 
kralı ile, şarki Erdün emiri Altes Ab
dullah tarafından gönderilip Başvekil 
ismet İnönüne izmirde vasıl olan tel
graflar ile, bunlardan pek mütehassis 
olan Başvekilin kendilerine verdiği 

cevabların suretlerini aşağıda neşredi
yoruz: 

Ekselans İsmet İnönü Başvekil 
• Ankara -

Ekselansınızın biraderlerinin vefa
tı dolayısile samimi taziyetlerimin ka
bulünü rica ederim. 

Jorj 
Majeste Yunan kralı • Atina -
Majestelerinin göndermek nezake -

tinde bulunduğu taziyet telgrafını al
dım. Gösterilen alakaya derin şük -
ranlarımı sunar, saygılarımın kabu -
lünü rica ederim. 

Türkiye Başvekili İsmet İnönü 
Hazretlerine 

Biraderi alilerinin vefatından do -
layı taziyetlerimin kabulünü rica e -
derim. 

Abdullah 
Emir Abdullah hazretlerine 

-Amman -
Fehametpenahın lıitufkar taziyetle

rine şükranlarımı sunar, yüksek var
lıklarına saadetle uzun ömürler di -
lerim. 

lnönü 1 
Mahaza ne Berlin, ne de Roma hü

kumeti davetnameye henüz cevab ver- · 
ınemişlerdir. 

--~----.-------~---------~---..: İngiliz heyeti 4 B k • ı 
Londra, 6 (Hususi) - Hariciye Na- QŞVe l 

İkinci notadan sonra zırı Eden, hariciye nezareti umumi ka- Ankarada 
tibi Van Sitart, Amiral Lord Çetfild 

Romadan bildirildiğine göre, ikinci ve bir deniz mütehassısı Akdeniz kon
Sovyet notası üzerine umumi vaziyet f eransında İngiltereyi temsil edecekler
bir kat daha nazikleşm~ ve Akdeniz dir. Heyet yarın akşam Paris yolu ile 
konfera~sı da tehlikeye girmiştir. Fil- Cenevreye gidecektir. 
haki~a I!alya. i~in Sovyet Rusy.a mü- Fransayı temsil edecek olan heyet 
ınessLllerıle bırlıkte a!.nı .. masa etra- ise hariciye nazırı Delbos ile amrial 
fında oturmak ço.k muşkul olacaktır. Darlan ve amiral Ghrujya'dan mürek-

. Bununla beraber Italya konferansa iş- keb olacaktır. 
lirak etmek yollarını azami hüsnü ni- Cebelüttarık 8 (A.A.) _ Bir İngiliz 
yetle araşt~rmaktadır. • vapuru ile iki İspanyol vapurunun geçen 

Italyada asabıyet gece bir tecavuza maruz kalmış olduk -
Londra, 8 (Hususi) - Sovyet masla- larına dair ortada bir şayia dolaşmakta

hatgüzarı tarafından Roma hükfuneti- dır. 
ne tevdi edilen ikinci nota, İtalyan res- · 
rni mehafilini büsbütün asabileştirmiş
lir. Bu notanın cevabsız bırakılacağı 
ıannedilmekte ve binnetice Sovyetler. 
le diplomatik münasebatın kesileceği
ne hükmedilmektedir . 

Musolininin gazetesi olan Popolo d'İ
talya bugünkü başmakalesinde İtalya
nın bu şartlar altında Akdeniz konfe
ransına iştirak elmiyeceğini açıkca yaz 
nıaktadır. 

Sovyet gazetelerinin hücumu 

Moskova (Hususi) - Son Akdeniz ha
diseleri münasebetile Sovyet gazetele -
rinde faşist ve İtalya aleyhinde çok şid
detli yazılar intişar etmektedir. 

Bu yazılara göre bütün işçi teşekkül -
leri yer yer toplantılar yaparak hüku -
metten cfaşist korsanlarını tedib etmek 
için. enerjik bir hattı hareket istemek • 
tedirler. 

Virjinio Gayda ise Journale d'İtal- Karadeniz filosunun zabitleri ve tay -
Yada yazdığı bir makalede, Almanya- faları hükumetin ilk işareti üzerine cva
nın müstemleke taleblerinde haklı ol- tanın düşmanlarını yok etmeğe.. hazır 

Manisa 8 (Hususi) - Başvekil İsmet 
İnönü refakatinde Maarif Vekili Saffet 
Arıkan olduğu halde bugün şehrimize 
geldi, coşkun tezahüratla karşılandı. 

Muhterem Başvekil tetkilerde bu
lunduktan sonra akşam saat on dokuzda 
Ankaraya hareket etmiştir . 
Başbakan az zaman içinde Manisada 

\'Ücuda getirilen eserleri takdir ve 
bundan sonra geldiklerinde olduğu gi
bi on binlerce vatandaşın candan sev
gi ve tezahüratı arasında uğurlanmış
tır. 

izmirden aynlırken 

İzmir 8 (Hususi) - Başvekil İsmet İn
önü şehrimizden ayrılırken dolgun in • 
tibalarla hareket ettiğini söyledi. 

---------------~~---·--------olduklarını ilan etmişlerdir. 

Leningrad işçileri şu beyannameyi 
neşretmişlerdir: 

c- Sabrımız artık tükenmiştir. Asrı
mızın vebası olan faşizmin yokedilmesi 
ve kökünden imhası lazımdır ... 

Kranoyarska işçileri de ctüfeği al
mak için ellerinden çekici atınağa ha -
zır olduklarını. ilan etmişlerdir. 

s.,ı. 3 

Hitlerin İngiltereyel s ' 
yaptığı teklif A. ~E 

ittifak teklifi Fransız umumi L. E 
efkarında hoşnutsuzluk 

uyandırdı 
e Akdeniz devletlerinin 

kon/ eransı toplanı1 ken •. 
Yazan: Seliıa Rapp Emeç 

Paris, 8 (Hususi) - Hitler:in, Lon
drada çıkan Daily Mail gazetesinde in
tisar eden mektubu Parisle fena karşı-• A vrupa sulbü gene çetin bir im-
lanmıştır. Bu mesele etrafında neşri- J 

tihan geçiriyor. Hüviyeti anyat yapan gazeteler, her şeyden evvel 
bunu, Almanyanm Londra sefiri Von laşılamıyan bir veya müteaddit deniz
Ribbentrop'un kabiliyetsizliğine ve altı gemilerinin Akdenizde meydana 
Londrada bütün nüfuz ve sempatisini getirdikleri hadiselerden doğan bu va
kaybettiğine bir işaret saymaktadır- ziyet, nihayet Sovyet Rusyanın sabrı .. 
lar. nı tüketmiş ve İtalyaya, büyük heye-

Çünkü iki de\"let arasındaki yakm- canlara sebep olan ~alüm notayı ver
laşmalarda da şimdiye kadar takib e- miştir. Her nekadar Italya bu notayı 
dilen yol, elçiler vasıtasile tekliflerde reddetmiş ve Sovyet Rusyaya karşı 
bulunmaktır. Hitlerin böyle bir şey mukabil hücuma geçmişse de ilk hare
yapmıyarak bir gazeteye mektub gön· ketin tesiri zail olmuş değil~ir. Şu ha· 
dermesi, elçisinin beceriksizliğinden le nazaran Sovyet Rusya ile Italya ara
başka hiçbir şeyle kabili izah değil- sındaki münasebat son derece nazik -
dir. leşmiştir. Boğa:3lardan dışarı çıkan 

Mektubun Bitler - Musolini mülaka- bazı Sovyet vapurları, Adalar denizin· 
tı arifesinde neşredilmesi ve 120 mil- de karşılaştıklarını iddia ettikleri mil
yonluk bir İngiliz - Alman blokunun liyeti meçhul denizaltı gemilerınin 
teşkilinden bahsedilmesi de şay::.nı muhtemel tecavüzlerini önlemek kas.. 
dikkattir. Bu itibarla herkesin aklına, tile tekrar Çanakkaleden içeri dönmek· 
acaba cBerlin - Roma mihveri ne ola- tedirler. 
cak?> suali gelmektedir. Yoksa bunıı- Bu \·aziyet, Sovyet Rusya ile Fransa 
bir Berlin • Londra mihveri mi istih· arasında me\·cut olan ittifaka da tesir 
18f edecek. Bu \•aziyetler karşısında İ- yapacağa benzer. Bu ittifak, şimdiye 
talya ne yapacak? Hitlerin bu teklifı, kadar verilegelen malumata göre te -
İtalyanın Londrada çok sevilmediğine dafüi bir mahiyettedir. Sovyet gemile .. 
bir işaret, bir ima ifade etmiyor mu? rinin İtalyan tahtelbahirleri tarafından 

Haydi diyelim ki Hitler İngiliz ef- taarruza uğradıkları kabul edilecek 
karı umumiyesine hitab ederek İngil- olursa, Sovyet Rusya - Fransa ittifak
terenin bu kadar vasi bir mikyasta si- namesi mucibince ihtilafa Fransanın da 
lahlanmasının yersiz olduğunu ihsas karışması icap ediyor. 
etmek istivor. Bu meseleyi hiçbir fe- Fakat Fransanın durumundan, şim
dakarlığa İüzum göstermeden dostça dilik ve Yalnız Sovyet Rusya ile müte
bir ittifak halledebilir. saniden böyle yakın bir müdahale te-

Bir Fransız eazetesi vaziyeti tahlil savvurunda olduğu anlaşıhmyor. 
ettikten sonra şu mütaleada bulunuyor: Amma onun böyle bir tasavvur besle-

«Bu niyet kötü bir şey değildir. Fa- memesi demek, iki devlet arasındaki 
kat Hitlerin takib ettiği kurnazca hile paktın icaplarına uymaları zamanının 
gayet vazih olarak görülüyor.> bir gün hulı11 etmiyeceği demek değil

Mareşal 

Çaknıağın 
Seyahati 
Adana 8 (Hususi) - İki gündenberi 

şehrimizde bulunan genel kurmay baş
kanı Fe\•zi Çakmak, ordu müfettişi Ge
neral izzeddin ve General Mümtaz Ziya 
ve maiyetleri şereflerine dün saat beşte 
vilayet tarafından bir çay ziyafeti, saat 
yirmide de belediye tarafından bir ak -
şam yemeği verilmiştir. Her iki ziyafet 
te samimi bir hava içinde cereyan et -
miştir. 

Mareşal Çakmak ve beraberlerindeki 
generaller bugün on trenile cenuba ha
reket etmişlerdir. Misafirlerimiz istas • 
yonda vali, kumandan, vilayet ileri ge
lenleri ve kalabalık bir halk kütlesi tara
fından uğurlanmışlardır. Bando, asker, 
jandarma, polis müfrezeleri tarafından 

selam resmi ifa edilmiştir. 

Manisa dün kurtuluı 
Bayramını kutluladı 
Manisa, 8 (Hususi) - Manisa bugün 

kurtuluş bayramını parlak merasim ve 
coşkun tezahürat arasında kutluladı. 

Şehir baştanbaşa bayraklar, yeşillikler. 
le süslenmiştir. Gece de muhtelif eğ
lenceler tertib edilmiştir. 

Sabahhın Sabaha: 

dir. Maamafih bu hususta velev tahmi
ni dahi olsa, herhangi bir hükme var· 
mak bugün için mümkün değildir. Va· 
ziyetin aydınlanması. ancak Akdeniz 
devletleri konferansının toplanmasına 
ve bu konferansın varacağı neticeye 
bağlıdır. Akdeniz devletleri mütesa -
niden menfaatlerini müdafaa mı ede -
cekler, yoksa, bu devletler arasında 

beraberlik fikri tesis edilemiyerek bir . 
kısım devletler diğerlerinden ayrılıp 
hadisatın inkişafını şimdilik müşahede 

etmekle mi iktifaya lüzum görecekler? 
Bütün bu suallerin cevabını ancak bu 
toplantı verecektir. Yani harbin olması 
da olmaması da bu konferansta tebel· 
lür edecek olan fikirlere bağlıdır. 

Selim Ragıp Emeç 

Türkkuşu 
Filosunun 
Muvaff akigeti 
Ankara 8 (A.A.) - Havacılık haftası· 

nı kutlamak için Zekinin kumandası al· 
tında eyhllün birinde Ankaradan Eski .. 
şehir, İstanbul, Bursa ve İzmire uçan 
Türkkuşunun altı motörlü tayyaresi bu
gün saat 12 de bin beş yüz kilometrelik 
seyahati muvaffakiyetle başararak 1n -
önünden Ankaraya dönmüştür. 

Dertli dünya 
Havada insanı dedirgin eden bir sıkıntı var. Handise gök gürliyecek, 

fırtına kopacak, dolu yağacak ve sel basacak ve insan sırsıklam ıslana
cak gibi.. Hani insan gezmeğe gitmek için karar verir, hazırlanır, eğlen-
ccsi için planlar, programlar hazırlar bütün bu hazırlığa rağmen sabah-
leyin gözünü açıp havayı bulutlu yağmurlu görürse ne hale gelir. İşte 
şimdi dünya bu halde!. İnsanları gizli, aşikar tehdit eden bir korku, te
neffüsü ağırlaştıran, hayal ve ümidi bile çok görecek kadar ıztırab veren 
bir sıkıntı var. 

Şanghay yanıyor, Nankin yanıyor, Madrid yanıyor, Burgos yanıyor, 
Mavi Akdeniz, mes'ut insanların mavi kıyılarında aşk rüyaları gördük
leri Akdeniz bile sularında ifritler, ejderler dolaşan efsanevi Şaron 
nehrine döndü. 

Her sabah gazetelerin birinci sayfalarına gözgezdiriyorum, ha koptu ha 
kopacak. Ha başladı, ha başlıyacak. Bu endişe ile bu sefer son sayfala-

1 

larını çeviriyorum. Karşımda bin bir hastalığın ilaç reklamları çıkıyor. 
Birin~i sayfada siyasi hastalıklar, son .sayfada uzvi hastalıklar .. Ro • 

rnatizmayıa, sinir buhranına, in~ıbaza. i?ripe. vereme, baş ağrısına, ba
sura, ademiiktidara karşı ilaçlar. 

Bu ne mariz dünya!. Bürhan Ccıhit 
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Lokantacılar garsonların ı 48 saatlik mesai 

.o/ ode lOunu alamıyacaklar Yalnızs:::~:~·rindeça-
hşanlara inhisar edecek 
Haftada 48 saatlik çalışma hakkın

daki nizamnamenin bir haftaya kadar 
çıkacağı anlaşılmkatadır. 48 saat şim
dilik sanayi ~!erinde çalışanlara tat
bik edilecektir. 

Otel, lokanta, gazino. berber dükka
nı gibi yerlerde çalışanlar günün her 
saatinde meşgul olmadıklarından bun
ların haftalık mesai saatlerınde sanayi 

1 işlerinde çalışanlara göre fark olacak
tır. 

Şimdiye kadaT yüzde onlanna tasarruf edemiyen gaTsonlardan biri 

Garsonların ezeli derdi olan yüzde ı de onların garsonlara verilmesine haş
<>n meseleri halledilmiş bulunmakta- !anacaktır. 
< İstanbul Garsonlar Cemiyeti, İktı- y .. .. 
l Veka• let' i D . . 1· t b 1 b"l . apılan hesablara gore her gun şe-

ı ş aıresı s an u o gesı h' ·d b' .. ıı mu"f tt' ı· · · b k .. . 11 e ın garson patroı1larına yuzde 
" e ış ıgme aşvurara muşterı- d 50 .. on an kuruş kazandırmış olsalar ye-
< n aldıkları yuzde onların patronları kfınu ayda 15 b' k d 180 b' 
t ! d · t' d d d'l . . m uruş, sene e ın , ~a ,ın an ıs ır a e ı meyıp ellerıne . .. . . 
:\ ·ilmesinin teminini istemişlerdir. lıra eder, dort senede 720 bın lıra tut-

Iş Dairesi Başmüfettişi Haluk bu hu- maktadı:. :13u paradan hükumet hiç bir 
c·ıı ta muhtel'f ph 1 d 1 suretle ıstıfade edememekte, bu suret-• ı ce e er en yapmış o - .. A • 

< .ığu tetkıklerini bitirerek neticeyi 1: hu~umetm ~akk~. patronların cehle-
( arsonlar CemiyetirJ~ bildirmiştir. İş rme ınn_ıekt:dır. Yuzde~ on~~r gars~n-
1 airesi Başmüfettişliği garsonların bu lara verılmege başlandıgı gun bu yuz
:i"teklerini haklı bulmuş ve müşteri- de onlardan kazanç vergisi alınacağı 
<en alınan yüzde onların garsonlara için hükıimete de bir ...,aridat menbaı 
'erilmesini tasvib etmiştir. Ayrıca bu- ç:kmış olacaktır. Zira patronlar gar
:r ·m temini için emir vermeden evvel sonların hesablarmı muntazam defter
iktısat Vekfıletini de haberdar etmek lerde tutacak ve maliye memurları bu 
!"''1ksndile hazırlamış olduğu raporu defterleri her zaman kontrol edip mü
\ kalcte göndermiştir. Vekfıletten ce- essesenin kazancını da tam olarak 
;\ ab gelince müşterilerden alınan yüz- :meydana çıkarmış olacaklardır. ---'-------- ~ 

istanbul mekteblerinde 700 
Trahomlu çocuk bulundu 

Maarik Vekfıletinın emri ile İstan-jrinde trahomluları teda · d k kl'
btı. maarif müdürlüğü d~ktorları nikler mevcud değildir. i~~a~b~~a bi:
,l 936-1937 ders yılı zarfında Istanbul hassa Fındıklı Tophane z k ib' 
1 k kt bl . . k t h ' ' eyre g. ı 

• me e e~mı gezere ra omlu ç?- tozu toprağı ve fabrikası bol yerlerde 
c.ıklnrı tesbıt etmışler, bu hususta bır bu~nan çocuklarda bu hastalığa daha 

kıaporl ~lazırvlıyk~rlakt malarif müdürlüğü çok tesadüf edilmektedir. Yapılan tah
ana ı ı e e a e e yo lamışlardır Bu minlere göre istanb Jd ·ık t d · ·· 

1
· . · u a ı e rısat ça-

:ıapora gore stanbul ılkmekteblerinde ğmda trahomlu çocukların yekunu 2 
700 kadar trahomlu çocuk mevcuddur. bini bulmaktadır 
Bu hastal.ık sari olduğundan bu 700 Maarif Vekaleti İstanbulda olduğu 
cocuk dcı~al mı:kte.blerden çıkarılmış- gibi diğer şehirlerde de birçok trahom-
1Jr. Maarıf Vekaletı hastalığın çocuk- ıu çocuk mevcud oldug· ·· ·· .. " d · . unu gaz onun-
.ar arasın a sırayetın~ me~ için Zincir- de tutarak esaslı tedbirler almak üze-
J~kuyuda 50 yataklı bır klınik açmıştır. re harekete geçmiştir. 
llurada çocuklar leyli meccani olarak ............................................................ .. 

Dört hişilik 
Bir eroinci 
Şebehesı f.jakalandı 
Dört kişilik bir kaçakcılık şeockesi 

meydana çıkarılmıştır. Şebekenin ele
başısı Balatlı Ahmeddir. Ahmed, katil
den yedi buçuk sene hapse mahkum
dur. Bir müddet evvel, sıhhi vaziyeti 
dolayısile muvakaten tahliye edilmiş
tir. Çıkar çıkmaz da kaçakçılığa başla
mıştır. Bunu haber alan ala.kadar me
murlar, Ahmedin evini tarassud altına 
almışlardır. Memurlar, Ahmedıin Ba
latta, polis karakolu yanındaki evme, 
günde iki yüze yakın müşter gelip git
tiğini tesbit etmişlerdir. Bunun üzeri
ne memurlar evvelki gün tebdili kıya
fet ederek Balata gitmişler, Ahmedin 
evi civarında akşam geç vakte kadar 
dolaşmışlardır. Nihayet akşam saat on 
dokuzdan sonra, işaretli bir parayı ha· 
mil bir memur, müşteri sıfatile Ahme
din evine gitmiş, eroin almış, işaret ve
rince, birkaç adım geride bulunan di
ğer memurlar koşup Ahmedi yakala
mışlar, içeri girerek evi aramışlardır. 
Yapılan aramada büyük bir kama, bii
yük bir eroin paketi, bir mikdar kaçak 
köylü ve asker sigarası bulunmuştur. 
Küçük bir teneke içerisinde bulunan 
bir mikdar eroini de, Ahmedin karısı 
Fatma, memurlar içeri girerken ku
yuya atmıştır. Bunlardan başka, 200 li
ra kadarı kağıt, diğerleri bronz ve gü
müş olmak üzere 1231 lira 36 kuruş e
roin satış parası bulunmutur. 

Ahmed, bu paradan bin lirasının ka
rısı Fatmaya, mütebakisinin de kendi
sine aid olduğunu iddia etmekte ha
pishanede bakkallık yaparak bu ~ara. 
ları kazandığını söylemektedir. 

Ahmedle karısı Fatma, ortağı Gavri
el ve satıcıları Cemil yakalanarak dün 
ifadeleri alınmıştır. 7--· .. .. ·-·· ...... . 

1 
Ev kadınının 
şeker kuponu 

~~~~ 
Bir emlak sahtek3rllğı davasrnrn 

müdafaalan yapıldı 
Vekiller miiekkillerinin suçsuz olduğunu, suçlu 
ve mevkuf avu:. at ta kendisine vaki isnatları 

yeni duyduğunu söylediler 
Sava Emanetoğlu jsminc;le ölmüş zen

gin bir Rum taciri namına sahte senet 
tanzim etmek ve bunu kullanmak su -
çundan maznun olarak. vapurcu 1çahmut 
Lutfı ve Ali Haydarla noter katibı Şe -
fik, Nazmi ve avukat Meleti, ağırccza 

mahkemC'sindC', uzun zamandanberi mu · 
hnkcmc edilmektedirler. Bu davaya dün 
de devam edilmiş, maznunların vekilleri, 
müdafaalarını yapmışlardır. Mahmut Lüt 
Ci ile Ali Haydarm vekili ezcümle demiş
tir ki: 

- Müekkillerim hakkında, mahkeme
ye sevkedildikleri ve iddia makamının 

tecziyelerini talebettiği maddeler tatbik 
edilemez. Çünkü, bu maddeler, sahte se
net ve aslı olmıyan vesaik tanzim eden 
memurlara ait hükümleri ihtiva etmek
tedir. Müekkillerim, memur değillerdir. 

Mahmut LUtfi ve Ali Haydar, bu sene· 
din tanziminde alakadar değildirler. 

Sahte senetten haberdar değildirler. Bu 
senedi bilmiyerek, bir hayır işlemek için 
istimal etmişlerdir. Bu haklarından da, 
sahte senet işi adliyeye intikal etmezden 
aylarla zaman evvel ferağat etmişlerdir. 

Müekkillerim, yüz binlerle lira kazan· 
mış, memlekete hizmetleri sebkat etmiş, 
bir çok nüfus geçindiren birer aile .rei
sidirler. 

Esas itibarile, uzun zamandır mevkuf 
bulunan ve on binlerle liralık bir zarar 
bilançosile defterlerini ve müesseselerini 
kapıyan, işlerinden ve güçlerinden olan 
müekkillerimin beraetlerini :sterim. 

Bundan sonra Şefiğin vekilı müdafaa
sını kısmen okumuş, yazılı olarak ta ver
miştir. 

Daha sonra da maznun avukat Meleti 
kendisini müdafaa etmiş, kendisine düş
man olan kimselerin, hakkında bir takım 
tezviratta bulunduklarını, kendi hakkın
da söylenilen şeyleri daha yeni duydu -
ğunu, daha evvelce hakkındaki evrakı 

okumadığını, yoksa bu söylenenleri ve -
saikle red ve cerhedebileceğini söyle • 
miştir. 

Muhakeme, karar için başka güne bı -
rakılmıştır. 

Florya treninde kad1n yarahyan 
adam mahkOm oldu 

Geçenlerde, Küçükçekmeceden İstan
bula gelirken, tren içerisinde, Bakırköy
dc, beraber geldiği Muammer isminde 
kıı:k yaşlarında bir kadını bıçakla muh-

}erini, Azizi yakalayıp polise verdiklerini 
söylemişlerdir. 

Aziz suçunu itiraf etmiş, kendisine is
nat ve iftirada bulunduğu için Muamme· 
ri vurduğunu soylemiştir. 

Cürmü sabit olan Aziz 14 ay hapse, 50 
lira tazminat vermeğe mahküm edilmış· 
tir. 

Rüşvet almaktan suçru nah.ye 
müdürünün muhakemesı 

Ahmet Nüzhet isminde birisinden oto
mobil içerisinde 25 lira rüşvet alırken 

cürmü meşhut halinde yakalanan Yeni -
köy nahiye müdürü Alaeddinin muha -
kemesine asliye ikinci ceza mahkeme • 
sinde dün de devam edilmiştır 

Muhakeme, İstinyede Dok şirketi arka
sında prenses Kadriyeye ait araziden 
Ahmet Nüzhetin ruhsatsız kırmızı toprak 
çıkardığına göre, ruhsatsız toprak çıkar
manın memnu olup olmadığının bina ve 
arazi müdürlüğünden sorulması için ta
lik olunmuştu. Dün bu hususa dair gelen 
cevap okunmuş, tatminkar bulunmamış
tır. 

Heyet, müzakereden sonra, Ahmet Nüz. 
hetin toprak çıkardığı görülünce zabıta· 

ca zabıt tutulup tutulmadığının sorul -
ması için, davayı 14 eylüle bırakmıştır. 

Necibin suç ~lmadığı an :aşı ld ı 
İmam sokağında 10 numaralı evde e

roin fabrikası işletmek suçile zabıta ta -
rafından yakalanıp adliyeye verılen Rız
kullah oğlu Necip hakkındaki tahkikat 
ikmal edilmiş, Necibin bu suçla alakadar 
olmadığı anlaşılmıştır. 

1oplantılar: 

Halk partisi ocak ve nahiye 

intihabları 
Cumhuriyet Halk Partisi Ocak ve Nahiye 

idare heyetleri intıhablan teşrlnlevvclln llk 
15 günü zarfında yapılacaktır. Bu husustaki 
hazırlıklara devam edilmektedir. 

Doktor Fethi Avrupadan döndü 

Cerrahpaşn hastanesi Bakteriyoloğu 
Dr. Fethi Erden Avrupa seyahatinden 
avdet etmiştir. 
_.,._ • •• •• f •• t 1 ••••••• 1 ' ' 1 ••••• • .-

Merzifon Şairler; 

Vehbi Cem 
telif yerlerinden yaralıyan 60 yaşlarında Mer:ıifonun yetiştirdiği u5» kıy· 
Azizin muhakemesi asliye dördüncü ceza metli şaire ait emekli bir tetkik 
mahkemesinde bitirilmiştir. Şahit ola - mnhsulüdiir. Fiatı cc 40 P kuruş 

} em tedavı görmekte ve hem de oku- ERTUCRUL SADi TEK 
maktadır. Fakat trohamlu diyerek Bu gece 
.ı:rıekteblerinden çıkarılan 700 çocuğa Yeşilk öy aile 
bu klinik bir fay.da temin etmemekte- t:ıahçesinde 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu 
tarafından tertip ve gazetemizle neşre
dilen ev kadınının şeker kuponu musaba
kamızda numaralarına hediye isabet e
denlerin listesini dünkü nilshamızda neş
retmiş idik Hediye kazanan okuyucuları
mız 7/ 101937 tal'ihlne kadar Kurumun 
Dördüncü Vakıf Han üçüncü katta İs
tanbul şubesi başkanlığına her giın saat 
ondan on ikiye kadar müracaatla hcdlye
Jerlni alabl!lrlcr. 

rak dinle\ıen, trenin makinisti İhsanla Mevcudu bitmek üzere olan bu 

I 
Sani ismindeki delikanlı trende bir patırtı eser İstanbulda yalnız (Rcmı• 
işittiklerini, koşup vagona girdikleri za- Kitaphanesinde) satılmaktadır 
man kadını yüzü kanlar içinde gördük - -

< .. r. Bu 700 çocuk önümüzdeki sene de 
:ıı ~ mektebe alınacak ve ne de tedavi 
( · 1,,cek•ır. Zirn İ<:tanbul hastane1e-

NUR BABA 
Vodvil 3 perde 

( 
ı t EyJOl Cumartesı matinelerinden itibaren 

y Sineması 
mevs.ıni, en PDzel insani bir ifadesi olnıı 

GÜNAH çocuGu 
fil mile açııı tık tadır. 

oynıyenler : FRANÇOISE ROSı\ Y FELIX OUDART HELLA MÜLLER 
IHlveten: En son çıkan PARAMOUN'T <IOnya haberleri 

7/ 10/ 937 tarihine kadar müracaat et. 
mlyenler hediyelerini kuruma teberru et
miş olacaklnrdır. Kurum kendilerine he
diye isabet eden okuyucularımızdan bu 
hediyeler mukabilinde her hııngl bir re
çel, şunıp veya tatlının reçetesini rlca 
etmektedir. Bllflhare bu reçeteler de neş
redilecek ve bunlnrı tatbik edenler ara
sında ikinci bir büyük mtlsabaka tertip ı 
olunacaktır. 

ı-----------=--------· ...................... ____ ~~-----------
Bu akşam bütün lstanbul halkı S A R A Y SİNEMA SININ 1 

Yenı HJ3i - 1938 sinem n mevsimi mOıınsebclile veı·ilecek GAl.A MCSAMEHESINE iştirak edecekUr. 

I Kaptan ve makinistlerin kongres =-

ilk proğram: C A S U S A ş K 1 ( Fransızca sözlü ) Dünkü konweden biTintıba 
Altın sesli : O 1 T T ~ A L P A R - Komedi Pransezden : J U L E S B E R B y gilıl iki bllyUk Türk Ticaret Kaptan ve Makinistler Ruznamedeki diğer mese.elcr görii-

yıldız tnrafındnn şahane bır suretle temsil edilen ve emsuls.z bir lnks ve ihtişam içinde cereyan eden MUS]KI Cemiyetinin senelik kongresi dün Mer- şülmüş ve ikinci reisliğe Nail Özçiftci, 
AŞK ve Casusluk filmi. • kez Rıhtım Hanındaki me~kezinde ya. umumi katibliğe makinist Kazım Gil-

lıavelen: BOY'OK TRAKYA MANEVRALAR! ve PARAMOUNT JURNAL DÜNYA HAVADISLERf pılmış, Ege süvarisi Said Özege'nin ri- ney, azalıklara da makinist Etem, mnyasetten çekilmek hususundaki ıs- kinist Necmi, kaptan Bürhan Orhun, 

Bu akşam için yerlerinizi evvelden temin ediniz. Telefon = 41656 rarı üzerine yeniden intihab icra edil- Nasuhi Özok, makinist Bahaeddin, Şir-
~--••••••••••••••••••••••••••••••~ ... ~~~;.-•İıllı•••- miştir. Neticede riyasete Cumhuriyet keti Hayriyeden Hayri knptanlar ::;eçil-......_ 1 süvarisi Süreyya Gürsu seçilmiştir. miştir. 
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Gümüş hacıköydeki 
sel f eliketi 

Bigada üç köylü 
bir aktrise 

tecavüz ettiler 
Sel kaza merkezinden b;?Jşka · GümGşteki tütün 
tarlaları ile beı köyün evlerini, harmanlarını ve 

tarlalarını da harap etti 

Biga (Hususi) - Karabigadan oto
mobille şehrimize gelmekte olan ve 
seyyar tüluat kumpanyalarından biri
sinde oynıyan bir «tiyatrocu kız» ka -
sabanın medhalinde çirkin bir tecavü -
ze uğramış, hem dayak yemiş, hem de 
yedi lira parası alınmıştır. 

Bu caktris• in ismi Muzafferdir. 
Muzafferin Bigaya gelmekte olduğu -
nu haber alan Çavuşköylü Hasan, Ha
lil ve Mustafa isminde 3 arkadaş ka -
sabanın medhalinde pusu kurmuşlar, 
şoförün mümanaatine, kızın bağırıp 

1 
çağırmasına rağmen kendisini zorla kö 
ye sürüklemişlerdir. Orada kızı çirkin 
emellerine alet etmek istemişler, fa -
kat mümanaatinc maruz kalınca biça
reyi fena halde dövmüşler, hem emel
lerini tatmin etmişler, hem de kızın ü
zerinde bulunan yedi lira parayı al -
mışlardır. 

Vak'a zabıtaca ertesi gün haber a -
lınmış, haber alınır alınmaz da müte • 
cavizler yakalanmış ve Çanakkale a 
ğırceza mahkemes).ne sevkolunmuş -

Gömüşhacıköyde selin 1:1aptığı talıriba ttan bir görünüş (X) işaretli yfP' 
muhabirimi "in evidir 

!ardır. 

Van gölünde bir 
motör battı 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Selin t< 
lid ettiği zararın tesbitine devam ec 
l\'ıektedir. Kasaba aşağı yukarı bir en~ 
Yığını halindedir. Sel kaza merkezinde 
e.zim tahribatı yaptıktan sonra sıra i 
Çetmi, Keçi, Eslemez, Çavuş, Halas kö 
lerini de büyük zararlara uğratmış, iı 
san ve hayvan zayiatına sebeb olduktr 
sonra evleri yıkmış, harmanları ve kcı 
dir tarlalarını tarumar etmiş, birço 
rneyva, söğüd ve kavak ağaçlarını k<" 
kündcn sökmüştür. 
Gümüşhacıköydeki seylabda yıkılaı 

<!vler meyanında zabıtai belediye mü 
fettişi Lursun Özüdoğru ile benim de <' 

vid yıkılmıştır. Ben hiç eşya kurtara ·-- ............... ... . ........ . ..... . . ···-···---·-
Kı brıstan ·Mersine 
158 göçmen geldi 
Kıbrıstan Mersine yedi sandalla 1O1 

tnuhacir gelmiştir. Eylulde de 2 san -
dalla 5 7 Kıbrıslı daha Mersine hicret 
etmiştir. Bu muhacirler sahile çıkar 
Çtkrnaz yere kapanarak anavatan top -
l-ağını öpmüşler, sevinç gözyaşları dök
tnüşlerdir. Bunlar ailelerini Kıbrısta 
bırakmışlardır. İlerıde ailelerini de bu
il'aya getirmek emelindedirler. Bunlar -
~an bir kısmı iskan edilmeleri için is -
tıda ile iskan dairesine müracaat et -
blişlerdir. 

Zonguldakta tayyare haftası 
1 Zonguldak - Havacılık haftası için 
Çok zengin bir program hazır
landı. Kilimli mevkiinde müsabakalar, 
deniz eğlenceleri, Kozlu mevkiinde maç
lar yapıldı. 

Verilen gardenpartide şehirlilerle köy
lüler bir arada idi. Şehir bahçesinde ban
do ve cazband tarafından konserler ve
tildi. 

Kemaliyede bir kamyon kazası 
Kemaliye (Hususi) - Sivas-Erzu

turn hattının 13 üncü kısmında işliyen 
\re şoför Mehmedin idaresinde bulunan 
~arnyon devrilmiş şoför ölmüştür. 

Evi yıkılan zabıtai belediye müfetti§i 
Dursun ôzüdoğru, refikası ve çocukları 

selden sonra 

madım. Fakat en ziyade artık tek sayfa
sını bile göremez olduğum kitablarıma 

yanıyorum. Zabıtai belediye müfettişi 

Dursun Özüdoğru da eşyasının pek azını 
kurtarabilmiş, pek kalabalık olan ailesi
le birlikte yarım ve samanlık olan bir bi
naya iltica etmiştir. 

Vali Taliıt Tuncel s<'ylabın yaptığı 

tahribatı tekrar gözden geçirmiş, sel ya
tağı ile ovayı iska edecek su membaının 
kes;fi için mühendislerle beraber tetkikat 
yapmıştır. 

Gümüşhacıköy tiitünlcri mahvoldu 
Gümüşhacıköy (Hususi) - Gümüşha

cıköy bu yıl yarım milyon kilo tütün ih
racına hazırlanıyordu. Kazanın yüksek 
kalitede basma tütünlerini yetiştiren 

Gümüş nahiyesinin Hüyüktepe ve Kara
kaya tütün tarlaları bu yıl çok nefis 
mahsul vermişlerdi. Fakat son seylab 
bütün buralarda bir tek kök tütün bı
rakmamış, hepsini silip süpürmüştür. Yal 
nız bu mıntakada 50 bin kilo tütün zayi 
olmuştur. Bu nahiyede harman ve hay
van zayiatı da mühimdir. Gümüşhacıköy 
nahiyesindeki tütün zararı da 150 bin ki
lo tahmin edilmektedir. Son büyük zarar 
bir ders mahiyetinde olmuş ve tütüncü
ler aralarında bir kooperatif kurmayı ka
rarlaştırmışlardır. Teşebbüslere başla

nılmıştır. 

Kazazede yolcular bir 
başka motörle 

yerlerine gönderiltliler 
Van (Hususi) - Dün Van gölün-

de müessif bir kaza olmuş, Van .:;ölü 
işletme idare.si tarafından l O bin .ira
ya satın alınmış olan Erek adlı mo~ör 
batmıştır. 

Motör sabahleyin Tatvan iskelesin
den tuz yükliyerek hareket etmiş, yol
da fırtınaya tutulmuş, yükü ağır oldu
ğu için kend~•i kurtaramıyarak ?)at -
mıştır. İnsanca zayiat yoktur. Zarar on 
beş bin liradır. 

Kazayı haber alan Gevaş kayma -
kamlığı keyfiyeti vilayete bildirmiş, 
Vali gece Tatvana yıldırım telgrafı ~e 
kerek yolcuların sıhhi vaziyetini sor
muştur. 

Yolcuların Erciyeş motörile seya -
hatlerine devamları temin edilmiştir. 
Motörün batışının haddi istiabisinden 
fazla tuz yüklemesinden ileri geidiği 
anlaşılmıştır. -------

Edirne hayvan sergisi açıldı 
Edirne - Büyük hayvan sergısı 

Meriç boyundaki Söğüt ormanında 
General Kazım Dirikin bir söylevile açıl
mıştır. Sergide geçen yıllardan üstün ve 
Arap ve yarım kan taylardan ve hele 
Trakya cins boz ırk ve inek boğaların • 
dan çok değerlileri görülmüştür. Boğalar 
orada hazır bulunan Edirne ve Trakya 
valileri tarafından değer paha ile köyler 
için alınmıştır. Halis kan kıvırcık ko -
yunlar da ötekiler gibi beğenilmiş ve 
prim alınmıştır. Vilayetin aygır deposu 
ve aşı durakları için daha geniş tedbirler 
alınacaktır. 

Turhal şeker fabrikası 
çahşmıya başladı 

Turhal (Hususi) - Turhal şeker fab
rikası faaliyete başlamıştır. Fabrikaya 
pek çok pancar gelmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

- Bir gazetede bir ha -
\'adis gördüm Hasan Bey. 

... Almanlar sülten ... ... Kadın çorapları yapı
yorlarmış .. 

Hasan Bey - Tevekkeli 
değil, kadınlar bunları gi -
yer giymez su gibi akıyor· 
lar. 

Memlekette Zafer ve Tayyare 
bayramı tezahüratı 

Bitlis (Hususi) - Memlekette zafer ve tayyare bayramı büyük oir ncş·e 

içinde geçmiş, mutad nutuklardan, merasimden ve geçid resminden sonra gece 
de eğlentiler ve müsamerelere devam edilmiştir. Resimde Bitlisteki merasime 
iştirak edenlerden bir grup görülmektedir. 

Zara (Hususi) -
30 ağustos zafer va 
tayyare bayramı bu· 
rada pek coşkun te· 
zahüratla kutlulan· 
mıştır. Resimde teza
hüratta bulunanlar
dan bir grup görül· 
mektcdir. 

1 

Erzurumda 

Erzurum (Husu-
si) - Zafer ve tayya· 
re bayramı burada 
büyük bir intizam : 
ve heyecan içinde 
kutlu landı. Lise arkasındaKt spor mey- ı bayramı coşkun tezahüratla kutlulan
danında yapılan merasimde heyecanlı mış, Gençlerbirliği tarafından da Vatan
nutuklar söylenmiş, gayet güzel bir ge- dan vatana isimli piyes temsil edilmiştir. 
çid resmi yapılmış, şehir baştanbaşa bay- Siird'de 
raklarla ve taklarla süslenmiştir. Sıird (Hususi) - Zafer ve Tayyare 

Mecidözünde bayramı bütün memurin, zab!tan ve 
Mecidözü (Hususi) - 30 ağustos bay- teşekküllerle hariçten gelen binlerce 

ramı her yılınkinden daha coşkun teza- halkın iştiraki suretile pek muazzam 
hüratla kutlulanmış, binlerce halkın işti- bir şekilde kutlulanmıştır. Mutad teb
rakile pehlivan güreşi, cirid oyunları ve r!k merasimini müteakib tayyare mey
fener alayları tertib edilmiştir. danına gidilmiş. burada da nutuklar 

Suşchrinde 
söylenilmiş, gcçid resmi yapılmış, gece 
fener alayı tertib edilmiş ve bir balo 

Suşehri (Hususi) - Tayyare \•e zafer verilmiştir. 

Nazillinin kurtuluş 
tezahüratla 

bayramı coşkun 
kutlulandı 

Nazilli (Hususi) - 5 eylfıl Nazilli kur
tuluş bayıamı eski yıllardan daha par • 
lak şekilde kutlandı. Halkevi tarafından 
tesbit edilen program mucibince bütün 
kasaba baştanbaşa bayraklar, hususi tez
yinat ve resimlerle süslendi. Törene bü
tün esnaf, sosyeteler, bankalar, askeri ve 
mülki memurin, vilayet meclisi umumi 
azaları, !:>kullar ve. öğretmenler, ilk ve 
orta öğreniciler, fnbrika1:fr direktör YC 

işçileri katıldılar. Bütün bunlar birer 
temsil araba ve otomobili ıle alayda yer 
aldılar. 

Öğleden evvel saat 8,30 da atılan bir 
topla Hacılar kavağından ve aşağı Na
zilliden hareket eden istirdad kuvvetleri 
Halkevi meydanında buluşarak hep bir
likte hükumet dairesine, askerlik şube
sine ve belediyeye gidip bayrak çektiler. 
Sonra Halkevi önünde şenlik yapıldı. 

Söylev verildi. 
Öğleden sonra saat 14 de atılan bir top

la 20 sıra üzerine tertib edilmiş olan a
lay toplantı yeri olan Halkevi önünden 
hareket ederek hükümet konağı önüne 
gidildi. 

Halkın şükranlarını bildiren bir söy
lev ve hükumet başkanının cevabı din· 
lendi. Büyüklerimize tazim telgrafları 

çekildi. Alay Cumhuriyet alanında mev
ki alınca Halkevi başkanı ve öğretmen
ler tarafından söylenen nutuklar ve söy· 
levlcri coşkun tezahürler takib etti. Alay 
Nazillinin geniş caddelcrindC'n geçerken 
kenarlara yığılmış, binlerce halk tara
fından şiddetle alkışlandı durdu. Bugü
nün şerefine Nazilli spor alnında (Nazil· 
li Mendiresspor) takımı ile (Aydınspor) 
takımı arasında bir maç yapıldı. 

Gece; Nazilli çok kalabalık bir manza
ra arzediyordu. Bozdoğan ve Karacasu· 
dan, Sökeden tren ve otomobillerle ve 
bütün uzak ve yakın köylerden yaya ve 
atlarla beş eylül bayramı için Nazilliye 
gelen yolcular sokakları, kahveleri, mey
danları doldurmuş bir halde idl Her ta
raf bol elektrik tezyinatı içinde çok par
lak bir şekle bürünmüştü. Gece Cumhu
riyet meydanında ve Halkcvi önünde 
yerli müzik tarafından ulusal havalar 
çalındı. Ulusal oyunlar geç vakte kadar 
devam etti. .............................................................. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERİ==-
Adana hapisanesinden ka~an mabkümlar ı Karamanm yeni hakimleri 

teslim olduJar Karaman <Hususi> - Karaman ceza hl-
Adana (Hususi) - Hapisaneden kaçmağa klmllğlne Şemsettin Akman, hukuk hfiltlm

muvaffak olan katle teşebbüs suçundan llğlne Sadık Kılıçoğlu, sulh hftklınllğlne de 
dörder sene ikişer aya mahkum olup üç se- Ahmet Hayri Aksoy tayln edilmişler ve ye
ne sekiz aydan beri haplsanede yatmakta nl vazlfelerlne başlamışlardır. 
?lan Adananın Ada sokağı mahall.eslnden Karamanda kavun 2 kuruş 
Ibrnhlm oğlu Yusurıa Şaban oğlu Ibrahim Karaman (Hususi> - Burada, bu yıJ, na-
jandarmamızın sıkı takibatı neticesinde da- dlr tesadüf edilir bir bereket vardır. Har
ha fazla saklanamamış ve dün jandarma ku- mantar bitmek üzeredir. Adana ve Mersine 
mandanlığına gelerek teslim olmuşlardır. Bu ilk parti olarak kavun mahsulü gönderılmlş
lkl mahkiım kaçma.k suçundan da ayrıca tir. Kavunun kilosu 2 kuruştan satılmakta-
rnuhakeme edileceklerdir. dır. 

İki köy birleştirilıli 
Tahtaköprü nahiyesine bağlı Mezld ve 

Sulhiye köyleri birleştirilerek Uzunb:ırış kö
yü adı verilmiştir. 

Glresunda kedi, köpek müt'adelesi 
Giresun <Hususi) - Bir hafta znrfında 24 

kuduz köpek, 2 kedl, belediyece zehirlenerek 
öldürülmüştür. 
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Alma'nyadan a de ta 
yıldırım gibi geçtik 

Bunun iki sebebi vardı : Evvela markı elli kuruştan 
· bozdurmuı olmalclıtımız, ıonrada yolların güzelliti 

Yaza11: Vaıfl Rıza Zobu - 1•-

SON POSTA 

Mizalı 
-

Gerçi beş parmağım, bet tırnatım, bir 
uucum var amma minimini bir ,eyiın ve 

ıralar · 
borç verdifim parayı bir kere ıeıi ali 
yun bak hiç 11kar mıyım! 

-.....-~-____,-~,,.- batb.lannm büyük ellerinin belki onda 

r-:-YAZAN 
12_111et Hulul Yahut batka bir el beni .wı.rten an 

latır: t 1 

Milniht~~ oh manzara • -
·Mark• ı, benim gibi elli kuruştan boz- / fazla sür'ate çıkmamış bir sürücü idim. 

duranlar için Almanya, seyyahları kızdı- Yürüdüğümüz yol o kadar düz, o kadar 
racak kadar pahalıdır. Hariçten gelen pürüzsüz ve o kadar rahattı ki: İhtar et
her cins eşyaya, bilhassa yiyecek şeylere meseler, sür'atte yüzü aştığımın farkına 
mühim zamlar yapmışlar. Bundan dola- bile varmıyacaktım. İşte bu pahalı mem
yı, eli, yüzü düzgün bir lokantada yemek leketten hızla geçmemize bu eşsiz yollar 
yemek, bilmeden bir halt etmek gibi in- da yardımcı oluyordu. 
ıanın içinden kolay kolay çıkmıyor. Bun- * 
dan dolayı, Almanyada göreceğimiz şey- .Münib:. in, Almanyanın en büyük 
ler1 cregister• denilen ucuz markları al- şehirlerinden biri olduğunu bilirdim. Bu
dıktan sonraya bırakıp bir an evvel bu- raya vardığımız zaman henüz gündüz
ralardan uzaklaşmağa karar verdik. Bu dü. Mademki sür'atli gitmek istiyorduk. 
kararın netice:sile bir nefeste kendimizi O halde şehrin büyükluğune kapılmadan 
.Münih> de bulduk. hemen hareket etmeliydik. Fakat, bun-

Almanlar, müstakbel harblerde sağ ve dan sonra gideceğimiz yol hakkında ya
sol taraflarındaki düşmanlarına çabuk nımızda tafsilatlı haritamız yoktu. Oto 
yetişebilmek için askeri beton yollar Klüb'e gitmek, oradan malumat almak 
yapmışlar. cDayşotoban> ismini taşı- lazımdı. Otomobili bir kenara çektik. E
yan bu yollar bir kudret ve bir bilgi şih- limizde klübün adresi, Daverle beraber, 
eseridir. Bir devletin, yola bu kadar e- yaya olarak cMünih:. sokaklarına düş

hemmiyet verip, abideler kadar heybetli tük. 
Ye onlu kadar san'atkarane olan böyle Genç bir general kadar yakışıklı olan 
eserler vücuda getireceğini tshayyül bt- polisleri, eski bir dimalomat kadar na
le edemezdim. Bu, bir cyoh değil, bir zik. Sorulan suallere, imtihana giTmiş 
milletin ve bir devletin .irade kuvveti- bir lise talebesi gibi dikkatli cevablar ve-
nı. gösteren şerefli bir abidedir. riyorlar. 

Bu yolların üzerinde sür'at, acemi da- Onun için Münihte Oto Klüb'ü bul-
bi olsa, bir şoför için oyuncaktan başka mak, tramvaylarda yer bulmaktan daha 
bir şey değildir. Benim de kilometre sa- kolay oldu. Güzel bir bina içinde mun· 
atim, !üz yirmi ile yüz otuz arasında cil- ı tazam bir büro. Doktor gibi beyaz, ter-
ve edıp kırıtıyordu. Ben ki, seksenden (Devamı 11 inci ıayfada) 

---... --.. ---···---------·--- •...-ımt..ı~ 

CONULISLERI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Adanada oturan bir küçük okuyu· 

cum Bay M. E. mektubuna: 
- Benim babam yoktur, cümlesi ile 

ııcı bir şekilde başlı ·or ve şöyle de
vam ediyor: 
· - Yaşım on yedi. Fakat buna rağ
men başımdan öyle işkenceler geçti 
ki benden yaşça bir mislı Wyük olan
ların bne hayatlarında görülmez. Fa
kat size bunlan anlatacak değllim. 
Asıl şimdiki derdimi söyliyeyim: 

Orta mektebi henüz bitirdim. İkl 
yıldanberi bir genç kızı seviyordum. 
~ihayet duyuldu. Ailelerimiz bizi 
}'ekdiğcrimizle görüştürmez oldular ... 

* İki S<!lle evvel.. Yani bu çocuk he-
nüz 15 yaşındaydı, kendi söylediğine 

bakılırsa orta mektepte talebeydi ve 
me.kteb kitablannı, sporu, jimnastiği, 
beden ve fikir oyunlarını değil, aşkı 
dü~ünüyordu. Geçirdiği felaketler 
kcndıs:ni !azla hassasiyete sevketmiş 
olabilir, bu fnzla hassasiyet.in sevkile 
60b'l'U yoldan ayrılmış olmaS1 mÜm· 
tün gö ükbilir, fakat ben bu çocuğun 
rr.e%iın iz ink'şafından evvela muhi
tini me 'ul tutuyorum: Annesınden. 

bısun akraha.smdan d(vam ettiği 

muhite !:adar. F .. kat bu öyle bir mev-

zu ki, tetkikinin yeri burası değildir. 
Genç okuyucuma hittı.b edeyim, biraz 
fazlaca maddi olarak şöyle söyliye<:e· 
ğim: 

Çocuğum, hayatın sıraSlna göre en 
tatlı, sırasına göre en acı bir yoluna 
zamanından çok evvel ayak b:ımıışsın, 
demiyeccğim, muahazcnin faydası 
ybk. Seviyorsun, seviliyo:-sun, pek iyi 
anlıyorum. Fakat hayat sade sevmek
ten ve sevilmekten ibaret değildir. 

Sevmek ve sevilebilmck için scvebi-

1 
lecek ve sevilebilecek vaziyette olmak, ı 
haysiyetini muhafaza edebilen ir..san
Jann arasında bulunmak liizımdır. Bu 
da her şeyden evvel bilgiye ve paraya 
bağlıdır. Bu iki şartın ikisini de sende 
görmüyorum. Orta mektepten henüz 
çıkmışsın, bilgili bir insan olabilmekli
ğin için hiç değilse liseyi bitirmen ve-
ya hayat mektebinde tecrübe görmüş 
olman lazım. Para meselesine gelince, 
o da ancak bilgi ile elde edilebilir. Sev
din ve sevildin, iarzcdclim, evlenme 
yaşına da geldin evlendin, ne ile geçi· 
neceksiniz. Babam yok diyorsun, bin· 
bir felUket geçirdiğini söylüyorsun, 
böyle talihsiz ve neticesiz bir evlenme
den doğabilecek bir çocuğun ayni ça· 
kıllı yolda yuvarlanmaya pe~inden 

mahkum olmasını nasıl istiyebilirsin. 
Vazgeç çocugum, babanın ruhunu da 
muazzeb edc:ceksin. 

TEYZE 

biri kadanm. Aranra ~nım sıkılınca 

bunm denilen bir deliğe pannağınu so
kuyor, oynuyorum. Evvelki gün adı an
ne olc kadın beni o halde gordü ve ba
na bir tokat vurdu, belki tokadın acısın· 
dan belki de tokat yemiş olmaktan his -
aettlğim mahcubiyetten kıpkırmızı ke -
sildim. 

* Tuttuğum her şeyi kaldırıp atmaktan 
zevk alıyorum. Bu yüzden kaç defa to
kat yedim- Fakat bir türlü huyumdan 
vazgeçemiyorum. Bana oyuncak denilen 
bazı şeyler veriyorlar. Eviriyorum, çevi
riyorum. Ve sonra bunların içine girmek 
istiyorum. Bazılarının içine kolayca gi
rebiliyorum. Bazılarının ise giremiyo
rum. O zaman onlarda girebileceğim ka
dar bir yer açmak arzusunu duyuyorum. 
Kurcalıyorum, kurcalıyorum. Nihayet 
muvaffak oluyorum. Fakat o zaman da 
gene dayak var . 

- Bu el yok mu, diyorlar, hiç tek dur
ma~. 

* Baba denilen bir adam var. Yalnız ak
şamları görürüm. O biraz evvel beni tut
tu. Baş denilen yere götürdü. Hoşuma 
gitmemişti. Fakat o bunu tekrarlamamı 
istiyordu. Ben inad ettim. Nihayet bir 
kaç tokat yedikten sonra çarnaçar dedi
ğini yapmaya mecbur kaldım. · 

Ben başa doğru gidiyordum. Baş ta 
biraz eğiliyordu. Bu hareket yapılırken 
ağız da: 

- Allah ömürler versin efendim! 
Diyordu. Bu işin adına ctemenna. de

nirmiş. Baba bunu öğretirken .• 
- Bunu yapmayı bilmiyen insan dün

yada rahat edemez. Ne kadar fazla ya
pılırsa o kadar iyi ömür sürmek imklinı 
vardır. 

Diyordu. 

* Baba, bana: (Alkış) denen bir hare -
keti de öğretti. Bunu yaparken canım a
cıyor amma, anlattığına göre çok lüzum
lu şeymiş .. Ne kadar canım yanarsa sa -
hibim hesabına o kadar iyi imiş .. Bir gün 
beni sokağa çıkardı. Kendi büyük elle
rini gösterdi. Ben ne vakit bunları bir· 
birine çarparsam, sen de harekete ge -
çersin! demek istedi. Bekledim. 

Daha bekliyen bir çok kimseler vardı. 
Bir aralık öteden atlar gözüktü. Atların 
üzerinde yaldızlı elbiseler giymiş insan
lar vardı. Kendi kendime: 

- Her halde bunlar için öteki elle çar
pışmam lazım. 

Dedim. Hemen faaliyete hazırlanmış

Ben de sağ ellini sol elime be~ altı de
fa çarptım. 

Ve baba öjretti: 
- Daha bqka zamanlarda da bunu 

yapmak icabeder, sırası geldikçe öğre -
nirsin. 

* Bu sabah anne isimli kadının eli beni 
tuttu. Kapıya gelen hiç görmediğim bi
rinin eline bıraktı. O elin içinde uzakça 
b1r yere gittim. Orada beni sıra denilen 
bir şeyin üzerine koydular. Sıranın üs
tünde bir şişe vardı. Şöyle dokunayım, 
dedim, şişe devrildi. İçindeki siyah su sı
ranın üzerine döküldü. Şişenin devrildi· 
ğini gördüler ve hemen koşup bana cet
vel denildiğini sonradan öğrendiğim bir 
tahtayla kıyasıya vurdular. O kadar vur
dular ki kemiklerim kırıldı zannettim. 
Ağız bana acımış olacak ki, ben dayak 
yerken benim hesabıma: 

- Bir daha yapmam, vallab billah bir 
daha yapmam, bir daha mürckkeb şişe
sini devirmem! 

Diye avaz avaz bağırıyordu. Gözlerden 
de yaş akıyordu. 

* Defterime dokunmıyalı çok sene geç-
ti. Birçok sene içinde ben de çok değiş
tim. Şimdi artık ufacık bir çocuk eli de
ğil, büyük bir elim. Dünyada birçok şeye 
süründüm .. En çok hoşuma gideni para 
denilen kağıdlara sürünmek oldu. Onları 
avuçlarken, parmaklarımla tutarken 
duyduğum heyecanı başka ne yapsam 
duyamıyorum. Paraya sürünürken tirtir 
titrediğimi hissediyorum ve her an para 
dolu cepte oturmak istiyorum. 

* Bir zevkim var. Başkalarının yüzlerine 
hızlıca çarpıp yüzlerini acıtmak, ilk zn· 
manlarda bunu yaparken, bazı hatalara 
düşüyordum. Ve ben yüze çarptım mı o 
yüzün bağlı olduğu vücuttaki el de be
nim bağlı olduğum vücuttaki yüze ini -
yordu ve o kadar hızlı iniyordu ki yü
zün acısı bana kadar tesir ediyor ve bir 
daha kalkıp yüze inmiye kendimde kud
ret bulamıyordum. 
Şimdi artık ustası oldum. Çarpacağım 

yüzün bağlı olduğu vücuda bakıyorum. 
Benim bağlı olduğqm vücuttan daha cı
lız değilse çarpınıyorum. Eğer benim yağ
lı olduğum vücuttan cılızsa hiç tered -
düt etmiyor, hemen çarpıveriyoruın. 

Ve dikkat ediyorum, gördüğüm bütün 
eller böyle yapıyorlar. 

* tım. Baba: 
Ş. d' d ~·l ded' 

1
. Ben kendim gibi birçok eli sıkıyorum 

- ım ı c5ı ı, sırası ge ır! . . .. : ve hır çok el benı sıkıyorlar. Kalbler bir-
Arabanın uzerınde uzun bıyıklı bir a- ' b' 1 . . dill . d 1 1 d .. ır erının erın en an amaz ar amma 

am vardı. Guzel adamdı, başında kıp - b' eli b' b' . . · d"ll · d la 
k 

ız er ır ırımızın ı erın en an rız. 

ırmızı fes, sırtına pırıl pırıl parıldıyan " " .. . . . . . 
elbl·seleı· gı'tmı'st· Bir elı'le a"ı g· 1 . t Çok kere gorunuşte bırbınmızı tatlı tat-

:ı: ı. z ın erı u- l k Fak t be . b lı tu d B' . d b' k ı sı arız. a o nı, en onu tat tat-
yor u. .r elıne e ır amçı almıştı: 1 k k K d' · · k dı k · eli ı sı ar en: en ısını an rma ıste -
- Hah işte! dedim ve harekete geç - ğimi, sıkmaktan maksadımın ne olduğu-

tim.Baba tuttu. nu hissettiririm. 
- O değil' .ı - Ben seni sıkıyorum amma, derim, 
Dedi ve arabanın içindeki, eli başına sebeb senin bana arada sırada borç ver

inip çıkan tostoparlak Lir iMiyarı gös - mendir. 
terdi: - O da bana der ki: 

- Bunun için çarpacaksın! - Ben de seni sıkıyorum amma şu 

- Seni böyle hararetle sıkmaktı! 
maksadıın JU: Senin bir imzaıı beni bıl 
lunduğum işden attınr. Tek o imza' 
koymıycuıın diye seni sıkıyorum. 

Bu tarzda düşünen ellerin bazısı d! 
beni sıkmaya cesaret edemezler, onlarıt 
yerine ağızlar vekalet eder, eğilir, berıl 
öperler. 

*, 
Bir zaman tesbih taşıdım. Ondan son· 

ra bunu bıraktım. Eldiven denilen elbl• 
seyi giymiye başladım. Fakat bu eldi • 
venin adabı erkanı pek fazla idi. Onlarl 
evvelden öğrenmiş ellere baka baka öğ ' 
rendim. Bir eve girerken çıkanlıyordll• 
Bir başka eli sıkarken çıkanlıyordu. Bun· 
lar güçtü, fakat iyi tarafı beni soğukta 
ısıtıyordu. Ve en iyi tarafı beni eldivenli 
gören eldivensiz ellere caka yapıyordurtı• 

Bir zaman misvak denilen tahta par· 
çasını avucumdan bırakmazken şiındi 
iskambil ve poker fişi adlı şeyleri ya -
nımdan ayırmıyorum. Şu insanlar ne ktı· 
rarsız mahlı1klar Allahım! 

* Benim adım erkek eli, fakat bir takıJ11 
eller de var ki onlara kadın eli diyorlar· 
Onlar bana ve benim gibi erkek ellerine 
nisbetle daha küçük ve daha güzel olu• 
yorlar. 

Dün bir kadın eline rastladım. Ben eli 
tutar tutmaz, sahibimin ağzı da öptü. J3ll 
el şimdiye kadar rastladığım kadın eUe· 
rinin hepsinden fazla hoşuma gitmişti. 

Nihayet günün birinde parmak ' 
larımdan birine bir halka tak ' 
tılar. O benim çok hoşlandığım ka• 
dın eline de bana takılan halkanın bil' 
eşi takıldı. Halkalar takıldıktan sonra 
bütün eller birer birer beni ve benirtl 
sevdiğim kadın elini sıktılar. 

* Kadm elile yanyanayız. Bir ağız bir 
şeyler söylüyor. Benim bağlı olduğuI11 
vücuddeki ağız: 

- Evet! 
Dedi, benim sevdiğim kadının cUnill 

bağlı olduğu vücuddeki ağız da: 
- Evet! 
Dedi. Ve o bir şeyler söyliyen başl<8 

vücuddeki ağızdan şu söz çıktı: 
- Evlendiler. 

* Ne kadar zaman geçti lıilmiyoruJtl· 
Benden hiç ayrılmıyan kadın eli nrtı1' 
bana eskisi kadar hoş görünmüyor. 011" 

dan soğumamın sebebi şu: O bana yn1" 
ruz cebden çıkardığım parayı almak içifl 

uzanıyor. Halbuki ben onun daima b'Z.tıl 
okşamak için bana uzanmasını isterdifll· 

* Seneler geçmiş te farkına varrnanı1• 
şım. Bugün çok halsizim, kıpırdanalll1" 
yorum. Bu fırsattan istifade ederek hayıı· 
tınu gözden geçirdim. Hiç te fena bir ö
mür sürmemiştim. Vakıa lkış ve te -
menna denilen hareketleri pek çok yaP
tım, daima zayıfa vurup, kuvvetlinin ° .. 
nünden savuştum amma, soğuk sudııllr 
sıcak suya da girmedim. 

lsnıet Hulusi 

lki ahbap çavuşlar Uykucu ressam ve modeli 
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Yunanlıların oyunları 
terketmesi muhtemel 

Dilnkil müsabakalarda Pulat ikinci, Faik 
Üçilncil oldular. Balkan bayrak yarışında 

da üçün~il ue!dilı 

JsoN POSTA 1 
· Sayfe '1 . 

lzmir maçlarını? Yeni mevsime girerken 
Kim kazanacak. b. f d İ b 

1 
f b 

1 
.. 

- 1 Geçen ır sene zar ın a stan u ut o u 
En büyük şans zmir • • d ·· ·· l k b tt•? 
muhtelitindedlr. lstan- nıçın uştu, ne er ay e ı . 
bula bu sefer sonun

culuk düşüyor 
Her münasebetle söylediğim bir sö

zü burada tekrara bir daha lüzum gör
düm. 

Spor dünyanın her yerinde mevsime 
tabidir. Yahud her sporun bir mevsimi 
vardır. 

Malfun olduğu gibi mesela Kros Kan-
tri kara kışta, atletizm mevsimin en sı-

Geçen sene, Türk futbolu namına çokl birinci takımları, iki sene evvelki takim
kötü bir sene oldu. Bilhassa milli küme larile çarpışsalar, hiç değilse dörder gol 
teşkilatında takib edilen yanlış yol, bü- farkla mağlCıb olurlar. !. 
tün futbol faaliyetini dört klübe inhisar Halbuki bizim sporda güttüğümüz ga
ettirmiş ve diğer k.lüplerdeki binlerce ye, şu veya bu ferdin inkişafı değil, bü
genç teşviksiz kalmıştır. Bittabi bu yüz- tün gençliğin, bütün kütlenin dinçliğini. 
den de büyük bir gençlik küUeli, spor sağlamlığını ve gürbüzlüğünü temin et
ncş'esini kaybetmiştir. mektir. Bize, fevkalade itinalarla yetiş-
Diğer taraftan türlü dedikodular al· tirilmiş bir avuç genç değil, ayni şekilde 

mış yürümüş ve bir senede idare adam- sağlam, mücadele kabiliyeti yüksek bü
ları arasında kırılmaz bir istifa rekoru tün bir gençlik kütlesi IAzımdır. 

1 (Baştarafı linci sayfada) ~ · 
~0dat (Romen) 21,9 ile birinci, Sakala r 
~u (Yunan) 22,3 ile ikinci, Vladills (Yu ı 
~ tı) 22,4 ile üçüncü, Litz (Romen) 22, 

1 
cak zamanlarında, futbol sonbahardan 
ilkbahara kadar ilh.. yapılan sporlar
dır. 

tesis edilmiştir. Bundan 'tY!şka, milli küme teşkilatı bu 
Milli kümenin bihassa İstanbul futbo- dört klüp için de futbol namına zararlı 

luna yaptığı bir zarar da, milli kümeyi olmuş ve Türk futbolunu dflha ziyade 
teşkil eden dört klüp haricindeki klüp- düşürmüştür. Nitekim Belgradda iki de
lerde nazan dikkati celbeden gençlerin fa mağlub olan milli takımımız, geçen 
bu klüplere intisab maksadile kendi sene Berlin olimpiyadında yenilen ve 
klüplerinden çekilmeleridir. Bir zaman- dönüşte Almanyada yaptığı bir müsaba
lar değil, daha geçen se·ne en kuvvetli kada berabere kalan milli takımımıza 
futbol takımlarını terleten, kombine, e- nisbetle çok zayıf bir vaziyette idi. Ayni 
nerjik ve temiz oyunile bütün futbol me- şey, yani futbolumuzun düşüklüğünü, 
rekhlarınca sevilen ve takdir edilen Ve- Belgradda oynanan ikinci maçın ancak 
fa, bugün yavrularını kaybeden bir ana - Yugoslav gazetelerinin ifadesile - bini 
vaziyetindedir. Çünkü binbir emekle, mütecaviz seyirci tophyabilmesi ile de 
binbir gayretle yetiştirmiş olduğu en iyi sabittr. 

.C! dördüncü ve Bauer (Yugoslav) beşir. 
~ Oldular. Bu suretle Romenler, büyü 
~tı>rız olarak 100 metreden sonra 2( 

etreyi de kazanmış oldular. 

~ 1500 metre 
1 Ceçen gün 800 metreyi kazanan Yu 
~Oslav Gorşek yeni bir Balkan rekorı ~ 
~aParak 4,2,l ile birinci, Velkopulos (Yu r 
l~n~ 4,7 ile ikinci, Putnik (Yugoslav) 4,! f 
'tJ!.' ı.içüncü, Nemeş (Romen) dördüncü 1 ,;. ? ' 
tıı bas (Romen) beşinci geldi. Bizim namı \ 

1; ~~a ınusabakaya iştirak eden Galib mü 'Şanssızlık yüzünden Balkan birinciliğini 
il. akayı nbandone etti. Recep altıncı gel- bu seme de kaçıran Pulat 

Ve bittabi derece alamadı. .. d ·ı . 1 · t' Telmik netice }l masın an ı erı ge mış ır. -
U ınüsabaka esnasında cereyan eden ler şudur: Pantazis (Yunanlı) 1,87 ile bi-

t l'lluhim hadıse, meşhur Yunanlı ko - rinci Pulat (Türk) l 84 ile ikinci, Me -
t, 

1
u Yorgakopulosun diskalifye edilme- taks~s (Yunan) 1,84 'ne üçüncü, Marek 

~ r. Yorgakop.ulos haddi z~tında. Yu - (Yugoslav) 1,81 ile dördüncü ve Danion 
~ r ~~~ ::orşek. ıle ~·a.rışı aynı va~ı~te ~·e (Romen) 1,78 ile beşinci oldular. Şimdiye 
l Kogus forkıle bırıncı olarak bıtırmış- kadar yapılan Balkan oyunlannın hiç 

F'akat hakem heyeti kendisinı koşar - birinde derece alan atletleraen dördü 
~ fil Gorşeki ittiğini ileri sürerek diska- 1 80 i aşamamıştı. 
2'
1 

Ye etti. Yunanlılar buna şiddetle iti - ' 400 metre manialı 
:: e.ttilcr. Ve merbut oldukları Yunan Bu müsabaka bizım için çok muvaf -
r: , ~rıf nezaretine bir telgraf çekerek ne fakiyetli oldu. Mıinin atlayıcımız Faik, 
tıı ~ılde hareket etmeleri lazım geldiği - seçmelerde çok güzel lıir koşu ile 57,1 de 
1tet sormuşlardır. Atinadan oyunları ter- koşarak hem Türkiye rekorunu kırdı, 
t::ı lheleri hakkında cevap gelecek olur- hem de finale kaldı. 

t Vunan ckipi ynrın sabah Romanyadan Finalde de bu muvaffakiyetini tema
ltııanistana müteveccihen yola çıkacak- di ettirdi. Ve 57 saniyede koc:mak sure-ır. ~ 

10,000 metre 
:lı Çok heyecanlı geçen bu müsabakada 
~ ~nyah Dino Kristea bütün tahminler 
~r-:fına fevkalade bir koşu ile ve Balkan 
0-\· 0runu kırarak 32,43,4 ile birinci geldi. 
t1a~~akidis (Yunan) 33,6,5 ile ikinci, Va
J(~ ıs (Yunan) 33,40 ile üçüncü, Lasli 
~ 10

1'llanya) 33,58 ile dördüncü ve bir 
tı lt~oslav beşinci oldu. Bizden yalnız Ar
~·11 ıştirak etti. Fakat son tura kadar dör
t-.ıncı.i vaziyette olduğu halde yorularak 
~i ~bakayı terketti. Rıza Maksut ener
~01tıi Pazar günü 5000 metreye bırakarak 
~va girmemiştir. 

))' Disk atına 
t 

1 k atma dereceleri, Bükr(>ş oyunla -
~ '.fa alınan en kötü neticedir. Birinciliği 

, anan meshur Sillas (Yunan) diski an
\·a .46,46 metreye atabildi. İkinciliği Ha
~ k (Romen) 44,07, uçüncülüğü Kle -
~a (Yunan) 41,93, dördüncülüğü Mi • 
io ; 0 .<Yugoslav) 41,28 ve beşinciligi de 
e '1 ıle bizim Veysi kazandı. Veysi çok 
~ kalmıştı. Hatta tren Bük:-eşe vardığı 
~ ?'rıan disk atma müsabakaları başla 
~,ış bulunuyordu. İstasyondan gelirken 
h.-ı r..l'tıobilde soyundu ve hatta milli for -
"aa~, bile giyemeden sahaya çıktı. Bu 
~~1Yette de beşincilikten yukarı çıka -
1 dı. 

Çekiç atma 
~ ~!lk zayıf olduğumuz ve tabiatile bir 
t E.>ce beklemediğimiz bu müsabakada 
(;: 'nitropulos (Yunan) 48,57 ile birinci, 
l k ık (Yugoslav) 46,45 ile ikinci, Stonis
t ~. <Vugoslav) 46,24 ile üçüncü, Petro -
t ) (Yunan) 44,50 ile dördüncü ve Di-
1 J (Qomen) 43,65 ile beşinci oldular. 

r· 

~ 

Yüksek ntlaınn 
.ı.nun en guzel dereceleri bu müsab:ı.-
alındı. Bızim bıiyük favorımiz Pu • 
U ıncv ımde yaptığı dPrecelerin en 

~ apt• ı halde ınaale ef birincıliği 
iı Bu da Yunanlı rak.bi Panta -

iyi bir günunde ve ~nslı ol-

p -, 
Y U~an vaziyeti : Yugoslavya: 47 
~ Unanistan: 7 4, Türkiye : 14 
~nya: 58, Bulgaristan: 2 -

tile Türkiye rekorunu gene kırdı ve ü • 
çilncülüğü kazanmağa muvaffak oldu. 
Birinci 53,9 ile Mantikas (Yunan), ikin
ciliği 56,4 ile Baltak (Yugoslav), dördün
cülüğü Leberşek (Yugoslav) ve beşin -
elliği Hacigoryo (Yunan) kazandılar. 

Balkan bayrak yarışı 
Günün son müsabakası da bizim için 

şanslı oldu. Türk ekipi bu müsabakada da 
yeni Türkiye rekoru yaptı ve Yugoslav
ları geçerek üçüncü oldu. 

800 X 400 X 200 X 100 şeklinde olan bu 
müsabakanın teknik neticeleri şudur: 

Romanya 3,24,2 ile birinci, Yunanistan 
3,26 ile ikinci, Türkiye, 3,28,l ile üçün
cü, Yugoslav 3,32,1 ile dördüncü ve Bul
garistan beşinci oldu. Ve bu suretle bu
günkü müsabakalara nihayet verilmiş 
oldu. 

Netice itibarile bugünün sonunda pu
xan vaziyeti de değişti. İkinci vaziyette 
olan Yunanlılar bugün 74 puvcı:::ı kaza -
narak en başa geçtiler. Romenler 28 pu
van kazanarak Yugoslavların önünde 58 
puvanla ikincı, Yugoslavlar da 29 puvan 
kazandıklarından 47 puvanla üçüncü va
ziyettedirler. Biz bugün 11 puvan ka -
zanmak suretile puvanımızı 14 de iblağ 
etmeğe muvaffak olduk. Bulgarların ise 
ancak 2 puvanı vardır. 

Pazar günü yapılacak müsabakalarda 
daha bir miktar puvan alacağız. Fakat 
dördüncülükten kurtulmamıza imkan 
yoktur. Pazar günkü müsabakalarda İr -
fanın birinci gelmesi muhtemeldir. Şim -
diki halde rekabet Yugoslavlarla Romen
ler arasındadır. Yugoslavların pazar günü 
aradaki 11 puvnnlık farkı kapatıp ka -
patamıyacakları merak edilmektedir. Biz 
dördüncühığü ne derc..ce J;igortaladıysak, 
Yunanlılar da 8) ni vaziyc1te mutat bi -
rincilik'erini garanti etmiş bulunuyorlar . 

Talat 

Balhan şanıpiyona!Jına 
iştirak etnıiyor muyuz 

Futbol federasyonu evvelce verdiği 
bir kararla bu sene birınciteşrinde 
Bükreşte yapılacak Ba;kan futbol şam
piyonasına iştirake arar vermişti. 

Ötedenberi Balkan futbol turnuva
sında müsabakalara iştirak eden mil
letler arasında halledilmez ihtilaflar 

İngilterede mayısın ilk haftasından 
sonra ayak topunun şeklini bile gör
mek mümkün değildir. İngilizler en 
çok sevdikleri futbolün mevsim bitin
ce 18fını bile etmiyorlar. Spor alemi
ne karıştığım senelerde iyice hatırlıyo
rum bizde de spor menfaatten ziyade 
zevk için yapılırdL 

Teşkilatın içinde veya dışında bulu
nanlardan birçokları pekala hatırlarlar 
ki İstanbul klüblerinin birer murahha
sile teşkil edilen cFutbol Birliği», tan
zim ettiği fikstür üzerine lig maçlarını 
en geç haziranda bitirir ve temmuz ve 
ağustos aylarında da yeni bir fikstür 
ile Hokey maçları yaptırırdı. 

Bugün memlekette Hokey oynanma
dığı gibi esasen oynanmak ihtimali de 
mevcud değildir. Geçen martta başla
yıp temmuz ortalarında biten milli kü
me maçlarından sonra ucu bucağı ol
mıyan bir futbol mevsiminden kurtu
lan oyunculara nefes alına imkanlan 
verelim de, yeni mevsim maçlarında 
bir parça taze ve sağlam bulunsunlar 
dedik. 

Bu maksadla kırk beş günlük bir ta
til kararı verdik. Üç beş gün geçti geç
medi, İstanbul festivali maçlar müna
sebetile verilen karan geri almnğa 
mecbur kaldık. 

Bundan böyle her sene festival ağus
tosla yapılacağına göre futbolculara bu 
ayda da istirahat etmek nasib olmıya
cak demektir. 

Her işimizde ccanım bu seferlik böy
le olsun da, gelecek sefere bir çaresine 
bakarız• alışkanlığı bizi her zaman zu
hurata tabi işlerle karşılaştırmaktadır. 

Nitekim festival programını İzmirde 
yapılacak maçlar takib etti. 

İzmirin hatırı sayılır sıcak günlerin
de, şerbetci dükkanlarında soluk alın
dığı şu sıralarda doksan dakikalık iki 
maç yapmak her babayiğitin harcı de
ğildir. 

İzmir muhteliti de üzerine aldığı bu 
maçlar için büyük fedakarlıklara lmt
lanarak hazırlık yapmaktadır. 

Milli küme maçlarında seyrettiğimiz 
Üçok ve Doğanspor oyuncularından teş 
kil edilecek ve aralarında Paristen dö
nen Vahabı da alacak olan İzmir muh
feliti bu turnuvanın mutlak ve mu
hakkak galibi olacaktır. 
Turnuvanın ikinci galibi her halde 

Ankara muhtelitidir. Milli küme oyun
larından sonra ne halde olduklarını 
bilmediğimiz Ankaralılar da uzun boy
lu idman üstünde olmasalar gerektir. 
Bununla beraber şöyle böyle bile olsa, 
bir arada yapacakları birkaç idman An
kara muhtelitini gene derli toplu bir 
şekle sokmuş olacaktır. 

Bu arada en çok yanacak olan İstan
bul muhtelitidir. Festival münasebetile 
İstanbula davet edilen Pire muhteliti. 
ne karşı iyi oyunlar çıkaramıyan bü
yük klübler, İzmire gidecek takıma o
yuncu veremediklerine göre İzmir 
maçlarmın neticelerini kestirmek zan
nedıldiğı kadar güç değildir. 

Ömer Besim .............................................................. 
olduğu malumdur. Nitekim biz bu mü
sabaka· nrdan ancak Sofyada yapılan 
maçlara bır dpfa iştirak etmiştik. 

Romanyalıların hazırladığı müsaba
knlnra Yu o lav ve Yunan takımları 
iştirak edemi) cceklerini bildırmh,( er
dı. 

Üç miHct arasında yapılacak müsa
bakalarda müşkül vaziyette kalacağı
mızı nazarı itibara alan-futbol federas
yonu oyunlara iştirakten sarfınazar et
mek üzeredir. 

oyuncuları, milli küme klüplerinin B ta- Bütün bunlar acı ve ders alınması Ja-
kımlarında oynamak pahasına bile olsa zım hakikatlerdir. 
kendi klüplerini terketmişlerdir. Bir de cidden merak ettiğim bir nokta 

Maamafih bu gençleri de bir dereceye var. Eski hakem komitesi reisi ve çok 
kadar haklı görmek lfızırndır. Sporda ga- kıymetli bir futbol münekkidı olan dos
ye, ne de olsa gösterdiği muvaffakiyet tum Nüzhet Abbasla altı yedi ay evvel 
nisbetınde takdir edilmek ve yüksel- konuşurken bana şöyle demişti: 
mektir. Bir futbolcunun mesela milli ta- c- Yapılan milli küme teşkilatına gö
kımda oynamak, milli formayı giymek re, sözde milli küme müsabakalarında 
istemesi en meşru hakkıdır. Halbuki bu sonuncu gelecek klüp, diğer sekiz klüp 
gençler, haklı olarak, bütün gayretlerin birincisile otomatik surette yer değişti
sadece bu dört klübe inhisar ettirildiği- receklerdir. Fakat ben, buna inanmıyo
ni ve istikbalin de dolayısile orııda oldu- rum. Bu dört klüpteıı hangisi sonuncu 
ğunu görüyorlar. Bundan başka bu bil- gelirse gelsin, gene ne yapıp yapıp mılli 
yük klüplerin bazıları yan profesyonel kümede kalacaktır. Bunun içın icab e· 
vaziyettedir. Oyuncularına el altından derse mutlaka yeni bir formül de bulu
para verir, onlara iş ve başka türlü men- nacaktır. Bu da diğer bütün klüplerdeki 
faatler temin eder. Ve nihayet memleke· spor şevkini, eğer kaldıysa kökünden 
tin kendilerine avuç dolusu para verdiği yok edecektir.> 
ecnebi antrenörler, sadece bu klüpteki O zaman münakaşa etmedik ve hadi-
gençlerle meşgul olurlar. satı beklemeğe karar verdik. İşte niha-

Bu şekilde zayıflıyan klüpler, kendile- yet yeni futbol mevsimine giriyoruz. Ve
rine ders mahiyetinde olacak müsabaka- rilecek yeni kararlar Nüzhet Abbasın ne 
lar da yapmadıklarından sür'atle kıymet- dereceye kadar haklı olduğunu bize a
lerini kaybetmişlerdir ve etmektedirler. çıkça gösterecektir. Hakikaten bunu ben 
Mesellt bugünkü Vefa, İstanbulspor, de çok merak ediyorum. 
Beykoz, Süleymaniye ve diğer klüplerin (AS ) 

..... Jo·e .. rô·u·ıs .. :··1o·m·m·y··Farr .. maçi ..... 

Tommy Farr pazarteıi gecesi alkıf· 
lar arasında rınge çıktı ve kendisin· 
den muvaffskiyet bekliren taraf· 
darlarının alkışlarına ıelamlarla 
mukabele l'th 

Kcndıaınden cok emindi. Daha ilk 
hücumda. 

_r-.~0-""'f. -

Joe Louıa'ın kelleaı budur, diyerek 

bir yumrukta adamcağtzı peıtile çe- Hslbukı, kazın ayağı öyle olmad'" 
vireceğini iddia ediyordu.. Joe Louiı bir ıol yumrukla, Farr. 

~ _ aai yumruğunu indirmek için fın~ 
{ A ~ =". ararken, ltetleşini tuzla buz etti. 

/ \.. - '- " d' .. , Schmelling'i ~ ye ıgı ,.-
/~Jh') hattrlıy:1rak, gözleri 
~ yerlerinden oynuyordu~ 

. • . ve ııHerlem de bans 
Fo.rr, her ıeferıncle ıııg yumru~unuG"e derler?ıı diye dütiınÜ· 
tilrete titrete uzatırken.. yordu. 

~~~~7) &::;SJ . . \ ~ r:.;_ 
~ fart da cesarette ve~ ..... -:. 

< ~ mukavemette eısiz = ~ 
a? -ı --VıoldÜğunu ia'b t etti, ve 

mnç cınaunda louiı'in 

Lou'ia ıayı besabile maçı kazandı fa. korkudan knç ke- . \ 
kat reler yüzü kireç ıtıb. 

. bembçyaz. k!:~ aildi. 

İngilizlerin tanınmşı spor karikatüristlerinden biri, yukarıda gördüğünüz 
karikatürleri Joe Louis-Tommy Farr maçını radyoda takib ederken yapmış
tır. 
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Mezarlıkta sona eren 
feci bir gönül macerası 

* .. ~ 
Ayni kızı •even delikanlılar cesaret mÜ•abaka•ına kalkııtılar. içle
rinden en cesuru gece mezarlığa gidip eski bir mezardan kemik 
alarak getireceğini söyledi ve orada en çok •evdiği arkadaıını 

hortlak zann ile öldürdü 

Hadise Yugo~lavyada cerey&n etmiştir. 
İvan Hacuk adında, yirmi sekiz yaşla-

Bunun üzerine herkes 
bastırdı. İvan hiç aldırmadan: 

SON POSTA 

C K 
Kısa saç 

A D O 

modası 
Bugünün saç modellerinden 

üç güzel örnek 

l 
Ve kısa saçın kadın yüzünü olduğun-

• . dan daha güzel göster<liğini söylerler. 
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Rop modelleri 

rıııda oldukça zengin bir çiftçi, bulundu· 
'i ı kasabanın en lüks otellerinden birin
< yıldönümünü köylü ve çiftçi arka
< şlarile birlikte kutlulamakta idi. Ote· 
l .n geniş avlusunda, amatör çalgıcılar 

;c manlarını, akordiyonlarını inletiyor, 
b-ıyüleyici gözlü kadınlar milli raksları
J ı oynuyorlardı. Gecenin ilerlemiş saa
tınde, burada bulunanlar tatlı ve buruk 
kkilerin tıcsirile baştan aşağı neş'eli 

ic. ler. 

- İşte şimdi gidiyorum ve b ir saate 
kalmaz, Dragayı kollarımın arasında ğ~
receksiniz! d iye gürledi. 

• Kısa saç moaası her tarafta rağb.et gör~ Fakat bu iki iddiadan başıta bir üçüncü 
mektedir. Bir kaç senedenberi $açlarını sü vardır ki o daha doğrudur. Bazı ka • 
uzatanlar gene berberlere gidiyor. Ve u - dınlara uzun saç ve bazılarına da kısa saç 
zattıkları saçlarıni yeni baştan kestiri - daha çok yaraşır. 
yorlar. Fakat son zamanlarda kısa saç taraf-

~8 yaşının bütün hararetini, bilhassa 
1 gece daha kuvvetle damarlarında du
~ • .m !van, kasabanın en güze! kadını o
), n siyah saçlı, badem gözlü güzel Dra
r ıya belki, on ikinci defa olarak evlen-
11. ği teklif etmişti. Ne yapsın, gönül fer
r. an dınlemez. Delıkanlı, genç kızı sevi
~ , iu. Draga, başkalarını olduğu gibi o
l .ı da kaç kNeler reddetmişti. Amma, 
ı ne ne de o sa ümid kapısı bir türlü 
kccpanmaz. 

Bu gece Draga ne kadar büyüleyici, 
11 kadar da alımlı? Dansedeıken kıvrı
lı,> or, biıkuluyor, çapkın çapkın, şuh, şuh 
s sler çıkarıyor ve İvanın Pğlencesınde 
bulunan butün delikanlıları efsunluyor, 
tılsımhyordu. Fazla içtiğ. şJrabın tesiri
le kızaran yanaklarının, parlıyan gözle
l ıcıin verdiği cesaret ve küstahlıkla bir
<ı n, delikanlılarla alaya başladı: 

- Hele şunlara bakın, dedi. Ağızları 
rn~ kokuyor. Bir de> evlenmege kalkıyor
] ·. Hele İ vana ne dersiniz. 28 ne bastı, 
(...ıha kt>ndısine bır eş bulamadı. Bu da 
c sur olmayışından, ilcrı geliyor. Yal
rı~ o mu, hepsi, butun erkekler öyle .. 
Ben de canım, brn de evlenmek istiyo
l um. Amma, böyle erkeklerle değil. Sa
pına kadar cesur, gözünü daldan budak
tan sakınmaz birisile evlenmek istiyo
l u 'Tl. 

Delikanlılar, Draganın bu sözlerini bir 
} ysiyet meselesi yaptılar. cHangimiz 
cla'1a cesuruz?. diye bir münakaşaya tu
t uştular. Nerede ise, bıçakla:- sıyrılacak, 
piştovlar patlıyacaktı. Çünkü hemen he
men hepsi de güzel ve sehhar Draga iJe 
evlc>nmeğe can atıyorlardı ve bunlnrın 
ı:rasında iki kişı ivan ile can ciğer arka
da~ı Sava, bunların en ileride gelenleri 
icf; 

- kiden gözleri kanlanmış olan Sava, 
E' • bir sesle: 

- Ben hepinizden daha cesurum, d iye 
haykırdı. Şimdi bu saatte tek başıma or
rn~na gider, gelirim. Bunu isbat için de 
dağ çiçekleri yolar getiririm. Öyle hır
ıa mırsız bana vız gelir. Onlardan kork
rn iığımı göstermek için bütün paramı 
da üzerime alacağım. 

, İvan daha sakin bir tavırla: 
- Ben daha başka bir teklifte buluna

cağım · dedi - gecenin bu ilerlemiş saa
t inde mezarlığa uzanacak ve en eski me
zar'~~dan birinden bir çift kemik geti
lE." gım. 

Gece saat 11 sularında idi. Davetliler 
dağılırken, Sava arkadaşlarını bir kena· 
ra çekerek kulağına bir şeyler fısıldadı. 

* Saat nerede ise gece yarısı olacaktı. 

Zifiri karanlık mezarın bir kenarından 

bir gölge sine sine uzadı. Bu korkudan 
yarı ölü bir hale gelmiş olan İvandı. Ye
ni kazılmış, örtülmüş mezarlara ayakları 
takılarak ilerledi ve el yordamile eski ve 
metruk bir mezar aradı. Bir tanesinde 
karar kıldı, ve hancıdan ariyet aldığı, 

küreği yumuşak toprağa daldırdı. Saat 
tam on ikiyi vurdu. Kasaba kilisesinin 
çanı son defa çalarken yakındaki mezar
lardan birinden hiç te insan sesine ben-
7Pmi~ en bir çığlık yükseldi. İvan oldu
ğu yerde donakaldı. Kımıldamadan, yal
nız karanlıkta harikuliıde bir hassasiyet 
kesbetmiş olan gözlerile, kendisine doğ
ru ge1cn bt>mbeyaz bir hayaleti gözlt>me
ğe başladı. Hayalet, sanki, önündeki me
zarlardan fırlayarak, dolana dolana iler
liyordu. Birden bir feryad, bir ini1ti da~

ha kopardı. Bu arada feci bir şey oldu. 
Korkudan ne yaptığını bihniyen İvan 
tabancasına sarıldığı gibi, ateş etti. 
Ve, hayaletin kaybolacağı yerde, topra
ğa yığılnrak, tam insan sesini. andıran 
bir inlemeye ve: 

- Yandım, anacığım, ölüyorum .. diyo 
havkırdığmı işiterek şaşırdı. 

İvan ilt>ri doğru koştu ve birden ne 
olduğunu anlamadan, birçok insanların 

mezarlığa dolduğunu gördü. Taşlann ar
kasından bir takım karaltılar belirdi, ve 
yaralı havaletin etrafında toplandılar. 
İvan gene hayretle, bu karaltıların da

ha o akşam şerefine içen arkadaşları ol
duğunu gördü. Draga da orada idi. Yer
de yatan bPyaz hayaletin üzerine atıl
mış: 

- Sen ölme Savacığım. Ben yalnız se
ni seviyorum, iyileş, seninle evleneceğim 
yavrucuğum. diye inlediğini, hıçkırdığı
nı duydu. 

O zaman 1vanın aklı başına geldi. Her 
şeyi bütün açıklıği1e anladı. Sava arka
daşlarile sözleşerek, böyle bir oyun oyna 
mıştı. Beyazlara bürünerek arkadaşını 
korkutmak istemişti. 

Arkadaş kurşunile yaralanan Sava, 
hastanede ölünce, İvanı yakaladılar ve 
muhakeme ettiler. Mahkeme heyeti, İva
~ı.n, bu kazadan mes'ul olmadığını, işin 
ıçınde kasd bulunmadığını, sırf nefsini 
korumak için ateş ettiğini tesbit ederek 
onu beraet ettirdi. Yalnız mezarlığın ve
kar ve sükunetini bozduğu için, iki haf
ta hapis cezası verdi. 

cDragaya ne oldu?. diyeceksiniz. Hiç 
bir şey. c 

İvan hapishaneden çıkar çıkmaz, ya
nına koştu: 

Uzun ve kısa saç meselesi hakkında tarları galip gelmişlerdir. 
güzellik mütehassısları arasında daimi Şimdi onlar mütemadiyen kısa saçlara 

bir fikir ayrılığı vardır. uygun gelecek güzel modeller hazırla - Solda - Bu robun bütün yeniliği kol 
Bazıları uzun saçın kadın başının en makla meşguldürler. İşte kısa saçlar için yerlerindedir. Buralarda yanyana üç sı· 

güzel süsü olduğunu iddia ederler. Di - hazırlanan modellerden üç tanesi: ra gans hem kolu hem de koJ yerlerini 
ğerleri ise buna taraftar değildirler. En- Yukarıda (soldaki) ortadan ayrılan büzüyor. Eteğin korsaj üstüne çıkan siv• 
sede topuz halinde toplanan saç yığınının bir (yiv) in iki yanından yukanya doğ- ri ucunun kenarlannda da buna benzer 
güzellikten ziyade çirkinlik olduğunu id- ru kıvrılmış iki kalın (rulo) kuva - bir büzgü var. 
dia ederler. fürün bütün hususiyetini teşkil edi· Sağda (altta) tafta elbise. Büzgülü ya· 

- ·- · . • •••••. - ••• ·~ • '*-<- vor. k 

ık• •• ı •• • •ı J anın içinden geçirilen korde18 beli sen· 
1 tur U gıyı ~D Sağda - Geniş dalgalı saçları soldan tür gibi sarıp önde bağlanmakta. Bu 

ayrılan bir yiv hep birden sağa doğru kordeHi. elbise ile bir renkte fakat ondan 
şapkalar toplamakta. biraz daha koyudur. Ko11ar hafif kaba· 

Aşağıda - Önde gayet sade bir şekil- rık, arka tamamile düzdür. Bu çok sade 
de taranmış birkaç bukle, arkada esneyi (öğleden sonra) elbisesi 18-20 yaşların-Bu şapkayı bizzat kendiniz 

yapabilirsiniz 

.. 

İki türlü giyildiği için aynı emek
le bir yerine iki şapkaya sahip olursu -
nuz. Bunun için evvelce şapka işlerile 

uğraşmış olmanıza da lüzum yoktur. 
İster fötr, ister kostümünüze uygun 

biı' başka parçadan yapabi1irsiniz. önce 
bir kağıddan - başınızın ölçüsüne göre -

resimdeki gibi iki kağıd kesersiniz. Bun
lardan biri ön, biri arka parça olacaktır. 
Arka, önden biraz daha uzun<'adır. Bu 
kağıdları şapkalık kumaşın üstüne ko

yup biçersiniz. Yumuşak kumaşlar için 
bir santim kadar bastırma payı bırak

malı. Fötr bastırılmıyacağı için buna lü
zum yoktur. 

İki parçayı yüz yüze koyup dikiniz. 

ince gösteren biçimde bir rulo. daki genç kızlara çok yaraşır. 
~ "'J"'-1'~""9uw~ """" ........... ~"' 

iyah repten elbise 

Bu İvan için yapılacak teklıflerin en 
ır · 1 'fıişi idi. Zira dindar olmak itibarile 
{' vet evhamlı idi ve hayaletten filfın pek 
korkardı. 

- İvancığım, cesaretine hayran oldum. 
Sen tam ıstediğim erkeksin. Senin karın 
olmak istiyorum. 

Yüzüne çeviriniz. İç tarafına ince bir şe
rid antre çekiniz. Sonra hazır ve uygun 

renkte bir saçakla modeldeki şekilde 

.süsleyiniz. Bu saçak sol yanda veya tam 
alın üzerinde giyildiğine göre iki ayrı 
şapka tesiri verir. Muhtelif iki kumaş
tan - ayni modele göre • saçak şeklini 

değiştirerek iki ayrı şapka yapmak ta 
mümkündür. 

Fettan Draga gülerf'k: 
- Eğer mezarlığa gidip dönersen, sa

rı ., varırım . Amma yapamazsın. Zira ha
yaletten korkarsın, diye cevab verdi. 

Dedi.. Ve eski sevgilisi Savanın daha 
toprağı kurumadan, İvan ile evlendi. 
Ka?ı~ ruhu bıı! •. Kolay kolay anlaşılır 

mı kıc .... 

*** 
Siyan krepten öğleden sonra elbisesi. Göğsü ve cebleri ic:le'l1·"'! 
Çok dar bir sentür beli pek sıkmıyor. Bunun için boyu ds 'tLB. t:! 

tiildendit. 
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Kadınları bügüligen erkek! 
Robert Tay lor, bir sene zarfın

da en yüksek ıöhret mertebesi
ne çıkan sinema yıldızıdır. 

Hergün kendisine fena halde a
§ık 8000 genç kızdan ateşli aşk 

mektubları almaktadır. 

Bu resimlerde bu şayanı hay
ret delikanlının hayatının muh

telif safhalarını görüyorsunuz. 

2 yaşında daha minimini bir be
bek iken günün birinde dünya
nın en meşhur artisti olacağını 

elbette bilmiyordu. Çok şen ve 

neş'eli olan Robert işinde de çok 

ciddidir. Yukarıda, sol taraftaki 

tesim, onun işile ne kadar ciddi 

l'Urette aHikadar olduğunu göstermektedir. Sağdaki resim, terzisinde elbise prova ederken alınmıştır. Soldaki resim ise 
nelikanlmın bir iptilamnı göstermektedir. Kendisi müthiş kahve tiryakisidir. Ro bert Tay lor, 1,80 boyunda, mavi gözlü, 
kestane renginde saçlı bir delikanlıdır. Gayet iyi piyano ve viyolensel çalmakta dır. 

Türk -sine ası n e 
göstereceği filmler 

Bunların arasında altı Türkçe, bir Türk mence, 
Özbekçe, iki de Ermenice sözlü film vardır 

bir 

Önümüzdeki sinema mevsimi zarfın
da, cTiırk sineması> İstanbul halkına bü
yuk bir titizlikle seçilmiş güzel filmler 
sunacaktır. 

Oyunlarını zevkle seyredeceğimiz 

sa11'atkfırlar arasında şu isimleri saya
b iriz: 

Martha Eggert - Lilian Harvey - Villy 
Fı ıtsch - Henri Garat • Villy Birgel -
}fans Albers - G. Milton - Raimu • Lida 
Baarova - Lucien Barroux - Victor Fran
cen - Dolores del Rio - Edwige Fenil· 
lere - Zarah Eeander • Kay Francis -
Gınger Rocers. ilah ... 

Bu san'atkôrlar tarafınd:ın çevrilen 
1iımlerden maada, türkçe olarak: Birinci 
Petro, Mehmed Ali Paşa ve ikinci Kate
r na, Hacı Murad gibi tarihi filmler ve 
1ürkmence, özbekçe, ermenice güzel 
filmler de temaşa eyliyeceğiz. 

.. Türk sinema. sında görecEğimiz film
lerden bazılarını aşağıya yazıyoruz: 

1 - Mehmed Ali Paşa ve ikinci Kate
rina: Türkçe büyük film. 

2 - Hacı Murad: Türkçe büyük film. 
3 - Cennet perisi: Dolores del Rio ta

rafından, türkçe sözlü. 
4 - Saray sefahetleri: Villy Fritsch -

l:Ieli Finkenzeller. 
5 - Çifte kumrular: Lilian Harvey -

l:It>nri Garat. 
6 - Casus: Villy Birge ile Lida Baa

rova. 
7 - Aşk kadrili: Lilian Harvey - Vik-

tor Staal. 
8 - Çigan: Büyük türkçe sözlii film, 
9 - Yemin: Özbek filmi. 
10 - Sumbar: Türkmence film. 
l l - Karo: Ermenice film. 
12 - Zangezor: Ermenice film. 
13 - Bekaret: Lil Dagover • Sabine 

P ters. 
l 4 - İstik18.1 fedaileri: Villy .Birge! -

Vıctor Staal - Hansi Knoteck. 
15 - Saray konseri: Martha Eggert -

Marcel Simon. 

Bu sene Türk sinemasında göreceğimız 
sihirkar sesli Macar yıldızı 

Martha Eggert 

17 - Macera: Victor Francen - Henri 
Rolland - Blanche Monte! - İvan Mosjou-
kin. 

18 - Zaman adamı: Raimu - Lucien 
Barroux . Edwige Feuillere. 

19 - Sonate de Kreuscher: Lil Dago-
ver - Peter Peterson. 

20 - Şarlok Holmes: Hans Albers -
llansi Knoteck. 

21 - Vatanseverler: Karl Ritter • Lida 
Baarova. 

22 - Divanıharb huzurunda: Lilıan 

Harvey - Villy Fritsch. 
23 - Şahane fahişe: Dolores del Rio. 
24 - Vatan: Zarah Leander. 
25 - Yüzbaşının kızı: Puşkinin ese

rinden: Türkçe sözlü büyük film. 
26 - Gü;cü kızı Dariko: Tamar Çiçi

vişvili • Nutsa Çiheyze. Büyük Rus filmi. 
27 - Birinci Pctro: Büyük film türkçe 

sözlü. 

Henri Garat 
yeniden 

baba oluyor 
Meşhur Fran 4 

sız film san'at· 
karlarından Hen
ri Garatın bun ~ 

dan bir buçuk se
ne evvel bir ço • 
cuğu dünyaya 
gelmiştir. Şiındi 
öğreni1diğine gö. 
re sevimi i yıl ~ 
dız bir ikinci de
fa daha baba ol~ 
mak üzeredir. Bu· 

na çok sevin • 
mekte olan Hen~ 
ri Garat, hır ga
zeteciye şunları 

söylcmi~tir: 

- Gavcm .ıÇ 

~ocuğa ~ malik 1 maktır. Onun 

için çok memnunum. Vakıa bu vaziyet 

ihtiyarlaınakta olduğuma delildir 
amma, ne yapalım? Hayat bu ... 

" itham ediyorum ,, fi lmi 
Meşhur Fransız vazii Abel Gance cİt

ham Ediyorum> adındaki filmini bitir -
miştir. Filmin montajına pek yakında 

başlanacaktır. 

1918 senesinde sessiz olarak çevrilmiş 

olan bu filmde başrolü Belçikalı san'at

kar Viktor Francen yapmıştır. 
_..._........_ • •• ~ ............. 1 . .................... ....__....._ 

28 - Mandalay: Kay Francis • Ricar
do Cortez. 

29 - Aşk dalgaları: Ginger Rocers -
Dick Powcll. 

30 - Nuhun gemisi. 
31 - Yeni ufuklara doğru: Villy Bir

gel - Zarah Leander - Carola Hochn. 

Bu filmlerden evvel cTürk sineması> 
Avrupa ve Amerikada bilaistisna herke
sin takdirini kazanmış olan fevkalade 
mükemmel öğretici filmler ve aktüalite
ler gösterecektir. Öğretici filmler içinde 
Paris sergisinde çok büyük bir muvaf-

16 - Genç kızlar mektebinde: G. Mil
t on - Françoise Rozay. 

Oynıyanlar: Tarasova _ Simonof - Çer- fakiyet kazanmış olan Ufanın fenni pro-
kasov. düksiyonlarını göreceğiz, 

Ertuğrul faciasının 
kalan iki şahidi 

maceralarını anlatıyorlar 

~ 

sag 

Bartın'ın köylerinde son g ünlerini y~şıyan eski 
Ertuğrul tayfalarına göre facianın tafsilatı 

..... 

Bundan yarım asır evvel Japon ıu· 
Zarında batan Ertuğrul gemi.Tinin 
hatırası hiild ımutulm:t§ değildir. Bir 
tayfun esnasında mlara kaTı§an Er
tuğrulun 1090 nefer ve zabitinden 
ancak altmışı kurtulmu~, bugün ise 
bunlardan yalnız ikisi sağ kalmıştır. 
Facianın birinci yaşıyan şahidi 

Bartının. Yeniköyünden Emin Ağa \ 
oğullarından Ahmet Erkiştir. ikinci· 

·) 
J ,. 

si de gene Bartının 1Zyasgeçidi kö -
yünden Ağvalı oğlu Alidir. 

Ahmet Erkiş bugün 75 yaşındadır. 
Faciadan sonra lstanbula gelmiş, bu
radan da köyüne giderek yerleşmiş-
tir. Fakat o günden sonra unutulup 
gitmiş, nihayet C. H. P. genel sekre· 
terliğinin cErtuğrul faciasının ya • 
şıyan şahitleri> ni bulmak üzere yap
tığı teşebbüs netice vererek Bartın 

llalkevi tarafmdan meydana çıka • 
rıhnıştır. 

Ahmet Erkiş gazetecilerle yaptığı 

bir konuşmada Ertuğrulun Jıareke -
tinden bat~na kadar olan macera
sını anlatıyor. Bu maceranm bazı kı
sımlarını aşağıya alıyoruz. 

Ahmet Erkiş Ertugrulun lstan -
~~!dan hareketten sonra Sakıza, 
Portsaide uğradıklarını, oradan Cid
deye vardıklarını söylüyor ve devam 
ediyor: 

-Ciddede Havva anamızın mezarı var. 
Onu ziyaret ettik. Babilmendep boğazın
dan kömür aldık .. Buradan bOnra müthiş 
bir fırtına ile karşılaştık .. On iki gün ge
celi gündüzlü denizler aştık ve nihayet 
Bombaya vardık.. Hindli arablar gt.•mi -
mizi ziyaret ettiler. Urbalarıınıza yüz -
lerini gözlerini sürdüler. Sonra Kolom -
boya vardık. Burası Serendip adasında ... 
Ademin yattığı yermiş orası .. 

Singapora eylı11 iptidasında vardık .. 
Biraz sonra kış bastırdı. Kışı geçirmek ü
zere tam altı ay limanda yatmağa mec
bur olduk. Mart ortalarında buradan 
kalktık. Yolda kılavuz değiştire değişti
ı e Saygona. oradan da Japonyanın Yczu 
limanına \'ardık. Geminin direğine Ja -
pon bayrağını çektik .. Tam yüz bir pare 
top attık. Japon tabiyeleri de karşılık top 
attılar. Bu selamlaşma o gün akşama ka
dar sürdü. Limanda Rusun, İngilizin, 
başka devletlerin gemileri de vardı. On
larla da selamlaştık .. Bunları 21 pare top
la selfımlıyorduk .. Hangi gemiyi selfımlı
yorsak o geminin bayrağını çekiyorduk. 
O gemiler de bizim bayrağımızı çekiyor
lardı. Japon bahriyelileri gemiyi ziyaret 
ettiler, bizimkiler de onlara ziyarete git
tiler. Sonra bizleri de posta posta koyver
diler.. İstanbuldan Japon imparatoruna 
büyük hediyeler götürüyorduk. Hediye -
ler 800 sandık kadar tutuyordu. Bu he
diyeleri mavnalara yükliyerek karaya çı
kardık. 

Ben o vakit 25 yaşında idim. Japon · 
yada epey gezdim tozdum. Bir kaç defa 
da Tokyoya gittim. Bu ziyaretten iki şeyi 
bir türlü unutamadım. Biri Japonların 
misafir severliği.. Bize çok hürmet etti
ler Dükk.inlardan alış veriş ederdik. Pa
ra bile almazlardı .. Biri de insan arabala
rı.. Bu arabaları insanlar çekivordu. O 
vakte kadar bunu görmemiştim! 

Fakat nedense bir gün gemıye bir kı
ran girdi. Günde üç beş kiş! ölüyordu. 
Bizi gemiden çıkardılar, çadırlara yatır
dılar, gemiyi halatlarına varıncıya kadsr 

Ahmet Erki~' 

ilaçladılar .. Bir ay içinde yüzlerce kişi öl
dü. Hastalık devam ediyordu. Bu yüzden 
dönmeğe karar verdik .. Bize •hava bozuk 
batarsınız. dediler. cNe olursa olsun çı
kalım!• dedik. 1306 senesinin 4 eyH'ılün
de yola çıktık. 

Tam dördüncü gündi.ı. Kıçımızdan mut 
hiş bir fırtına yemeğe başladık. Dcnizın 
ortasında yapayalnızdık. Kara falan gö
rünmüyordu. Fırtına azdıkça azıyor, gc
miyı çöp gibi O) natıyordu. Fırtına ) anı
mıza döndü. Deniz kudurmuş \':ıziyctte 

idi. Biz dayanıp gidiyorduk .. Tam gece 
alaturka beş sularında büyük bir dalga 
yedik. Dağ gibi bir dalga, bir daha, bir 
daha ... Gemide bir kaynaşma ve bir ka
ı ışıklık oldu. 

Biraz sonra gemi su aimağa başlamış
tı. Askerler geminin armasına tırmanı · 
yorlardı. Fakat dalgalar dırck mırek 

dinlemiyordu. Direkler üzerine tırmanan 
askerlerle beraber çatır çatır yıkılıyor

du. Ve artık hepımiz birer buer suya dö
külmeğe başlamıştık. Tam bu ana baba 
gününde korkunç bir ses duyuldu. Er -
tuğrul kayalık bir yere oturmuştu. 

Devrilen bir direkle beraber ben de de-
nize dökülmüştüm. Biraz sonra yanım -
dakilcrm yardımile denizde çırpına çır

pına bir enkaz yığınının üstüne çıkabil -
dim .. Gözümü bir saniye kadar ya açtım, 
ya açmadım .. Dağ gıbi bir dalga daha ye
dim ... Denizin dibini gene boyladım. Tam 
boğulmak üzere idim. Nasıl oldu bilmi -
yorum, kendimi bir kaya üzcrındc bul -
dum ... 

Artık kurtulmuştum! Yanımda bır ıki 

arkada vardı. Birbirimize sarıldık. Göz
lerimizden sevinç yaşları akıyordu.. Ya
nıbaşımızda bir fener görünüyordu .. Bak
tık orada bizim arkadaşlar var... Bız de 
oraya gidelim dedik. Ölümle pençeleşe 
pençeleşe güç bela oraya vardık. Her ta
rafımız yara bere içinde idi. Kolu ayağı 
kırılan. kafası patlıyan ararmısın .. Fener 
adasında yetmiş kişı toplanmıştık .. Hepi
miz çırılçıplaktık .. Bu adada aç, çıplak, 
susuz dört giin kaldık .. 

Ümidimiz hiç sönmemişti. Ölüm dere
cesine gelmiştik .. Fakat içimizden bır ses 
«kurtulacaksınız!. diyordu. Bır gün bir 
ı:emi gördük .. Bayrağı Almandı O daki
kaya kadar yarı ölü bir vazivette oldu -
i:'llmuz halde birden bire canlandık .. D,.,Ji 
gıbi hareketln vapmağa basladık .. > 

Ahmet Erkişin bundan sonra anlattığı
na göre gemi kazava uğrıvanları almış, 
hastanesi bulunan bir liman3 götürmüş, 
hastanede 70 gün tedayi edılmısler. son
ra iki Japon zırhlısı hepsinı alarak İstan
hula bırakmış! Bu seyahat dört ay dört 
glin sürmüş. Kurtulanlara İstanbulda 
madalyalar verilmiş. 



\ _, _______________ ..... 
l __ I_n_hi_s_ar_Ia_r_U_. Müdürlüğünden: 

I - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf usullle eksiltmeye konul
muştur. 

II - Eksiltme, 21/IX/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta 
fohisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yap:lacaktır. 

III - Keşif bedeli 39025.02 lira, muvakkat teminatı 2926,88 liradır. 
1 

IV - Keşifname, Şartname, Proje ve sair eksiltme evrakı 196 kuru~ muka
bilinde İnhisarlar İnşaat Şubesinden, An kara ve Bitlis İnhisarlar Başmüdürlük
lerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafia Vekfiletinden verilmiş müteahhit
lik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, biz zat Mühendis ve Mimar olmadıkları tak
dirde bunlardan birisiyle müşterek olmaları veya işin sonuna kadar mes'uliye
tini deruhte edecek bir mühendis veya mimar istihdam etmeleri ve vesikaları
nı inşaat şubesine ibraz ederek bu işe gi rebil.mek için oradan aynca vesika al
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklü mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesikasly
le muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 
:verilmiş olmalıdır. cB.. c5670• 

~ 

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

2 - Pazarlık, 17/IX./937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şul)esindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

' 3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen §Ubeden alınabilir. 
1 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
:ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5790t 

~ 

' I - Paşabahçe fabrikasında şartname ve planına tevfikan yapılacak kömür 
yığma yeri inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli 5851,32 lira muvakkat teminat 438,85 liradır. 
1 III - Eksiltme 16/IX/937 tarihine rastlıynn Perşembe günü saat 14 de Kaba
tasta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 30 kuruş mukabilin de her inhisarlar inşaat şubesinden alı
nabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5704t 

~ 

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

II. - Pazarlık, 24/IX/1937 tarihine ras tlıyan Cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

~ 

I - Şartnamesi mucibince satın alına cak kurulu dekovil ray ve vagonları ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş tur. 

II - Eksiltmeye 26/X/937 tarihine ras tl~n Salı günü saat 15 de Kaba taşta 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
, III - Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 liradır. 
j IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
1 V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar eksiltme tarihinden 10 gün 
evvel fiatsız ve mufassal tekliflerini tür kçe ve fransızca tercemelerile İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifleri 
muvafık görüldüğü takdirde mOnakasay a iştirak edebilmek için rnezkılr şube· 
den vesika almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak vesikası ve 
~~ 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek o lan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 

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

Dev fet Demiryotları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 1 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlan aşağıda yazılı üç kalem mal

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

Bu ise girmek istiyenlerin her kalem hizasında gösterilen muvakkat teminat 
11e kanunun tayin ettiği vesikaları ve na fJa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
llyni giin saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. {6001) 
Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılma ktadır. 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Can si 

l - Muhtelif civatalar 
2 - Maden ve ağaç vidaları 
~ - Rondela, Gupilya, bakır perçinleri 

~ 

Lira 

33318 
4986 
2751 

Lira 

2498.85 
373.95 
206.33 

. Muhammen bedeli yerli olduğu takdir de 118.800, ecnebi olduğu takdirde 68.200 
lıra olan 1.000.000 adet galvanize tirfon 25/10/937 Pazartesi günü saat 15.30 da 
kapalı 7.arf usulü ile Ankarada idare bin asında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğ u takdirde 7190, ecnebi olduğu takdirde 
4660 liralık muvakkat teminat ile kanun un tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gü n saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
VC'rmeleri lazımdır. 

ı Şartnameler 340 kuruşa Ankara ve Ha ydarp:ışa veznelerinde satılmaktadır. 
~ (5919) --

Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
49874 lira 63 kuruş keşif bedelli Gelibolu - Kc>şan yolu tamiratı esasiye inşaatı 

10/9/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
21/8, 1937 tarıhindcn itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar 
münakasaya çıkarılmıştır. 
Eksıltmcye girebilmek için isteklilerin 3738 lira 57 kuruşluk muvakkat temi

nat vermeleri ve Nafia Vekaletince verilmiş yol işlerine ait senelik müteahhitlik 
vesikası vermeleri Ia.zımdır. 

Teklif mektuplan 10/9/1937 tarihinde saat 14 de kadar vilayet nıakamında 
t oplanan encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu işe aid evrakı keşfiye
yi görmek ve tafsilat almak istiyenlerin nafia müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (5586\ 

~- ~ 

. ,\' . ··z~i~ 
. ' edildiği Fran • 

sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatinj çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be • 
yazlatmak ve güzelleştirmek husu • 
sunda şayanı hayret hassalarını 

bilirsiniz. 
cSir Aseptik• tabir edilen bu şaya

nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hilr 
Iasasının cild üzerinde sihiramfz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 

dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana • 
ınıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 

Açık mcsameler, siyah noktalar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü -
zün gençlik güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omuz .. 
larda, kol ve ellerde dahi kullanma -
nız lazımdır. Kolay, pratik ve ayni 
.zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aseptik• biitün eczanelerle ecza de -
polarında satılır. 

.... 

Yüksek Ziraat Enstitösll Rektör
lüğünden ı 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine, kız 
ve erkek ve orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatı
sız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge
reklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba -
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını alınış bulunmak lAzımdır. 
(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar enstitüye 
alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar orada 
okudukları sömstrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zf. 
raat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunan: 
Anatomi dersine de ayrıca dev:ım etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin zl • 
raat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yukarı olmaz. 
Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertfklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında tam teşekküll il bir hasta evi kurulunun raporu la • 
zımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askert hizmete kabiliyeti olduğu 
ayrıca tasrih edilecektir. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mua
yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster· 
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay staj 
görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendili~inden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
karılanlardan hükumetçe yapılan masra flan ödiyeceklerl hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyeııler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus kağı· 
dını, aşı kağıdını, polis veya uraylarda n alacakları özgidim kağıdını, orta ve 
Jiselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 
el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat EnstH üsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip • 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü daireı;inde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 
kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında hiç 
bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sek:.Zinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlar tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine göre seçi
lirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş vurma sırasına göre 
alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler; 

12 - Baş vurma zamanı ağu.:;tosun birinci gününden Eylıllün 30 uncu günil 
akşamına kadardır. Bundan sonraki başvurmalar kabul edilmez. 

(4643) (2298) 

öksUrenlere va 
gögUs nezlelerine KATRAN BAK 
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Otomobil ile istanbuldan Avrupaya ı~~~~~ll ~ ~--1·~~D,~~·~s~eıed~fye~~~~~0'~~~I 
BugünkU program Esnaf hüviyet cüzdanlarına lüzumu olan 50 bin tane kap açık eksilt~ 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 
iz gömlekli bir adam pazar olmasına 

ağmen işinin başında. Müracaat eden 
yyahlara yol göstermek için, haritalar, 

lanlar arasında bekliyen bir delikanlı. 

stediğimiz malumatı, düşünemediğimiz 
oktalarına kadar verdi. Bize aynca ver
iği plan o kadar muntazam, o kadar ia
ih ki, kim baksa elile koymuı gibi Pa-
isi bulabilir. Yarabbi. bu milletbl ihmal 
ttiği hiç bir iş yok m11? Her işde bu ka

dikkatli, her sahada bu kadar müte
akki mi? Yabancı bir wanın bunların 
rptında hürmtt duymamaa bbil de

. dir. Bütün bu tepilita. bu pterdik-

ri teshilita mukabil on para almadılar. 
iz. verdikleri planlar bir masraf mu-
bllinde meydana ıelıniJti. Yolcuların 

ahatı için bunu da kendi bütcelerinden 
· i.iyorlardı. Hal böyle iken bir seyyahın 
!manyaya uğramamasının imkanı var 
ı? Sonra da biz birbirimize sorarız: 

•- Niçin bize seyyah gelmiyor?.> di· 
f'e. Hiç düşündük mü ki onlara niçin gi
aiiyorlar diye? 

\ Kafamın içinde bunları münakaşa ede
h1t otomobili bıraktığımız yere gider
~en, uzun, uzun taş sütunlu bir binanın 
~üne doğru ılerlemişiz. Üstünde üç bü
Piiik çelenk. kapısında dört süngülü nö· 
~etci, saray kapısı kadar haşmetli du
ran bir mezar karşısındayız. Önünden 
~eçen erkek, kadın, genç, ihtiyar, herkes. 
ttrna istisnasız herkes, geçerken Bitler 

vari, kollarını uzatıp selam veriyorlar. 
Bu selam o mezarın başlangıcından, biti
mine kadar devam ediyor. Ak saçlı a
damlar onun önünden geçerken kambur
larını düzeltiyorlar. Kadınlar; Kumanda 
ile yürüyen askerler gibi, adımlanm sert· 
leşt.iriyorlar. Hiç kimse gülmüyor. Hiç 
kimse laubalilik yapmıyor. Herkes: Mu
kaddes bir mabed önündeymiı gibi hu
şu içinde. Ne birinin ceket düğmesi a
çık, ne ötekinin ıianda lipra vu. Bu
rası, ilk inkılib kavgasuıda öldü.rülea üç 
nıücahidin mezarı imif- Bitlerin ü~ mü~ 
cadele arkadqı. Onları bu sütunların al· 
tında öldürınüfler. İnkıli~n tonn. da 
o sütunların altına gömmütler. 
Derh~ toparlandım. Ben de onlar fibi, 

bu mezarın önünden geçerken eelaın va
ziyeti aldım. Bu üç ölüyü tanımıyordum. 
Bunda.n dolayı mezarı deii.1, milli kahra
manlarına böyle saygı gösteren kaderıi· 
nas milleti hürmetle selamladım ve öyle 
geçtim .. . 

V Mfi Rıza Zobu 
.. ot ... . . •'!il• .,..., ... ··- .......... •• •'1!1"11 ..,.....__.. _.... ......... ~ 

NEDEN? 
Uykusuzluğa, asabi çarpıntılara, 
baş dönmelerine göğil.s germeli? 

KAR DOL 
bunların tif asıdır. 

Şirketi Hayriyeden: 
1 - Cumartesi ve Pazar günü akşamları Y enimahalleden 

saat 24 de hareketle Sanyer, Büyükdere, Tarabya, Beykoz, 
Yeniköy, Üsküdara uğradıktan sonra saat 1,26 de Köprüye 
yapılan postanın bundan böyle yapılmıyacağı. 

2 - Yeniköy ile Beykoz arasındaki araba vapuru seferleri
nin de Eylul oihayetine kadar yalnız Pazar günleri yapılacağı 
Han olu ur. 

Aııkara Mektepleri Satıııalma 
Komisyonundan: 

Cinsi Mıkturı 'l'ıthmin Muhammen Muvakkat Münakasa ihalenin 
.Fiatı Bedeli Teminatı Tarihi saati şekli 

Kuruş Lira Kr. Lira Kr. ---Zeytınynğı ı 1. 000 Kilo 75 8700.00 652, 50 10..9·937 15 Kapalı 
zart. 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan miktan, muhammen 
fia tı. muhammen bedeli v~ :;'ı 7,5 temin atl yazılı :zeytinyağı -4 /8/937 Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş iken ıartnamesin • 
deki hatadan dolayı jhaley~ vazedilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile 

rı1ünakasaya konulmuştur. th~le 10/9/937 Cuma günü saat 15 de Mektepler mu
hasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girebileceklerin 937 yılı Ticaret odası ve 2490 sayuı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine göre .-llerinde bul un~n belgelerle; ticarethane namına işe 
gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlikten alma veklletnamele
l'ile komisyona baş vurmalan. 

3 - Kapalı zarf eksiltmelerinde istdtlilerin yukarıda adı yazılı kanuna uygun 

<>lmak üzere kapalı zarf mektuplarına istenilen belgeler ve t eminat makbuzunu 
Veya banka mektubunu koymak suretile zarfların üzerine tekliflerinin. hangi işe 

Bit olduğu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarflar mühürlü olarak belli gün 
Ve saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ver-

l'neleri lazımdır. Belli gün ,.e zamanından sonra verilecek ve gönderilecek teklif 
mektupları kabul edilmez. Tcmiı1atlarm eksiltme saatlerinden evvel Ankara 

Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunması lazımdır. Eksiltme 
Şartnamesini görmek istiyenler MekteplC'r Muhasebeciliğ:.nde Komisyon katibine 
tnüracaatlan ilfın olunur. ..290-h ,5502. ----- -~--~~--------------------------------..---------.... 

r:~~P.n~A!n, ~.!~!~., 
~~~aru~dan koruyacak an iyi lllç budur. 
'~ ismine dikkat buyurulınası~ 

Nafia Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes islahı kanallarından sağhk ka • 

tıalının 7 +510 uncu kilometı-esind~ yapılacak büyük Şüt jnşaatı. 
Keşif bedeli cl16747» lira c6• kuruş~ur. 
2 - Eksiltme, 21/EylUl/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafia Ve-; 

kaJetinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapaJı 
~arf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Eksiltme µrtnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işler~ genel 
~artnamesi fenni şartname ve projeyi c5> lira c84> kuruş bedel mukabilinde 

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

kat teminat vermeleri ve la:ıkal .50000~ liralık mümasil nafia işlerini taahhü; 
E!dıp muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil ~leri başarmakta kabiliyeti oldu
~una dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

İsteklilerin, teklif mektuplarını ikınci maddede yazılı saatten bir saat evvelin'.? 
~<ıdar Sular Umum Müdfırlilğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
lada olan gecikmeler kabul edilme; •2948, •557ô> 

1 

9 Eyli 1937 Perşembe 
İSTA.NBUL 

Ölle tıeşriyatı: 

meye konulmuştur. Bunların hepsine 17 50 lira bedel tahmin edilmiştir. Kabın 

nümunesi1e, şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No: 
lı kanunda yazılı vesika ve 131 lira 25 ~luk ilk teminat makbuz veya mek

12.30: Pllkla Tür.it muslkial. 12.50· 
dls. 13.05: Muhteııt. pl:lk neşriyatı. 

Han· tubile beıaber 10/9/937 Cuma günü saat 14 ~ Daimi Encümende bulunmalı-

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlAkla dana muslldsl. 19.30: Spor 
mııaahabeleı1: Etre! Şent taratuıdan. 20: 
Sadi ve arlr:ad&f].a.n taralından Ttirk must
kls1 ve ahlk ıarkılan. 20.30: Ba7 ömer RJsa 
taratın4an Arapça .07lev. 20.45: Ba7arı. ırmeı 
'" •rkad.qtan tan.tındaıı Ttirlı: mu.llkill . 
H ba1k tartılan, (IUt lnrı>. 21.15: Orlı:es· 
&n. 2111: Ajanı ft -- babedert 22.30; 
ıııwa IOloW', opera n opera paqa1an. 

TA&INltl P&OG&A• 
it E1161 1937 CUMA 

lST.lNBtJL .... . .....,..: ~-

U..M: Plü:Ja Tlrt auıaıa:t. 12.H: Jl&ft• 
cUa, ıı,os lıtııhWllt Pllk netrfratL 

Üfalll aeptpn: 
18,30: PlAkla dana mus1klsl, 19: Radyo to

nik komedi <Seni bot.arım), 20: İbrahim ve 
arU.da§lan tarafından Türk musikisi ve halk 
tarkıları, 20,30: Bay ömer Rıza tarafındcın 
arapça söylev, 20,~ : Semiha ve arkadaştan 
tarafından Türk tnuaiklst ve halk şarkıları, 
(Saat ayarı), 21,15 : Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları. ........ _._ ......... _... .... ___ ... _ _.... __ _ 
lıtanbul Borsası kapanı, 

fiatlan 8 .. 9 • 1937 
ÇEKLBB 

Açılış Kapanış 
Londra 63J,Ou 63J.OO 

Nn-York 0,7857S 0,7845 
Parls 21. IOS 
MUAno 14,9365 
Brüksel 4.6532 
Atına 86.7460 
Cenevre 3,4212 

eor1a 63.4920 
Amsterdam 1.4254 
Prat 22.52 
Viyana 4.1682 
Madrld 12.0634 
Berlln 1.9595 
Varto va -4. 1270 
Budapefte 3.988) 
Bülcreş 106.6666 
Belgrad S4.325 
Yokohama 2.72()8 
Moskova 20.4025 
Stokholtn 3.ü7&7 

ESHAM 

Anadolu ım. " mı 
pefln 
A- om. ~ eo vadell 
Bomontı • Nektar 
ABlan çimento 
Merkez bank:aaı 

İf Banlı:uı 
Telefon 
itWıat ye Delk· 
Şark Detlı'meni 
Terkos 

()(1. 

00.00 
00,00 
10,15 
oo.oo 
00,0 
o.oo 

00.00 
.ooo 

0,0l 

21.10'25 
14,9317 
4.6525 

86. 7460 
3,421\l 

63.49:20 
l.425ö 

22,52 
41682 

12.0634 
1.9576 
4.1270 
3.9m 

lOli.6666 
34.325 
2.721)8 

20.4025 
3.0787 

Kapıı..lıJ 

00. 
oo.ol 
oo.oo 
10, ıs 
00.CO 
O,IJJ 

o.oo 
ISTlKBAZLAB 

Tin borCll 1 pef!D 
111 111 ı yadıtll 

111 • D nde11 

AtaLı 
14.80 
1-4.825 
oo.o:> 

TAHViLAT 

Anadolu ı pe. 
• I Tadell 
• D pe. 
• D YL 

Anadolu mil ı>et1n 

A~ 
uo.oo 
oo.oo 
oo.oo 
00.0(1 
00.0) 

Kap.., 
14.IO 
14.7. 
oo.oo 

Kapaıııı 
ou.oo 
01).()0 

oo.oo 
00.QO 
l)t.()() 

,. • 10 Eylül Cuma günü ~ 

PANORAMA 
Bahçesinde 

Büyük Sünnet 
DÜG ÜNÜ Tel. 41065 

DİŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKOGLU 

karşısında (88) No. 11 muayeneh~
nesinde hergnn saat on dörtten 

(19) n kadar kabul etmektedir. 
,: _______ j 

dırlu. (B.) (5602) 
llıNııN 

Adet Cinsi Beherinin muhammen bedeli 

10000 Soba borusu 30 kuruş 
1000 Dirsek 35 • 
1000 Deve boyn.u dirıek 45 , 
150 Soba tabluı !!Mı > 

150 llqa 35 > 

150 Xürek 215 , 
tıJı: okullar için lümınu olan yukarıda mı'ltdarile muhammen bedelleri yuılı 

ıoba levazımı açık eksiltmeye konulmuş tur. Şartnamesi ve listesi Levazım Mü
dilrlüğüİıde ıörülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 368 lira 

62 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 10/9/937 Cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (İ.) (5604) 

~ 

1 - Dalıni Encümenin 10/8/937 tarihli kararile Eminönü, Fatih, Beyoğlu ve 
Beşiktaş belediye şubeleri mıntakaların da 1 Birinciteşrin ve diğer belediye şu
beleri mıntakalarında 1 İkinciteşrin ta rihinden itibaren sırtta, omuzda ve baş
ta her nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak edilmiştir . 

2 - Bu yasak dolayısile belediye sırf seyyar satıcılıkla meşhur hemşehrilere 
kullanışlı ve kolay bir vasıta temin ettirmek ve bu işe en elverişli gelecek el 
arabalannı araştırmak maksadile gerek şimdiden kullanılmağa başlanılan ve 

gerek alakadarlarca yeniden vücuda getirilecek olan el arabaları, arasında bir 
müsabaka yapmağa ve en muvafık ve kullanışlı el arabası örneklerini ortaya ko
yanlara yüzer lira mükafat vermeği kararlaştırmıştır. 

3 - Bu arabalar için şimdilik üç tip tercih edilecektir. 
A - Umumiyetle yaş sebze ve meyva satışına mahsus arabalar. 
B - Üzüm ve kiraz gibi ambalajları içinde satılması lazım gelen meyvalara 

mahsus arabalar. 
C - Balık, yoğurt ve bunlara benzeyip başta ve omuzda satılan muhtelif gıda 

maddelerine mahsus arabalar. 

4 - Kullanışlı ve ucuz olmakla beraber yukarıda işaret olunan ihtiyaçları ay
ni zamanda karşılayan arabalar tercih olunacak ve seçilen örnekler alakadar
lara tavsiye edilecektir. 

5 - Örnekler 26/Eylül/937 tarihine kadar hazırlanacak ve makbuz mukabilin-
de Belediye Levazım Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. ..B.> c6026• --------------------------------

Mekteplere tahsile gelecek talebelerin 
Yatak, yorgan, çarşaf, battaniye, 
Örtü, havlu, burnuz, çamaşır ve her 
türlü mekteb eşyaları mağazaları
mızda mevcuddur. 
Sultanhamam 4 - Beyoğlu 376 Tel : 20625 

BURSA PAZARI: Hasan HUsnU - ----İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
imtihanla Muhakemat amir ve memuru alınacaktır. 

A. - Taşra teşkilatımızda açık ve açılacak olan muhakemat şubeleri amir ve 
memurlukları için imtihanla memur alınacağından aşağıdaki evsaf ve şeraiti 
haiz olanların evrakı müsbitelerile ve üç adet fotoğraflarile birlikte 16/9/1937 
tarihine kadar idaremiz memurin şubesine müracaat etmeleri· 

1. - Laakal orta mekteb tahsilini bi tirmiş olmak. 
2. - Yirmi beş yaşından aşağı olmam ak. 

3. - Askerliğini (fili veya kısa hizmetli) bitirmiş olmak veya müeccel bu· 
lunmak. 

4. - Siyasi haklara sahih ve hüsnüah lak eshabından olmak, haysiyeti muhil 
bir cürüm ve alelitlik ağır hapis veya o derecede cezai müstelzim bir fiille man
kfun bulunmamak. 

5. - Sihhatli olmak, sari hastalıklara ve bedeni ve akl! arızalara müptela 
e>lmamak. 

6. - Hukuk mezunu olup hakimlik stajı ve bilfiil hakimlik yapmıyanlarla 
adliye meslek mekteblerinden mezun ol anlar ve icra memurluğu, müstantiklik 
veya zabıt katipliği gibi vazifelerde tatbikat görmüş bulunanlar. 

7. - Adliye meslek mektebi mezunu olmadığı halde birinci maddede göste· 
rilen tahsili yapmış olmakla adliyenin muhtelif hizmetlerinde, müddeiumumi
lik kalemlerinde, zabıt katipliğine ve icra işlerinde tatbikat görenler. 
B. -~ Hukuk Fakültesinden mezun olup ta bilfiil hakimlik yapmış olanlar 
imtihana tabi tutulmıyarak bu gibilerin müracaatları ayrıca tetkik edilecektir. 

C. - İmtihan 17/9/1937 Cuma günü saat 13 de Sirkecide İnhisarlar memurin 
kursu binasında yapılacaktır. 

D. - İmtihanda kazananlar ehliyet ve muvaffakiyet derecelerine göre sıra
siyle muhakemat amir ve memurlukları na tayin edilerek keyfiyet ndreslerine 
tebliğ olunacaktır. 

E. - İmtihan mevzuu şunlardır: 
ı. - Kara ve Deniz ticareti kanunlarının nakliyat, avarya ve hasarat ve tica-

ret taahhüdleri. 
2. - Borçlar kanununun umumi hükümleri (İcar teminat ve hizmet akitleri), 
3. - Ceza kanununun esasları: Devlet aleyhine işlenen suçlar. 
4. - Memurin muhakemat ve tahsili emval ve icra ve iflas kanunları. (5823) 

Yapı işleri İlanı 

Nafia Vekaletinclen : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Siyasal Bilgiler okulunda yeniden yapı

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

Umum Müdürlüğü Eksiltme komisyonu odasında kapalı zar.f usulile yapılacak-

tır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 550 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6750 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ibraz etmesi 

ve ) aptıgı en büyük işin 70 bin liradan aşağı olmaması lazımdır. 
5. - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Komisyon Reis ligine makbuz mukabilınde vermeleri muktezıdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul cdilm ez. (3154) (5843) 
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Hükumetimizin cevabi notası verildi lngilizler; halı 1 
Piyasasını istanbuldan Musiki daVası 
"zaplellikl,, diyorlar (Baştarafı ı inci sayfada! .... 1 zihniı:~tine, düşünüşün~ •. fikrine a~: 

(Ba~tarafı ı inci sayfada) ı hukuku düvel nizamatını takviye eyle - ' "içkili verlerin alaturk .. a musıkıyı ol-. J kırı duşen. ya.z_ılar y_aza_bılır, .e.serler vu 
J' • f (Baştarafı 1 tnci sayfada) J 

Moda klübünde Fransız büyük elçisile In- mek üzere 1 O eylülde bir kon er:msm dürdüg1ü» kanaatinde .Obür taraf aksı I cuda getırebılır. Nıtekım, boy le olmU'· 
b 1 d k toplanmasını teklı·r ederler. ortadan kalk_mıya başladı. Pek iyi_ ha- ? M f"h b.. .. b kt lar giltere maslahatgüzarını ka u e ere , kanaati ileri sürüyor. Bu arada san'at- yor mu... aama ı utun u no a 

hükumetimizin Akdeniz konferansına Fransız ve İngiliz hükumetleri, TLirk tırlıyoruz; bır aralık bu mes.el: ~ırkaç karlara da hücum ediliyor. Onların ka. ayrı ayrı düşünülecek şeylerdir. Bun· 
iştirakine müteallik cevabi notayı kendi· hükumetinin bu konferansta kendisini satırla gazetelere de aksetmıştı. Istan· zanç hırsile Türk musikisini içkili yer- ları hakkile izah edebilmek, bir tek ya-

t d"l et(irm k i ·t· ecei·fini ümid ve bulun bu hususiyetini kaybetmesinde h d 
1 

d 
!erine tevdi etmiştir. em""ı e s ıy ~ . tih d"l 1 b .. ..k d lere düşürdükleri, halbuki san'at yap- zmm _u ut arın an taşar.» 

b• d k" !Ak d h""k. tl d b" ıt az c ı mış o an azı gumru te - ----------Aşağıda metnini neşrettiğimiz ceva ı ma em ı a a a ar u ume er en ır b" 1 . . . . 
1 1 

d - d"" .... 
1 

manın ve para kazanmanın ayrı ayrı 
n otadan anlaşıldığına göre hükumeti - çoğunun mümessilleri yakında Cenev- ı:. et~~nınD teksın o up olma ıgtı lduşunN~ - şeyler olduğu söyleniyor. Belediye seyyar 

k 1 Akd rede bulunacaklardır. konferansın muş u. er en .. me_se e unu u . u. • e_- , • ·· a S l I v d 
miz, cuma günü toplanaca 

0 
an e • A . . , den sonra bugun bıze bu geçmış hadı- Acaba sanatkarlar bu munakaşay a ICI ıgı a 

niz konferansına iştirak etmeği kabul et- mezkur .şehrın cıvarında toplanma;:,ınm ·1 . . ... ı "dd" 1 d"yorlar? l11lah ediyor 
. . - . seyi hatırlatan İngilizlerin ağır başlı ve ı erı suru en ı ıa ara ne ı · 

m·~tir elverışlı olacagını telkın eylerler. · .. . . . f'kr"· 1

ıı • B d ı· ·· d 'ld'ğ" Akdenı"z Observer gazetesinde gördüğümüz bir işte Munır Nrettının ı ı. (Baştarafı ı nci sayfada.) Konferansta Türkiyeyi temisl edecek u ave ın gon erı ı ı .. T .. k 
d l 1 . ı·t 1 y 1 A yazı ve bu yazıda kullanılmış olan bir - Munakaşaların mevzuu ur mu· lacak ve bu iş medeni bir şekle ifrağ c-olan Hariciye Vekili Rüştü Aras, aglebi ev et erı: aya, ugos avya, rna- k . . .k. . . b ·· k·1· · lara düş . . . M 

1 k y ·~t T"" k" , M elımedır. sı ısının ugun ıç ı ı gazıno - dilecektir. Vali ve Beledıye Reısı u· 
ihtimal bu akşam Cenevreye vasıl olacak, vKut ud' . undanıl~ taln,. usr ıyet1' e B~s117, Observer: mesi, hakiki hüviyetini kaybetmesi, de- hittin Üstündağ bu iş etrafında dün şu 
Cuma Sabahı konferansın toplantı ma • ara enız ev e erı· ovye er ır 1- · b . 

1 
k ~ 

-· R B 1 · . t ·ıe Alman - Bugün Londra dünva halı ticnret ğil mi? .. iyi ama, u gazıno ar onser- malumatı vermistir: halli olan Nyon kasabasına gidecektir. gı omanya ve u garıs an ı • . . . ~.. . . k ·aa· tası- . . · . . .. 
' merkezıdır, bız bu mevkıı lstanbuldan vatuvarın yerme geçme ı ıasını ~ 1 - l teşrınıevvelden ıtıbaren Beyog· 

Romanya hariciye nazırı Antonesko yaKdır.f bu m··z kerelere ı"leride «Zapt» ettik, diyor ve biz bu kelimeyi mıyorlar ki... Ve nihayet bu gib_i yer- lu, Eminönü, Beşiktaş ve Fatihte insan 
ile Yunan hariciye müsteşarı Mavrudis on eransın u a .. .. . .h . • 

1 
k d.. .. .. 

1 
d 

1 
·· · le de bız bu d d dd""" 

d·- d 1 ti . d . f ke da etinin goruncc gayrı ı tıyarı o ara uşunu- er e ça ışan muzısyen r , - sırtında, başta ve omuz a gı a ma ., 
ve Yugoslavyanın Paris büyük elçisi Pu- ıgerf kev le erıln e ışğıra t tk"kv ede yoruz: rada Türk musikisini temsil ediyoruz leri taşınması ve satılması memnu ola-
riç de, konferansta kendi hükumetlerini muva ı o up o mıyaca mı e ı · A . . . d" b" ·ad· t t dcg~ · ııer · . b 

b"l -· t b""d" - caba halı ısınde yanıldık mı? dı. ıye, ır ı ıa oraya a mış ı ·· caktır. Ikinciteşrinden itıbaren de u 
temsil edeceklerdir. 

1 ecegı n 
11 ır. yoruz. Eğer bu bByJe ıse yanılmayı dü- Şu halde, bu münakaşal~rı~ d~, b?yie yasak diğer belediye mıntakalannda 

Konferansta, Balkan Antantı devlet - Ponsot.. .. Morgan zeltebiliriz, menfaatimizi daha iyi ko- alıp yürümesine ortada hıçbır cıddı se- tatbik edilecektir. Bu karardan sonra 
Jerinin müttehiden hareket edecekleri F B k Büyük Britanya 

ran~ . uyu ruyabiliriz, bu, elbette ki mümkündür, beb yok.. .. .. seyyar satıcılık pek tabii olarak muhte-
anlnşılmaktadır. elçıs~ mas~ahatgüzarı mümkün olacaktır. Meselenin alakadar Sonra bilirsiniz ki, y_e~yuzunde ~v.- lif şekiller alacaktır. Esasen yasak tari· 

B. l\lenemencioğlu Ankaraya gitti Bu notaya verilen cevabın sureti ları vaziyeti muhakkak daha iyi gö- veldenberi iki çeşit musıkı vardır B!rı, hi gelmeden evvel de arabalarla gıda 
Hariciye siyasi müsteşarı Numan Me- Hariciye Vekfüeti vekili, cEkselans recek, tetkik edeceklerdir. ilmi musıkidır ki, bunun yeri konse.~- maddeleri satılmıya başlanmıştır. 

nemencioğlu, hükumetimizin cevabi no- ·· k B · cObserver• nin vazısı şudur: vatuvardır. Dig· eri ise, alelade halk mu- Senelerden beri itiyad haline gelen tasını alakadarlara tevdi ettikten sonra, Fransa Büyük Elçisi• cBüyu r~tan- "' l d d" l . . 
Ya Maslahatgüzarı. tarafından clngi- «Londranın, bugün dünya h.nlı tica- ziği.., Bu da, umumi yer er e ın em- bu usulün bırakılması başlangıçta belki dün akşamki ekspresle Ankaraya hare- d d b k d k 
Jız» «Fransız» meslekdaşile mutabık o- reti merkezi olmak gıbi övünece.R bir lir. Memleketin:iz e sene e ır aç ~- bazı müşkülatı mucib olacaktır. Hal ı· 

ket etmiştir. larak, 1 o evlulde Cenevre civarında bir vaziyeti vardır. Biz bu mevkii (Istan- fa verilen cıddı konS'erler, halkın m .. u- mız sebzeyi kapısı önünden almyı:ı alış· Romanyanın Ankara elçisi B. Tele - J ı k k 
konferansın akdi ha~ında kendisine bul) dan zaptettik, kendimize öyle mal zik ihtiyacını kar~ı ıyaca v_ e onu Y~. - mıştır. Verilen kararlar seyyar satıcı· mak, Yunan elçisi B. Rafael ve diğer ha- k tt d - ı 

·vapılan tebligatı aldığını beyan etmek- ettik ki, durumumuz sapasağlamdır, ve sek zevke aşılıyaca vazıye e .e. g_ı • ııg·ı menetmemekle beraber bu işi sıh· zı ecnebi mümessiller, Haydarpaşa is - J b t b h 
le şeref duyar. korkulacak hiç bir noktası yoktur. dir. Bu suretle halkımız u en a. 11 1 - hi ve medeni şekle· koyacaktır. tasyonunda Numan Menemencioğlunu h 1 d t t 

hararetle uğurlamışlardır. Bu tebligata cevaben Bay Menemen. Ticaret merkezi Liverpool Street'den tiyacını, çalgılı ba çe eı: e atının e - Seyyar satıcıların bu yeni tarz1 ya· 

* Ankara 8 (A.A.) - Akdeniz konferan
sına Türkiye cumhuriyetinin davet edil· 
diği hakkında Ankaradaki Fransız bü -
yük elçisi ile İngiliz maslahatgüzarı tara
fından Hariciye Vekaletine ayni mealde 
olarak 6/9/1937 tarihinde tevdi olunan 
nota ile buna bugün verilen cevab aşağı

ya dercolunmuştur: 

cioğlu, cumhuriyet hükumetinin mev - uzakta olmıyan Cutler Strect'dir. Bu- mek mcebuuiyet.inde kail~y~rsa, kaba: dırgamaları, bu yeni tarzı istememele· 
zu bahis konferansa iştirak etmiye ka - rada Londra liman dairesinin muazzam hat ne halkındır, ne de bızım · · .Resmı ri yüzünden belki eskisi gibi seyyar sa· 
rar verdiğini ve şimdi Cenevrede bu· a~tr.~pola~ı vardır. Ve b~~ada st:ksen makamla: bu işi. himaye al~~na al,mı~- tıcılar evl:ri~ önl~ri_nd~n. geçmiyecek· 
lunmakta olan Hariciye Vekili Doktor buyuk daıre yalnız halı ıçın ayrılmış- tır. Bu hımaye bıraz d~ha şumullendı- !erdir. Bu ıhtunal ıstıhlakı de azallarak 
Tevfik Rüştü Aras'ı konferansta Tür- tır. Bu dair~lerde dün~anı~ her yeri~- rilir, ko~serlerin _a~edı f~zlala~tırılı:, müstahsile de zarar ~erece~tir. _ 
kiyeyi temsile memur ettiğini «Ekse- den, Efganıstaıtdan, H!indıstandan, I- halka yuksek musıkı zevkı telkın edı- Garbın her medenı şehrınde oldugu 
lans Bay Ponsoh cBay Morgan. a bil - randan, Çinden,. Bülucistandan, Kaf- lirs:, o da bu g~bi çalgılı bahçel~rden gibi şehir dahilinde sabah pazarları 
dirmekle mübahidir. :Menemencioğlu kasya ve Yunanıstandan g.elen halılar ayagını çekecektır. Fakat, tekr~r ~şarct kurmayı muvaflk buldum. Bu pazarla· 

istif edilmekte, bu suretle Ingiliz güm· edeyim ki, bu gibi bahçel:r hıçbır ~a- rı müessis çarşılardan uzak mahalle ve 
rüklerine muntazam bir varidat temin man Türk musikisini temsıl etmek. ıd- semtlerin birbirine bağlandıkları ma-

· Hükıimetimin emriyle ve «İngiliz» 
«Fransız» meslekdaş~mila mutabık o
larak size aşağıdaki hususatı arzetmck
le şerefyabım: 

İhtarda bulunmaksızın ve hüviyetle
r lni bildirmeksizin hareket eden deniz
altı gemileri ve tayyareler tarafından 
seyrisefaine karşı hukuku düvele mu
gayir olarak yapılan son tecavüzler 
Akdenizde o derece vnhim bir emni
)'etsizlik ihdas etmiştir ki Fransız ve 
İngiliz hükumetlerinin mütaleasına gö· 
re ortaya çıkan tahammül edilmez va
ziyete bir çare bulmak üzere Akdeniz 
delvetlerinin ve diğer bazı devletlerin 
C1nktai nazar teatisine tevessül etmele
ri ve ittihaz olunacak hattı hareket 
hakkında bir karar vermeleri zaruret 
kesbetmiştir. 

Binaenaleyh, Fransız ve İngiliz hü
kumetleri, Akdenizdeki emniyetsizliğe 
b!r nihayet verme.k için alınacak ted
birleri tetkik ve scyrisefain hakkmda 

Jngiliz kabinesi dün 
Mühim kararlar verd 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İçtimaa başvekil Chamberlain ri -

yaset etmiştir. Nazırların ekserisi ha
zır bulunuyordu. 
Toplantıda Akdeniz meselesi etrafın -

da hararetli müzakereler olmuştur. Bil· 
hassa aşağıdaki meselelerin görüşüldüğü 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

A - Müşterek bir plan takibi, bütün 
Akdenizde, tayyarelerle tahtelbahirle -
rin tecavüzlerine karşı mukabele ede -
bilecek sayısı çok harb gemilerinden mü
rekkeb bir şebeke kurulması. 

B - Akdenizde alakadar olan devlet-
lere, bu mıntakada mevcut denizaltı ge· 
milerini geri çekmeleri için teklifte bu
lunulması. Teklif kabul olunduğu tak • 
dirde, ayni mıntakada tesadüf edilecek 
her hüviyeti meçhul gemiler derhal ba -
tırılacaktır. 

etmektedir. . diasını taşımamışlardır. hallerde ve pazar saatinden sonra ko· 
Burada halılar, gizli tutulan ilaçlar- Peki ama, bu gibi içkili gazinolar Ia·(.ılda temizlenmiye müsaid sokak-

la yıkanarak parlaklıkları artırılmakta Türk musikisini temsil etmeseler bile, ıa;da kurmayı düşünüyoruz. 
ve başka memleketlere sevkedilmek ü- bu musikiyi temsil edenle~ oral~r~a Kaymakamların başkanlığında onş
zere, balya yapılmaktadır. Londra güm- çalışanlar arasındadır,A dıı:~ceksımz. hekim, başmühendis, ve temizlik işle· 
rüğüne gelen halılar, gümrük muafi- Bir makalede, «San'atkarın yuksck gu- ri memurlarından mürekkeb heyetler 
yeti olan Hind halıları müstesna, öl- ruru kendine kifayet eder, o bu yoldan bu yerleri on günde tesbit edecekler· 
çülüp, kurşnnlanmaktadır. maddi bir kazanç beklemese de oıur> ciir. Belediyenin motosikletli memurla

Antrepolarda bulunan halıların ek. deniliyordu. Fakat bu makaleyi yazan rı her sabah hal içinde tekarrür eden 
serisini İran halıları teşkil etmektedir. da pekala bilir ki, herhangi bir snn'at- toptan fiatları pazar yerlerine yeliştı: 
Bunların arasında bir pus murabba- kar,' hatta bir muharrir de, sırasında rccckler ve bu toptan fiat cedvelJerı 
ında 600-700 düğüm bulunan haiılar hayatın maddi zaruretlerine uyma~ halkın görebilecekleri yerlere asıla· 
vardır. Bu halıların fatura kıymetleri mecburivetindedir. O da, hazan kenaı caktır Bu tedbirler müstahsil vilayet 
tesbit, masrafları da üzerine ilave edil· ............. ~ .. ~ ................. ~ ................. ~·-~··~~~ olan İzmite bildirildiği gibi İstanbula 
dikten sonra, piyasasına göre değerlen- Jar, bu diınya halı pıyasasında uyu sevkedilen sebze ve meyvalarm küçük 
dirilmektedir. Fiatlarda umumiyetle bir faaliyet ile çalışm_aktadırlar. ~urası- ambalfıjlarla veskinin müstahsilin men· 
düşüklük vardır. :nı da hatırlatalım kı, Londra ~ıyas~~ı faatleri noktai nazarından daha fayda· 

Her cins ve değerde Atina köylerin- yeni olmakl~ h~raber, un:umıyet ı~- lı olacağı da kendilerine haber veril· 
den gelen İsparta taklidi halılar, ka- barile Yahudı tuccarın elınde bulu • miştir. 
bartma Çin seccadeleri, Hind yolluk- maktadır. Belediye seyyar satıcıların kullan· 
ları epeyce müşteri toplamaktadır. Çekişe, ~ekişe paza_rlık et~ek~ L~n~ ması için bir araba tipi teshil etıncğe 

Türk, Yunanlı, İranlı, Ermeni ve a· <lra halı pıyasasındakı şark zıhnıyetını karar vermiş, bunun için de bir müsa-
rada sırada da Çinli ve Efganlı tellal- canlandırmaktadır.» baka tertib etmiştir. En ucuz, en kulla· 

* Son Posta • nın edebi tefrikası 27 
nışlı ve gürültüsüz araba tipini bulana 

Uzak ufuklarda güneş, zaferlerini dovamadığı gençliğine, sönecek güzel- 100 lira ikramiye verilecektir. Araba 
bağrına basarak mezarını kazan bir ser- liğine, rna~vola.cak saadetine ağlıyor- tiplerini gösteren resimler ve proj~I~r 
dar gibi, kumlara gömülmeğe hazırla- du, kara gozlerınden kanlı yaşlar akı~ belediye tarafından ayın yirmi sekızı· 

Tavandan sarkan ışık, gökyüzünde 
bir yıldız gibi ışıldıyordu. Hakan, Am
berbunun koltuğu altında siyah bır 
leke gördü: 

nıyordu ... Hakan batan güneşe baktı: yordu · b d. d ne kadar kabul edilecektir. 
- Hakanlar da ölüyor, dedi, fakat Hakan Amber uyu seyre ıyor u; _ 

ne yazık ki ertesi sabah doğmuyorlar .. zevkle, Yah.~i .. bir ~~vin~le, beyaz c~ri- 9 E [ A [ 

Amberbu bir vahadan kopup gelen yenin kara uzum gozlerınden akan kızıl Y U 
ve şimdi kumlarda sürüklenen ıki ku- yaşlara bakıyordu; kızıl kanlı gözleri- (Ba.§tarafı 1 inci sayfada.) 
ru yaprağa baktı: nin dclmarları kızıllaşmış aklarını de- nın yıldönümüdür. 9 eyluld~ şa?lı 

- Kadınlar da bu yapraklar gibi dö. virerek uzun bir müddet baktı, sonra ve kahraman Türk ordusu lzmıre 
güneş doğmamış, şafak ciğdemlerile külüp saçılıyorlar fakat yapraklar gibi dedi ki: girmiş ve düşmanı denize dök.m~k 
süslü bir goncaya benziyordu.> ertesi sene tekrar yeşermiyorlar. - Güzel kadın ağlama.. ağlarken suretile bu tarihi ebedileştirınıştır. * Arab homurdandı: çirkinleşiyorsun, burnunun ucu kızarı- İzmirliler bugün, bu mes'ud ~ü-

l"azan: SELAMI iZZET 

Mazlum sustu; yüzüme baktı: _ Bu sehpa çok ağır, bereket versin yor, gözlerinin altı çürüyor, yakışını- nü kutlularlarken 18 milyon Tur· 
Sen bugün yıkan- - Çocuk gibi dinliyorsun, dedi. yarın gene taşımıyacağım! yor ağlamak sana... kün 18 milyon kalbi de aynı heye-

- Sen de ne güzel anlatıyorsun... Üç yolcu aynı zamanda içlerin i çek- S iyah bene kurban giden cevab ver- can ve aynı d uygularla çarpmak· 

- Bu nedir bu? 
rnadın mı? 

- Yıkandım hakanun, misk ve am
berle yıkandım, vücudümü tane gül su
larile uvdular. Bu gördüğünüz siyah 
rıoktaya eben» derler .. . bu ki silinmez, 
çıkmaz .. 

Hakan yerinden fırladı: 
- Lanet olsun senin gibi lekeli ka

dına, dedi, sen benim · sevgime layık 
değilsin.. yıkıl karşımdan!. . . seni çok 
sevmiştim, belki de ilk sevdiğim kadın 
sendin, senden başka kimseyi de .;eve. 
miyeceğim belki... Ne edeyim ki lekeli
sin ... L{!keli olmanın cezasını da çeke
ceksin... Ancak sana gene büyük bir 
değer veriyorum, seni cellada öldürt
miyeceğim, seni kendi elimle öldürece
ğim .. 

Hakan böyle bağırdı, sonra kapının 
ağır ipek perdesini kaldırdı, çıkıp git
ti. Amberbunun üzüm gözlerinde yaş
lar incilendi, dizilendi, yanaklarından 
süzülüp aktı: Amberbu, üzerine henüz 

Devam et, sonra ne oldu?.. tiler. üçü de müteessirdi. Biri canı sı- d i: tadır. 
- Sonra hakan bir dudağı yerde, bir kıldığı, diğeri öleceği, öteki de yorgun - B iraz sonra ölecek değil miyim, 9 eyllılün yüksek bir manası ?,11• 

dudağı gökte arabı çağırdı: cÇabuk, de- olduğu için. güzellik neye yara r? Büyük Önderin Türk milletine gos· 
di, benim kırmızı atlas maşlahımı, sa- Birdenbire durdular. Çölün ortasın- Hakan köpürdü: terdiği ilk hedefe varmasının rern· 
rı çevik pabuçlarımı getir. Amberbuya da ha.yli yol almışlardı. Hakan : - Sen kendin için değil, benim için zidir. 
allar giydirsinler, saçlarını çözsünler, _ Işte burası! dedi. güzelsin .. sen, ben be~ene~im d~.ye ya- İzmire akın 
buraya göndersinler. Arab sehpayı kumlara bıraktı, hakan ratılı:ıışsın, be~ s:.v:yım dıy: dun~~ya 

Hakan yalnız kalınca düşündü: oturdu, Amberbu elindf?n ipi fırlatıp gelmış~. Senı, olurken bıle guzel 
- Eğer hakan olmasaydım, eğer dün hakanın dizlerine kapandı: görmek isterim ... Anlı~yor musun?. 

yaya doğmasaydım, Amberbunun kol- _ Şimdi ben ölecek miyim? Kadın anlamıyor, aglıyordu. Hakan 
tuğu altında ben olduğunu bilmiyecek- Gökyüzünün yıldızları arasında ay bu sef_er yal\'ardı: _ 
tim, o da ölmiyecekti... Neyse, hele yo- parlıyordu ... Kumların mırıltısı sessiz· - Aglama. A:r1b.erb~, Aem~erbu :ıgla-
la çıkalım... lik gibi aya doğru yükseliyor ve gök ma, ben senı çır~ın gorm~~ ıst=~~~.' 

Pembe vücudünü al tüllere bürüyen yüzünden duayı andıran sesler geliyor- Amberbu dogruldu, vucudunu or • 
Ambe bu. kara saçlarını kara bir ırmak du. ten al tülleri sıyırdı, kendini kumların 
g:bi omuzlarmdan akıtmış odaya gir- Arab bornozuna sarılarak kumların üstüne attı: 
di. üstüne uzandı. O ne Amberbuyu düşü- - Öyleyse çabuk öldür!. 

Bir saat sonra, önde hakan, arkasında nüyordu ne de hakanı; ne ayı gorüyor- Hakan ömründe, kumda yatan çıp-
arabla Amberbu çölde yürüyorlardı. du, ne de yıldızları. Onun anladığı, bil- lak bir vücut, pembe beyaz bir kadın 
Arabın omuzlarında bir sehpa, Am· diği, duyduğu bir şey vardı: Yorgun- vücudu görmemişti. Amberbunun be
bcrbunun elinde yağlı bir ip vardı. Bu luk. Gözlerini kapadı, derin bir uyku- yaz vücudü, ay ışığında ışıyarak ükan 
üç kişilik kafile, çölün sessizliğine ~ö- ya daldı... berrak bir membaa benziyordu. 
mülmüşler ilerliyorlardı. Amberbu gözlerini kumlara dikmiş, (Ark11Sı 1'dr) 

İzmir 8 (Hususi) - Yarın kurtulu· 
sunun İs inci yıldönümünü kutıuıarn1" 
~a hazırlanan İzmir nurdan l:>ir g~ 
J • •• tuıı 
içinde yanıyor. Bu gece sankı bu • 
Türkiye İzmirde toplanmış gibi .tre:ıı 
lerde yer bulamıyanlar memleketuı .. s· 
uzak öşelerinden kamyonlar, otob~il
Ierle İzmire akın ediyorlar. Yalnı~ ;i
leden sonra kara ve deniz yolile Iz 
re gelenler 25 bin kişiyi buldu. . I{or· 

Sokaklar <lkadar kalabalık kı . e
donda adı~ atmanın imkanı yok. Dı~s
bilirim ki Izmir ilk defa bu kadar 
labalığı bir arada bulunduruyor. dolll 

Trenler, sahanlıklarına kadar. ab 
geliyor, ilave trerileri ihtiyaca ~v 
veremedi. 



4 4. 
eni . r ·~ Makvaveli 

Kaptan Bum Bum 
~·-... ;ev İren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Üsera kampının etrafı yaylım ateş sesleri ile çınlıyordu. 
Singaporda da kan dökülüyor, asilerle lngilizler arasında 

amansız ve vahşi bir boğuşmadır gidiyordu 
Kampın bütün etrah yaylım ateş ses- ı 

le.rile çın çın ötüyordu. Demek oluyor 
kı Singapur şehrinde de kan dökülü-
~·ordu ve asilerle İngilizler arasında a
ınansız ve vahşi bir boğuşmadır gidi
~ordu. 

Bana öyle geliyordu ki o gün bir 
türlü akşam olamıyor, etraf bir türlü 
kararını) ordu. Dakikalar asırlar kadar 
ıızuyor, belli etmemeğe çalışmama rağ
ırıen gözlerim saatimin yelkuvanından 
bir tiirlü ayrılamıyordu. 
İşte saat altı buçuğa geldi. .. Yedi ol · ' 

du ... Yedi buçuk oldu ... Oh nihayet se
kL~e geldi!. 

Kampta her şey sakin, her şey uyu
~·or ... 

Her taraf koyu bir karanlığa gömül
l'n üş; göz gözü görmüyor ... 

Ne asilerden, ne de İngilizlerden et
rafta eser yok. Yağmurlu günlerde 
giydiğim elbisemi, pipomu, bir bıçak 
~e biraz da tütün aldım ve arkadaşlara 
·lltihak ettim. 

Kampta kalanların nazarı dikkatini 
~elbetmemek için sessiz sadasız kamp
tan dışarıya çıktık. Firarımız sırrını 
bildikleri halde bizimle birlikte kaç. 
'.trıak cesaretini gösteremiyen birkaç Al
ınan kapıları tarassud ediyorlar, bize 
fözcülük yapıyorlardı. Firarımız şayi o 
Unca peşimize düşecek olan takib 

tnüfrezelerini aldatmak için kaçmış ol
<luğumuz cihetin tamamile aksi olan 
('ihette maniaların altını kazıp bir o
J'Uk husule getirdik. İlk bakışta bizim 
<> taraftan ve o oyuktan kaçtığımız zan
l'ledilecekti ve bu suretle muakkib1eri
~izi yanlış bir istikamete sevketmiş o-
acaktık. Aynı zamanda dikenli teller

den bir kısmını demir makasla kesme
~'i de ihmal etmedik. Ve ancak bu ısler 
görüldükten sonradır ki arkadaşlar° bi
t-er biıer dışarıya süzüldüler. En sonra 
Çıkan da ben oldum. Malfım a .. gemiyi 
<!n sonra kaptan terkeder . 
Tanıam kapıdan uzaklaşacağım bir 

tırada kalın bir sesin: 
- Kaptan Lauterbah nerede? .. diye 

SQslendiğini işittim. 
Artık bizi hürriyete kavuşmaktan 

ien~den yegane mania olarak önümüz
": hır elektrikli tel kalmıştı. Karanlık
·l.Q bu tele sürünecek olursak halimiz 
Jaınan olurdu. Binaenaleyh uzun bir 

Evvela Rostokıu, yani hemşe rim Diehn isminde birısı vardı 

kadar gizlersek, kurtuluş ümidlerinin dikkati celbetmemek için karakolda 
de o nisbette artacağını içimizde herl{es kimseyi uyandırmadan sessiz, sadasız 
iyice anlamıştı . o tehlikeyi de atlattıktan ve nihayet ge-

0 gece inadına yolda gelip geçenle- ce yarısından bir buçuk saat sonra sa
rin sayısı pek fazla idi. Biz de yolu bı- hile kavuştuk. 
rakıp, müşkülatma rağmen, tarlalar- Oh!. Çok şükür yarabbi! .. Ay ışığının 
dan geçmeyi kararlaştırdık. Bu suretle güm~ parıltıları altında yakamozlar 
biraz daha fazla yorulacaktık ama hiç yapan deniz bana bir cennet parı;ası 
olmazsa kestirme yol almış bulunaca- gibi göründü. 
ğımızdan vakit kazanacaktık. Çinli kı- Bu ıssız sahilde tek başına bir kö~k 
lavuzumuz yolları gayet iyi bilmekle görünüyordu. Etrafta kimseler yoktu. 
beraber tarlalardan yürümeğe başla- Biz bu köşkü hücum ile zaptetmeyi ka
yınca şaşırır gibi oldu ve bu çukurlu, rarlaştırdık. Bir işaret üzerine hepimiz 
tümsekli arazide iki saat yol a.ldıktan köşke saldırdık ve kumar oynamakla 
sonra yolumuzu kaybetmiş olduğumu- meşgul yirmi kadar Çinli ile burun bu
zu bize nezaketle haber verdi. runa geldik. Bunlar önlerine bir yığın 

Birkaç Malezya köyünün yanından dolar koymuşlar, «Fan-Tan» denilen 
geçmiş ve yerli köylülerin aralarında bir nevi bakara oynuyorlardı. Bizim 
yüksek sesle ve heyecanla konuştuk- böyle ansızın saldırışımızı görünce bir 
!arını işitmiştik. Demek ki isyan bütün polis baskınına uğramış olduklarını 
adayı altüst etmişti. Biz nihayet deniz zannettiler. Ben kendilerini hemen te~ 
kıyısına çıkacağımızı ümid ediyorduk. min et~im, bizim zabıta memuru olma
Halbukj yürüdük, yürüdük ... Ne de - yıp Alman olduğumuzu ve yerli bahk
nizden, ne de kıyısından bir eser göre- çılarla bir ani temasa gelmek istediği
medik. Bunun üzerine tehlikesini göze mizi kendilerine çince izah ettim. Çinli-
alarak yolumuzu sormıya karar ler aralarında bir hayli görüştüler, ::nü-
verdim. zakere ettiler. Hiç şüphe yok ki bir po. 

Bir kulübede oturan bir Çinliye sa- lis baskınına uğramadıklarından dolayı 
hile civar en yakın köyün nerede oldu- memnundular ve bize canı gönülden 
ğunu sorduk. Herif bize karşı dostane hizmet etmek istiyorlardı. Yalnız hangi 
davrandı ve kendisine teklif ettiğimiz balıkçı köyüne müracaat in müreccah 
parayı namusile kazanmak merdliğini olacağını tayine uğraşıyorlardı. Niha
gösterdi. Yolumuz bir köy polis kara- yet en yakın balıkcı köyüne başvur-
kolunun yanından geçiyordu. Nazarı mak karar gir oldu. (Arkası var) 

liikageled:.. 
. ~ .__~ 

RANDEVU 
' . .,, 

Yazan: ismet Hulusi 

Ertesi gün Mustafanın söylediği saatte tramvay mevki/ine gittim 

- Mustafa haber göndermiş, seni is
tiyor! 

Dediler .. Merak ettim: 
- Acaba hasta filan olmasın! 
- Hizmetçisi geldi, sorduk. Biraz has-

ta imiş, sokağa çıkamıyormuş. 

Mustafa benim çok eski bir arkada
şımdı. Onunla ayni mahallede doğmuş, 

mahalle çocukluğu zamanımızı beraber 
geçirmiş, ayni mektepte okumuştuk. Ço
cukluğunda çok sessizdi. Hemen hergün 
de dövüşürdük.. Daha doğrusu ben dö
verdim. O dayak yerdi, fakat çabuk ba
rışırdık. Mektepten çıktıktan sonra bir 
ıki sene birbirimizi göremedik. O Avru
panın bilmem hangi şehrine tahsile git
mişti. İstanbula döndüğü gün bana gel
di.. Ben Avrupada onun değişeceğini, 

sessiz Mustafanın biraz sesleneceğini 
ummuştum, amma nafile hiç değişme -
mişti. Gittiği zaman nasılsa gene öyle idi. 

Benim oturduğum apartım::ına yakın 

bir yerde yer tutmuştu. Evinde annesi, 
ve bir de hizmetçi vardı. Birbirimizi ge
ne sık sık görüyorduk. Bazan o bana geli 
yor, oturuyorduk. Ben ona hiç gitmi
yordum. Evinin sessizliği içimi karartı

yordu. Zili çaldım. Kapıyı hizmetçi açtı. 

Biraz sonra annesi göründü: 
- Ne iyi ettin de geldin, dedi, Musta

fa sabahtanberi belki kırk defa söyledi. 
Mustafa yatakta yatıyordu. Hastalığı 

ehemmiyetli bir şey değildi. Fakat bir 
hafta evden çıkmaması lazımdı. Yanına 
oturdum: 

- Ne o, dedim, beni çok mu özledin? 
- Sana yaptıracak bir işim var da .. 
- Söyle bakalım. 

- Vallah Mustafa ben tramvay mev
kilinde: cHey bayanlar hanginizin saç
ları boyama, hanginizin anadan doğma 
sar1> diye nara atamam. 

- Dur bitireyim canım .. Başında kır
mızı bir şapka olacak. Küçük toparlak 
bir şapka, giydiği rop ta gene kırmızı, 
üstünde beyaz çiçekler var. 

- Ya başka şapka, başka rop giyerse. 
- Giymez. 
- O zaman iş değişir, pekala! 
Ertesi gün Mustafanın söylediği saat

te tramvay mevkifine gittim. Fakat o
nun sevgilisi gelmedi. 
Akşam evlerinin önünden geçerken 

sevgilisinin gelmediğini Mustafaya ha
ber vermek için uğradım. Mustafa şa

şırdı: 
- Ya, dedi, demek gelmedi. 
- Gelmedi ya! 
- Bak ben günü şaşırmışım, bugün 

gelecek değildi. Yarın için sözleşmiştik. 

Ertesi gün gene gittim. Gene gelmedL 
Gene haber verdim. Bu sefer de bir baş
ka bahane buldu. Beni bir gün sonra ge
ne ayni yere gönderdi ve Mustafa iyi o
luncaya kadar hergün muntazaman saat 
on biri on geçe tramvay tevakkuf ma
hallinde arzı endam ettim, fakat hafta
nın yedi gününün hiç birinde Mustafa
nın sarı saçlı güzel sevgilisi veçhi latifi
ni göstermedi. Hafta bitti, benim de ve
kaletim nihayet buldu. 

Birkaç zaman sonra bir gün on birde 
Karaköy mevkifinde idim. Baktım Mus
tafa da orada idi. Kendi kendime: 

s . 
t~rıkla kabloyu kaldırıp altından geç-
Qık .. Boyuma, bosuma ve çevik bir 

' Söylemek istiyordu. Fakat tereddüd 
ediyordu. 

- Herhalde gene sevgilisile randevu
su var. Hele bekliyeyim de sevgilisini 
göreyim! 

Dedim. Mustafanın beni göremiyeceği 
bir yana çekildim ve bekledim. . enızci olmaklığı~a rağmen kablonun 

~Zerinden atlamayı her nedense gözüm 
esrnemişti. 

.. Elektrikli tel maniasını geçip biraz 
• ltrüdi.ikten sonra karşımıza dar bir ke
ç .Yolu çıktı ve bu yol bizi bir derenin 
Sahiline götürdü. 

l Dere kıyısına gelince Alınan tacir-
eı cten brri~inin Çinli uşağı kılavuzluk 
~'azifesine başladı. Yolumuz muntazam 
.asılalarla dikilmiş olup gece karanlı
tın~a hayaletlerden mürekkeb bir as
• erı kordon gil:~ görünen kauçuk a
ı açları arasından geçiyordu. Olacuk a, 
~y ışığı gıttikçe kuvvetleşiyordu. Vııkm 1 
/n firnr için aysız, ışık:;ız bir gece in
<lıhap etmiştim ama Hintliler tahıninim-

en evvel isyan etmişlerdi. 
<l Kauçuk ağaçlarının gölgeleri arasın-
a kalnııya uğraşarak birbirimizin peşi 

sıra dikkatle ilerliyor, etrafımızı dinli
J'or, nıümkün mertebe kendimizi belli 
etrnemeğe çalışıyorduk. 
. Nihayet adanın ana şoselerinden bi

~-ı~e geldik. Şimdi ne olacaktı? 
lngilizler (Singapur) adasında ge

<:e eri sokağa çıkan yerlilere mahsus 
citnak şartile bir usul ihdas etmişlerdi. 
J· eceleyin ana şoselerde dolaşacak yer
' ler mutlaka bir fener veyahud bir el 
jatnba.sı taşımak mecbur~wJtinde idi
h(}:· Bu suretle otomobil kazalarının ö
•U alınabiliyordu. 

Çaresi varken ıstırab 
çekmek •• ne acınacak hal ! 

• GRiPiN: ------·· En şiddetli baş ve diş 
ağrılarıuı, romatizma 

sancı ve sızılarını 

keser 

• 

il GRiPiN: 
• 

Üşütmekten nıütevellid 
bütün ısbrabları, adale, 

bel, sinir ağrılarını 

dindirir 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

Kaşelerini alınız. 

- Söyle haydi, merak ettim! 
- Senden rica edeceğim ŞE'yi bilmem 

yapar mısın? 
- Niçin yapmıyayım canım? 
- Sen iyi arkadaşsın amma alayı se-

versin! 
- Alayı sevmem senin işini yapmama 

mani değil ki! 
- Öyleyse dinle, amma bak eğlenme .. 

Sonra müteessir olurum. Sana darılırım 
çok kırılırım. 

- Söyle haydi. 
- Ben birini seviyorum. 
Birdenbire gülmem gelmişti. 
- Ne gülüyorsun? 
- Hiç senin aşıklığına! 
- Hani alay etmiyeccktin. 
- Peki etmiyorum. 
- Sevgilim yarın beni köprünün Ka-

raköy tarafındaki tramvay mevkifinde 
bekliyccek.. Sen oraya gideceksin, onu 
göreceksin ve benim hasta olduğumu bir 
hafta sokağa çıkmıyacağımı söyliyecek· 
sin! 

- Peki söyliyeyim .. Amma ben senin 
sevgilini tanımam, sonra saat kaçta bu
luşacaksınız? 

- Saat tam on biri on geçe sen oraya 
gidersin, o da o saatta gelir .. Bak tarif 
edeyim .. Toparlak fakat gayet güzel bir 
yüzü var. Saçları sarı ve esasen birden
bire saçlarını görür görmez tanıyacak

sın! 

- Azizim şimdi bütün kadınlar sarı 

saçlı, tramvay mevkilinde bunlardan en 
aşağı otuz tane vardır. 

Saat on biri on geçti, yirmi geçti, on 
bir buçuk oldu. Ne gelen vardı, ne giden, 
Mustafa iki tarafına bakındı. ümidsiz 
bir halde ilerledi. Bana doğru geliyordu. 
Artık kendimi saklamama lüzum kalma
mıştı. Karşısına çıktım: 

- Merhaba Mustafa! 
- Merhaba! 
- Gene randevu mu? 
- Ha evet! 
- Sevgilin gene gelmedi inşallah. 
- Ne münasebet, şimdi ayrıldık! 

Yalan sövlüyordu. Güldüm: 
- Yalan, ben burada idim . 
Boynunu büktü, koluna girdim. 
- Allah aşkına şunu bana anlat, gali

ba bu senin sevgili sana randevu verdi
ği zaman: Bir sene, yahut ta iki sene 
içinde bir gün on biri on geçe Karaköy 
tramvay mevkifine gelirim. Sen üşen
meden hergün gel, ayni saatte beni bek
le; dedi galiba! 

İçini çekti: 
- Keşke öyle olsaydı. 
Daha çok merak sarmıştım: 
- Bu aşkı bütün teferrüatile sana 

anlatacağım, dedi, bundan bir yıl evvel· 
di. Hava bugünkü gibi güzeldi. Ben tram
vayla Beyoğluna çıkıyordum. Mevkifte 
tramvay durmuş, tekrar hareket etmiştL 
Hareket ettiği zaman ayakta tramvay 
bekliycn bir kadın gözüme ilişti. Saçları 

sarı amma nasıl sarı. Ben bu kadar gü
zel sarı saç ömrümde görmemiştim. To· 
parlak bir yüz. Fakat şimdi görmüşüm 
gibi aklımda, o kadar güzel bir yüz gör
mek ne sana ne de bana kısmet olmu~ 

~·İngilizlerin bu mükemmel usulü bi
rJını de pek çok işimize yaradı. Zira yol
~a ·bize doğru yaklaşan bir ışık gör<lük 
l u. yolun kenarındaki hendeklere giz
h Ilıyor veyahud tümsek gibi, ağaç gi-

1 bir yere siniyorduk. Kendimizi ne ,'ıt: ____ _. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

- Fakat o otuzunun içinde göze çar
par. Saçları hf'1"1 öyle boyama saç değil.. 

~-••••' Hakıki sarı saçtır. (Devamı 15 inci sayfada 
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Ziloğlu~ 
·· Rüste 

iştirak etmekte haklı idi. Çünkü itilaf devletlerinin 
maksatları Türkigenin bitaraflığını temin etmek ve bu 

suretle devleti bir kafes içine tıkmaktı Rüstem, Sipend kalesi cengi ile, birdenbire o kadar şöh 
Faka~t vaziy~tin Almanya için müsa!_d,edeceğini nazarı dikkate alarak sadra- kazandı ki ismi Hinde Turana ç· k d ld 
olduguna daır Almanlar tarafından bu- zamın zayıf bir nüfuza malik oldui1unu .. J t t IOC a ar yayı 1 
yük bir faaliyetle yapılan şayiaların onun her an ıskat edilmesi mü~kü~ Rust~mle üç müşavir yanlarındaki 
tesiri altında bulunuyorlar. Harbten i- bulunduğunu ve ondan sonra Enver ı kuvvetı gene evvel.kisi gibi iki kısma , 
tilaf devletleri muzaffer çıkarlarsa paşanın kat'i surette diktatör olarak ayırdılar. ~er kısım kale kapısının 
Rusyanın Boğazlara vaz'ıyed etmesin- meydana çıkacağını da tekrara lüzum j yanların~akı ~ule duvarlarının kenar
den kork.uyorlar. Ponsot'ya kalırsa bir görmüyorum. Bu ahval ve şerait :ıltın- l~rına ?ı~l~n~~ı:r. Yalnız Rüstem .. eş
taraftan Istanbulda hakiki vaziyet gös- da Türkiyenin bize karşı hareket etme- kıya reısı~ı gozunden kaçırmamak için 
terilerek bütün zafer şansının itilaf ta- sinin önüne geçilmesi için yegane çare kapıdan bıraz uzakta meydanda duru-
rafından olduğu anlatılmalı ve diğer aşağı yukarı Enver tarafından yapılan yordu. . 
taraftan bizim maksadlarımız hakkın- teklifler dairesinde bir anlasma vücu- Haydutlar .. sevınç naralarını atarak 
d~ Türklere bazı ~rantiler vermel.i- da getirmektir. Vaktimizin pek dar ol- kale kapıs~a geldil_er. K~p~yı açık b~
dir.• duğuna ve derhal bir karar verilmesi ~unca,. e~ o~de eşkıya reısı .. sonra dı-

. ~akınız bu telgrafın sonunda ne de- icab ettiğine eminim.• ı gerler_1 ıçer~y.e girmeye baş~.a~ıl~r. 
nılıyor: «Esasen burada -yani Pariste- Burada Talat E Eşkıya reısı, çok yorgun gorunuyor .. 
muzafferiyetimize o kadar emin nazar- fmdan yapılan fa~~fl n~er p~şa t~~a-, etrafına bakmadan dairesine doğru yü
la bakıyorlar ki, Türkiyeyi düşmaniarı- ret olduau so le L ~rın. ne en 11 b~- ı rüyordu. Rüstem, onun önünde adım 

0 ru ması uzerıne paşa ı- adım g · g·d· d H d ı 
mızın tarafına celbettirmenin ve bu raz düşündükte d" l erı ı ıyor u. av ut arın son 

. n sonra cevap ver ı: efradı k d . d·-· • ki suretle onun mevcudiyetine hatime _ B t kl"fl . . 1 . _apı an gır ıgı va t, ortalık 
çekmenin menfaatimize daha uygun o- ~ .u. e bı. 1 erı~ neden ıbaret oldu- bırdenbıre karıştı. Meydanı bir vavey-
1 _ gunu ıyıce ı emıyorum Fakat Saso- la kaplad K ı ı k lk ı acagı Ponsot tarafından müsteşarımı- f 16 _ . . · . / ı. ı ıç arın a an ara çarp-
ıa anlatılmıstır.• no un ~gus~os tarih~~?e . Parıs ve masından madeni sesler yükseliyor .. 

. · Londra sefırlerıne çektıgı bır telgraf- '· 'lt"l f tl · · · · Işte gerek bu Ponsot'nun ifadesin- ı' ını ı er, erya ar bınbırıne karışıyor-
den g k d k b 1 

namede aynen yazılıdır. Bu telgrafna- du , ere se sonra an vu u u an · 
F . . meye nazaran Enver paşa ac:aaıdakı' R"' t t ık k H,,,.,.kesin go"nl••nde Rıı··stem ya~ıyord" ransa hancıye nazırının beyanatın- 1 -s. 0 . ~ us em.. or a ı arışmaya başladı- . ... ... ~ .... 
d~n a.nlaşılıyor _ki itilaf devletleri Tür- !~:~::in~ltı~d~ _Rus.ya tarafını ıltızam g_ı ~n~~· ç~vik bir hareketle eşkiya rei- mının şanı bütün Iran diy~rını dolaş- katini celbetti. O~aya doğru .. . 
kıyeyı oyalamaga ve vakit kazanmağa g bıldınyor. sının uzerıne atıldı. Bır kılıç darbesile 1 tı. Hududlardan taşarak Hınde, Tura- Bu sarayın bahçesı, o kadar buy 
çalışıyorlardı. Tamamiyeti mülkiyemi- .1 . - ~fkas ce?hesindeki askerleri. başını ikiye ayırdı. Onun cansız yere 1 na, Çine aştı. Herkesin dilinde Rüstem kadar a~açlıklı idi, ki bir koruya b 
zi garanti etmeleri işinde hiçbir sami- I mızı gen çekecegız. yuvarlandığını görünce, arkasındaki vardı. Herkesin gönlünde Rüstem yaşı- yordu. içinden bir dere geçiyord 
miyet yoktu. Garanti bir siyasi desise-! 2 - Ayni zamanda Trakyada Rusya 1 h~y~utlara saldırdı. Her kol harel!etile yordu. O, erkeklerin gözünde emsalsiz dereden ayrılan su kolları, çiçek 
den, bir diplomatik aldatmadan başka emrine bir Türk ordusu hazır bulun -ı hır ınsan devirmeye başladı. bi~ kahram~n.. ka~ınların hayalinde !arının etrafını birer gümüş kuşak 
bir şey değildi. Bu işde Petersburgla duracağız. Bu ordu herhangi bir Balkan Bu mahşer de ancak yarım saat ka- mustesna bır erkektı. dolanıyorlar .. şurada burada me 
Paris elele vermişlerdi: · devletine karşı hareket edecektir. Bu dar devam edebildi. Haydutların yor- Saz şairleri, onun kahramanlığından havuzlara akıyorlardı. Ağaçların 

Nitekim, Sasonof, Bulgar cevabını devletler arasında Bulgaristan da var-, gunluğ~, eşya yü~lü bulunmaları .. hele des:~~ar düzerler .. ka~nlar, o~un gi~- rakla~ı ~rasınd'.111 süzülen güneş 
aldıktan bir iki gün sonra Fransa tara- dır. Şayet Bulgarlar Ruslar aleyhine uzun bır yolculuga gittikleri için zırh- zellıgınden masallar soylerlerdı. Delı- melerı çıçeklerı, yolların kenarlar 
fından yapılan tekliflerin tatbiki cihe- harbe iştirak edecek olurlarsa bu Türk sız olmaları cengaverlerin çok işine ya- kanlılar, onu görmek için koşarlar .. ki çimenleri yer yer yaldızlıyor .. 
tine geçti. 15 ağustosta Londradaki Rus ordusu tarafından yola getirilecekler- ramıştı. Belki on beş yirmi kadarı ka- kızl~r, onun hayali~e coşarlardı. A w rın ~stünde parıltılar yakı_~ordu. 
sefirine çektiği bir telgrafta şöyle di- dir. j pıdan çıkıp kaçm~tı; fakat mütebakisi Rustem .. on yedı yaşında Zal oglu Ruste.m .. kısa mermer sutunlu 
yordu: (Arkası var) hep tep~lenmişti. Rüstemle arkadaşla- ~üstem, kahraman oğlu kahramandı. par~aklıklann önünde yürüyere 

cFransa tarafından vaki olan bir tek- r- - '~na gelınce: Zırhları, kalkanları saye- Iranda, ona herkes hayrandı. Dostları, nefıs ~anzaraya bakmaktan zevk 
life istinaden cGoben• in Türkiye ta- r 't. sınde, bilhassa haydutların yorgunluk _ onunla övünür .. düşmanları, gizli gizli yordu. Içinden: 
rafından satı'n alınması üzerine hasıl Bir Doktorun ,. ları ve yükle~ini atıp kılıçlarına dav- dö"..ü~~rdü. S~neler geçiyor .. Rüstem, _ Burada, bu çiçeklerin arasın 
olan vaziyet hakkında orada harici ve Günlük Perşembe r~nmakta geçıkmeleri yüzünden hiç el ustunde gezıyordu. bir ağacın gölgesinde bir saat yor 
nazırı Sney ve Fransız sefiri Kamb~n 1 kımse yaralanmamıştı. * luk almak ne hoş. şeydir. 
ile müzakere ediniz. Bizce Türkiyeye 1 Notlarından (*) __ Haydut~ar,_ ~aranlıkta telaşlar! yü - Rüstem .. bir gün, sürgün avına çık- Diyordu. 
a~ağıdaki tekllflerhı yapılması muva- ı Dı"ş hıfzıssıhhasına z~n~en _bı_rbırız:ı:e -~e ~ılıç sallamışlar, tı. Doğu cihetindeki ormanlara daldı. 
fıktır: 1 bırbırlerını de oldurmuşlerdi. Yanında arkadaşları, uşakları vardı. Rüstem .. böyle bakınırken, göl 

·ı I Dair.• * Her gün biraz ilerliyor .. aslan, kaplan re boğulmuş bir havuzun kenarınd 
1 - Türkiye bitaraflığında samim 1 d G ikl k kadının oturduğunu gördü. Dikkat 

olduğunu isbat etmek için seferber ha- Dişlerin muhafazası meselesi dünyanın Rüstemle arkadaşları bir hafta daha av ıyor u. ey· er, aracalar, ceylan- tı'. Bunların en büyu··g~u·· on sekiz ya 
l Sipend k ı · d k ldıl K.. d l lar, onu uzaklara sürüklüyordu. • e getirdiği ordusunu dağıtmalıdır. her tarafında büyük bir ehemmiyet a esın e a ar. oy en top- .. . .. . A dan fazla degildi. Kendi kendine: 

ı _ Buna mukabil itilaf devletleri kesbelmiştir. Hazım noktai nazarından layıp bağladıkları yüz haydudu çalış _ Rustem .. bır gun, bır ceylanın arkası- 1 h kk k k d d d' . 1 olduğu kadar bedii ve güzelilı: cihetinden tırarak kaleyi temelinden yıktırdılar ] na düştü. Kır atı «Rahş» ın üzerinde sa- dar, mub~ .. ~ .. -~zbı~.. d~ ı ve ıç 
de Türkiyenin tamamiyeti mülkiyesi- dişleri hüsnü suretle muhafazası medeni .. . · · tl k t H d 

1 
. en en uyugunu egen ı. 

ni zıman altına alırlar ve bunun için insanlar 1çin çok: mühim bir dert oımuı:ı- Boylece asır!ardanoe.rli Iran halkıina ı a. erce oş u. .. av~ a uçan serçe erı _ .. 
her hangi bir kombinezon'u teemmü1 tur. Bilhassa Amerikalılar bu işe son mazarratı dokunan bu eşkiya inini, bi. bıle vuran Rust~~ın okları c~ylanın .. K.~z .. e.~~~ce .uz~kt~ oldu_?~. lÇL~ 
etmiye hazırdırlar. derece ehemmiyet vermektedirler. Büyük nasile insanlarile beraber dünya yü - arkkasındka boşa gıdıyordu. Ceylan kaç. zdunufnkbtutb~~ lçızikgılerıRl~. tgor_uru:?u 

küçük şehirlerde sık sık halkın dişlel'lni zünden kaldırdılar. tı ça o ovalıyordu. u; a a oy e en us emın uze 
3 - Türkiye, Almanyanın Anadolu. t d ı d R.. d bilin a· w b' t · h 1 t" · ı e av e en ve hıffıssıhhası öğreten pa- Getirdikleri tuzları kö\.ldeki k d _ ustem, bu yüzden yolunu şaşırdı, e e ıgi ır esır usu e ge ırı 

daki bütün şimendifer vesaire imtivaz- ı rasız dispanserler açmıştır. J a ın A k d ı d ı k d o k ·· ı kız! dilb ç 
· lara bıraktılar. Develere, kalenı·n "hır- r a aş arını, ça ır arını aybetti. Yo- u. , ço.. g.u. ze.. . ar_, er _gen. larına ve diğer teşebbüslerine vaz'ıyed Diş temizlllıt çok mühl dlr B ı 1 " ı ı d b - d 

• 
0 m · u ş ace e Iarında buldukları '-'ÜZ kada t . lunu ararken .. sağa sola dolaşırken bir dınlar gormuştu. ç erın e egen ~ 

eder. Bu keyfiyet sulh muahedesinde ı olarak yapılmamalıdır. İY1 -Oir ağız ve dl' J r es erın k ~ . h " 1 . . ıkl 1 h tt~ 
· 1 temizli~! on dakikada ancak olabı·lır. ellisine eşkiya reisinin hazinesı·nı· vu··k- ormanın enarına geldigini gördü. O- rı... _ıs erıru gıc ıyan arı.. a a sı temin olunur. Istanbuldaki üç sefirimi. 6 

J d l ak nl lm t b 
2 dakika masaj !ettiler. Diğer esterleri de b" 1 . , ra an, biraz uzakta güzel, büyük bir erını y a an o uş u; ama u 

ze müstacelen talimat gönderilmesinı 4 dakika dişlerin fırçalanması. için ayırdılar. ınme crı şeh~~n uzandığını farketti. daki, k~°:disini cezbeden hususiyeti 
arzuj 3 şayan buluyoruz. Aynı zaman- 4 dakika ağzı çalkalama ve gargara. Kervan hazırlandıktan so Rustem.. bu şehri hiç görmemişti. !arın bırınde bulmamıştı. Bundan 
da dii'.'er her hangi bir kombinezon ve- Usulsüz fırçala a f d · nra, en H ·· 1 · d" k d k ' · v .... m ay a yerme zarar önde Rüstem! üç müşaviri ha k t t- em orasını gormek.. hem de acıkan ayı o, şun ıye a ar ımseyı se 
yahud ahval icab ettirirse zecri tedbir- verir. Her yemekten sonra dişleri fırç1- e re e e k d d k · t' K. · d' • · · · d a~ 

l ti. Köyden alınan yüz haydut ··kl" _ arnını oyur u tan sonra yolunu sor- mış ı. ımseyı sevme ıgı ıçın e 1 lere müracaat için fikir teati etmeğe lamak çok doğrudur. Her zaman buna yu u es k . . • ld • b"l . d 
hazır olduğumuzu da bildiririz.» imkıin olamazsa su Ue ağzı çalkalamalı- terlerle develerin hizmetlerine bakını- ma ıçın oraya dogruldu. Burası, Tür- ne o ugunu ı mıyor u. 

dır. Sabah akşam bilhassa yatarken dış- ya memur edildi. Esterler üstündeki kis~a~da -~~~engan ülkesi~in payital~- Rüstem .. parmaklığın önünden a 
Taliit paşa bu telgrafı okuduktan lerl fırçalamak çok faydalıdır. Çünkü diğer cengaverler de kervanın muha- tı ıdı. Hükumdar burada ıkamet edı- lamıyor.. büyülenmiş gibi kıza b 

sonra arkadaşlarına dedi ki: günün sekJz saati uykuda geçer bu za - fazasına tevzi edildi. yordu. Şehir, bol ağaçlı bahçeleri, için- yordu. Onu, daha yakından, daha 
B t ] f d · b t d" k · man ağız hareket..ııiz kalır ve mikroplar d k b k 

- u e gra a ıs a e ıyor i It- taaUyettedlrler. Kervan .. yavaş bir yürüyüşle on gün ~n a an erra suları ile şirin bir yer- görmek arzusile yanıyordu. Onun 
tihat ve Terakki umumi harbe Alman- sonra Nimruza vasıl oldu. Oğlunun ve dı. .. .. . şının, ellerinin hareketlerinde edalı 
ya tarafında iştirak etmekte haklıydı <•> Bu nottan kesip aaldanıus. yahut maiyetindeki cengaverlerin büyük bir ~uste~ .. ~u guzel ~ehrı gezmek he. mümtazlık.. kahkahalarında kıvrak 
Çünkü itilaf devletlerinin maksadları :::~ö::ı!:~ı::P b:0::=·:1r'::~~: muzafferiyet ve ganimetlerle avdet et- v~sıne duş_!u· ~tını bır handa bıraktı. isvekarlık vardı. 
da telgraftan aşikar bir surette anlaşı- cibl tındadınıu retlteblllr. mekte olduğunu bir gün evvelden ha- Bır a~cı dukk3.l_l:lll~a karnını doy_urd~. > Rüstem.. uzun zaman orada dur 
lıyor. Babıaliye yem olarak Anadolu- her alan Zal bütün şehir halkile bera. ~ezmıye çıktı. Onune gelen sokaga gı- Yanından gelip geçenler oluyordu. 
daki Alman imtiyazları gösteriliyor. r -°"\ ber, uzaklara kadar istikbale çıktı. Oğ- rıyor .. meydanlarda duruyord:1' O, ne onlara dikkat etmiyor .. yalnız üç 1< 
Bu yem sayesinde Türkiye kafese so· Nöbete/ lunu kucaklıyarak alnından öptükten kadar ~~rakla etraf_ını_ seyredıyorduy- ve en ziyade de beğendiği kıza ba 
kuıarak bitaraflığı emniyet altına aıı. Eczaneler sonra ilk şanlı cengini tebrik etti. ~a geçtıgı y~rlerdekı ınsanlar da onu yordu. 
nıyor ve kafesin içinde bulunduğu müd zaı.. oğlundan sonra müşavirler'n oyle seyredıyorlardı. O, yeni bir yer, R" t k k 1 kil'p gitt 
det zarfında da, Fransa tarafından tav- Ba gece nöbetci olan eczaneler şunlar- ı .. - . b' h Ik .. d .. ~ .. d .. t h . us em ... anca ız ar çe ı 

dır: onlardan sonra da cengaverlerin alın- )em ır a g~r ugun en mu e assıs ten sonra dalgınlığından kurtuldu .. 
siye edildiği vechile, tamamiyeti mül- ista"tıbuJ cihetindekiler: larından öperek hepsinin zafer ve kah- oluyordu. Halk ıse, ona hayranlıkla ba- l . d 1 h ali d de yi.ı 
kiyesinin muhafaza ecılileceği hakkın- k 1 d O k .. t . r . . .. d.. erıne o an ay seyre e e 
d k Aksaı-ayda: < Sarım). Alemdarda: <Ab- ramanlık1arını tebrik ve takdir etti. 1 ıyov1r ar 1· çbo. b~o~ erış ı, ırı vu:u _

1
u .. dü. Şehre girdi. 

a i boc:: ve yalan teminat ı"le beslen- dili' k dl ı B dd (C uzu ar•nın ır ırın uygu "-' a r · eyazı a: emil>. Samatya- Rüstemle arkadaşlarının getirdikleri . · -:·.. .. : . e. n çızgı e- * 
mek isteniyordu. da: <Erofilosl. Eminönünde: (Beşir Ke- haydudlar isticvab edildiler. Cürümle- rınden orulmuş bıçımlı endamı .. ipek h 

Bu aralık Sasonof İstanbuldaki Rus mal>. Eyüpte: <Arif Beşir>. Fenerde: CE- serpuşunun yanlarından sarkan siyah Rüstem.. yol sormak .. biraz istira 
sefiri Giers'den heyecanlı bir telgraf milyadi>. Şehremininde: (Nazım>. Şeh- rine göre ceza görmek üzere zindana, zülüflerinin, ensesine akan saçlarının ettikten sonra gidip arkadaşlarını bı 
aldı. Bu telgraf 15 ağustos 1914 tarih. ~~~:~~~ı~~~ük~~~:~; (~;;:~ü=~~~~ hapishanelere atıldılar. Eşkiya reisinin kucakladığı ter bıyıklı, küçük siyah sa- ~~k üze:~. şehre ge~ken arad~n ~ 
lidir. Sadrazam Safd Halinı paşanın bi- Bakırköyünde : <Hllô.I>. hazine~ini teşkil eden altınlar, gümii_ş- kallı, keman kaşlı, ahu gözlü beyaz yü- gun geçtıgı halde hala orada tdı. .. 
ze haber vermeden olacak, kendi nam Beyoğlu cihetindekiler: hler,. mu~evhkerlerldve 5eşyh~bıa1r ~erehbeylık zü ile bakana bir daha bakmak, tekrar gün, bir iki defa sarayın bahçesi öntl 

h b R l b. nl · .ki. azınesıne onu u. a ı en zu ur e- ~.. b 
ve esa ına us ara ır a aşma tekli- Istı al caddesinde: (Kanzuk). Galatada: d 1 11 . d d.l kt' S tekrar bakmak arzusu veren bir civan- den geçiyor ilk günü gördügu kızı, 
f . d b ı d g- d bahs d b <ismet>. Taksimde: (Nizamettinl. Kur- en ere ma arı ıa e e ı ece ı. on S . . .. .. . . ·· . d 1 ın e u un u un an e en u tel. k 'd 1 b" dı. eıpuşu zard, kaftanı suslu ıdı. A- daha ve yakından go··rmek istıyor ıı 

af d tuıuşta: CNecdetı. Yenişehlrde: (Paru- ervan soygununa aı eşya ar ayrı ır 
1 gr şu ur: 1 .. 1d. 8 h 'bl . yaklarında sarı çizmeler o kadar er h .. kız .. d"'kt a :rnerrı 1 

cSadrazamm bizimle bir anlac:ma ya- nakyan>. Bostanbaşında: <İtimad>. Be. yere yer eştırı ı. a ı erme malları- k k .. .. d k" k' d k - er gun, ı gor u en sonr İ 
-s şiktaşta: (Nail Halid). sarıyerde: (Nu- 1. 1 1 b'ld" .1 kt" e ce yuruyor u, ı ar asın an er ek- .. . rdU 

Pılması hakkındakl. şahsı· fikrı·nı· ~ .. ·bıa·b;:. ıı nı ge ıp a ma arı ı ırı ece ı. 1 . .. 1 . . k dınl .... 
1 

ketine donmek kararım verıyo · . 
v r . _ 4 _ erın goz ermı, a arın gonu lerini . d"ği iÇI 

etmekle beraber, vaziyetin azami de- Bofasiçi, Kadıköy n Adalardakiler: .. . sürüklüyordu te bu arzusunu tatmın edeme 1 

recede ciddi olduğunu ve Türkiye ile ÜskUdarda: <İmrahor>. Kadıköyünde: RUSTEMIN AŞKI Rüstem .. ge;ine gezine şehrin harici- hareket kararının tatbilq,nı her gün, b 
Almanya arasında akdedilecek bir itti- <Büyük, Üfler)· Büyükadada: (Şinasi Rüstem .. Sipend kalesi cengiyle, bir- ne çıktı. Burada bahçeler, köşkler var- gün sonraya bırakıyordu. 

1 fakın bizi.n::ı için büyük bir tehlike teşkil Rıza>. Hcybeliadada: (Tanaşı. denbire o kadar şöhret kazandı, ki.. na- ı dı. En nihayette bulunan bir saray dik- lArka~ı ııar 
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ANDEVU 

I T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
4·1-1117 z re ,., ,_.afı JJ ünci Mı.tada) 

de aAzeldi Ustbde 'beyaz 

tı1• kınııml bir ~ba •• 1-fm
mn ~ lrtmemlld için 

\afak yapılmlf kırmızı 'bir ppkuı · 

1Mp .mu cJDti"""'m. Gece pü
i~ Ertesi gün ayni saatte 

tes&c!Men lftle ayni .. tte tram
kler diye buraya ıektim.. O gün

baata oldaluıa hafta müstesna 
\ ,,,,_ buraya pliyorum. Fakat nafile 

ıııv daha eöremeclim. 
'Za~allı Mustafacık! 

AK TIF 
KASAı 
Altın : &aft küepam ıı.eıuaı 

BAMKR01' ••••••• • • • 
• • • • • • • • • • 

a .. uweli ..... ..,., 
'JUrk Llrm ...... • • • • • ~ konupnamızın ertesi gfhıtı Musta

\... ~rınek için on biri on geçe Karaköy Hllrit;lelıi MrıA liı. ı 
~'1fhıe gittim. o gündenberl de adet Altm : Saft Jd1opam l."82,909 

~ herfün ayni saatte ayni yere AJtma tahvtll blııl1 Serı.e.t ıllrizler . 
l or, Mustafa ile buluşuyorum. Diler dikrtzler ve 11cıqJu kllrlng baki-
~ son pnlerde- kendi kendimden ...ı--r 

Y~• • • • • • • • • • • • • 
~ eye batladım. Aeaba Musta-
~ IÖrmek için mi oraya gidiyorum. 
~ ben de onun gibi san saçlı, topar-

}'{lzıu kadını mı bekliyorum? .. 

~ nııshamwla: 
-.n d6kmek arzusu 
l'lıaıı: Galni el d' Aul>arede 

HuiM'T~ı 

Deruhte edL evralı:ı .nüdfye ~ıı. 
Kanumm e ft l IBel medde1erine tev• 
&an hazlll~ tanıfmdm TÜi tediyat • 

5-Maf CisJ El 

B.AZIRB B()JfOI.ABI • • • • • • 
'ltCABI m:NZDAT • -. • • • • • 

Çeviren: N.,..ııah Ataç 

~ . .r-... • r.A ... CWana ı 
~~ -..m ders eenealnde B......, {Deta11de .._. evrak'l ..ı.u. 
'ıaa:r ldadlllnden aldıtun tahadetname-
"- "'."'il n , Jllllslnl ....,..,..n .ais1- A - ()'enin- karplıiı E&l\a• 've Tllh· 
~ yel:tur. (929) (villt (ltfbarf bymetle) • • • 

1• ...._ Llılll B - Serbaı abam ft tallYDll • • 

r ....... --~---.. 
............. EM! 
lilYDEN m•l••alannda 
.. efts ve mQntehap ~ 
llıobilıaıan ~ edl&llMtedir. 
~A .,. ftllEK odaları 
lle 'SALON takımlannın • 

ll ~gln çeşitlerini her yerden 
CUı fiatlarla bulacaksınız. 

A....ı.ı 
Abm ft D6vla ...... 
TahvlJAt iizerfne • • • 

Hi.el_,_. • • • • 
Mulıtdil • • • • • 

• 

• • • • • 
• • • • • 

• • • • 
• • • • 

~ 

27.591.888,51 

ıı••-
&M.oe:n 

1 MB.'lM,99 

1 

9.1 Ut.730,14 
«>.284.,IS 

32.Ut.50,'15 

1 
158.748.563,-

13.416.827,-

1 
3.M0.800,-

3'1.497.132,23 

1 
31.109.oM,30 

3.796.331,80 -
f 

62.251.18 
1.S83..1'76,81 

Yelim 

TUrk Maarif Cemi,etl 
iDARESiNDE 

.... 
" t 

fe.369.890,25 

948. '164,99 

41.m.551.12 

145.251.'1Hı-

40.4111~ 

41 .•. 415,M 

.. ... ~4t 
4.500.000,00 

15.215.Ht,98 

342..110.519,23 

OlçQ üzerne 
!!nnı Kasık Bağlan 
.._..,~...,- Bursa Kız Lisesi. 
~e 
rız• 

'8naıar 
ı:i~?;~ 
~inana 
1' ... ~. 
z~HARYA 

l'~i~ •• 
lllınınız. 

~·--------
BEŞiKTAŞ "' ' 

•lllll TUR •U 
iıı '•lııstUnta yüsekJiti, idaredeki 
~anıue tanınmış en eski biçki 
le? eltidir. 1 ~ 2 lelllllik devre
rıef e a aylık kursu vardır. Mezu
~ ere musaddak diplomalar ve
~~! açılmıştır. isteyenlere 

e ı&ıderilir. Adres : 
~ Akaıetıer 8'l No. • 

Posta 

Gazetemtme çıkan yazı ve 
~ bllOD haklan 
·dftıs W Pi El !R'• alUir. 

NE FIATLARI 
t • • .. 

Sene Ay Ay Ay 
L. L. L. Kr. 

1'6AM 7ou 4ılW 100 
23•J 122D 710 270 
2100 uın 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deiiştirmell 21 kuruştur. 

Orta ve Lile Jasımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren talebe kabulüne 
bqlanacaktır. OIDdls ilcretı 35, y ab ücreti 185 liradır. Matbu izatmame 
mektep idaresinden lltenebilir. Her husus tçin Borsada im li9ell Direk. 
tarl6iüne müracaat edilmesl e4997> 

-

PA 1 F 

s.rnta;c . • • • • • • • 
/Atiyot Aıt-1 ••••• 

• •• 
• • 

HUSUll • • •••••• 
•••• ' 2.lal'D.• • • • • __ .._ ______ ;.'9_ 

TeJaoildelıi Bani ıdv ı 

Deruhde edi. evrakı na--.,. l ı' •;ed. 
Karşılığı tamamen altın~ .... 
ten tedaville vazedilen • • • • • • 
Reeskont mukabili illveta tıl4 vaıl. 

Tii1'1ı Lira.. Mevtlatılu 
Dövis T aahhütlahr 

Albna tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı ldlrfnc lla-
kiyelerl • • • • • • • • • ••• 

llahtclil l 

2 Mart im tuaimlea itibarım: 

1 
S'H1511.

u..-,.... 

1 
HIUIL'Jll,-

-....MO,
SUI0.000,---

121.1 .. 

21.7 ...... 

lıkonto haddi% 51 Altın üzerine avanı % 4l 

15.000.000,-

- 6.621.180,10 

173.251.736,- ' 
12.241.603,21 

29.468.518,37 
106.027.551,55 

342.6trut89,JIS 

inhisarlar latanbul Bqmüdürlüjünden: 
Bihl.mum İspirto baytlerfnfn fnhllar!a r idaresinden sulmt aım.t& mechar el

duklan kanunda yazılı ft mwr,yyeı ftal la fazluma utış yapmalan da yuat 
bulUDduiu ve 1/6/93'1 tarihinden itibare n BeşmikliklQjtim\bden iapfftoba ickf 
beyyiye tezkeresi alanlara ispirto satma k için de ayni tezkere ile ruhsat veril· 
mek\e olduğu u1de mftnN•rarD ispirto. atan diler eşüımı lılnemizden ruhsat 
tezkeresi almadıktan ve muayyen fiatt azı fazlasına ispirto sattıklan görillmek· 

tedlr. 
~ tezkeresi% veya nnıayytıı tiatta n fazlasına lsphto satanlar hHlımda ı.-

nun ahkAmınuı tatbik olunacağı ilin olu nur. c5936> 

• 

c-....- ... .-...... 
~ md'ali7.t alınma. 
~p için mektuplara 1 O kuruşluk 

Pul ntvest lhnndır. 

POlta katwa: 741 lstanbul 
~ı Son Poata 
'LWoa : 20203 

lı Banltaaı a.,,•rl 26 lira me11d .. 1ı bulıuaaa •ata. J.umbara salılplerln• 
ıeaede lıura Ue 20,000 lira mD•fat dalılma'lıtadır. 
193'1 aonuna lıadar ·1ıe1ld• t.rlbleri: Blrlacl f'qrla ve Birinci K•nıın 
••l•rınut llll .. lll•rL 

• 



16 Sayfa 

HASAN TIRAS BIÇAGI 
• Türkiyenin ve bütün dünyanın en yüksek tıraş bıçağıdır. En güzel evsafa 
malik olup İsveç çeliğinden yapılmıştır. Dört tarafında birer numara vardır 
ve her bir numara ile Iaakal 5 defa yapmak mümkündür. Bir adedi 5, 1 O a

dedi 30 kuruştur. 

~PASLANMAZ -< 

~ 0 000000 ~ 
~ ANt<ARA 5' 

lnANBUL- BEYOÖLU 

PASLANMAZ 
Hasan tıraş bıçağı 

SON POSTA 

# ,1 
Sonbahar geldi 

Elbiseye dair lhtlyaçlarantzı 

'imdiden Galatada me,hur 

EKSELSYOB 
Büyük elbise mağazasında 

Her yerden 

Ucuz ve Teminatla 
Alabilirsiniz 

Şu cetvelden bir fikir 
edinebilirsiniz 

Erkehlere Liradan 
itibaren 

PardesUler ~~';ıe 13 
PardesUler t::d~:•b• 18 112 
Muşambalar Her renkte 1 1 112 

Trençkotlar a katlı 15 ııı 

Kadınlara 

Mantolar Ynn1n 1 O 112 

PardesUler Gabardin l 5 112 
Muşambalar Her renkte 1 o J/2 

Muşambalar ~e:kl~nkte 23 

Çocuklara 
PardesUler Gabardin 7 
Muşambalar Her renkte 6 112 

Erkeklere ısmarlama 
kostümleri en iyi ku- . 
maşlardan iki prova ile 28112 

Haftahk ve ayllk tedlyatla 
dahi 111ua111el• vard1r 

GALAT ADA 

EB.SELSYOB 
-Bir harikai san'attir. Senelerce suda bırakılsa bile kat'iyyen paslanmaz. Her 
gün tıraş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet bırakmaz. Yüksek Mağazasın~a 
evsafa ve meziyetlere maliktir. Bununla bir kere tıraş olanlar hayatlarının ~'~!!!~~T~e~le~f~on~:-4~3~5~0~3~!!!!~ 
müddet ve devamınca başka bıçak istimal edemezler. ..; 

1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. 

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

zevkin tamamını ikmal eden vasıtalardır. 

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

Polonya kontrplikları 
NiKOLA DA VRANOF • 

Müessesesine gelmlttir 
BUyUk boylar • iyi ve en ••Alem cfnaler 

Yeni adrese dikkat: Mahmutpap, Büyük Yıldız Han 
11·14 • Tel •• 22870 ·Telgrafı Davrano • lata111t11I 

İlan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 kurut 
ikinci sahile 250 » 
Oçüncii •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç sahi/eler 60 » 
Son sahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlo.ca mikdarda ilan yapttracak • 
ıar ayrıca ~enzi1atlı tarifemizden js
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa il~nl~r . için ayrı bir 
tarife derpiş edılmı.ştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
meli~ir: 

Ulncılık Kollektlf Şlrketl, 
A.şlr Efendi caddesi, 
Kahramanzade lI ln 
Ankara caddesi 

-----------------~----------------------------~ ISTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
KIZ KISMI Amerikan Kız Koleji 

Arnavutköy, Tel. 36160 
Robert Kolej 
Bebek. T ~ı. 36.3 ERKEK KISMI 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir mUessesedir. ~mır terbiye ve KUlttlre sonderece ehemmiyet verir. 

Almanca veya Fransızca lisan dersleri, muhtelif sporlar, İngilizce için ihzari sınınar. 

ORTA KISIM - LİSE KISMI TİCARET DERSLERi 
MÜHENDiS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve nafıa mUhendisi yetiştirir. 

• Dersler 2Z EyJUl Çarşamba saba.hı başlıyacaktır. Leyli talebenin 21 Eylül 

Salı akşamı mektepte bulunması lazımdır. Tecdidi kayıd erkek kısmında 18 Eylül Cumllrtesi ve 20 Eylül Pazartesi 

1 

günleri,· kız kısmında 21 Eylül Salı gOnOdtlr. Yeni talebenin kayıt muamelesi hergün yapılmaktadır. Fazla malQ· 

mat için mektupla veya bizzat mnracaat edilebilir. 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - İlk, orta ve lise kısımlarına gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Hergün saat 1 O dan 16 ya kadar mektebe müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl yeniden az talebe almacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel mürac:rnt etmelidirler. 
4 - Eski talebe EylUlün onuncu gününe kadar gere'{ mektupla gerek mektebe baş vuraı·ak kaydını yenilet. 

melidir. Eıı;ki tafobcnin Eyıulün onundan sonra müracaatları kabul edilmiyecektir. 
5 - Sekizinci ve on birincı smıfların bütünleme ve engel sınavları Eylülün birinde, diğer sınıfların 

yedisinde başiıyacaktır. 
6 - İsteyenı.ere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

RADYOLi 
Diş macunile dişlerinizi her sabah ve akşam, her Y 
mekten sonra fnçalamakJa kazanacağınız şunlardı 

Dişlerinizin sağlamlığı ve be 

ğı, temin edilecektir. . 
Çürüklerle, diş etlerindclC 

1 

haplar ilcrlemektP.n menoluna 

Vücudun yediğıniz gıdalardall 
istifade etmesi krıb!l olacaktır. 

Mide, barsak 'lozuklukları g 
ve hazım intizama girecektir. 

Sebepleri meı;hul kalan rah• 

lıklarınız zail ol:\caktır. 
Mikroblardan, ağız ifraıatıl' 

geçen hastalıklarla, sari hasta.lı 
karşı bünyeniz mukavinı bir h9lt 
lecektir. 

Altı kısımdl, tısııc.' 
ıA tl' ~ ' ' ınıJ' .. asa e ıgımtz şu 

kiyetlcr ise, şüphesiZ 
mi .:;ıhhatın:Ztn daıe 

• . . t ası 1-e 
neş enızın ar m ; 
yattan dalıa çok tJ!f'I 

b manız demektir. 

Bütün bu mükemmel neticeleri dı,ıerlll~ 
günde asgari 3 defe RADYOLIN il 
fırçalamak suretlle elde edeb111rslnlz. 

Uzviyetiniz ıiddetli bir sadelP 
ye maruz kaldığını, zafiyete 
kuvvetsizliğe duçar olduğunuı~ 
ciddi ihtilatlar tehJikesi beJird 

ğini hissettiğinizde: 
Kuvvetinizi iade ve uzvlyet1~1 takviye edecek bir kuvvet 

cına ihtiyacınız vardır. 

Bu gibi ahvalde en şayaıı1 

tavsiye, en mükemme1
1 KUVVET ve SIHHA 

EKSiRI olan 

QUINA LAROCHE'~ 
kullanınuı. Her eczanede •• 

Operatör • Urolog • • 

Dr. Mehmet Ali 1 
idrar yolları 

bastalıklan mntehassısı. KöprUba~ı 
> KminönQ lıan 'l'el: 21\H" ~JI 

KANZUI<. 
SAÇEKSifı1 

KOMOJE~ 
diri'· 

Saçların köklerini kuvvetıe0. l' . 
DökUlmesinl keser. Kepekletl .,uı· 
mamen giderir ve boynoıe "11·deıı 
yetini arbrarak saçlara yeıl~1şı 
bayat verir. Kokusu latif, ıcull 

1:o:~:r ;:;:::ir~C~ 
BEYOGLU • tsT ANB1JL 

Son Posta Matlwuı ttl' 
N~riyat Müdilrü: Seliın RagtP 

SAHİPLERh S. Ragıp E~ d1J 
A. EkrelD ~ 


