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kutlu CumhurıYet Bayramı 
~---------------------------------------------------------------------------

olsun! 

14 üncü yıl 
Sayi ve sulhu sevenler 
bugünü bizimle beraber 

kut/uluyorlar ,_______ ~ • * 
l 3 yıllık eserden hiç kimseye 
borçlu vğiliz. Alacaklı olan, 
Yalnız, en ağır feda karlığı te
reddütsüz kabul eden halk ile 
bu halkın saadetine çalışmayı 
kendisi için vazife ve zevk edi
nen reisimiz ve onun fikir ve 

hareket arkadaşlarıdır. 

Yazan : Falih Rıfkı Atay 
Bugün cwnhuriyet 14 yaşındadır. 

M 19 18 de Osmanlı imparatorluğunun 
eriçten Kafkas hudutlarına kadar de

Vaın eden Türk parçasının talihi bir 
~aınma idi. 1920 zaferi Türk mille -

.. ın eşsiz liderine bu muammayı 
~~:ıın~k fırsatını vermişti. 19 3 6 da ise, 
<:! u:ktye davasının halledilmemiş ol • 

Ugunu hiç kimse iddia edemez. 

g ~aradenizin Rusya ucundan, Bul -
s arıstan kıy~larına, Akdenizin Suriye 
ikU:ırlarından Yunan sahillerine doğru 
b'ı kıt'ayı birleştiren küçük ~l\sya tam 
ır vatan bütünlüğü ve millet birliği 

arzetrnekt d. e ır. 

tü~a:a ve de~iryollan ile, ~ayısız .~~1-
cıhazları ıle fabrikalarıle, butun rnnu n . . ' , • . k 

1
• l~esseseleri tasfiye eaen asrı ın-

s~ ap!arıle, içeride sükun ve dışarıda 
lh ıle say ve otorite ile, bu memleket, 

garp ·ı . b' ltn a eminin kuvvetli ve medenı ır 

f 
suru olarak teşkilatlanmıştır. Za -

eı i . k Yı ullanılmıştır. 

1 
Zafer bir savaşın sonu değil, nesil -

erce s" b 1 
l 

urecek bir savaşların aş angıcı 
0 ınuştur. 
ik Atntürk, bir şahsa, hayatın bütün 
r·~allerini bahşeden ve bir ismi ta -
:r~ te ebedileştirmiye kafi gelen zafe • 
b~~ }anını, itibarını, maddi, manevi 
~tun kazançlarını milli inc::ava vakfet-

tnı'-'t' 'S w s ır. 

ı ~Uınhuriyetin henüz basaracağı iş -
ıı.erın 
de- . ~~'ısız1ığı, başarılmış olanı~rının 
s· ı:;e 1 uzeriııde ancak müsbet bır te
l~ Yap~bilir; çünkü yapılmış olanlar 
dır.J 11 once imkansız sayılmış olanlar-

oı Yapı~acagk olanların ise müm~ün 
ll nıad!gını söyliyen kalmamıştır. Im
liı.~a torluk asırlar k~ybetti. Bir inkı -
~·a ın - ayi zaman amili iıe ancak bizi~ 

Ptıgunız kadar mi.icadele edebilir. 
..__ (Devaını 14 üncü sayfada) 

• -1 •••••• ;ı. 1 1. 1 ••• 1:. 1 t 1. '·- .. 

-"' Eskişehir faciasına l 
ait resim ve yazılar 1 
12 inci say/ adadır _________ __ı 

Bugün arkamıza bakınca görüyoruz ki yaptığımız 
işler hiçbir milletin "Ben de gaptıml,, diyemiyeceği 
kadar çok ve büyüktür. Bize bunları Cumhuriyet verdi 

13 Yıl içinde Atatürk ile 
onun kurduğu hükumetin 
başardıkları işler her ba-
kımdan birer harikadır 

Bugün bayram yapanlar 
duyacakları sevinç ve if ti
harın hızile yarını karşıla

mak mecburiyetindedirler. 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Bugün Türkiye Cumhuriyeti 13 ün-

otl yaşını tekmilleyip, on dördüne b2-
Ryor. Bir tarihe sığamıyaaak kadar 
aamı.atli bir inkı1aıbın evladı olan bu 
r~ bir hülasasını yapmak isteyen
let bu on üç yıllık kısacık çağı tasvir 
için kelime ve sıfat bulmakta çok güç
lWE ~eceklerdir. Zıra bu on üç yılın 
~isinde, Atatürk'le onun kurduğu 
hülcl1ınetin başarmLŞ oldukları işler her 
bakımdan birer har.iıkadır. Evvela Sevr
cMo Lozana ve Lozandan Montröye ka
dar Türkiyenin geçirdiği iiyasi tek~
mW. ona, devletler camiasında, ön safta 
bh- mevki kazandırmıştır. Sevr ile, ismi 
d\inya haritasından silinmeğe mahkum 
edilen Türk varlığı, bugün cihanı ala
kadar eden en mühim politika işlerin
de isabetli reyine danışılır büyüle mil· 
l~rden, muazzam devletlerden biri 
ohnu.ştur. Ve Türkiye Cumhuriyeti te
sısi.ne muvaffak olduğu itti!fak ve dost-
1'* bağlarile, halen, dünya sulhünün 
en mühim istinatgahlanndan biridir. 

İçeride, gene bu rejim ve bu hüku
met, o on üç yıllık zamanda memleke· 
tin mali vıe ekonomik kalkınmasını te
min etnılş, yurdu ba tan başa demiryol 
hlrlle kuşatmış, fabrikalar kurmuş, dı
~arıdan bilr para dahi ödünç almadan, 
azameti akla hayret verecek bir ba
yındırlık eseri vücude getirmiştir. 

Ordumuz, zabitlerinin ve efradının 
' kudreti ve disiplini, teçhizatının rnü

loemmeliyeti, cesaret ve kabiliyetinin 
yilkseklicn ile, hem vatan için hem de 
umumi lh ve emniyet bakımından 

(Devamı 14 üncii sayfada) 
.._,.. 1 •• ' •••••••••••• ' .......... - . . .. . . . .,_ ' ... ,.. ·( 

BUGÜN 

BAYRAM SABAHI Foto • Son Poıt • 2 ~~~~------~~~- -~~~~~~~~~~~~~-

1 sta n bu I neş'e ve sevinç içinde bayram yapıyor 
l 

I
. t lıul buoµn Curhhuriyetin 13 ün- tan başa donanmıştır. Bayraksız ve fe- şehrin her tarafından Beyazıt meyda-
s an b b. . b' tek ~ "lm k .. ııdi>nüınüıjli taşkın ır neşe ve se- nersız ~r ev gvru eme tedir. nına doğru akmaya başlamışlardır. 

SAYFA 
~.~~1~ için.de k~~maktadır' Şehir baş- Ha~k erkenden sokaklara döküJmüş, (Devaını 14 üncü sayfada) 

., ,. 
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Hergün Resimli Makale a Tarihte leh bir isim .. El 
-·-C unıhuriyet bayramında 

Bayram . 
Düşünceleri 

-Yazan: Muhittin Birgen-

L_ 
-----=--

Tarih; kuvvetli iradesi, derin bilgisi t Tarih küçük bir ordu ile büyük bir 

1 

Fakat tarih hem ölmeye mahkfun bir 
ve uzak görüşü ile zayıf bir memleke- orduyu yenen ve kuv,·etli bir düşman memleketi dirilten, hem mağlubiyeti 
te yeni bir kuvvet veren devlet adam- karşısında mağlubiyeti zafere çeviren zafere çeviren, hem de bütün bir mil
larını çok görmüştür... birçok generallerin isimlerini de kay - leti ortaçağ yaşayı.şından sıyırarak mo-

detmiştir. dern hayata kavuşturan yalnız bir tek 
isim tanıyacaktır. O isim de cAtatürk:t 
tür. 

I
• çmde yaşadığımız hayatın günlük 

ve ekseriya miskin hadiseleri \"e 
hisleri vardır. Bir bayat gailesi, bir 
yürüyüş hesabı bizi burnumuzdan tut
muş, sürükleyip götürür ve biz bu gi
diş ıçinde etrafımıze bakıp, nereden 
gelip, nereye gittiğimizi, ne görüp gös
termeğe, ne de hatta gördüğümüz 

manzara üzerinde durup düşünmeğe 

vakit bulamayız. Bunu yapabilmek için 
arada bir durmak, etrafımıza bakmak, 
yola çıktığımız noktayı aramak, ora
dan bu tarafa doğru, hayatımızın bu
lanık filmini hayalimizin önünden ge-

co== -===----===------================--===========-======================-o:==-==="""""----===--==-------
çirmek ve sonra da biraz düşünmek la- ( 

~~;;:::. ~::!; ıi: ::~~ S 0 Z A AS 1 N DA ) 
yetin her hangi bir bayramı, o cemi - u l • • * - • 
yetin fertleri için alelade bir gülme, n.ocasının cep erını ff f RGUN BiR flKRA 1 
oynama vesilesi, bir istirahat durması En seri karıştıran 
değilrlir; bence bir cemiyet bayramı, o Kadın aranıyor 
cemiyetin içindeki camia kuvvetınin Şu Amerikalı- ı Namzedin vaadi 1 
ifadesi \ e ayni zamanda o cemiyet için- lar doğrusu çok Bu hikaye;) i Yugoslavyada dinle-
de yaşıyan insanları, hepsinin müşte- dik. 

h . ~ garip insanlardır. 
rek varlıklarını ülasa eden hadisele - İntihabat esnasındn mebusluğa 
· ·· · d h b" d d'' .. w G a r ipliklerinin nn uzerın e, ep ır en uşunmege namzetliğini koymuş olan bir zat, 

d t d b. 'led' B nümunesini son ave e en ır vesı ır. en ne zaman dairei intihabiyesini gezerken bir 
böyle hır bayramın karşısında bulun- zamanlarda fev- ufal· kasaha)n g lıni . Orada, ileri 
sam bunu böyle anlarım ve etrafıma kalade acaip bir gelenleri etrnfma toplayıp tn ken-
bakar, düşünürüm. müsabaka tertip dilerini knndırnıağn çalışırken, bir 
Şimdi gene düşünüyorum: şu biz"m etmek suretile bir aralık. demiş ki: 

neslimiz kadar hlıdise ve heyecan bol- daha ispat etmiş- - Eğer, reylerinizi bana verip te 
luğu içinde yaşamış, onun kadar çok lerdir. beni mebus e cck olursanız, size 
inkıHip ve tekallüp görmüş, düşmüş, Bu müsabaka de, füan yerde olduğu gibi kocaman 
kalkmış, yahut bir daha kalkamıyacak şudur: Koca cebi kan,tırmak. Bu mü- bir taş köprii yaptırırım. 
derecede yere serilmiş bir nesil daha sahJı,kaya yalnız evli kadınlar iştirak Eşraf tan biri itiraz etmiş : 
göstennek, şu son bir asır içindeki dün- ede0ileccklerdir. Kocalarının cebini - Fakat bizim nehrimiz yok. •• 
ya hayatı için, mümkün değildir. Göz- en çabuk ve en mükemmel karıştıran Namzet, kemali ciddiyetle: 
}erimizi h::ıvata eski Bizans impara . - Zararı yok! demiş; ben size bir 

-,, birinciliği alacaktır. d eh" torlugu- tarzında bir reJ·İm içinde aç- en ır a]ntının ! 
Amerikadaki erkek cemiyetlerin- Jf- _._ 

tık, hayata o rejim içinde hazırlandık, 
den bazıları bu müsabakayı protesto Zengı·n kadınlara sonra hazırlanmamış bir muhıtte meş-

rutiyetli ve patlamentolu bir devlet etmişler, ve kadınları kocalarının cep- Para yediren dilenci 
- d. kl dık h lerını· · karı,..brmagw a sevk.eden böyle biT 

yapacagız ıye aya an -, sonra arp, T Avusturyanın 
·· d 1 d hild ha · t h mi'""'baka.nın yapılmaması için te~eb-muca e e, a e, nç e, er sene, u-.. T Ostrann şehrinde 

Kendi kendisinin 
Tevkif müzekkeresin i 
lmzalıgan hakim 

Eski devirde, 
devrin haleti ru-
hiyesi o zamanın 

memurlarına da 
sinmişti. Anado
lun un bir kaza· 
amda oranın ha-
ki~inin evrakı o· 
kumadan imzala
dığı şikayet edil
mif, o sırada ora-
ya gelen bir ad

liye müfettişi bu tikayetlerin doğru o
lup olmadığını anlamak istemİf, bir 
tevkif müzekkcreai doldurmuş ve di
ğer evrakın arasında hakimin önüne 
koY.durmuş. Hak.im bittabi bu tevkif 
müzkeresini de okumadan imzalamış. 
Meğer müzekkerenin içinde tevkifi 
mevzuubahsolan zat bizzat kendisi i
miş. 

* her ay, her gün devam eden bir bo - büsata girişmişlerdir. zengin olduğu r 
ğqşma, nihayet bir de baktık ki, orta- * halde dilencilik e- Rovelverin yuzuncü 
da bugün dünyanın her tarafında hör- • d · · 
met ve itibara mazhar bir millet ve Amerikada 19 günde den bir adam ya- seneı evrıyesı 
devlet meydana geldi: Cumhuriyet! devrialem biletleri satılıyor kalanmıştır. ismi Bir çok şeylerin yüzüncü seneyi dev-

Jozef olan bu di- riyesi tes'id edilirken rovelverin 9Cneyi 
Biz bu hadisenin belki de hiç fur - Nevyorkta seyahat acentaları 19 lenci yırtık pırbk devriyesi seniz aadaJ!lz geldi geçti. 

kında olmadık. Çekilen şeyler, geçmi- günde dünyanın etrafını dolaşmak i- elbiselerle gezdi- Bundan tam yüz sene e~l eylul 
şe karışınca, hatta bazan, tatlı bHe o- ki T' 
lur. Biz de bu çektiklerimizi unut1uk. çin biletler satmağa başladı arını ı an ği halde bankala- 1836 da Amerikalı Samuel Colt ia • 
Fakat, şu bayram münasebetile bir ke- etmektedirler. Bu ilan beynelmild se- ra para depo etti- minde bir genç bizim pi~tol dediğimiz 
re etrafımıza bakınca görüyoruz ki yahat faaliyetlerinde yeni bir devir a· ği ~yi olduğun- ,şeyi islah ederek rovelveri yaptı. O -
çok şey geçirdik ve çok şey gördük. çıldığını göstermektedir. Bugüne ka- dan bi~ gün cür- nun bu icadile evvela herkes alay et -
Hat~ şu bayram bile bir timsaldir: dar dünyanın etrafını dol~mak için, mü mcşhud ha· ti, fakat Coh hiç müteessir olmadı, 
Çeyrek asırlık bir zaman içinde kaç 39 günlük bilet kesilmekte idi. Fakat linde yakalanmı~ maneviyatını sarmnadı. Uğraştı dur-
defa bayram değiştirdik! «Hindenburg» balonunun büyük Ok- ve mahkemeye du, o sırada Mekaika harbi patlayınca 

Abdülhamit 7.amanında başka türlü yanusta uçmağa başlaması üzerine bu sevkedilmiştir. Jo tabncaların kıymeti atttı ve Colt kısa 
bayram ederdik. Bir müddet sonra şa- müddet hemen yarı yanya yani 19 gü- zef mahkemede zengin olduğunu iti- zaman zarfında Amerikanın o zaman-
irin : ne indirilmiştir. Tayyarenin ilk uçuşu raf etmiş: başka bir şehirde mükem- ki sayılı zenginlerinden biri oldu. 

Bu memlekette de bir gün sabah o- için bütün mevkiler timdiden satılmış· mel evi barkı olduğunu ve bank.ada * 
lursa, eğer diye beklediği sabaha ka- * da 100,000 dolara yakın aerveti bu- Belgrad belediye reisinin 
vuştuğumuzu mnnederek 1 O temmuz • lunduğunu söylemiştir. c-•abı 
bayramını tes'ide başladık. Gazete okuyan ınsanın İşin garibi, Jozefin 14 tane zengin bd-~!v .. p . 

1 O b k 1 ı· k d 1 d .. ·· k Ik w l Belgrad cwye re.Jıel arıste bu-temmuz iıze saadetimizi gö te başına neıer ge zr a ın a uşup a tıgı ve on ara para k dili bir . f k .1 değil, yerde aramak lazım geldiğini . . . . . . . verdiği de anlaşılmıştır. Jozef Os- lunurken en ne zıya et çe ı • 
hatırlatan ilk bayramdı. Fakat, bizzat Jozef Rez ısımlı bır Parıslı hiç gaze- trann"da dilendiği halde başka bir şe- miş. Ziyafette yanında oturan bir ba-
o, daima yaşıyacak ve bizi dai- te okumazmış. Seksen beş yaşınakgd- hirde balolara gider, smokin ve frakla yan sormuş: 
ma etrafına toplıyaca.k bir camia kuv- miş olduğu halde, Fransanın mer e - d I - Paristen memnun kaldınız mı~ 

h . . ık w bil b"I o aşırmış. ~-veti gösteremedi. Nihayet işte koodi- zinde angı gazetenın ç tıgını e ı · * Belediye reisi çox memnun kaldığı 
mize en yar~n bugünkü bayramı mezmiş. işte bu Parisli zat, bir gece ya- Amerikada şirret kadın- için müsbet cevap vermiş, yalnız: 
bayram yaptık! Bu bayram, milli bir rısı uyanıp ta, tesadüfen hava tehlike- - Etr-fonı alan polislerden rahat. 
bayram. millet bayramı, halk bayramı sinden korunma tecrübeleri yapılan !arla mücadele cemiyeti sız oldum demİf. 
oldu. Türkü bir araya toplıyan, Türkü şehirde her yerin zifiri karanlık oldu- fohtelif vesilelerle karılarından Bayan: 
Türkiyeye ve Türkiyeyi cumhuriyete ğunu, uzaktan uzağa top seslerinin ayrılan altı Amerikalı milyoner orta _ - Şahsınıza Ur\\! gösterilen saygı 
bağhyan kat't bir bayram! 

Şöyle etrafıma bakıyorum ve görü- geldiğini duyunca, harbin patladığını ya her biri birer milyon koyarak (Şir- ve ehemmiyetin nişanesini tebarüz et-
yorum ki millet olarak ve devlet ola _ sanmış ve korkusundan bayılmış. . ret Kadınlardan Korunma Şirketi) i _ tiriyoruz cevabını verince, belediye 
rak esasta hiç bir eksiğimiz yoktur; ar- Ertesi sabah, kendine gelen Jozef simli bir şirket tesis etmişlerdir. Bun _ reisi şunları söylemiş: 
tık burada durabiliriz, artık yuvarlan- hiç te hoşa gitmiyen bir ölüm ıeyaha- lar kanunlardaki nafakaya müteallik - Bu işi iki 1tene evvel Marsilyada 
maktan vazgeçip yosun tutan bir ka- tind~n ve korkulu dünyadan sonra, maddelerin de değiştirilmesini taleb et- d_a,...,;:y,~a;pb~m,".a,~lı'""'y_dı_n_ız_ı _________ _ 
ya olmak, ve bu bayramı son ve kat'i şimdi hergün dikkatle aazcteleri takip mektedirlcr. Aynı zamanda tahammül kocalarını bizar eden kadınlarla da mü-
bayram tanıyarak her sene onun et - ctmeğe başlamıştır. edilmiyccck derccecle hadlerini aşan ve ca<lele edeceklerdir. 

r
Sözün Kısası 

Sancağa hürnıet! 

E. Talu 

B ugün bayramdır. Türkı) e Cufll 

huriyetinin aziz topraklar n 

üzerinde yaşayan 18 milyon vatand~ 
bu yurdu kurtaran ve yukselten reJ 
min on dördüncü yıldonümünü, co 
kun bir sevinçle kutlulu) or. 

Büyük kasabaların her birinde. se'I' 
gili ordumuz geçit ~esimleri ve tezah~ 
rat yaparak bu bayrama ayrıca şer 
verecektir. 
Başta sancak ve muzika olduğu bal• 

de, yiğit erler, çelik adımlarla başlı::~ 
caddelerden geçecek ve devleti te~ 
eden şahsiyetlerin huzurunda cumhıl" 
riyetin herşeyden üstün olan v ıığınl 
selamlamaya gideceklerdir. 
Bunların geçecekleri yerlerde vntail" 

perver bir halk kitlesi, her zaman o dtl" 
ğu gibi, askerlerimizi doya doya !JC\ re
dip, göğüslerini iftiharla, gururla dol• 
durmak için alayın geçişini bekl"yece1'• 
tir. Zira bu manzara, yüreği yu t se<.J" 
gisile çarpanlar için, gerçekten eşsi1e 
doyulmaz şeydir. Fakat yüzleri t(.Tn ı. 
kıyafetleri temiz, silahları pırıl pırı1. 
bakışları dimdik, ayak atışları muntıı.
zam ve sert, yekpare, canlı bir da w gi" 
bi ilerliyen sevgili askerlerimizı s ) re 
dalarken unutmamalıyız ki, ön ·m'" • 
den geçmekte olan bu ordu a rı z • 
manda mesleğ'n ve milletin yüce \ • 
lığını temsil etmekte ve, bu v 
timsali olan şanlı ve mukaddes an • 
ğımızı taşımaktadır. 

Ve bu sancak, hizaırıza geline 
pimiz, ta içten kopan d ~in bir sa 
hemen şapkamızı çıkarmalı, ih 
kar bir vaziyet almalı ve Türk 'ar1ı " 
nın kudsiyetini müdr k ~duğuınu U 

göstermeliyiz. 
Ben burada, muazzez yurttaş r ma 

en tabii vazifelerini ha~a öğretın k id" 
diasında değilim. Biliyorum ki oniarıil 
her biri, sancağımıza benim kad r el" 
bette hürmetkardır. Fakat bazan, heye
canla bunun unutulduğuna şahit oldU" 
ğum içindir ki hatırlatmak cür ·nde 
bulunuyorum: Sancak ve ordn rnukad· 
destir, ve onların kudsiyetine nayet 
gösterip, onları selfımlamak kend ni bi" 

len insanların unutamıyacağı bir vazi· 
fedir ! 

.. ~ 
Biliyor musunuz? 
1 - İspanyada eski Endülüs de' le " 

tinin en meşhur şehri neresidir?. -;;ıe 
kadar nüfusu vardır? Müslüman de\T" 
let burada kaç yıl hükümran olmuş " 
tı.ır? 

2 - Elamlar kimdir? Payitahtiaı1 
neresi idi? 

3 - Danai.iz kimdir? 

(Ce,·npları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 

1 - Mısın Napolyondan ve İn iliZ" 
!erden evvel ikinci Beyazıdın oğlu "f tı• 
vuz Selim zaptetmiştir. Bu işga sırtı.· 
sında Mısır sultanı Kansaguri idı. 

2 - 1196-1204 yıllarında M cııt 
krallığını Emerik temsil ediyordu. 

3 - cGökler çökse ben sünwrrıle 
tutarım!.» diyen kumandan Napoıyo!l 
Bonaparttır. _ _ ............................ ····· 

Almanlar iki katlı trenler 
yapıyorlar 

rafında toplanıp varlığımızın zevkini 
tatmak ve gelecek iyi günler için ça -

Almanyanın Hamburg - Lipek - Trat" 
mund demiryollarında bir haftadan " 
her~ iki katlı trenler işletmeğe baŞ" 
lanmıştır. iki katlı trenler ilk defa oltı" 

~=.::==:=:==:::::::;:::=:============================:::=======: rak bu hat üzerinde işlemektedir ve e: 
lektrik ile cer edilen bu trenin sür'atı lışmak zamanı gelmiştir! 

Bu bayram bizim için artık bir istik
rar, devam ve ilerileme bayramıdır. 

Bunu idrak ederken her Türkün bir 
vazifesi vardır: Bi7.e bu bayramı veren 
Biiyi.ik Atatürkün huzurunda hörmetle 
eğilmek. .. Her Türk bu vazifeyi bun
dan sonraki tarihinde, her sene bugün 
ilk vazifesi bilecektir. 

Muhittin Birgen 

İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 
Cumhuriyet bayramı münasebetile muktedir olan her ı den 25 kuruşa satılana 35 kuruş istiyorlardı. Kalmadı, 

Türk vatandaşı evinin önüne hiç değilse birkaç tane am- pahalı aldık, pahalı satıyoruz, diyorlardı. Kendi hesabı
pul takmak istedi. Bu umumi istek te piyasada muvakkat mıza biz ampullerin kalmadığı için pahalı satıldığına, pa
bir ampul buhranı doğurdu. Billıassa 5, 10 mumluk kil- halı alındığı için pahalı verildiğine inanmadık, fakat ey 
çük ampuller hiç yok &ibi;yd.i, bulunduğu zaman da muta- okuyu<:u sen : 

iSTER 1NAN iSTER iNANMA l 

saatte 120 kilometredir. 

Bütün mütehassıslar iki katlı tretl" 
lerin kullanılmasının pek büyük -ve 
muvaffakıyetli neticeler verdiğini s~~: 
lemektedirler. Ayni masrafla iki l'l1
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1 bı.J 
yolcu ve eşya nakletmekte o ~n lrt 
trenlerin umumileşeceği zanncdılme 

._----------------------------------------------·------------------------------------...J tedir. 
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Atatürk, Yugoslav · Başvekili 
ile iki saat görüştü 

Madrid önünde şiddetli ve 
karşılıklı taarruzlar 

Htikdmet radyo vasıtaslle, Madrld 
halkını cepheye gltmeğe davet etti 

. Madrid, 28 (A.A.) - Havas a-, tir. Halkçılar cephesinin kuvvetleri. 
Janıanın IUeaca cephesindeki muhabi- yalnız T orrejon de la Calzada' da m•'9 

-1. • • ı ı· f 1. " •• •• l k 1 rinden: kavemet göstermif!erdir. Doktor Stogauinovıç ııe ısme .ı.nonunun nu u ıarı Madride """'cenup cephesindeki R.bat 28 (A.A.) - Set 1330 da 
., 1 b~yük taarruz. batlaımtbr. Kuvvetli yaptığı neşriyatta, Seville rady~ıu fU Yugoslavya Başvelılline hitap eden .1sm et .1n1Jnü: "Sizi memnun eden bır tOPJiU· tanblr, tayyareler ve aüva- haberleri vermiftir: 

h bizi de m emnun eder. demiştir. /Jıi Başvekil Tilrklye ve riler tarafından takviye edilen üç kol, Madridin Marksist kolları dün mü· 
erşeg lh ;igasetlerlnl tebarilz ettirdiler payi~hta doğru ilerlem~te?ir: Şimdi- hiı;n.~ir t~pçu kuvvetinin, tank ve mit· 

f ugoslavganın BU _ . . . . . . •. den ılk hedefler. elde edilmıttır. ralyözlerın yardımı ile llleacaa cephe.. 
Ankara, 28 (Hususi) - Bugün şehri- f "" Kadehımı, Majeste İkincı Pıer m, Sabahleyin Nuyonaliatler, Ugena, sinde umumt bir taarruza geçmi,J • 

mize gelen dost ve müttefik Yugosla~- 1 Atat Ürk Ü u 1 Naip. ~re~· Altes Paul'un ve niya~t Cazarrubueloa, Oubaa ve Torrejon'da dir. er 
'anın Başvekili ve refikası parlak hır • meclısı yuksek. ~larının sıhhatıne Valeaco kasal.lannı İfga) etmiflerdir. Bu kollardan üçü toplu bir tekilde 
surette karşılarunı.şlardır. Yugoslavya De z d) e f I D de kaldırıyorum. Sızın ve burada bulun~· Sıuıt 13.30 da Albay Tella ile Albay hücum etmit. fakat topçumuz tar .. 
ve Türk bayraklarile süslenmiş bulu- şun bizim için büy~k bi~ ~adet te~kıl- ~onasterio'nun kumandalan albnda- fından açılan atef bu hücumu durdur-
~.!~~ t1:auhnu,:~remDuz ;~eri· ~k~~ Ankara, 28 (AA) - Reisicum- ede!) bayan Stoyadınovıç ın sı~hatıne, kı kuvvetler, Madrid tayyare meyda- m1,Jıftur. Marksistlerden sekiz yüz ki-~" .mme. -. -J& hurumuz Atatü!"k bugün saat 1 S,30 y l f 
m, Han'cıye v,_,_,e.,~ Umum. 'L..Atibi, y 1 JJgos avyanın f8D ve şere ıne ve nına on iki kilometre mesafede kain ti ilmülltür. ~ı. - da dost ve müttefik ugos avyanın T k y ti k · · f k T 

:Ankara valisi Nevzat Tandoğan, mev- -sayın Başvekili Dr. Stoyadinoviçi ü.r - . ~gosl~v ~~ u ve ıttı a ının ~orrejon de la Calzadaya girmitler· Madrid. 28 (A.A.) _Dün Hf8Dl 
ki ve merkez kumandanlariy1e Yugos- kabul buyurmuşlardır. Atatürk kıy- par)flk ıatıkbalme ıçıyo.r!8!1. dir. Saat 14 de General Varela'nm ku- radyo vasıtasile Madrid halkı itlerini 
lavya sefareti erkam tarafından karşı- metli r 'safirimizi ne7.dinde iki saat Yugoalavya S.,vekilinm N~tku . mandasındaki kuvvet, payitahtın ce- bırakarak cepheye gitmeye davet edil. 
lanmış ve bir bölük asker tarafından alıkoymuşlardır. Bu kabulde Hari- Ankara 28 (A.A.) - Ziyafetın nubundaki bütün yollan ifgal etmif- miştir. 
selam resmi ifa edilmiştir. Misafiırimiz ciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras sonunda Bşvekil ismet lnönünün ıöy-
trenden inerlerken Yugoslavya ve da hazır bulunm~tur. l~iği n~tka .cevaben ~ugos!a: Başve- O/aun/uk Küçük Antant 
Türk milli marşları çalınmış ve muh- kılı aşagıdakı nutku soylemıştır: • 6 ' 
terem misafirimiz istasyon binasının iç yet vasıtası değil, fakat ayni zamanda Türk hü .. kumeti ve Türk m.i.lleti na· /mfihan/arl lre Kı•n/ VQ'•Ol 
ve dışında toplanan çok kalabalık halk ve herşeyden evvel, bir hedef ve bir i- mına Ekselansınızın bana soylemek Y 4 ' 14 A• ' ' 

h 1 k deal teşkil etmektedir. Ank 28 {T lefanla) B' de 2 o " ..1-.. rul tarafından samimi teza ürat a arşı- lutfunda bulunduguv çok samimi söz- ara, e - ır rs- Bükret. ~ nuve gazeteel, 
'k h .. k~ Dahili siyaset ten olgunluk · tih kal ak lanmıştır. Yugoslavyanın büyiı u u- Vazifesini yaparken itiraf edileıniye- lerden dolayı fevkalade .mütehassis .e>- ım anına ar mu- Kral Karol ile B. Bene.. B. Stoyadino-

nıet reisi ve refikasının şehrimizi ziya- cek hiç bir vasıta ikullanmak is. teme- larak Y. ugo.slavya mill.etı 1. akkında ız_ - va~~k o~mıyan lise son sınıf talebe- viç ve B. Titüleak.o'nun beyanatlarım 
reti münasebetile istasyon caddesinde h kl 1 ._ h 1 kk lerının Nısanda tekrar olgunluk im.ti- etmektedir. 

·· d.iği zaman, bir hüktimet reisi.Dm bey- ar ettı erı dost UA 18 erme teşe ur banma girmek şartile 'Oniversiteye ka- neşr k.. . 
iYugoslav. Türk milli renkleriyle sus- nelmilel anlaşma ve teşriki mesaiden ederim. Bütün vatandatlarımın da dost bul edilmeleri Maarif Vekfiletince ka- Bu zeva~ affe11, Kralın dün amo 
lenmiş bir tak kurulmuş ve cadde baş- bahse"-esın· ın· ne kadar kolay olduğu- ve müttefik Tu"rk milletine kar•ı ayni -m berabermde V yvod M'clıel ve tan başa Yugoslav ve Türk bayrakla- l&ll 

8
. T rar altına alınmıştır. r- 0 a 1 

nu bugu .. n bilıhassa ~etmekteyim. ız hisleri duyduklarını temin etmek.le B. Antonesco olduğu halde Praga sı.. tile süslenmiştir. h d 

ismet lnönunon nutku ler ve bizler, dahili siyaset sa asın a onJara tercüman olduğuma kat'iyyen Küçük aanatlar mesi münasehetile, Küçük itilafm • 
bu ağır mesuliyeti bizlere emanet eden eminim. yatiyetinden bahsetmektedirler. 

Ankara, 28 .. <AA) -. Yu~vya milletl~in ref~hına çalışmak. için, ~ir Yeni Türkiye Sergisini Yugoala11 Kral Karol, fÖyle demiftir: 
Başvekili Ekselans Stoyadinovı~ ı: Ba insan ıçın kabil olan herşeyı yaptıgı- Türkiyeyi ziyaret etmek fırsatını Başvekili açtı <cBu eeyahat, küçük itilafın çözül.. 

b~ .~~~:~ akşatarm!::nekilAnk~:~ mızı sanıyonız~> elde etmekle ne kadar bahtiyar oldu- Ankara, 28 - Birinci elişleri ve mez. bağlılığım bir kere daha göetere-
onu ıc Ia..ı.L"MUarı <c v h ka d I" kt k"' "'k • 1 · • bu ·· 17 cektır » Palasta bir ~am ziyafeti verilmiştir. Beynelmilel sahada idealimiz, da- gum~ ~ssat8:11 Y a uzu~m yo ~r. uçu san ~ta~ ~~gısı gun ~ .- · --------

.. Başvekil İsmet İnönü ziyafette aşa- hilde takip ettiğimizden kat'iyyen ayrı o . T ~rkıye kı hedeflere ~ogru te~cıh d~ ~ayın mısafırımız dott .v.e muttef~- Sovyet heyetinin ziyaretleri 
&ldaki nutku irat etmiştir : bir d v ildir: Tahrikat yapmaksızın edıldıkten sonra şayanı dıkkat netıce· kımız Yugoslavya Bqvekili ve Harı-

Türkiye, Yugoslavya kalplerini bir- ~ht~ egb l k · · b l ·ı 1 ler ihrazına muvaffak olmustur. Te- ciye Nazırı B. Stoyadinoviç tarafından Ankara, 28 - Sovyet Rusya A .. ı~l:!t' Ank . ve ı ıras es eme sızın eyne mı e L-~ • l · k' k 1....a-'- K al 
, ınneğe, Ekselansınızın arayı zı . . :~- ~; rakk.i ve refah yolunda. wettiği yo ilçılmıt_ ve a~lma resminde Bqvekil sourıa ın urumu l.lafAanı orgener 

taretini ayni hızla tesit igin, bugün ye- ~~yetill~ı ~a.! · • d- ., ·~ bQtfin. ~~ 'Nft ......._ f'ih1et 1n'8S w ~ ~ Sto. E.idrm•n .. ,..W. .. ki .... TGr~ 
.. : b" dır B'"t" Tür' k rcuuIZ, mı cuc:nu ~ ve unya n.L_&.L.~ __ .. _...: •z iL--.. ... •• _L -IA-..ll • ...a 
....... ır fırsat bulmakta · u un d Yugoelavyanm nma dl&JUUIDI t:1911JC1:- yadinovi_ş ve Bd&nW, Sek"8dlr. Ce-~-- • ırw .--.-. 
~etinin hissiyatına tercüman olarak sulhu u~ b sal d ük 1 k mittir. Yugoela'*Y.8 sadık bir müttefık nel Kunlıay ikinci Batbnı Kordiplo- fitçi Ye tanarecilerin me.Ulelilll 
sıze memleketimize ho.ş geldiniz demek Bu 1 ~ _ ~ ~n ~[. • ae. ece sıfatile bapnlan muvaffakiyetlerden matik Türk ve ecnebi matbuat mü- takdirle eeyretmif)erdir. Alanda ~ 
l~ hassaten bahtiyarlık hissetmekte • olşn ses er, utfıundm~~e.1ı e:unız ve kıvanç duymaktadır. ilk prensipler o· messilleri ve bir çok davetliler hazır ra~ Hava Kurumu Batbnı Fuad BQI. 
)'iın. dostlarımız tara n an ıftti eceA ve ma- · 1 'b' b ka I 

M . 'd · I k F'- L he b çer lan korucu ça ışma prensı ı aşarıcı bulunmuşlardır. ca ?fi amıfbr. 
~~m~~~ıen~M~aca~ ~~ n u ·b. millt t b"d ltv" da========~=========~---------aı · I 'Jel ır e ve yara ıcı ır ev e ucu karşısında ittihadı, ne muhteşem sı- çevcyi de geçmek ve beyne mı te- t. . tir Kırk lık b. ha t nan iki memleketimiz arasındaki dost- lıkla görüyoruz. 

[~i bir haşan teşkil etmektedir. İttifa- sanüd hakkındaki bu sözlerin timdiye : ır;:: · rübel aaıt ır. ~alama· luk sağlanı, samimi ve kardeşçe bir Son siyasal hAdiseler Balkan paktı. 
~z, bazılarmın reybiliğioe, bazıJan kad,tr -rdüğümüz w bizlerin herkes- .. ~ ' ~ ere z~gın .0 unan, dostluktur. Gayemiz vazıhtir. Tek bir nm ehemmiyetini açık bir surette • 
llın. da likaydiliğinv · e ragmv en itimatla ahgo "yad --~ v bütün uzerınde bır çok medemyetlerın çıktı- hed f' dır: Sulhil isteyen herkesle pat e+-;.,..;... Bu ........ w-. genel ba .. . ten d a zı e J'GfGU•gımız v b' 'b" . •• . ıkıld v e ı var . -."" .. && ı----.. 
\iicude getirdiğimiz zaman, üzerine bı h I I ki kabul etmiyecek dere- gı ve ırı ırı u.zerı~e Y • 1.gı topra- sulh, do.:.tluğumuzu istiyen herkesle hesaba katması ve ona istmat etn!lf!ll~ 
na ettiğimiz ümitleri nıe güzel tabak- :f ~~1~.. ..~olacak olan bir harbin ğını~ yarahcı bır azmm ıcraat ve dostluk. Harid siyasetteki kat'! veçhe- icap eden bir unsur okhlp sabit ohnUf" 
kuk ettirmiştir. Büyük şeflerimiz, dos- c ,.e 

0 ~ucu . . . e- kudreti fıtkırmaktadır. ıniz, memleketlerim!ziıı mesailerini si- tur. 
tane telikkileri ile, bu ittifakın esasla- felaketlerınden, .gerek kend:~· g Bizim azmimize inzimam eden bu yaset ekonomi ve kültür sahasında da- Biz ve Yugoslavya, daha ilk g&nl~ 
rını karşılıklı hörmet ve itimattan mü- rek evl&tlarını aıy~~ et~ . ısteyen azim. ayni eaulı fikir ve ayni menfa- ha zi~ade genişleterek ayni yolda yü- de, Balkan paktını beprmak ve g · 
teşekkil sağlam temel üzerine attıkla- herJteı ta~afın~ ışıtılmesını ve anla- atlerle birleşmit olan memleketlerimiz rümekte devam etmeleridir. . !etmek için m~ olan her §eyi ya~ 
rı zaman haklı idiler. tılmasmı ısterım. • .... nda bu çok açak ve ıamiuıt te~riki Ayni hedefi takip edeceğimi7.e dair tık. Gayretler~ muvaffat oımıguı~ 
1 !dıcli§e içindeki insaniyet ka~~ Tetriki Meeaı . ·~· U:i · tevlid etmiştir. şimdiye kadar kifi deWli göst.erdik ve nu söyliyebilirim. 

Karışık bir ~ünya içir.Kie, bizlenn, JJu felaketleri bütün genışlıgıle m a:1 da .. eene evvel iki bü "k ılerde de göstereceğiz. Bu hedef çalış- Mmi bayram münaaebetiyle LJ-• .... LHm.• 

Balkan Antantı memleicetlerinin hu - t&nqnLf olduğumuzdan dolayıdır ki n . ~ ~ fı dan yu makta olduğumuz sabaya uymakta ve noviçin burada buJunJMsı Ba1bn pal(• 
ZUr ve sükiinun en mükemmel tecelli- lnrvntimizi ve "tecıihe edifmit büyük deYlet ı;ıııınız. ~a '!. . açıl~. ~u bizim kültür ve medeniyetimizi vilra- tının n.ekadar sail•m olduiwıu &öater
Sini vermekte beyınelmilel kardeşliğin hayatiyetimizi miidrik olarak. hiç bir ~o~ mea.ut tetr•::~aaı ~illetlerimızın ye eden koruyucu bütün Avrupa sis - mektedir. 
en muazzam tezahürünü teş~ ~k- zaaf östermekaizin, IMıdet ,.. refah ıatıfacl~ ve .tı~ ama ?lua~ teınlerine en ufak teferrüatma kadar ~ •W.- . 
te olduğumuz bir zamanda, bızı gor - v g nl te ri.IU metlinin devam ediyor, pnışlıyor ve derinleşı- yardım etmektedit. Hakiki ve umumt EkseJam Stoyadjnovfç, daha ilk~ 
lneğe geliyorsunuz. Bu eserle iftihar t .8 • 

8~ ve ~yük bir kuv· yor. S. A R. Pftns Paul ile niya- sulh istiyoruz. Ve ilerde de terakkiye, rüpnede mutlak, derki bir itimat tel• 
edebiliriz ve ihtiyaç içindeki dünya ve m• ...=~:~ ~ habee- bet mediai ve riyaset etmekle mübahi refaha doğru bu yolda yüriiyecejiz. kin etmektedir. Kendisiyle temas edi&t 
~~işe içindeki ~yet karşısında ?~ Yet.~ te olduğum kraliyet hükumeti bu yolu no.,ı ve kaıdeş Türkiye büyük kur- ce, Yugoslavyamn omm fikirlerini 
li~izin. şayanı imtisal bir örnek ~ı ~- q.lır Do.tluiu takip etmektedir. Teşriki mesaimizin tancının ve çat muhterem şefinin ön- programım niçin anıamıı olduğuma 
Y~kselınek olduğunu, cali bir ~vıyet T ..... i.1 . .:~ı. :-hazla _ .. devam edegeldiği bunca zamanda Av- derliği albnda ha yolu katetmektedir. setıüm. Stoyadinoviç hüt6metUdn ~ 
gostermeksizin, ileri sürdüğümuz za .• 1:1~ ~- .~.aoy- rupada bir hldiıe çıkmamıştır ki hü- Reisicumhur EkseUıns Kamil Ata - goslavyadaki muvaffab1eUeri 1* ta 
~n tafrafuruşlukla itham edilmemeli- Wfjim buT" ~ Y ~ ~~e. lrumetlerimiz aralarmda iıti~eİerdc türkün şerefine, Türki1e Cumhariye - ra1lıııı boııp "" dljer ~..,U: 1 

z. basaaten ur~ ve 11P v 08 
ugu- b fu amı ve a ni k l . 'h tin.in itil& ve refahına, ebe]ansrnızın rakkiye himıet edecektir • 

.. Siyasetimizi sağlam surette bağladı- mm inkişafından bahsetmemezlik e- u 0 °?" ~ 
1 

y D arar arı ~~tı u: ve nazik ve zarif refikalan Bayan ts- seciyesindeJd mükemmeliyet benim 1 
gunız kol:lektif emniyet, her şeye rağ- demem. o dostluk ki, bugünkü ziyan:- etı~~ y~?li; vfi~'~?1 _ mumtu met 1nönünün sıhhat ve şahsi saadet- çi.ıı çok kıymetlidir. 
lnen ve .. bili, milletlerin en~l~ıille dliiz ODtm ~lak bir teahürünü tq- Harıcıye v1 e - .. Uftü Ara~ ~ !erine kadehimi kaldırmak fırsatını bul Yugoslavya il~ temaslarımızm da 
k~rşı Dıümkün tek çare ve daha ıyı bir kil etmebııair. TUrk milleti namına ilk -sık yaptı~ ~ülikatlar hedefırm- duğumdan dolayı bahtiyarım. ilk günilnde, duna 8Pk_bll' ı.ıp 
dunya kurulması hakkındaki makul ü- :-..-_fik y la mili t' · zın tahakkuku JGID çok lüzumlu olan ismet lnönfhıfta Yı--'- düriistJük milphede ettiğimizi rn·u . bile .:ıw doet ve mu....... ugoe v e ını 1 h" •u "5.,...... ı..., C!•-ı erin üzerine iptina ettire ce6" d lamla devam 1 gı tefriu mesaimize temin gazetedlerbıe wanatı mmiyetJe hatırlama ... yım. t.IW~-
tek unsur olarak k~ta~. karBir~ ~ ici bü~ Krahnm etrafın- eylemektedir. Ankara, 28 (A.A.)-~ İsmet viç ve ben ancak ?ugiin şahsen 

Balkan müttefiklen . . ştir . . .. Kuphkla sevgi İnönü, Türle _ Yugoalav an1apnasmm etta. Fakat daha ılk anda birıbıt 
Fakat beynelmilel teşriki mesaının da top~ Yll8?'lav milleü. yub~~ Menafi iştirakndP.n. maada, bizi bir- imzasından m, Yugoslav maibuat tanıdık ve anladık. 

b~ esaslı unsuru, normal surett: işleye- meı;iyetleri aayesmde, bapet .. verıcı leştirea ve ilrl millet arasında müteka- mümessillerini kabul etmiştir. Başve- iki ulusan seciyesi arasında ta 
bılrn.e~ için, tabiatile mıntakavı surette başarılarda bulunmuştur. Bugun de, bil itimadı yaratan psikolojik ahval de kil, bugün St.oyadinoviç'i Türkiyede dejer bir ~~r~ik meveut W'lıUJı:11111111 
teşkiıatıa.ndırılmağa mühtaçtır. Bal - genç Kralının pnlı aaltanab emasm- vardır. Bu ahval karşılıklı saygı ve sev kabul edebildignden dolayı pek bahtı- 'be1&n1a mabahiyim.. " .. 
kan müttefikleri, mıntakavi antantıaı; da.. Altes Naip Prensin durbin önder- gi, medeni ve aSkeri faziletlere olan yar olduğunu söyledikten sonra demiş- Başvekil İmıet tn&ıu, Türk • y 
ile, hep birlikte, mıntakavi ve umumı .... altında sizin hakimane idarenizin mütekabil hörmet ve milleUerimizia tir ki: lav ıttifakı!1ı h~ zaman mukaddes 
sulh eseri için çalışmağa muvaffak ol- Jiii .. "k bu ikyaata hadım olduv çetin ve fırtınalı 'tarihinde ibzal ettik- Bgün Yu.goslavyanm muhterem Baş ~ey telakki etm ş o~an ~ugoslav 
muşlardır. B müttefikler, Milletler de büyu m ~ leri kahramanlıktır. Bu mütemayiz un- bakanına göSt.erdiğimiz kabul ayni za- buatına minnettarlıgını ızhar etm 
~.ern ·yeti paktının eksiklikler gösterdi yiikselif yolunda devam ~t-:c1ır. surlar dostluğumuza daha geniş ve da- manda onun şahsında, terakkish!i ve sözlerine şu şekilde deva~ etm:iıdi'fl~.; 
gı Yerlerde, bu paktı takviyeye muv~ Sizi memnmı ~en ~er ~· bızı ~e ha sağlam bir esas vermektedir. faaliyetini yakından ve bfiyük bir aJAka Yugoslav matbua~mın Türldy.eye 
f~k olmuşlar ve en güç dakikalard~ hır memnun eder. T urk milletı, tl kalbın- BaJbw A•tantl ve Kiiçük Antant ile takip etmekte olduğumuz büyük şı olan alakası hızı her zaman m 1 klerı sayesinde, Cenevre müessesesı- den kardefi Yugoslav milletine daha Menafi iştinki.nden maada, bizi btr-; Yugoslav ulusuna da karşıdır. Billıassa h~ etmiştir. Muşterek davaya, 11~ sağlam surette bağlı kalabilmişler- . a'cıe aaadet ve daiına daha fazla re- eden, Balk.an Antantına w do1ayısile son yıllar içinde Yugoslavyamn elde et davasma yaptığı himıetten ~ayı 
~:~ Çünkü Cenevre müessesesi, Bal- : temen•i etfbelrtedir. Küçük Antant& 8*ı sıkıya bağlı bula- tiği büyük neticeleri takdir ve hqrau- goslav matbuıatmı teWik alerim. 
-.n Jniiftefikleri için, yainız bir faali· 
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kışlık salonunda 

Bu akşamdan itibar en Belediyenin 
Ekmek 
Talimatnamesi 

Bu yıl tabiatın bir istisnası 
yüzünden tatbik edilemiyor 

Bu sene yağmur fazla yağdığı için 
buğdaylarda glüten miktarı azdır. Be
lediyenin ekmek talimatnamesinde 
fehrin ekmeklik ununun yüzde 15 
çavdarlı olacağı ve glüten miktarının 
yüzde dokuzdan aşağı olmıyacağı kay
dı vardır. Halbuki bu sene buğdaylar
da gloten miktarı yüzde sekizi aşma· 
maktadır. Bu yüzden değirmenler he· 
lediye talimatnamesinde gösterildiği 
fekilde un çıkaramamaktadır. Halbuki 
bele.diyenin ekmeklik unlar hakkında
lci talimatnamesi sarihtir. 

Değirmenciler müşkül vaziyette 
kalçıcaklarını düşünerek alakadar ma
la~lara baş vurmuşlardır. Zahire bor
pası da belediyeye bir tezkere yazarak 
bu seneki ekmeklik unlardaki glütenih 
yüzde sekizden yukarı olamıyacağını 
bildirmiştir. Bunun üzerine belediye 
tetkiklere başlamıştır. 

Bakırköyde yeni 
parti binası 

H. r.:>. 

Küşat resminden bir intiba 
Bakırköyde Parti Merkezi olmak 

üzere satın alınan yeni binanın açılış 

töreni dün yapılmıştır. Törene saat 
15,30 da başlanmış, söylevler veril-

Şafak gemisi kutarıldı mişJ bundan sonra binanın kapısına 
G"" .. k 1 h" 1 v k"l t" bağlanmış olan kordela kesilmiştir. 

. 
500

umru kve ~ ~~ar har el ~le ılne Meı.:jlsim esnasında bando istiklal ve 
aıt ton uru uzum amu csı e z· C h · 1 1 

1 \.lJll urıyet marş arını ça mıştır. 
mirden stanbula gelirken beş gün ev· Bı"na • b tt "t"b p t. 

yU a an ı ı aren ar ı mer-
vcl Çanakkalede Kilidbahir civarında kezi olarak kullanılacaktır. Partiye 
Harman kale önünde ehemmiyetli bir ba?Jı bulunan Türk Hava Kurumu, 
derecede karaya oturan Şafak motör- Kıatılay, Baknıköy ilk mektepleri hi
lü gemisi Türk gemi kurtarma şirketi- maye teşekkülü de bu bina dahilinde 
nin Saroz gemis tarafından kurtarıla- fa<:\liyetlerine devam edeceklerdir. 
rak İstanbula getrilmiştir. 

Pastırma pahalılaştı 
Dünkü kazada yaralanan 

biletçi öldü 
Bastırma fiyatları yükselmiştir. Dünkü nüshamızda haber verdiği-

Buna da sebep şu günlerde Anadolu· mi~ tramvay kazasında yaralanan 936 
ya ihracatın fazlalaşmış olmasıdır. A- numaralı biletçi Sabri Cerralıpaşa has· 
nadolu ramazana hazırlık olmak üze- tanesinde vefat etmiştir. Kaza hak
ıe bol miktarda bastırma çekmekte· kında tahkikata devam edilmektedir. 
dir. 

Türk kültür birliğinde 
T6rlr: Kültür v~ Yardım Birllll Cumhurl

ıetın 13 üncll Jl}dönümünll lr:utlnlamaJr: üze
n buılln saat 17 de Balatta Blrlllr: blna -
IUlda büyük blr tören hazırlaımft;ır. Tören
de Lem, Otllman ve J. Dassa tarafından bi

nr tonferans verllecelr:tlr. 

Yeni gümrük tayinleri 
Mersin Gümrükler Başmüdürü Sıd

dık Gümrük. ve İnhisarlar Vekaleti 
Mü.fettifliğine, müfettişlerden eski ls
tan\:>ul gümrüğü Başmüdürü Ali Ke
maı de Mersin Gümrükleri Başmü· 
dü\'lüğüne tayin edilmiştir. 

itfaiye mektebi dün açıldı 

Bir aylık • 

· İdhalat ve 
• 
ihracatımız 
İdhalabmız ihracatımızdan 

755,372 lira fazla 

Ağustos ayı içindeki ithal8tımız 

5,846,267 liralık, ihracatımız ise 
5,090,895 liralıktır. Buna göre ağu.s -
tos ayı içindeki ithalat, ihracattan 
7 5 5 ,3 7 2 hra fazladır. Geçen sene bu 
ay içinde 8,095,942 liralık ithalfıt ve 
6,086,737 liralık ta ihnacat yapılmış -
tır. Geçen seneki ağustos ayına göı e 
bu seneki ağustos ayı ihracatı 995,842 
lira daha azdır. 
Ağustos ayı içinde en çok kasarlı, bo

yalı ham mensucat ithal €dilm;ştir. 

Bunlar ithalatımızın yüzde 7, 7 3 nü teş
kil etmektedir. Bu ay içinde en çok ih
racat ise üzüm üzerinden olmut ve 
bu mahsul ihracatımızın yüzde 8,62 sini 
teşkil etmiştir. 

Bu ay içinde en az ihracat yüzde 
0,07 nisbetinde susam, Qfl az ithalat ise 
yüzde O, 12 nisbetinde çuval ve limon
dur. 

Neler aldık, neler sattık? 
Ağustos ayı içinde memleketimize 

6026 liralık kuzu, oğlak, koyun ve ke· 
çi derileri, 22669 liralık sair deri, 
279,283 liralık her nevi yünden ve 
kıldan iplik, 124, 72 3 liralık safi yün
den mamul mensucat, 9827 liralık 
sun'i ipekten iplik ve ibrişim, 6 liralık 
pirinç, 11,241 liralık limon, 4476 lira· 
lık şeker, ve 12,754 liralık kahve, 
43369 liralık çay, 44,637 liralık kö -
mür, 187,229 liralık pamukipliği, 
469,452 liralık bo)alı ham mensucat, 
260,62 3 lirahk demir ve çel'k, 186, 764 
liralık dcmiryolu rayları, 140,652 lira
lık elektrik motörleri, 2 16,509 liralık 
değirmen makinc.ler· ve h mur, ma -
karna, şeker, sucuk ve sa·ı m kfılatın 
imal ve ihzarına mahsus m kıneler it· 
hal edilmiştir. 

Ayni ay içinde ihracat ise: 63,067 li
ralık inek, öküz, boğa ve yavruları, 
59,649 liralık koç, koyun, teke, keçı, 
39,361 liralık yumurta, 146,301 lira -
lık barsak, kursak, 386,503 liralık yaş 
deriler, 311 ,2 3 1 liralık adi yiin ve keçi 
kılı, 456,339 liralık tiftik, 357,619 1i • 
ralık çav9ar, darı, kuşyemi, 434,924 li
ralık üzüm (kuru), 162,985 liralık in
cir (kuru) dir. 

Mektepte Sinema 
Dün öğleden sonra 44 üncü mektepte ta

lebeye atnema oynatılmıştır. Şimdiden eon
ra her hafta olr:ul blnasındaJı:I büyüle salon
da talebeye terbiyevi fllmler gösterllocelr:tir. 

""1ıttvı ltırd ıı,nı 

Sddl' Tı·gatrosu 
1111111111110 

llt~ 111111111 

Şehir Tiyatrosu 
Tepebaşı dram kısmı 

29/10/936 da 
akşam saat 20.30 da 

BiR KADININ 
HAYATI 

Fransız tiyalr..ııu 
Operet kısrııı 

akşam saat 20.30 da 

DUDAKLAR iN 

Bayan HAMİYET Yucases 

Bestekar BfMEN ŞEN 
SAZ HEYETi 

KPman Necati Tokyay, Piyano Şefik, COmhtış Hasım, KHlrnet ŞnkrO 
Kemençe Paraçko Okuyucular çok sevimli hafız Burhan, Yahya 

Baranlar: Şükran. Belkıs, llayrnnnisa, Ayda Jşıdan. 
Mükemmel servi•. fiyatlar, emnli müedC9Clerden ümit cdılmiyecek derecede ucutdur 

Do~.u 
bctıle 

Büyiık manyatizmacı ve lüzyonist 

Pr. Zati Sungur 
Maksim Tiyatrosunda 

Pek kısa bir zaman sürecek ornn temsillerine gôrOhneıııi 
bir muvaflaki) etle devanı ediyor. Cumhuriyet Bay• 
ramında ne yapecaQınızı hiç dL1t;ünmerlnlz. 

Maksim'e Zati Sungur'u görmeğe koşunuz. Bayrıırn mllnnse· 
Bug!hı, Yarın \ e her Cumartesı ve Pazar sattt 17 de matine. Gece· 

!eri saat 21 de suvare. Fiyatlar: 100-6J-40 kuruştur. 
~--.... lçerde avrıca konsumaayon yoktur. 
··----- --··----- --------------._._ .... _... 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 .....__ _______ _ 
K.etif ve muhammen ilk temina 

Büyükçekmece yatı okulu için kara
ağaç, arkalık, tutkal, ispirto ve saire. 
Beyoğlu hastanesine 50 metre 
mik'ap kum. 
Karaağaç müe11esatına lüzumu o • 
lan 9 türlü elektrik malzemesi. 
Çöp kamyonuna lüzumu olan iki iç,, 

bedeli 

150 

150 

103 

11 lira 25 K 

11 )) 25 » 

7 )) 73 )) 

iki dıı lastik (6X32) boyunda. 350 26 » 25 » 
Sinanpqa medresesinin odaları 

damının aktarılması. 89,60 6 l> 72 » 
Yukarıda keşif ve muhammen bedeli eri yazılı olan malzeme ayrı 

ayrı pazarlığa konulmuılardır. Ke tif evrakı ve prtnameleri encü • 
men kaleminde görülebilir. lsteklil er hizalarında gösterilen ilk temi " 
nat makbuz veya mektubile beraber 3/11/936 salı günü -Saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2595) 

Ankara Yüksek Ziraat 
Rektörl ·· ğiinden: 

Enstitüsü 

1 - Kurumumuz ihtiyacı için ap.ğıda cins ve mikdarlan yazılı 4 kalem 
saman, ot vesaire tartnamey~ göre parti, parti olmak üzere açık eksiltme 
ıuretile satın alınacaktır. 

2 - 3/11 /936 tarihine rutlıyan Salı günü saat 16 da Yüksek Enstitü 
Rektörlük bina.aında toplanan komisyon tarafından ihale edilecektir. 

3 - Muhammen bedel qaiıc:la hizalarında göıterilmittir. 
4 - Muvakkat teminat 89,5 liradD'. 
S - Bedava ..,tnameıini almak üzere Enıtitü Daire Müdürlüğüne mü· 

racaatlan ilin olunur. «2293» 
Cinsi Miktan Beher kilosu Yekün tutan 

Saman 
Arpa 
Kuru ot 
Yonca 

kilo KUl'Uf Kul'Uf 

7000 1,S 10500 
13000 S,7S 48750 
9000 4 36000 
3000 8 24000 ---1192,SO 

Mısır kredi fonsiye tahvillerinin 
sigortası 

yapılacak itfa çelr:imlnde başa bq tedlyd 
tehlikesine karşı, Osmanlı Bankası oaıatıo 
merkezi ile Yenlcaml ve Beyotlu şubeleri ta• 
rafından pek iyi p.rtıarla sigorta edllecello <>sınanlı Bankasından: 

~ S Falzll, 1911 lhraçh MISIR KREDİ mezldlr tahvlllt hAmlllerinln mru11mu oıınal 
FONSYE tahvtllerinln, 1/12/ı936 tarihinde üzere llln olunur. 

Kazak Atamanı TARA& BULBA'nın baş döndürücü maceralan devamı ~üddetince heyacanı 
azalmıyan, hareket dolu, delicesine bir aıkın barikullde Hil<' A YESi 

Binlerce Kazak ve Polonya ••k•rlerlnln ı,tırak ettlll bUyUk bir harb ... 
KISKANÇLIK - iHTiRAS - ŞEHVET - KAN 

ve her ıeyin fevkinde vatan ve vazife .evgisi 

iki aydanberi İnfa edilmelr.te olan Bundan •onra ııarajın kordeliları T A R A S B U L B A 
itfaiye ouklu ile yeni ıarajın açılı, tö- kesjldi, içeriye girildi. Yeni garaj te- SENENiN EN Mu-·H-ıM, HADiSESi OLACAKTIR. 
reni dün yapılmıttır. mizliğile herkesin takdirini celbetti. Ga 

T"' d Ş h. M r . bal rajdan bir merdivenle efradın yatak- Oynıyanlar: HARRY BAUR - DANiELLE DARRiEUX ve JEAN PiERRE AUMONT 
oren e e ır ec ısı arı, ga· hanelerine çıkıldı. Burada yangınlara Rus f8rk•l•r1 • Rus d•nslerı • Balala~k•l•r we Rus Steplerlnln bat dfSndUrUcU hava .. 

zetcciler, belcdiy~ A fe~ fUbesBi müdür nasıl gidileceğini gösteren asri işaret Bugu·· n su M ER s·ınemasında 
ve memurları, Vılayetm ve elcdiye- tertibatı görüldü. 

nin büyük memurları bulunuyorlardı. y t kh · y nındakı" ·· ı d ~===================~======;:=~=~~~?====.~=======' Ö 
a a anenın a guze ers 

nce itfaiye müzikası tarafından 8 lo d "ld'kt ra d h 
ı a nu a gezı ı en son ers ane· 
stildal marşı çalındı, marştan sonra ye gı"r"ld" B 30 k" "lik ·· l b" K A R y A S A R A Y . ı ı. urası ışı guze ır s A 
kısa hır söylev verildi. ders salonu idi. Dershanede masa ü- Bugün ve 

Açılma töreni yapılmakta olan ga- zeıinde ders malzemesi olarak motör Bntnn İstanbul halkının tehacnmnne maruz kalacaklardır. Çünkü sabırsızlıkla beklenen Ş, A R L O Chnrlıc 
raj ve mektebin bundan sonra itfaiye· ve aletler göze çarpıyordu. Dershane· Chaplin'in tam mevzulu 11 kısımlık kahkahalı ve yegnnc hakıkt 
de hizmet görecek herkesi irfan ve nin yanında küçük bir kütüphane yap- A s Al z A M A N L A R 
teknik bakımından daha mükemmel tırmak da ihmal olunmamıştı. 
bir halde yetiştireceği, ve yeni lstnn- Davetlilere limoımta ve pasta ik- Ba aııll 
b 1 "tf · · · ·ıı ti d · · cıaheserin göslerme"'e koşacaktır. Bnynk bir servete mal olan bu emsals~z film,. Cnmhuriyet yr 

u 1 aıyesının mı e er arasın a ıyı ram edildi. ve saat 15,30 da törene ni- v 6mnnnsebetile ve fiyatlarda hiç bir zam yapılmaksızın gösterılmektedır. . 
ir ı-er almış olacağı söylenildi. hayet verildi. l lıAveten : FOX JURNAL dUnJ• hazadlalerl Bugün aaat 11 de matine _____ ,,, 

~--~ 

sinemaları 
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. 

MEMLEKET HABERLERİ 

Amasya baştanbaşa eski 
eserler hazinesi halinde 

Burada Ponllann, Arapların, Danişmendi, Selçuki ve 
Osmanlı Türklerinin bir çok kıymetli eserleri var 

Amasya (Anadoluda tetkikat yapanı 
9eyyar muhabirimizden) - Amasya 
kasabası mil.attan 4 bin sene evvel 
tesis olunmuştur. Bugün Amasya ka
lelerinde görülen mezarlar, mağaralar 
lnılattan 50 sene evvel Amasyada do
ian \•e Jeografya destirabon namile 
dört cilt coğrafya yazan Strabonun be
yanatına göre Pont krallarının mezar
larıdır. Bunlar 13 tanedir. Bunlardan 
h iç bırinin üzerinde kitabe görünmez 
ise de yalnız en meşhuru ve çok mü
%eyyen bulunan Ziyere yolu üzerinde
ki Aynalı mağara demlen mağaranın ü
zerinde bir kitabe mevcuttur. Bu kita
bedeki yazının halline henüz imkan 
bulunamamıştır. Fakat büyük bir hü
kümdar mezarı ve yahut Alisin büyük 
riıhbanına mahsus imiş. Amasya ta -
rihte bir çok kavimlerin eline geçmiş, 
Yedinci asrı miladide de &neviler za
tnanında Arapların eline geçmiş, tek
rar Rumlar tarafından istirdat edil -
to._iş, mezkur asır sonlarında Şam hü -
k~metine iltihak eylemiş ise de Eme
~'1 ve Abbasiler hadisesinde Amasya 
~ekrar Rum valilerinin tahakkümü al
tı;ıda kalmışt1r. On birinci asrı mila -
dıde Danişmentler idaresine geçmiş ve 
mezkur devletin merkezi idaresi ol -
tnuştur. 700 tarihinde de Yıldırım Be
l'azıt tarafından Türk arazisine ilhak 
edıtm· r A 
1 

ış ır. Amasyada Fontlar, rap -
l~r, Da~işmcntler, Selçukiler, Osman
he ar hüküm sürdüklerinden burada 
d" r devre ait eski eserler görülmekte -
ır. Bunlar tarafından yapılan cesim 

rna· 
tıp garalar, mezarlar, kaleler, saraylar, 
~z .ınedreseleri, timarhaneler, mühim 
n J nat ve mimari kıymeti haiz bulu-

an ca ·1 tnet rnı er Amasyaya ayrı bir kıy -
bir d ve~~ktedir. Amasyada mühim 
rıecı e kuttiphane vardır. Bu kütüpha-
tan e 2648 kitap vardır. Bunların 719 
ha~ı eski Türık harflerile, 703 ü yeni 

Amasyadaki tarihi mezarlardan biri 

1 7 si fransızca, 1 O u ingilizcedir. İçle
rinde çok kıymetli ve müzehhep eser
ler vardır. Amasyanın küçük bir de 
müzesi vardır. Bu müzede bazı eski e
serler olduğu gibi, yedi tane de mum
ya vardır. Bunların ıkisi çocuk mum
yası, beşi btiytik adamdır. Bu mumya
lar Selçukiler zamanından kalma ve 
tarihi kıymeti haiz bulunan Burmalı 
cami içinde iken seferberlikte oranın 
ambar ittihaz edilmesile çıkarılmış ve 
müzeye getirilmiştir. Etrafta pek çok 

tarıhi kıymeti bulunan eserler vardır. 
Şehre azametile yük ekten bakan ve 
haıap bir yığın halınde bulunan Kız
lar sarayı da ka) de şayandır. Amasya 
çok eski zamanlarda büyük bir me -
deniyetin merkezi imiş, bütün eserler 
bu hakikatin en canlı ifadesidir. erle, 140 1 arapça, 34 dil faris!ce, 

Eliziz en ~ ... iı-.h-im_ı_· skin 
mıntakası oldu 

Şi~diye kadar 7000 göçmen yerleştirildi, yeniden 
Yuz göçmen evi yaptırılıyor. Geceleri dt çalışılarak 

göçmenlerin işleri sür'atle bitiriliyor 
tı · den 20 vagon kereste getirtilerek is -

Güdü/de bir 
Köy yangını 
Yirmi dört ev hiç eşya 
kurtanlamadan yandı 

Güdül (Hususi) - Güdüle bağlı 

Tahta Örencik köyünde bir ihtiyar ka
dının ihmal ve dikkatsizliği yüzünden 
yangın çıkmış ve 24 ev kamilen yan -
mıştır. Köylüler hiç bir eşya kurtara -
mamışlardır. Tahkikata devam edil -
mektedir. 

Muşta imar faaliyeti 
Muş (Hususi) - Son seneler zarfın

da Muşta da hummalı bir imar faali
yeti göze çarpmaktadır. Şehir dahilin
de bozuk bir tek yol ve bir tek cadde 
bırakılmamıştır. 

Bitlis adile anılan köprünün beton 
olarak inşasına başlanılmıştır. Yakın

da köprünün inşaatı ikmal edilerek 
açılış töreni yapılacaktır. 

Muşta bir ortamektep açılmış \'e 
mektep müdürlüğüne tayın edilen M us
tafa buraya gelmıştir. Mektebin açılı ı 

büyük merasimle yapılmı~tır. 

Sivasta köylüye makine 
veriliyor 

Sivas (Hususi) - Zıraat müdürlüğü 

köylüye tohum \ e kalbur makineleri 
tevzi etmektedır. Tevzi edılen makıne

lerin istımali pratık bir ş kılde ko~ ]ü
ye öğretilmektedır. 

Havzada pancar mahsulü 
Ha\Za (Hususi) - Yeni vılm p n

car mahsuli.ı iyi verim] d.r. Köy -

Iümüzün imdadına yeti~en bu mal u
lümüzün tartı \ e tesellum işlerinde ele 
intızamla herek t edılm ı koy! u 
bı.isbütı.in sevındırncektır. 

Biga imamlarmm şikayeti 
Bıga (Husu i) - Buı da 19 im 

ve cami hademe~ı 'ardı . Bunla b s 
aydanberi aylıklarını alamam 1 r 1 r . 
Sıkıntı içinde kaldıklarından şikiıj et 
etmektedirler. 

Artvinde hayvan sergisi 
Artvin, Hayvan neslinin ü-

retilmesi ve islahı için büyük bir faa
liyetle çalışılmaktadır. Burada binlerce 
halkın ve köylülerin iştirakile bir hay
van sergisi açılmıştır. 

tac::yonda ambara konulmuştur. Bu ev- -----------·--.,,... 
lere son gelen 40 nüfuslu göçmen ka

l'u!a azi~. (Hususi) - Elazizde yeni ku-
ta 

1 
n goçmen köylerinde hızlı bir imar 

batini temine uğr~maktadırlar. \r~?e.ti var. Bu köylerden Bizmişen, 
llını e.tık ve Habusu köylerinde üçer sı
t ilrn· ılk okullar yapılmasına karar ve
lan ış, krokileri çizilerek inşaata baş-
cuk~ıştır. Bu mekteplere göçmen ço -

arı okulu adı konulacaktır. 
E1· · hali azız en mühim iskan mıntakası 

it\ hne gelmektedir. Şimdiye kadar 
lipu E\:li~ yabancı memleketlerden ge -
~ azız ve havalisine yerleşen yurd-

nu!~;ın. s~yısı yedi bine yaklaşmıştır. 
sene r ıç.ın . 750 ev kurulmuştur. Bu 
ı oo :e. Sıvrıce kazasında ve civarında 
inşa srı ev yapılması kararlaştırılmış. 
eld ata da başlanmıştır. Bu evlerin tez 
lca en bitirilmesi için vali Tedik Glir 
~en tedbirleri almıştır. Mersin -

filesi yerleştırilecektir. 
İskan umum müdürü doktor Ceva -

dm Elaziz iskan daıresinde yaptığı bir 
iki günlük inceleme bu ha\ aliye yer
leşen göçmenler için pek faydalı ol -
muş; ve, bir kaç ay evvel iskan mü
düriyeti kapı ında bekleşen binlerce 
göçmenin işi si.ır'atle ikmal edilmiş, 
şımdı bu havalide yer eşmenıiş tek bir 
göçmen kalmamıştır. 

Valimiz Tevfik Gür, 'ilayet sıhhat 
direktörü ve ıskan müdür ,·ekili Hik -
met Fırat, iskan daiıesinin yenı değı -
şen bütün rn murları ece saat 1 1 lere 
kadar çalışarak muteıakim muamelfıtı 
tasfıyeye ve bçmenlerin esbabı istıra-

Göçmenlerin dağıtıldıkları yerlerde 
çarçabuk müstahsil durumuna geçe _ 
bilmelerı için buyük bir gayret sar(e
dilmektedir. Kendilerine .şımdiye ka _ 
dar 150 pulluk; 20,000 kilo tohumluk 
ve 20,000 kilo yeyimlık buğday da _ 
ğıtılmıştır. 

Bu sene yerleşt rilip te hala havvan 
\'erilmemış olan göçmenler için • 1 oı; 
çıft öküz satın alınıp kendılerine ve _ 
rilecektır. 

Son olarak elen göçmenlerin i ti _ 
rahat j erleri te in edilerek kam\ onla 
Palu\ a nakledı m şler ve derhal ) er _ 
leştırı nışlerdır. 

Hasan B. Dlvor Ki: 

li b· n Bey - Bulunmaz 
ır Hmt kurr.aşı dostum, 

... Yemek pi irm j , ça
maşır y .. kamayı, 

... Ütü ütülemey·, d kiş 
dikmeyi bilen, 

- Komşunun kız n an 
mı bahsedıyorsun Hrı an 
Bey? 

- Hayır, damadından ı 

S:.yfa 5 

Gediz, Mendres ve Bakır 
çayında faaliyet başlıyor 

lcab~den keşiflerin yapılması için emir verildi, Ankara 
baraıında kullanılan makineler Gedizde de kullanılacak 

. Nazilli tohum 11lah istasyonu 
Izmır 2 7 (Husu • uh b' · · 1 . . . sı m a ırımız - Bır taraftan yeni inşaata ba lanır -

den) .- Başvekı.lın E~~ mı~takasında ken, öte taraftan Mendres y!tağının 
yaptıgı tetkıklerın tabu netıcesi ola - ıslahı ve Cella~ t ··1·· ·· k lm 
rak Gediz , M d go unun urutu ası 

. e en res mm takaların - ameli) esine ehemmiyetle devam edil-
d.a b,u' uk ~ır faalıyet başlamıştır. Na- mektedir. Sekiz ekspuvatör makinesin .. 
(ıa \ ekaletı. Gediz nehrile Bakırçay ve den üçü Tircni H h"" · k"" ·· -
küçuk Mend ·e h. . . n acı useyın oprusu 

1 s ne ırlerının sulama mevkiınden denize kadar uzanan kı -
tc atı etrafında es· sl b" k 'f a ı ır eşı ya - sımda Mendresin yatağını temizle -
~ı ına ını şehrimizdeki alakadarlara mektedir. Belevi köyü ile, Karagöl ve 
ıld mıştır. Ak '"ld d k go e e urutma ameliyelerine 

Pek yakında mütehassıs su mühen -
dislerılc baı aj mühendisleri İzmire ge
lerek faalı\ ete gececeklerdir. Ankara 
barajında kullanılan makinek!r ve in
~aat ak amı da Gedızdeki inşaat işle -
rınde kul anılacaktır. Gediz mıntaka
sınd kı u ama kanalları, Bakırçayın 

emı nme ı \"e Gedızin taşmasına 

manı olunn k üzere yapılacak tesisa
tın uç buçuk mil) on liraya çıkacağı 

tahmın ed lmektedır. 

Buı sada hava 
1'elı I ilı esinde 
Kullanılacak Lambalar 

H kın t mız uva kavusması ıçin de 
çalı ılmak ıı. Guı ultü ile mücadele
ye bu u' bır eh mm:;. et \'erilmektedir. 
Raclvo hoparloru ıle gramofon çal•n
ması menedılmiştir. 

Şehı ın bır çok \ C'ı lcrine hava tehli
kcsıne kaı ,ı kullanılabilecek maskeli 
lfımbalar konulmuştur. 

Erbaa - LAdik pcsta nakliyatı 
Erbaa (Husu i) - Erbaa ile Uidilt 

aı asında p J ta nakl') atı 135 liraya bir 

müteahhide ıhale edılmiştir. 
...,.. • ı • ...... • • .. • • • • "' • .. • • --·-w--

Son Posta 
..,.:==:•===============---------
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk ıazetell 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2S. 
i S TANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı Ye 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKiYE 1400 750 400 150 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2 700 1040 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adreı 

deği tirmek 2 5 kuruştur. 

Gelen evrak 11eri oerilmea. 

İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap içın mektuplara 1 O kuruıluk 
pul ılavesı lazımdır. 

Poıta kutusu: 74 1 lıtanbul 
Telgraf : Sonposta 
Telefon : 2020 3 

devam ediliyor. Denizden Cellat gölü
ne kadar uzanan sahada açılan ana ka
nalın f e) ezanından hasara uğramaması 
için bır tahk'm projesi hazırlanmıştır. 

Cellat gölunün suları denize döki.ıl
meğe başlanmıştır. 9 3 7 yılının orta -
sında Cellat gölü tamamen kurutul -
muş ol cak \ c bu geniş sahaya pamuk 
ekılecektir. 

Nazılli pamuk ıslah istasyonu tara
fından pamuk zürraına bu hafta mü -
him mıktard.l pamuk tohumu tevzı e
dilmiştır. istasyon direktörlüğü bu sa-

hadaki bütün pamuk tarlalarım kon -
trolune almı tır. Mı.i tahsılin fazla is· 
tihsalat yapab ime ı ıçin ıstasyon, h~ 
turlu yardımı yapmaktadır. 

t Hadiseler 
kar$ısınd .. -=ı-..... 

Sinema mevsimi 
E kıden seneyi dört mevsıme ayı· 

rırlarmış : 
İlkbahar. yaz, sonbahar, kış! 
Şımdı iki me\·sime ayırıyorlar 
Plaj mevsımi, sinema mevsimı. 

* Ya-;ınurlu günlerde en iyi şemsi· 
ye hır sinema çatısıdır. 

* 
Karagözde şu mısraı söylerler : 
cŞcm'a söndü, zıllü tasvir zaıl ol

du perdede.• 
Sınema için de ayni mısraı bir ke· 

limesıni değiştirerek söyltyebiliriz: 
cŞem'a yandı, zıllü tasvir zail ol

du perdede.• 

* Grcta Garbo beyaz perdeden se-
yircılere baktı. Saymaya başladı : 

- Acaba ne sa) ıyor. 
- Seyirciler arasında bulunan kea 

di mukallıtlerini ! 

* - Oyna) an filmin mevzuunu ni· 
çin pı ogramlara yazarlar ? 

- Sinemaya, sinemayı seyretmek 
için gelmiyen sevgililer sinemadan 
çıktıktan sonra okusunlar. diye!.. 

* Akıllı kız, ~azın ya dondurmacı ıle 
n nlanır. ' hut ta plajcı ile ... Kı ın 
da , komuı cu ile, ) ah ut ta sınema-
cı le. 

* İn anlar gaı ıp mahluklardır: 
PlaJ ıbi her taı afı açık, apaydın

lık ) rde çıı ıl çıplak dolaşırlar da ... 
Sıncma gıbı her tara(ı kapalı, kapka· 
ranlık )Jeıde gıyımlı dururlar .. 

IMSET 



6 Sayfa SON POSTA. 

EDEBİYAT RÖPORTAJI 

Şair ve romancılarımız bu sene 
bize neler okutacaklar? 

Orhan Seyfi, O sin an Cemal ve ~ali~ F a~ri önümüzdeki neşriyat mevsimi ı 
için neler hazırladıklarını anlahyorlar ..• 

önumüzdekl neşrıyat mevsimi zarfında 
tanınmış fl1r ve muharrirlerimizin ne
ler hazırladıklarını kendilerinden sor
duk. 19 ve 25 birlnciteşrin tarihli nusha
larımızda Numı Hikmet, Suad Den1ş, 
Sadri Ertem, Reşad Nuri, ve Fikret Adil, 
Yusuf Ziya, Nurullah At.aç, Etem İzzet ve 
Selli.mi İz7.et.1n cevaplarını yazmıştık. Bu 
ankete buctin de devam ediyoruz. 

Orhan Seyli: 
Sualimi ona sorarken Yusuf Ziya a

tı.l'dı: 
- Bilmiyor gi· 

bi ne soruyor • 
sun, işte her haf· 
ta bir Ak Baba 
her ay başı da bir 
~yda Bir hazır · 
fıyor derdiment. 

Fakat Orhan 
Seyfi bu kanaat -
te değıl. 

- Hazırlıyo · 
rum azizim, dedi1 

bir roman hazır • 
lıyorum. Tezi de şu: İnsanda manevi 
his dediğimiz hlç bi.rşey yoktur. Namus, 
şeref, kıbir, azamet, şefkat, merhamet 
daha bunlara benzer his dediğimiz hiç 
bir şey yoktur. İnsan maddi bir var -
lıktır. 

Bütün yukanda saydığımız gerek 
iyi ve gerek fena hisleri içinde bulun -
duğu sosyal vaziyetlerine göre değişir. 

İ§te bunu bir roman içinde müdafaa 
e tmek istiyorum .. Bir de şiir kitabı ha
zırlıyorum. Bi7.de şairler ekseriya, -40 
yaşlarına geldikleri halde 1 6 yaşında 
nasıl hissetmiş ve yamuşlarsa Q suret
le devam etmekte inat ediyorlar. Fakat 
kim diyor ki "40 yaşının bir aşkı, bir 
ihtirası, bir inkisar ve heyecanı yoktur. 
İşte bu şiir kitabımda ben bunları ver
mek istiyorum. 

O sman Canal: 
- Neler hazırlı~orsunuz? diye sor

dmn. 
-O da ne de · 

mek? dedi. 
- Yani gerel\ 

röportaj, gere1' 
roman, gerek hi • S'J:!':~~l<--

kaye, gerek piyes 
olarak neler ha • 

zırlıyorsunuz? 
- Röportaj de. 

nilen nesneyi ön· 
ce memlekette en 
çok ben yamıştım. Şimdi İstan
bulda bence yazılacak hiç bir taraf 
kahnadığından bu usul yazıyı terket -
tim. 

- Ya arada sırada yaptıkların ne? 
- Onlara röportaj denmez, ekseri -

ya yaz günleri kırlara, bahçelere, su 

Gönül 
Eğlendiren 
Kızlar 

(Kumru) namı müstearile kısa, 

bedbin bir mektup aldım. Henüz 
genç sayılan bir çağkla okluğunu 
tahmin ettiğim okuyucum, sıkı bir 
aile disiplini ahında yaşıyan zengin 
bir genç kızla tanışmış: 

•-Altı ay, b irbirimizi delice sev
d ik . Fakat garip değil midir ki, bu 
altı ayın üç ayı dar.gınlıkla geçti. Ba
zan ben. hazan o, basit bir sebepten 
hırçınlıklar ihdas ederek aynldık. 
Bazan o, hazan ben sulh kapılarına 
baş vurarak barıştık. Böylece tam 
altı ay geçti. Fakat son günlerde 
vaziyeti büsbütün değişti. Bana kar
şı daha oi!uk, daha lakayt dau-an
mrıl?a haf adı. N ha\ et bir gün· «Ar
tık aramızda hıç bir şey kalmasın, 

başlarına gidince zevkim için yazı -
yorum. Eski alışkanhk elim röportaja 
kaçıveriyor. Sen bakma onlara. 

Şiire gelince: 
- Ne diyorsun üstat, sen şiir de mi 

yazarsın? 
Osman Cemal (hay cahil hay) der 

gibi yüzüme bakarak: 
- Ne zannettin ya? diye ateşli a -

teşli söze girışti, ben eskiden şiir de 
yazardım. Hem de mizah ve heLel müs
tesna. Ciddi, hisst, garam1 şiirler do-
nattım. Hfila müsabakaya girsem değ
me şüarayı yaya bırakırım alimallah. 

- Allah a.şkına bir tanesini oku. 
-Olmaz. 
- Neden? 
- Neden olacak, ben neye yapıştım 

ise adaptesini çıkardılar. Şimdi bir de 
şiir okursam onun da adaptesini çı -
kanrlar. Sen zarar edersin. 

- Aldırma, zaten adapte onlarda 
başladı. Hala h~rıl hanı devam edi -
yor. Sen genç şairlerin asarına bir göz 
olsun atmıyorsun galiba. Korkma, sen 
hele birini oku. 

- Bir şiir dçin hatırını kıracak de
ğilim ya, al sana. Sade rica ederim, 
tashihini bizzat kendin yap. Bu camın 
koşmad.aki o gö:ıler kelimesini, ilk neş
redıkliği zaman öküzler diye çıktı idi 
de ithaf ettiğim hanım kız beni bir 
güzel payladıydı, aman bir yanlışlığa 
uğramasın dikkat! 

Vaadettim. Başladı: 
o gözler ah o cözlcr, 
Yaman silah o ıözler, 
Beni öldiiriiyordu, 
Geçen sahalı o gözler. 

O gözler yaktı beni, 
Bir öğle vakti beni, 
O gözlerin sahibi, 
Öksüz bıraktı beni. 

Üstat alt tarafının kusuruna bakma, 
unutmuşum derken ben şaşırmış kal
mıştım. Osman Cemal elhak zamanı -
mızın n€vzuhur şüarasına top athra -
cak kadar kafiyeli, vezinli ve manalı 
yazıyordu. 

- Ya roman? 
- Şimdi biraz kendimi ona verir gi-

bi oldum. Bu son bir buçuk ay içinde 
iki romanım tefrika edildi. Biri (Çin
geneler arasında), diğeri Son Posta -
da tefrika edilen (Aygır Fatma). 

- Bunların kitap halinde çıkarıl -
masını düşünmüyor musunuz'? 

Osman Cemal bazı gençleri taklit e
derek bir elini yeleğinin kol altına ge
çirdi ve cevap verdi: 

- Kriz mondiyaJ. monşer. Yani se -
nin anlıyacağın parasızlık. 

- Peki, yeni hazırladıklarm. 
- Gene Son Posta için şimdilik 

(Akşamcılar) adında bir roman hazır-

birbirimizi tanımış olmıyalım'.• de
di ve bir daha görünmedi. 

Şimdi büyük bir melankoli içinde 
kıvranıyorum, ne yapacağımı, nasıl 
hareket edeceğimi bilmiyorum. Ba
na nasıl bir yol gösterebilirsiniz?• 
diyor. 

* Okuyucuma konuştuğu bu genç 
kızın kendisine karşı ciddi olmadı -
ğını söyliyebilirim. Bu zengin genç 
kız. sevgisinde ne bir samimiyet, ne 
de bir hiisnü niyet ~ıyor .. Ancak 
macera hevesile hareket ediyor. Öy
le ki, bugünkü hayat hareketleri 
içinde mütenevvi bir ckur• kollek
siyonu sahibi olmak, öğünmek, ha
tıralar sahibi olmak meraklısı .. 

Bu vaziyet karşısında yapılacak 

en münasip hareket, itidal ile hare
ket ederek, bu macPı:-adan vaz geç
mek tir. 

TEYZE 

lıyorum. Romanın her yeri tamam, b ir 
derleyip toparlamak kaldı. Fakat son 
zamanlarda işi biraz haylazlığa dök -
tilin galiba, bitiremiyorum vesselfun. 
Maamafih bu (Akşamcılar) adını da 
değiştıireceğim ve bu romanda şimdi -
ye kadar hiç bir romancımızın yapma
dığı bir yeniliği de yapmağı düşünü -
yorum. 

Bana şimdilik müsaade. Naşitte bir 
arkadaşın piyesi prova ediliyor, oraya 
kadar gitmeliyim. 

- Ya piyes? Ya revü? Böyle bir şey 
hazırlıyor musun? Sualini işitmedi bi
le ... Arkadaş canlısı mizahçıımz koşar 
adım çıktı, gitti. 

* Halit Fahri: 
Uyanış idarehanesinde nihayet bu -

labildim. Beni görür görmez: 
- Anket mi, 

v~rmiyorum ar • , 
tık. Nafile yak .. 
l.aşma dedi. 

Oralı olmadım 

- Anket am. 
ma öyle her za • 
man yapılan cin • 
sinden değil, sua. 
limi bir sorayım 
da sonra isterse . 
niz söylemeyin 
cevabını verdim. 

Yüzü güldü. Ben de güldüm. Suali
mi dinledi. Şöylece karşılığını verdi: 

- Bir şiir kitabı hazırlıyorum. Adı 
(Sulara dalan gözler) neşredilmiş ve 
neşredilmem"ş son şiirlerimi ihtiva e -
decektir. 

-Ya, roman? 
- Bak onu yapacağım, fakat şairle-

rin romancılığa başlamalarından sonra 
yazılanlardan daha iyisini yazıp ya -
7.amıyacağımı hesaplamakla meşgu 
lüm. Buna müsbet cevap verir ver -
mez romanım hazır demektir. 
Romanım, bugünkü sosyetenin bazı 

hususiyetlerini gösterecek. 
Şehir 1iyatrosunun dram kısmı için 

Hanri Brenştaynden bir piyes adapte 
ediyorum. Fransada geçen sene bilyUk 
sükse yapmış. adı (Espuar) dır. Ben a
daptasyonumda. bizım Maçka, Nişan
taşı, Şişli salonlarının iç yüzünü ya • 
şatacağım. Oraların servet perdesi al
tındaki ıztıraplarını göstereceğim. Ya
ni cemiyetin bu cihetinin maskesini at
mış olacağım. 

Bu piyesi Muhsin bizzat istemiştir. 
Piyerlotinin (Bir Sipahinin romanı) 

adındaki eserinin tercümesini de bi -
tirmek üzereyim. 

Lfunartinin (Rafael) i basılmıştır. 
Kapağı hazırlanıyor. 

Dahası var. (Yayla yolundaki ağaç) 
isimli bir Anadolu piye~i. Birde Froy -
dizrn görüşilc Lenormand janrında bir 
diğer piyes hazırlıyorum. 

Şair Halit Fahri fevkala~ çalışı -
yor. Fakat şiirden yana çok az söyle
di. Bu ankete başlı) alıdanberi şairle -
rimizin meslek değiştirmekte olmala -
rından korkmağa başlamıştım. 

- Ya şıir? diye bir sual sormaktan 
kendimi amaladım. 

- Şiir mi? Evet aşikane şiirler ya
zıyorum azizim, dedi, yukarıdanberi 

saydığım işlerin, okumak, ve haftada 
yirmi beş saat okutmak, uyumak za -
manlannın haricinde bana bir vapur 
yolculuğu kalıyor. O zamanlanmı da 
şiire verdim. Bu evvelce zannettiğim 
gibi pek olmaz bir şey değilmiş. Dinle 
bak sana hayatımda ilk defa Ada \a
purunda yazdığım şiiri okuyayım: 

Yukarıdan aşağı okudu. 

- Yusuf Ziya uzun yaz diyor amma 
işte bu kadar çıktı. Gayri metre ile öl
çerek yazacak değilim ya. 

Ada vapurunda yazılan !;İirin ser -
levhası (Bir bakış karşısında) idi. Bu 
serlevha ile güzel Ada yolcularım ha
yalimde yanvana getirdim. Ve Ada va-

l 
purunda yazıldığına hayret etmedim. 

Kemal Tahir 

Tarihten Sayfalar: 

Mogolları Hıristiyan 
yapmağa kalkan Papa 

Papa bir heyetle gönderdiği mektupta Mogoll r• 
nasihat ederek dl;nyayı istilaya kalkışmamala~Jll 
istiyordu. Mogollar verdikleri cevapta " Allah ~·~ 
kötü milletleri mahvetmek için emir verdi,, dedılP 

Yazan: Turan Can 

Cengiz, Çin denizinden Karpat dağ
larına kadar uzanan koca bir Moğol 
imparatorluğu kurmuş ve ölmüştü. Ye
rine geçen Oktay da ölünce üç yıl ka-

1 dar onun karısı Kraliçe Torokin, salta-
1 nat naipliği yapıyordu. t 246 da Cen

gizin torunu Kuyuk imparator olarak 
seçilmek üzereydi. 

Romada oturup ta Avrupanın Hıris
tiyan hükümdarları üzerinde büyük bir 
nüfuzu olan Papa kendince parlak bir 
fikir düşündü: 

- Eğer dünyayı titreten şu Moğol
ları da hıristiyan yaparsam nüfuz ve 
zenginliğim biikaç misli artacak. İs -
lamlardan hiç bir korkum kalınıyacak. 

Dedi. 
1245 de Liyonda toplanan Konsil, 

.Moğolları hıristiyanlığa davet için ora
ya misyonerler göndermeğe karar ver
di. 

İki heyet seçildi. Bunlardan birinci
sinde dört kişi vardı ve İrandaki Mo
ğol ordusuna gittiler. 

Lehli Benova, Portekizli Loran ve 
J an dö Plankarbin adındaki üç kişilik 
heyet Bohemya, Silizya ve Polonyayı 
geçtiler. Lansisk şehrine geldiler. Ora
da MoJol adetlerini bilen bir adam on
lara : 

- Moğol kumandanları, hediye ge
tirmiyen adamları çadırlarına sokmaz
lar. 

Dedi. 
Halbuki papaslar, zaten dilenerekten 

geçiniyorlardı. 

Papadan mektup götürdüklerini söy 
leyince şehrin zenginleri ve başpapazı 
para topladılar. Kürkler verdiler . 

Papaslar, sırtlarında değerli kürkler 
olduğu halde yalınayak ve yırtık elhi
se1erle yola çıktılar. Günlerce giderek 
Kiyefe v ardılar. Altı gün daha Rus 
steplerinde gittiler, Moğolların h udut 
karakollarile karşılaştı-lar. 

İlk Moğol zabiti on1arı çadırına ald ı. 
Papaslar Papanın mektubunu verdiler, 
Fakat Moğol zabiti bu kargacık, but -
gacık yazılardan birşey anlayamadı O
ralarda Iatince bilen de yoktu. P apas
lann yanına kılavuz verdi: 

- Prens Batuya gidin. 
Dedi. 
Otuz dokuz gün yolculuktan sonra, 

Volga nehri ve Prens Batunun saravı 
göründü. Prens Batunun sarayından 

bir saat kadar uzakta bir çadır kurula
rak mic:afir edildiler. 

Ertesi gün P rens tarafından kabul e
dileceklerdi. Fakat ondan önce temız -
lenmck gerekti : 

İki ateş yakıldı. Ateşlerin yanına :ki 
mızrak dikilmiş, aralarına ip gerilmiş 
ve bu ipe eski kumaş parçaları asıl
mıştı. Papaslar iki ateş arasından ge -
çerken iki tarafta duran kadınlar birta
kım dualar okuyarak onların üstlerme 
su serpiyorlardı. 

Papaslar, temizlendikten sonra Fren 
sin çadırının önünde üçer defa diz çök
tüler. Kılavuz onlara şu emri verdi ; 

- Eşiğe sakın basmayınız ! 
Prrns Batu yüksek bir taht üzerine 

oturmuştu. Karılarından biri de yanm-

daydı. Yakın akrabası ve büyük d 
celi zabitler çadırın ortasındaki 
de oturuyorlardı. Diğerleri daha g 
deydiler. Erkekler sağda kadınlar 
da bulunuyorlardı. 

Papaslar Prensin önünde diz ço 
ler. Papanın mektubunu verdiler: 

- Bize tercüman veriniz ! 
Dediler. 
İstedikleri yapıldı ve sol tarafta1'1 

dıra misafir edildiler. 
P~panın mektubu 30 Mart 124S 

rihliydi. Bazı satırları şunlardı: 
cEy Moğol İmparatoru ve millet!' 

İsanın \ ekıliyiz. Sizi ve milletınizı 
Iamete götürmek için İsanın dinint 
reniniz. Size bu dini öğretecek o :ırı 
damları gönderdik. Hıristiyanları 
meyiniz. Yazıktır. Hay\·anlar bıle 1' 
di cinslerini mahvetmezler. Bütün 
sanlar sulh içinde yaşamalıdır. A. 
size o kadar milletleri ezmek için , 
verdiyse sız daha ilerisine gitın ') 
Zulüm etmeyiniz. Tanrı zulme 1' 
biraz zaman göz yumar, fakat v9 

gelince cezasız bırakmaz.> 
Başka bir mektupta da: cE) 11 

Hakanı! Sen Hıristiyan mısın? N , 

bütün dün) avı zaptetmeğe ka}kı .. t 
diye soruyordu. 

'k' kı,B' Batu papazların yanına ı ı 1' 
verdi ve onları kurultaya gönder · 
rultay yeni Hakan seçimi için Ge 1 

, 

toplanacaktı. Papaslar toplantıdcl!l 
ce yetiştiler. Seçimden sonra J<ıl 
pasları kabul edeceğini bildirdı. l< ol' 

Papasların üstleri arandı. BıÇ3 

mamasına dikkat edildi. 
Kuyuk onlara emretti : iJl ~ 
- Niçin geldiğinizi, ne isted 

bir kağıda yazıp bana gönderin. 
Başvezir -Çinkkay sordu: b~,O 
- Papanın sarayında Moğolca 

var mı? 
-Yok ... 
-Rusça 
-Yok .. 
- Arapça?. 
- O da yok... .. 1JIS: 
Birinciteşrinin onbirinci günu pi!_ 

vezir Çinkkay ile birçok katipler r;,ıt 
lann çadırına girdiler. ÇinkkaY 5~ 1J t 
yor, bir katip onun sözlerini bOı:;, ),,. 
Iatince ile anlatıyordu. Papaslar 
zıyorlardı . 

8 
.,.e-

Papaslar her kelimeyi ~azdıkÇorJll'* 
zirin adamları onlara tenbıh edı)' 
dı : . ltıl,sııl 

- Iyi anladınız mı? Yanlış 0 

h.' ıı6 a... ·ıe otl 
Hakanın Moğolca meklubU ı. tıri.J 1" 

arapça tercümesine Hakanın rnıı 
sıldı ve misyonerlere verildi. ıf J<a.ıı~ 

Daha bir ay kadar orada ve ~ 1°1 
misafiri olarak kaldıktan s0nr ,d 
çıktılar. .şııl 
Moğol Hiıkanından Papaya d) . 

mektubun bazı satırları şunlar 1 1ııııt1 
cHıristivan olup olmadığımı,, 5tet" 

~ ·ı e,. • bilir. Eğer Papa da bunu bı :ın dııe 
se gelip görebilirr Ben Tanrının ro; 
ni yapıyorum. Çünkü Tanrı at 
ve bize kötü milletleri mah\ 

11 
c;.-

emir verdi.> ::-ııra 



Şapka modelleri l 

Yukarıda sol • 
daki: Bu sene şap
kalara vualet 
koymak çok mo -
dadır. Resimde 
gördüğünüz si -
yah fötr bir tok
tur. Tepede sor -
guç gibi duran 
parça kendi ku -
maşından yapıl -
mıştır. Ufak bir 
vualet yalnız sol 
gözü kapaınak -
tadır. 

Yukanda sağ • 
aaki: Menekşe 
rengi fötr tok. 
Garnitür olarak 
yalnız sol tarafı -
na ayni renkte 
]diçük bir kuş 
konulmuştur. Bu 
sade ve güzel 
,(tok) yuzun 
gençlik ve taze -
!iğini arttırdığı 
j,çin (bayanlara 
bilhassa tavsiye 
ederiz. 

Soldaki: Pari -
sin meşhur şap -

k ıl pkı bahr" rı rin kasketine 
ac arından birinin güzel bir modeli. Biçim tı ıye ı e 

benziyor. Yalnız bahriyelilerin korde lasına mukabil, al~d~ bir ~~~ak 
eninde tüy geçirilmiştir. Bu tüyün i ki ucu kulakların uzerınde gorunen 

garnitürü teşkil etmektedir. 
Yüzün iki yanını örten bir vualet şapkanın şıklığını arttırmaktadır. 

p 

Dudaklar nasıl 
Krepsaten elbise Boyanmalıdır ? 

Evveıa dudaklarınızı iyice silip ku
rutunuz. Nemli dudaklarda ruj dur -

maz. . . ~v 
Sonra ruJun ın- l 

ce tarafile üst') :1 ~ 
dudağınızın ta - .. tCP 

bii hududunu çi -
ziniz. - Dudağı -
nız pek ince ise 
tabii çizgisini 
biraz aşabilirsi - • 
niz • sonra bu çizgi dahilinde dudagı 
dışarıdan içeriye doğru boyayı~ız. 
Fazla kırmızı istiyorsanız bunu dog -
rudan doğruya rujla, çok kırmızı iste
miyorsanız parmağınızla yaparsınız. 

Rujunuzun ucunu daima sivri bu 
Itındurunuz. Sivri olmıyan rujla du -
dağın hududunu çizmek kabil değil -

SON 

Genç kızlar 
Genç kızlar 

için sade ve şık 
bir akşam tuva -
Jeti. Çiçeklı taf -
ta, muvare, ya -
hut kalın krPpsa
tenden yap labi -
lir. Küçük vu -
varlak bir y~ka, 
kabarık kollar, 
hafif kloş bir 

bask ve kloş bir 
etek ile bu clbi -
se, sonbahar mo
dasının genç kız
lara uyan en gü -
zel modellerin -

den biridir. Bil -
hassa simlı par -
lak bir şentör, 
taşlı toka ve 
düğmelerle çok güzel olur. 

• • 
ıçın 

Saç tuvaleti 

Bu sene saç modasında büyük yem
likler var. Kesik saç yavaş yavaş unu
tulmıya mahkfun görünüyor. Koydu -
ğumuz modelde bütün saçlar (arkadan 

ve önden) tepeye doğru taranmış ve 
alından itibaren bütün tepeyi çerçe
veliyen bir bukle halinde toplanmış -
tır .. Bu kuvafür, çeneyi hafifçe sıvrıl
terek yüze incelik ve tatlı bir beyzilik 
verdiği için bilhassa yuvarlak yüzlü o

lanlara tavsiye olunur. 

Şık bir tayyör 

Londra, Birinciteşrin - Londrnnın 
emektar ve eski bir çiçekçisi olan Hen
ri Pen hatıralarını yevmi gazetelerden 
bırine anlatmaktdır. Henri Pen batı -
ralarını neşreden gazete şu satırları 
yazmaktadır: 

cÇiçekçi deyip geçmemeli, onlar a~k 
maceralarının bütün saibalarını takip 
ederler, kabaran günüllerin ,seven in
sanların dilsiz ve sessiz ilanı aşkları 
manalandırmasını bilen adamlardır. 
Onlar nev'ıma hemen herkesin malı -
remi esrarıdırlar. Bakın Henri Pen 
ba~mdan , çcn bir kaç grip vak'ayı na
sıl anlatmaktadır. Bız sözü Londranın 
d • erlı ç ç kçısine terkedıyoruz: 

- B r un ma ·azama Londranın en 
meshur tuccarlarından biri geldi. Hen
rı dedı Karımın bana karşı muhabbe
tinın sar ılmış oldu ·unu hissediyorum, 
onun kalb'ni kazanmak için, ilk za -
manlardaki aşk ve gram hayatı..'"llızı tek
rar yaşatmak arzusundayım, bunun 
için de çiçek göndermeğe karar ver
dim, sen her cumartesi mükemmel bir 
buket yaparsın, buketin içine de «sev
gili M. Jorjete• ibaresini taşıyan şu 
kartları koyarsın. 

- Muhterem efendim, dedim, ger
çi benım sözümün kıymeti yoktur nm
ma bu usulü ben doğru bulmam. gö
recC'ksınız, ılk hafta zevcenız çıçek -
lerden fevk iade memnun olacak, ıkin
ci hafta m mnunıyeti gene devam e -
decek, üç . .mcu hafta size yalnız teşek
kür etmek e ktıfa eder, dördüncü haf
ta ise: 

- Kocacığım parana günah değil mı? 
Bu iş ıçin yaptığın masrafı bana ver 
de kendime şapka alayım, der. 

Bizim zengin benim sözlerimi din -
lemedi. Aradan iki ay geçti, ben her 
hnfta verd· • ı sıparış mucibınce çiçek -
lerı karı ına gönderiyordum. 

Arad n uç ay geçtıkten sonra bızim 
zen ın tu c r bır gün purtelflş bana 
geldı. 

- Az z m dedi. Artık siparişi kese
lim. Sen n dAClı • ın çıktı. hatta daha fe
nac;ı o du, benım gönderdığim çıçek
leri karım meğerse sev ,ilisine yollu -
yormuş! ... 

Sövledi.im sözlerin vukua gelmış ol
duğunu görünce ben biraz gurur duy-

dum 
Tecrübeler;me nazaran şunu söyli -

yebılırım ki çiçek hediye etmek her 
zaman memn•miveti mucip olma1~ çi -
ç ·ı en iyi ' en m··nac;ip bir zaman-
da ve b'r ·· z ol rak hıç beklen -
rnro k b r hNr e Clmelidır 

G n b n b na şık bir bayan 
c c k b-ıh,.e ne 
dm H kı t n 
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fevkal.8.de güzel bir 'tahçesi vardı. Bu 
bayan sofrasını en güzel süsliyenler a
rasında açılan müsabakaya girmek ve 
nadide çiçeklerile bu müsabakayı ka -
zanmak istiyordu. 

Benim fikrimi almak istedi ben ken-. ' 
disıne: 

cSen sofranı tertip et, sonra (A) ve 
(B) işaretli iki mektup vereceğim. Ev
veli. (A) mektubunu açarsın. İçinden 
çıkacak nasihatleri tatbik edersin, son
ra da (B) zarfmı açarsın, onun içinde 
de söylediklerimi yaparsın .. 

Ben (A) zarfında çiçeklerin yerısını 
kaldırıp atınız, demiştim. O sözümü 
dinlemiş ve tatbik etmiş. Bundan son
ra açtığı (B) işaretli zarfta da cgeriye 
kalan çıçeklerin de yarısını atınız:;) di
ye yazmıştım. 

Madam bu öğüdümü de tuttu. 
Ve madam bu suretle müsabakayı 

kazandı. 
Bundan şu netice çıkar: İyi ve gü

zel süslenmiş bir sofra muhakkak fazla 
çiçekle olmaz. 

Gene bir gün bana bir genç müra -
caat etti ve sevgiliye gönderilecek çi
çeklerin nelerden ibaret olduğunu ve 
ne mana ifade ettiklerini sordu. Ben 
çiçeklerin mana ifade ettiklerini on -
dan öğrendim. 
Meğerse ıtır şahı senin için verem 

oluyorum, menekşe seni seviyorum, 
karanfil, gel evelelim, gül nişanlana -
hm, kadife çiçeği artık ayrılalım, ma
nalarına gelirmiş. 

Çiçekçilik te ben en sonra bunu öğ-
r ndim. 

Birdenbire 
J( eman çalınasını 
llnııtan hadın 
Güzel keman çalan bir İngiliz ka
nını bir ziyafete çağırıyorlar. Ziya -
tte kadından keman çalmasını rıca 

ıyorlar .Kadın bu ricayı kabul e • 
vor .. tam kemanı eline alıp bir par
) ı çalmıya ha. lıyacağı zaman bir -
nbire duralıyor .. ve bir türlü ne o 

p rçayı, ne de bir başka parçayı çala-

biliyor: 
- Keman çalmayı unutmuşum. 
Diyor. Evvela şaka yaptığını sanı • 

vorlar fakat sonradan kadmın şaka 
w ' 

vücu- yapma.clığı anlaşılıyor. 
Ora· O günden sonra da kadın gene ke-

JJI' dir. Bazı artistler bu işte kırmızı ka - rı} or 'e onu 
lem kullanmaktadırlar .. Fakat tabii bu, Ç k . ·· 1 b" t _ :>o lu; ormu . 

k 
·a l k do orıJıkna d .. ~r alyy~r. Ceket bele mıtr h 'z t 

Siyah krepsc.tenden yapılmış şık bir umumi bir aı e o amaz. a ar sımsı ı ugme enıyor. Belden a- d ~kşarn elbisesi. Robun yukarı kısmı Alt dudağa ayrıca hudut çizmek la- şağısı hafif kloş. Kollar - yukarı kısım- du def lık d 
Ond d zım değildir. Üst dudağı alt dudak Ü - larda _ boldur. Etek du··mdu .. z ve dar. an ırtına uL .......... : .. 

e tamamile bir sutiyen biçimin e- • k k h dir c··. b . zerine bastırarak agzın zı sı ıca a - Sol dikişte ufak bir yırtmaç bırakıl - sta 'e Y r 
· ogse gelen kenarlarına eyaz payınız. Alt dudak kafı derecede bo - mıştır. z nı n doktor p, z 

krep rnarokenden bir volan geçirilmi~· y:ınmış olur. .. b""t"" .. . • . . 1 - Hadi s nı h 
tir A k ı · parmağınızla ağzın ke - 1 'Thyyore u un guzellıgını ceplerıle dem 411 

· r a, bele kadar açıktır. Be ve Fazla ruJU d · d . . yakası veriyor. Küçücük, dik bir astra- Y 

kalçalar dümdüz vucuda yapı~ık. E • narından ortasına ve ı~a:ı an ıçerı- gan yaka. Büyük astragan cepler. Ken- C zeteci: 
tekler hafifçe bol. ye doğru iyice yayınız. Bılhassa ı:ılt du- di kumaşından kapaklar birer düğme - Doktor en· 

Rap ta siyah krepsaterdcndir. Kloıı .dağın yaı ,c;ı soluk,_ yarısı ~ı~ızı kal - ile ceplerin üzerine iliklcnmekte. B ı- vl n y z dıye- v 
ola ehemmıvet verınız. d · h d "d b" ·· .. rak •apılmıştır. Çok boldur. Genç mamasına ~ . . e sıya erı en ır sentor ve bu\uk 
"~ ort~ yaşta kadınların giyebilecekleri ı Hepsi bittikten sonra ruJa bıraz prır- b_ir metal toka var. Siyah eldiveı er, 
b r r-ı~·c; d" B"lh f .. tl 

11 
kl 1- vermek ;çin dudaklarınızı ısla - sıyah ~por ayakkabılarla çok şık bir kı-

l 
ır. ı ı:ıssa 7.a)' ı vncu u o- a ı ' • f t ı anla ya e o ur. 

ra çok iyi gider. ı tınız. 

ri not ett"rm : 
< 1eyd n muh 

} o)Ü \ T Ü 

l3u so \eri so; 

t n :> 

u 

rmış 

k 

he:> 'et man çalamıyor. 
g('ldigi Kadının. kc~disinw~c. h~fıza ve ~ek~ 

ıtibarile hıç bır degışıklık farkedılmı· 
lım ı 'or. Yalnız kemanı nasıl çalınacağını 

tamamile unutmuş olduğunu söylü • 

vor. 
- Alimler bu hadisenin sebebini ara,. 

m t•rmakla meşgul bulunuyorlarmış. ....................................................... --
z ndan kan gelmiş ve orada hayata 

lı gözlerini kapamış. 
Ertesi günü gazetesi şu serlevhayı 

n ıymuş: ccAhretten bir seıh> 
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Cumhuriyetten 
evvelkf ve sonraki 

spor hayatımız 
------... Jfo- ------
İdmandan sonra yıkanmak için 
Onyon klubün içindeki kuyudan 
ıu çekip üzerimize su döktüğü-
müz günleri uzak bir tarih olma-

sına rağmen habrlanm 

Yez•n.: Ömer Besim 

B" de spor hayatı Osmanlı impara
torluğunun son günlermde ~lamıştır. 
Fakat o zamanlar üç beş meraklının 
klüpleri hesabına yaptıkları faaliyet -
ten ileri gidemiyen. spor i§leri, cum -
hur"yet .rejimınin memlekete girmesile 
teş il tlanmış ve dört tarafa yapılan 
spor hareket en bugünkü olgun şek -
lini almış'tır. 

Bizde sporun tamamıle iptidai b1r 
şekilde yapıldığı devirleri ben de ya -
şawm. O zamanlarda spor namına çe -
kilen zorhıldan, rastlanan imkiiDSlz -
~lan burada saymakla bitimıek ka-

SON POSTA 

Güreş müsabakalarına 
bugün başlanıyor 

Pehlivanlar dün Tahsim abidesine çelenk 
koydular, Kara Ali bir nutuk söyledi 
merasimden sonra tertip heyeti son top
lantısını yaparak programı tespit etti , 

Pehlivanlara nasihat/arda bululnudu 

bil değildir. . 
Bir kaç heveskarm ortaya koyduğu Pehlivanlar Taksim abidesinin önilnde 

para ile yapılaı: ve ~çine o_~ do~durul~ .. ~edikod_usu haftalardanberi aürcn ı 
derme çatma bır minder uzerınde gu- buyuk pehlıvan güreşleri bugün .aat 
reş yapıyor zannile ben de itiştim. 14 de Taksim atadyomunda bat~Ya• "" 
Kadıköy sahasının keçiyolu tabir caktır. 

ettiğimiz, ebegümeçli, deve dikenli sa- Bu müsabakalara iştirak edecek o-

hasSınıklada ya~tık. tl .. b k. lan bütiin pehlivanlar dün saat 15 de . 
ır yüksek a ama musa a a - t b"ll 1 T k . . . 1 

da esaf 
. w t ak o omo ı er e a sıme gıtmış er, ve 

sın m enın sırıgı yere ya ırm - C h . "' . . 
suretile karışla ölçüldüğü, yüz metre- um urıyet abıdesıne çelenk koyrnuş-
lik yarışın hareket hattında çukur ka- lardır · 
zan atleti hile yaptı diye tekdir eden Orada, Tekirdağlı Hüseyin pehli
hak.em.lerle boğaz boğaza kavga edi - vaıun bir nutuk söylemesi mukaner
ien günleri unutmadım. İdmandan son- di. Fakat Tekirdağlı Hüseyin pehli
ra ~ ıkanmak için Ünyon .Klübün için- van: 
deki kuyudan su çekip üzerimize su - Bir günde on tane zorlu pehli
döktüğüm~z günl:ri uzak bir tarih ol- vaııla mindere çıkabilirim, fakat on ki
masına ragm n hfilfı hatırlanın. şin.in karşısına kurulmuş bir kürsüye 

dıkRa Akhmtgele çayırlat~a f_~tbkool da O) na • çıkıp lakırdı 8Öyliyemem. demiştir. 
.. ıza es ıgı gun şup oyna- 0 k ·· ı k k 

makt k ldık; . . . 
1 

ed" w. n\Jn nutu soy er en nut unun tu-
an ze\Y a · ı.~mıze ge m ıgı 1 w • • 

gün bütün hareketlere seyirci olmağı tu m.asından korktugunu ıtıraf etme-
bile çok gördiik. si j.izerine bu vazife Kara Ali pehliva-

Derbeder bir devrin derbeder sporu na verilmiştir. 
esasen bundan başka türlü olamazdı. J.(ara Ali : 
1923 de cumhuriyet hükfunetini idare - Evvel Allah, bu işin de hakkın-
edenler spor işlerimizi zapt.ı rapt al - darı geliriz 1 diyerek ortaya çıkmış, ve 'Kara Alt nutuk söylerken 

1 

tına almak, sporcuları da bir çatı altı- çok alkışlanan kısa bir nutuk söyle- .. k t hl" 1 . · .. k ed k 
na toplamak "çin spora el :koydular. m· ·r yu . or a pe ıvan an .ıştıra ece • 
M 1 m tt k" ··t d b · hizm ~t,ı • . .. lercır. cm e e e ı spora o e en erı et Bu merasımdcn sonra, bu gureşleTi .., .. .. . 
ed , fakat bır türlü · i esaslı ekilde t - d E . .. .. H lk . . C Eger kuçuk ortada tutuşmak ıste-

. . .. ertıp e en mınonu a evmın a- k hl" l k ele alrunıyan bır grup hükum .in u - v w • • yece pe ıvan r çı s , onlar da 

zatt 
w 

1 
d"" t 

11 
d galoglundakı bınasında toplanılmıştır. .. t' .1 kl d" ı ı e e or e s ı. . w • gureş ırı ece er ır. 

Uç bı:ıc günl" top u b. mesaı· he Or~da, pehlıvanlıgın es.kı dostu Bay B .. k 1 1 Tek" d w -ı r - . .. . a a gureşece o an ar, ı ag· 
kc · bi'r ga'-'e t afında toplayı\ r ı Cemal, ve Samı Karayel, gur çılere, 1 u:· . M .. 1 .. · K Al" " · l k .. hak . ı ' _.._useyın, u yım, ara ı, y rın 

T ·z ve d · st b"r yenin ort ya yapı aca musabakalar kında ıza- d. s··l M il A f h 
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Sporun vatanında 
neler gördüm? 

İngilizler Olimpiyatlarda iyiJı/.. ne!eıe: alamayınca hükümetf: sporl 
işlerini eline almasını, bütün genÇliği sıkı bir disiplin ile çalış· 
tırarak dünya ıampiyonları yetiştirmesini tavsiye edenler oldu. 
Buna verilen cevap ıudur: " Spor ingilterede bir sondur, hiç 

birşeye vasıta değildir! ,, 

Yazan : TUrklre gUlle atma rekortmeni irfan Şahtnbat 
Londra, 22 Binncite ric 

Bir İngilizi spora sürükliyen h-uv -
vet nedir? 

Geçenlerde bir Alınan ta ebe ıne ne 
için her gün kosup a adığım sordu -
ğumda mektep tarafından buna mec
bur tutulduğunu ve bir takını tesbit 
edilmiş derecelere v.aramad ğı takdir
de diploma almakta güçlük çekeceğmi 
büyük bır ciddiyetle söyledi. 

iBerlin olimpiyadında İngilizler fena 
;&0nuçlar aldılar. Bundan ulusal ba -
kundan müteessir oldular. Hükfımete 
spor işlerini eline almasını, bütün 
gençliği bilaka_)dÜ şart sıkı b"r disip
lin1e çalıştırarak dünya şampi5 onları 
yetiştirmesini tavsiye ettiler. 

Spor komitesinin ta' siyelere \ e ten
kitlere verdiği cevap şudur: 

cİngiliz gençliğini bir takım kanun
larla otomata çevirmek hakkımız de -
ğildir. Gençlik sporu :ze\ki için yapar. 
Yapb.ğı hareketlerden cıkan netice biz
ce düşünülmez. Spor İngilterede bir 
sonrlur, hiç bir şeye va ıta değildir. 

Memleketimiz gençliğinin vakit
lerini spor gibi mükemmel bir eğlence 
ile geçirmeleri dünya şampi~ on arı ye
tiştiremiyorsa, buna k r ı bir şey ) a-
pamay;ız.» 

Spor İngilt r de b"r ndur; h ç bır 
~ey.e vasıta değildir. Bu ıki c··n. ) e 
dikkat etmemiz lazımdır. 

Bütün İngilizler sporun k r kter, 
kaf:a "e vücudu mükemmel bir dere -
oeye g tirdiğini tabıi b "lirler; meınu -
r:iyetlerde spor.da ileri g"tmis olanların 
tercihi bu yümen değil midir? Fakat 
sporu karakteri yüks ur- . vücudu 
sağlamlaştırdığı için y p ıklarım h · ç 
bir zaman kabul etmezler. 

Yumurtasından çıkan bir ördek J av
rosu nasıl suya girer, yı.izmeğe çaba -
larsa altı yedi yaşına gelen bir İngilız 
çocuğu da eline geçen topla öyle oy
nar. Acaba sporu bir «İngiliz sevkil -
tabes· » olarak k bul e k çok anı-

vermemelerinde de bulabı 
Almanya - İngiltere maç 

tuz binkisi toplıyabildi. Çok 
A vustul") a takımının İngiltere 
tığı maçı kırk beş bin ki . ." 
Halbuki bir İngiliz liğ maç n 
denlerin adedinin seksan bine çıktığı 
çok defalar vaki olmuştur. Son üç sene 
zarlında İngiltere kupa finalini se re
denlerin mecmuu üç yüz elli b ndi ! 

Öyle ya, kendi spor ruhlarına uy ' 
mıyan, kendi spor telakkiler· e ) a .
b:ıncı kalan takımlarla çarp n nt 
üm"t edilebilir? 

İngiltere - İtalya maçında tak mıat 
sahaya çıkınca, ateşli bir İtal) an e • 
yirci, koca bir İtalyan bayrağını koşa· 
rak sahanın ortasına dikti. Va anpen et 
ufak bir İtalyan kitlesi bu hareketi al.
kışladı. Böyle spor ruhlu bir mı. etle 
müsabaka yapma spora ne f yda g ti'" 
rir? 

Spor komitesinin cevabında d'kkatl 
değer diğer noktada: cİngil"z pot1l 
zevki için yapar> sözüdür. 

Mademki İngıliz sporu ze\k
0 

iç"n ya" 
par, ne için spora ulusal bir e mmi • 
yet veriliyor? Ne için bir muh rcbe ne
ticesinden evvel önemli bir futbol maÇl 
neticesi rads oda söyleniyor? .. e çi.JJ 
dört beş genç \ eya yaslı b r ar a ge
lince spordan bahsediliyor? 

Oynanan her han i bir oyu da b·r 
hakem vardır. Oyuncular oyun · nun· 
!arına ria) et ed ek, hiç b ·r ç · · n ) o
la bas vurmadan çekisirler. 

Sarf edilen gayret aşağı m pe--
restlikten tız.:dedir. Kazan lan h r oytıll 
centılmence kazanılmı , ell 
her O) un centilmence kay be 

Hayatın diğer cephelerinde ) pılall 
hareketl€rin ekserisi kah spor fay daSlı 
kah 'J ükselme arzu u, kfilı şah A mell" 
faat düsunceleri ile yapıld w . \ bıl 
hedeflere v rılmak ·ç· d w u' ya 
çir · her yolun al eh w n bD." 
ra al ac k olur 
kin - i ..... .hıı ....... 

koyduğu iş cTürkiyc İdman C miyet - lhat vermi ler, ve d mislerdir ki: 1.unyla du eyrnEğan,Dv~ 1° d rı phe • . , . ıvan r ır. er ın r ) · d B F h · d 
len it ifakıru• m ydann getirdı. - Bugün, şebeke, yanı danışıklı t" d d"" b .. b l . . n, Y a rı 

S 
.. . w •• •• ın en onerse, u mu ra tı S B ş k t 

pordan b r menf beklcm den gureşler pehlıvanlıgı oldurmek üz re- ~ı- • k h kk h" b l k vı ay ' e en mute, 
ln eml 

. . . . . r~ etme a ·ına sa P u unm t - H k I · kl · k 
ya ız ~ t ~genç .. e hı et- dır. Bu gıdı le yakın bır zamanda peh- dır. em ın ver.ece rı r 
m ıç n tam hır amator olarak ç.alı - liv nlık ortadan kalkacak ve yerini jtir z kabul olu mıy ktır. kalın k olm y 
şanlar, on üç sene d varn eden faali - sirk varyetelerine benzeye~ sahte tu- B s.altına H mdi, Şerif, Ce gel, Ort h .ırnmliğini B y Cem l der- bir buçuk s tte k t'i net"ce v 
yetle ıle mernle tin r nklerin" ·çeri- t -l- b 1 kl b k k Halil, Sabri, Molla Mehm t, Molla uhte cd cektir. Onun nüreş harici s y- gu· e r uzatıl c ktır. 

. u ;,m~ra, ca ı azı· ara ıra aca tır. l . .. b 

de ve dışarıda şerefle t m.sıl et irdı er. H lb k' hl" 1 w t k Emrullah, brahım, Abdu el·m ve ma~a lüzum göreceği pehlivan ın ğ- Bu u tılı , pro ramın d \ mın• 
Bugün fertten ziyade kitle hareketi a u ı ~~ ıvan ~gı yaşa ~~ ' onu Etem pehlivanlar. ' 

o1mawa başlıyan spor i 1 rı en son ek- yaratan Turk pehlıvanlarma duşer. Bu . .. .. .. lup yıl ca~t~:· mAni olmıyac ktır. 
lıile Halk p t" · · i · il . . . iti\mrladır ki pehlivanlarımız için, da- Alı, Ahmet, Beykoylu Suleyman, Fakat butün kararlar, hekemler Bugünkü Güreşler 
ren Ve en O·~nr sısaınıftanyamalm :~çıne gıl k- nışıklı aüreslere girismekten kaçınmak Veli, Hurşit, Şükrettin, Manyaslı İb- hey' etinin .ekseriyeti olmadıkça knt'i- Bugün serbest güreslere ba 1 ntl'! 

er a an ıuır var ı . • . . h" U ka 1 O R h · · · ' k' olm.u tur. bir vatan ve namus borcudur. ra ım, n pan ı sınan, a mı ve yet kesbedemıyecektır. caktır. Bu güreşler, yirmi be r d I" 

Bugün cTürk Sporu Kurumu» adile Kıran kırana güreş yapmaktan kaça- Süleyman pehlivanlar da büyük orta- Bugün serbest güreşlere başlam- 'kadan üçer kısım olarak yapılacaktır• 
her gün bir parça daha ileri giden spor cak kadar yüreksiz olanlara tavsiye e- ya ayrılmışlardır. laatk, ve Cumartesi akşamına kadar Kısımlar arasında üçer dakika fası" 
varlığımızın yarını her zamandan da- diyorum: Rezil olmak .istemiyorlarsa, Çüreşçiler müsabakaya başlarlar- nil}ayetlendirilecektir. la vardır. • 
ha kuvvetlidir. güreşi bırakLp kendilerine, yüreksizle- ken, _halka isimleri, lakabları ve sik- Yağlı güreşler pazar günü yapıla- •Bir pehlivanın galip sayılabilırı~ 

Ömer Besim re, miskinlere uygun bir ili bulsunlar. letlerıle ayrıca tanıtılacaklardır. cak, ve bir günde bitirilecektir. için: bu üç kıliımdan ikisinde f ik gi.I" 

------------- Güreş minderi, korkak simsarların Neticeler de bittabi orta hakemi ta- Yağlı güreşlerin bir günde bitiril- re~mesi şarttır. 
lrlanda, Macaristan maçı değil, yüz batman yürekli yiğitlerin rafından halka bildiril~cektir. mesi için, pehlivanlar meydana tam sa- Kimler Gürqecek? 

yapılacak yerj.dir. Hakemler Kımler? at onda çıkarılacaklardır. Hangi pehlivanın hangi pehlivanlı 

lr 
Ye Türk pehlivanları yarınki (bu- Hakemlerin tesbiti meselesinde1d Başalb pehlivanlarının, sahaya çı- tutuşacağı şimdiden malum de i dit• 

landa mılli takımı 6 Kanunuev- k · d b k k b 1 k I ld D bl" h . d M ·w günkü) müsabakalarile bir daha danı- no taı nazarımız a nazarı iti ara a- ar çı maz aş ayaca · o an güre me- Bu cihet, pehlivanların sahaya çık Iı.ı• 
"ke e .

1 
ub ın şle ~lınl be. acar mı ı ta- şık\l güreşlere girişmemek ahdma baş- lınmıştır. Vakıa yağlı ve serbest gü- leri snat tam 12,30 da bitecektir. rından sonra çekil cek kur'a ilt> t yi~ 

ımı ı e eyne mı e ır maç yapacak- 1 kl k . 1 · hak ı · · ·· O ·· k _ı h 1 b"" ··k ı aY.aca ar deme tırl reşerın emen aynı zevattan mu- nu mutea·ıp, cer a uyu orta. edil ktir. Yani t adüfün b"r c ,e 
tır. Güzel temenni değil mi? rekkeptir. Fakat bu hey'ete seçilenle- güre,çileri tutu acaklar, ve sa t 11 de bu ün Tekirda-lı Hüseyinle '.\l ") f11 

Fen bahçe takımı Ankara a gitl .. Müsabakalar evvelce yazdığımız rin Ck~_erisi, .... hem .alaturka, ~em :er- müsabakalarını bit°rmi buluna kl r- yeh,\ivanı karşı karıya g t" ."e 
F b h ak C . gıb1, serbest ve yağlı olarak yapılacak- he!\!: gureş kuıdelerıne hakkıle vakıf dır. b"z, hem hu mü b kaların Jı 

en:r la 'çeÇat k ımı, ~m~rte 1 ve tır. kimselerdir. Saat 14 de, basaltı fin li tleri son sın1, n heyecan! sını eyret h 
~1az~kr. gun erı n kay.~ ve dn .. aragücü S b ·· 1 b b 1 J:lakemler: Gümrüklü Bau Cemal- güreslerini yapacak.lardır. d b ı e 

1 1 
maç yapma uzere un Anka- er est gureş ere, aş ve aşa tı d l M .;

0 
, 1 _ . . e ser est güres müsabak l 

h k 
. l d" pehlivanları gireceklerdir. en, su yo cu ehmet p h1ıvandan, Saat b de ıse, baş pehlıvanlar tu- ticesini, kat'ivete yakın b" 

raya are et etmıs er ır. K · .; Ya~h giireşlere baş, başalti ve bü- ara Cemalden, Bay Alıden, Hafız tuşacaklardır. ani mı~ nlnı•11?1 



( IP"k ) sme:lliUdlilii,\f 
( Melek ) sinema11nclaı 'rtı1MlWL:.-• 

İngiliz kralı (aslan kalbli) Rişar,lubrı.i orilda ~ıar_ Ba hi.· 
lansa kralı (Filip) in kız kardeşi (A- ber illerin• BerangeN ayrılır ve (Akl) 
lis) ile nişanlıdır. Fakat (Bişar) (Alis) önünde (Sa)A\wtdini Byyübl) .,e _.. 
ile evlenmek arzusunda değildir. Bu - getr. (Sa.JAbaMini Eyyübl) ıent ka • 
ııtm içın Eh'lisalip muharebelerine eit· dınm yaralanmD tedavisi içia _..,. • 
nıeğe karar veriyor. gibma götihilr. (Bipi') tanaua kW • 

(Alis) (Bişar) ı Marsilyaya kadar tarmlk için (Ati),. biaım eder 2st 
takip eder. Marsilyada askerlerin. Ji • iA Berqere'i bulama&. 
Jecekleri bitttğindeDı ~ devam 
edemeıJler... Nafti' tcrak Sant Jmım. 
önası prtile (Bişar) a Jar4ma teklif 
eder. (Bişar) kabul eder. Fabt-diiiih' 
IÜllıü yerine birisini gönderir. Ba a -
dam (Riş&r) ın kıJ,ıcını himil bulmı. 
Jlalktadw. (MarVlJa) .. ~ eı • 
~ wm (llilar), Masmı tamnn • 
--.. ~ bW tidm. r.amıede-
- ttıt eı., - blrlltte haıi>e git • 
~tem f!<IF. (BllU') --
--~. Biri (Alia), dtiet,'i J'taDt& 
~:-.!.~ karıSl ~
~~- ki1taede merasim yapna-

Türk~· 

Kaliente 
Meşhur komii (Şarli Şaplin) Fransızca sözlü film 
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Cumhuriyet on üç_ ıl evvel ilin edilmi 
o zaman 
mevkie 

Atatürk "Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal etti 
layık olduğunu asarile isbat edecektir ,, diyorlardı 

Boğazlar meselesi için Mon tröde toplanan murahhaslar 

Türkiyenin harici ğazlar meselesi etrafında çarpışan 
muhtelif gör~leri telif için Türk dip-

siyaseti 
Türkiye harici siyasetJinde dünya sul 

hüne büyük hizmetler etmekte devam 
ediyor. 

Montröde Türk diplomasisi büyük 
bir zafer kazanmıştır. Dünya ahvali -
ni.n aldığı gidiş hasebile Boğazların ye
niden aSkerileşmesini temin etmek za
manının gelıniş olduğunu vaktinde 
hisseden Türkiye, bu hususta kuvvetli 
bir esbabı mucibe göstererek alakadar 
devletlere müracaat, Boğazların tek -

r 

Çanakkaleye giren askeri bir köylü 
kızı kucaklıyor 

rar askerileştirilmesine müsaade iste -
miştir 

Emri vakılerle muaheclelerin 
bir taraflı ihlali usulünden bık
mış olan Avrupa diplomasisi Türkiye
nin bu tarzdaki müracaatini çok iyi bir 
tarzda karşılamış ve bunun üzerine bu 
Montrö konferansını toplamıştı. Kon
ferans Türkiyeye karşı beynelmilel ef
karı umumiyede mevcut olan tevec -
ciihün büyük bir ni.imayiş şeklinde te
zahürü manasını ifade eden bir takım 
hararetli nutuklarla açılmış ve Bo -

lomasisi tarafından sarf edilen büyük 
gayretler sayesinde ve fakat, pek u -
zun ve ehemmiyetli münaka.53lardan 
sonra Türkiyenin bütün istedikleri ka
bul edilerek ba..,c:Iangıçtaki teveccüh te
zahüründen daha parlak bir dostluk 
nüma~i içinde kapanmıştır. 

Bu suretle, harpten sonra, ilk defa 
olarak bir devlet tarafından muahe • 
delerin tadili talebi, alakadarların mu
vafakatlerini kazanır ve ayni zaman
da bu talepte bulunan devlete karşı 

büyük ve müşterek bir takdirkarlık 
gösterilmesine vesile veriyordu. 

Kültür hareketleri 
Türk dili kurumunun toplantısında 

okunan raporlardan bazı satırlar alıyo
ruz: 

Yeni Türk dil tezi, yeryüzünde kül
tür taşıyan bütün dillerde bu kültürü 
dünyaya yaymış olan, eski dedelerimiz 
Türklerin dilini bulmaktadır. Bunun 
neticesi olarak, yalnız Ural - Altay dil 
familyasının içindeki diller değil, İn
do - Öropeen ve Hamito - Semitik de
nilen dil grupları dahi ana Türk dili
nin birer lehçesi hükmüne geçiyor. 

Biz, dil dünyasında bu yeni güneşin 
ilk ışıklariyle aydınlanmak .bahtiyarlı
ğına ermiş olduğumuz için çok mesu
duz. Önümüroeki yıllarda yapacağımız 
çalışmalarla bu yüksek ilim hakikatini 
bütün dünyaya, inkar kabul etmez bir 
surette, ispat için bütün mate.riyelleri 
toplamaktan geri durmıyacağız. 

Bu yoldaki çalışmalar için, Kültür 
Bakanlığının yüce gayretiyle yeni bir 
eleman daha kurulmuştur ki o da An
kara Üniversitesinin Tarih, Dil, Coğ
rafya fakültesidir. Fakültedeki yerli 
ve yabancı değerJi çalışma arkadaşları
mızın verimlerinden de faydalanarak 
önümüzdeki yıllar içinde daha sıkı ve 
daha geniş yolda ileri yürüyeceğiz. Öy
le umarız ki, birkaç yıl sonra, sayın 
Kurultay arsıulusal bir dil kongresi 
halinde toplanacak ve bütün dünya len 
güsitle.ri yeni Türk dil teorisinin orta
ya koyduğu yüksek hakikat önünde, 
Türklüğün, asri medeniyet seviyesinin 
fevkine doğru, yükseldiğini tasdik ede· 
cektir. 

Ordu Çanak kaleye girerken 

'

r-
Atatürk 

Cumhuriyeti Türk gencıne 
emanet ediyor 

Atatürk diyor ki : 

Bugün vciııl olduğumuz neti 
ce, aaırlardan beri çekilen milli 
musibetlerin intibahı ve bu aziz 
vatanın her köfeaini •ulayan 
kanların bedelidir. 

Bu neticeyi Türk gençliğine 

emanet ediyorum. 
Ey Türk gençliği, birinci vazi

len, Türk iıtiklalini, Türlı Cum· 
hariyetini ilelebet, muhafaza ve 
müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve iatikbali· 
nin yegane temeli budur. Bale· 
mel aenin en kıymetli hazinen· 
dir. latikı,alde dahi •eni ba hazi· 
neden mahrum etmek iateyecek, 
dahili ve harici bedhahların o· 
lacalıtır. Bir gün utiklal ve cüm-

huriyetini müdafaa mecburiyeti· 
ne düıer•en vazifeye atılmak 
için içinde bulunacağın vaziye· 
tin imkan ve ıeraitini düfiinmi
yeceksin! Bu imkan ve ıerait, 
çok ncimüaait bir mahiyette teza
hür edebilir, iıtikliil ve cümhu
riyetine kastedecek düımanlar, 
bütün dünyada emsali görülme• 
miı bir galibiyetin mümeHili o· 
labilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zaptedil
miı, bütün teraanelerine girilmif, 
bütün orduları dağıtılmıı ve mem 
leketin her köıesi billiil ifgal e• 
dilmiı olabilir. Bütün bu ıerait
ten daha elim ve daha vahim ol
mak üzere, memleketin dahi
linde iktidara aahip olanlar gaf
let, dalalet ve hatta hiyanet için
de bulunabilirler. Hatta bu ikti
dar sahipleri §ahsi menlaatleri
ni, müstevlilerin siyasi emelleri
le tevhit edebilirler. Millet lak
rü zaruret içinde harap ve bitap 
dü§mÜ§ olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlôdı! lı
te bu ahval ve §erait içind.e dahi 
vazifen Türk iatiklôl ve cümhu
riyetini kurtarmaktır! Mühtaç 
olduğun kudret damarlarındaki 
aail kanda mevcuttur. 

Atatürk Dil Kurultayına iştirak eden ecnebi diJ alimleri arasında 

Türk ordusu 
I 

miyetli bir mevkie sahiptir. 
Kara, ~niz ve hava kuvvetlerimiz her Tür'K ordusu daha bınıdan ~k e 

cumhuriyet yılında bir kat daha kuv- ,Atatürk: . 
vetlenmektedir. Son iki yıl içinde ha - , - Hedefiniz Akrleniı.dir. Ileri! 
va kuvvetlerine büyük bir ehemmiyet Emrini verdiği zaman bu emre 
verilmiştir. Kuvvıetlerimiz hiç dur _ ,etmiş ve Afyondan İzmire kadar 
madan arttırılınaktadır. ,yerlerdeki bütün düşman kuvvetl 

,hiçe sayarak on günde Büyük Ön 
Son zamanlarda yapılan askeri ma- . . . ı· · t" 

v • • • ,emrını yerme ge ırınış ı. 
nevralar ordumuzun degerını bır de~ , Bugünkü ordu gene o zamankı 
daha göstermiştir. Cumhuriyet Tilr - dunun temiz kanını taşıyordur. 
ldyesinde ordu, yıkılmaz bir kale ha - Ordumuz Türkiye Cumhuriyetim 
line gelmiştir. Türk kumandanı Türk , oe karşı koruyan ve koruyacak ola 
neferi dünya aslrerliği arasında. ehem- varlıktır. 

Atatürk, askeri manevralarda 

Manevralara iştirak eden bir süvari kolumuz 

Do nanmamıza mensup torpitoardan iiç ta nesi 
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Cumhuriyetin on üç yıld~ yaptıkları 
Türkiye Cumhuriyeti bu müddet zarfında gösterdiği kudretli 
varlıkla işgal ettiği mevkie liyık olduğunu bihakkın isbat etmiştir 

Başvekilimiz İsmet İn önü nutuk söylerken 

Türk demiryolları 
Türk demiryolculuğu da cumhuri -

Yetle yaşıttır. İlk önce Anadolu - Bağ
dat demiryolu satın alınmıştL Bu köh
nemiş bir halde bulunan hat az za -
ınanda tamamile yeni bir hale getiril
di. :Sundan sonra yeni inşaatla ve ye
ni satın almalar başladı. Cumhuriye -............... ____ _ 

Madenler 
Memleketi· 

Oliz<le zengin ma .. 
denler vardı. Bu ma 
denlerin bir kısmı 
bilindikleri halde iş 
letilıniyorlar, bir kıs 
n:ının mevcudiyeti 
bı~.e bilinmiyordu. 
liukumet maden işi 
ne de ]'azını gelen 
ehemmiyeti verdi 
Zonguldak kömür 
madenleri munta • 
ıarn bir surette işle 
tilrneye başlandı. u. 
zun zaman muattal 
kalınış olan Ergani 
bakır madenleri i -
Çin bir şirket tesis 
edildi. Hükumetin 
de iştirakile tesis e
dilen bu şirket yenı 
te:-;isa t vücude getir
di. 

.. Petrol arama işi 
sur'atle ilerledi. Mü 
teftede bulunan pet 
ro} madenleri çok 
ze · ngındir. Araştır -
tnalar durmamıştır. 
Marlen arama he -

,,_... -

,.,, ) c 

.2 (' 

tin bu on üçüncü yılına kadar Anado
luda satın alınmadık bir tek hat kal -
madı. 

1 haziran. 1924 de elimizde ancak 
1378 kilometrelik bir hat varken bu
gi.in bu hat 9000 metre uzunluğa çı -
karılmıştır. 

Yetleri memleketin J...,.------
her tarafında çalış- ·· t 
:tnaktadırlar. [Jemiryollarımızın seneden seneye artışını gos eren grafik 

Türk sanayii · 
-----~~~-~~~ 'I'ürkiyede sanayi hareketleri her 

cumhuriyet yılında bir kat daha art -
°:aktadır. Cumhuriyetten evvel sana
Yı namına bi-r kaç el tezgahından baş -
~a ~ir :ı:y~ ~alik değildik .. Fakat cum-
.urıyetın ılanından sonra kurulan fab

rikalar memleketimizi tam bir sanayi 
memleketi haline koydu. Son senelerde 
Y~~ılan Kayseri kombinası, şişe ve 
kagıt fabrikaları artık Türkiyeyi başka 
:tnemJeketler sanayiinin müstehliki ol-
~-~k va~iyeti~d.c~ tamamile. ~u~t~rdı. 
'I'~~k ı:nt:h~ndısının idare ettıgı, ıçınde 
k uı k ışçı~ın!n _?al~tığı Türkiyede çı -

r-

C um huriye fi n ilan 
edildiği gün 

Atatürkün Meclis 
kürsüsünde verdiği nutuk 

Bundan on üç yıl evvel Cumhu
riyet ilan edilmiş, Ulu Önderimiz 
Atatürk Cümhurreisliğine seçilmiş
ti. Cümhurreisi seçimini müteakıp 
söyledikleri nutuktan bazı parçalar: 

«Muhterem arkadaılar; mü
him ve cihanıümal hadisatı lev
kalô.de karıısında muhterem mil 
let~mizin teyakkuz ve intibahı 
hakikisine bir vesikai kıymettar 
olan tefk:latı esa.iye kanunu
muzun bazı maddelerini tavzih 
için encümeni mahsus taralın
dan heyeti celilenize teklil olu
nan kanun layihasının kabulü 
münasebetile Türkiye devleti
nin; zaten cihanca malum olan, 
malum olması lô.zım gelen mahi
yeti, beynelm:lel marul iinvanile 
yadedildi. Bunun icabı tabiiıi ol 
mak üzere; bugüne kadar doğ
rudan doğruya mecliıin riyaıe
tinde bulundurduğunuz arkada
fınıza ila ettirdiğiniz vazifeyi 
Re:sicümhur ünvanile gene ayni 
arkadaıınıza, bu aciz arkadatını 
za tevcih ediyorsunuz. Bu müna-
sebetle, ıimdiye kadar hakkımda 
izhar buyurduğunuz muhabbet 
ve samimiyet ve itimadı bir dela 
daha göstermekle yüksek kadir
ıina•lığınızı İ•pat etrnif olııyor
.,,nuz. Bundan dolayı heyeti ce
lilenize bütün samimiyeti rııhi
yemle arzı lefekkürat ederim. 

«Elendiler; asırlardan beri 
ıarkta mağdur ve mazlUm olan 
milletimiz; Türk milleti hakikat
ta meltur olduğu hasailden mu
.arra telakki ediliyordu. 

((Son senelerde milletimizin 
lilen gösterdiği kabiliyet istidat 
idrak, kendi hakkında a~izanJ~ 
bulunanların ne kadar gaf il ve 
ne kadar tetkikten uzak zevahir 
perest inıanlar olduğunu pek gü 
zel ispat etti. Mü/etimiz haiz ol
duğu evsal ve liyakatini hüku
metinin yeni ismile, cihanı mede 
niyete daha çok suhuletle izhara 
muvallak olacaktır. Türkiye 
Cümhuriyeti, cihanda İ§gal etti • 
ği mevkie lôyik olduğunu asari
le ispat edecektir. 

«Daima, "'.uhterem arkadaı
larımın ellerıne çok samimi ve 
sıkı b 'r surette yapışacak, onla
rın fahıslarından kendimi bir an 
bile müıtağni görmiyerek çalı
facağım. Milletin teveccühünü 
daima noktai sitinat telakki ede
rek hep beraber ileriye gidece
ğiz. Türkiye Cümhuriyeti mes'ut 
muvallak ve mazaller olacak
tır.» 

arılan ıptıdaı maddeleri kullanan 
fabrikular memleketin refahına doğru 
atılan en kuvvetli adımlardır. 

Kayseri kombina sının göriiniişü 

Türk kızı ve Türk kadını her 18 hab erkek ribi çalışmaktadır. 

Bugünün Tür.Jı kadını 
Cumhuriyetten evvel kadın cemiyetin tikte okuyor, birlikte yükseliyor. 

hiçbir hak vermediği bır mahlfık adde- Hayatta kadın erkeğin yaptığı her 
dilirdi. Kadın daima mahkfun vaziyette ~ yapıyor. Hütkfunet dairelerinde, hu
idi. Ailede kadınım sözü makbul değil- sus! müesseselerde kadın memurlar er
di Muhakeme kadın şahadetini mu • kek memurlarla ayni şerait dahilinde 
teber tutmaz.dı. Bu garip telAkkiler . . .. .. . 
Cumh · t k d d tm' ı· çalışıyorlar. Kadın ışçıye butun fabn-

urıye e a ar evam e ış ır. . 
Türk kadını ancak cumhuriyet dev- kalarda rastlıyoruz. Kadın ış hayatın-

rinde kadınlık haklarına sahip olabil - da olduğu gibi siyasi hayatta da kcndi
miştir. Kafes arkasında oturan ve in - ni gösterdi. Cumhuriyet kadını intihap 
san arasına çıkamıyan kadına bugün- hakkını haiz olduğu gibi. İntihap edil
kü hakkını cumhuriyet vermiştir. Cüm mek hakkını da haizdir. 
huriyet devrinde kadın kadınlık şere
fine Iayik olacak bir şekilde hem evi
nin kadını oldu, hem de iş hayatın

da erkekle birlilkte çalışmıya başladı. 

Mektepte kız, mektepteki erkekle bir-

Belediye meclislerinde kadın aza var 
dır. Son intihapta birçok :yerlerden 
kadın mebuslar çıkarıldı. Cumhuriyet 
devrinin Türk kadını medeni bir cemi· 
yetin kadınıdır. 

Cumhuriyet adliyesinde bir mahkeme heyeti 

Türk adliyesi 
Cumhuriyetin on üç yılında adliye

mizde birçok ileri hareketler olmuştur. 
İlk adımda Adliye otoritesine kar§ı ya
pılan ecnebi müdahaleleri kaldırılmış
tır. 934 senesinde hiç manası olmıyan 
şer'i mahkemeler lağvedilmiştir. Bun
dan sonra medeni kanunu mliteakıp 

te büyük ehenuniyeti hail olan borçlar 
kanunu, Ticaret kanunu, Hukuk usulii 

muhakemeleri kanunu, ceza kanunu, 
icra ve iflas kanunu bırer birer tatbik 
sahasına konulmuştur. 

Son yılda kabul edilen meşhut cü -
rümler kanunu ile adli iılcr bir k<ıt dn· 

ha mükcmmelle~tiri ımiş .oldu. 

Bu kanun mahkemeleri bunaltan iş
leri hafifletmiş, suçluları deılınl ceza
landırmakla hakkın en birinci tımuru 
olan slirati lemin etmiştir. 

Kamın daha çok yenidir. Zaın:ınla 

ve tatbik edile edile iyi ve fena taı f
ları daha iyi anlaşılacak ve ihtiya~ lus
.sechlirse ıslahı yoluna giıdilecekt ı F' ı
kat muhakkak olan birşey varsa bu lrn

nun Adli) e mekanizmasına 'enı b r 
hı.l \ t rdıgi. ağır işleyen makin ) ı h. k 
\ c adaletin menfaatine sü;ratkncl ·d gi

clu 

Daha .şıındi.den vukuatta malı i.ıs b.r 
azalnın gciri.ilm İ.İ!jf ür. 



Otobüs - Tren , acıklı inbbalan 
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Göze dair 

J ya 
•o el a a o u 
Aralarındaki münas~beti ifşa edeceğini söyliyerek 

patron.u?u tehdıt eden Rozita aylarca 
kendısı.nden para almış ve nihayet, olanı 

bıteni mahkemede anlatmışhr 

---Zati 

- Meşhur b'r hokkabaz varmı~, adı ı -Hazret, dedi, bu kutuyu bana .ka-
Zati Sungunnus.. ça satarsın? * 

- Ben meşhur hokkabazb.rm bin -

lercesini gördüm.. 

- Nerede? 

- Nerede olacak şurada burada .. 

- Aınıruı. bu Zati Sungur öyle a -
daın ki, kocaman iskambil kağıtlarını 
0Une alınca küçücük yapıveriyor. 

- Bu da bir şey mi? Karım eline bir 
on liralığı alıyor. Biraz sonra bir de 
bakıyorum; beş kuruş oluvermiş. 

* Erkek eve geldi. Hiddetle odaya gir-
di · Rarısına bağırdı: 

- Bu para\anın arkasıııa bir erkek 
saltlanuşsın .. 

- ~ereden biliyorsun? 
- Duydum. 
llaravanı açtı, erkeği gördü: 
- Bu ne bu? 
tadın güldü: 
- liokkabazlık! 
- Nasıl hokkabazlık? .. 

l:fJ.-::- .~ati Sunguru seyıederken gö: : 
n U§tuk ya, işte onun yaptığının aynını 

Ptıın! 

* Zati Sungur, saate tabancayı attı: 
- Mühim iş! 

ı~; .liiç te mühim değil.. Biz daha ne
nı gördük. 

- Nelerini gördünüz? 
- Meteliğe kurşun atanlarL,, 

liak·ın maznuna sordu: 
- Rarını k sip iki)e ayırmışsın? 
- T krar b'rleştirecektim. 
- ????? ... ta; Zati S urdan gördüm.. O da 

bitı ın. kesip k J e -ayı ) or, sonra da 
yordu 

* boş bir kutudan bir kız 
k nın b ı i yanına sokul-

Arkadaşıma rastladım: Pantalonu, 
ceketi kömur tozu iç'ndeydi. 

- Yahu bu ne ha', kömürcülüğe mi 
başladın? 

- Yok canım .. Basıma geleni sor -
ma· karımla beraber Zani Sungura git-

' 
miştik. 

Zati Sungur eline mukavva bir bo-
ru aldı. Eski mendilleri borudan ge -
çirdi. Mendiller yenileşiverdiler. Bu : 
nu yaparken de eski ceketlerin, eskı 
pantalonların da soba borusundan ge
ç'ri mek suretile yenileşeceklerini söy
led . Karım buna dikkat etm~.. Eve 
gelir gelmez de benim ne kadar ceke
tim, ne kadar pantalonum varsa hep
sini bir soba borusunun bir tarafından 
takmış, öbür ucundan çıkarmış. 

* Zati Sunrrur, ördekleri saklarken, 
bir erltek gözünü Sungurun yanın -
dakl kızlardan ayırmıyordu; kolunu 
dürttüm: 

. Piliçlerle aiakadar olduğun ye -
ter, dedim, b raz da ördeklere bak! 

* Bir çocuğa rastlad m; burnu şişmiş, 
kocaman olmuştu: 

- Bu hal n ne? 
Diye sordum, çocuk cevap ve:di:. 
~ Hokkabaz Zati Sungura gıtmış -

tik hokkabaz burnumu sıkıp burnum
da;1 para düsünnüş+ü. Eve gelir ~el -
mez babam da ayni şeyi yapmak ıste
di. Burnum bu hale geldi. 

* _ Şu ho kabaz amm:ı .da marifetli 
ad m. Mend ilerin rengını ne de ~ -
buk değiştir vor. B z evvel mavıy -
ken kırmızı yapıverdi. . . 

_ Karım ondan daha mar fetlidir. 
S çlan siya} k n, b'rdenbire sarı yapı-

ver yor. 

* _ İyi ki Ahfeş burada yok?-

- Niye? 
==-

~debi Tef ·ikamız: Bilô.numara -
A 

liı f. 

l{ışt 
Bar 

Yazan: Mürdüm ~ezzet Yenice 

Duramazd ' doyuramazdı kalbini bu 

ate~ .. 
- Oh Nahit! .. _ _ 

.a . 
trıaar kelimesi üzerinde durakladı. Bel 
hu ' baktı, baktılar .. Bakıştılar.. Kimdi 

erkek? O A k d' . '1 . , o, ta en ısı .. 
l) Urdu cama kedi. Güldü BelJna .. 
)\~~ak ~rından d~t.ü bir g_ül. O .?~.l d~~ 
o. ı hır agacın gülü. Agaç guluydu 

L ~ah t .. · d" Omuzlar yukarı Qaş gorun u ... 
ıda .. 
ına! 

do ac::tı A vın.mayı, Asyayı, 

Am ikayı, Avustralyayı .. 
hen ne uydu ağustos böcek

kanu rnevvelin on ikincı günü 
ı 12 d, kika 23 saniye 36 salise 
k elc>n seslerı .. 
u. durdu kalbi Bc1manın! Aşk, . - • 1 ; ,.~ı.tii iistüne . 

Dört tarafında dört aşkın dort turlu 
ıziırabını çeken genç kız cımbızla her 
teli teker teker yolu~u.ş k~şl~rmm 
yerine bir sürme batonıle yem bır kaş 
çekti. 

- Nahit! .. 
-Belma! .. 
Göz göze geldiler.. Bir anda gönUl-

leri birleşti. 
Nahit söyledi: 
_ Seviyorum. Bir tramvay tekerle-

ği nasıl raya bağlıysa, nasıl tekerlek 
bir bir an raydan ayrılmazsa, b_:n de 

.. le b gw lı kalmak, aenden oylece sana oy 
ayrılmamak istiyorum. 

_ Ben de Belma · · • 
Dedi Nahit .. . 
_Ben de öyle.. . . 

0 11
nda a\~ pfrnpc;in aroma !-1aklani!ı. 

Göz - Görülmesi l.azım gelmiyen 
şeyleri de gören uzuv. 

Gözcü - Kıskanç kocaların, karıla
rının peşlerine taktıklarJ kimse. 

Göz mütehassısı - Göz sayesinde a
partıman sahibi olan adam. 

Göze girmek - Etek öpmek, el öp
mek sayesinde elde edilen şey. 

Göz boyamak - Kadınların pudra, 
allık sürmelerin.n; dudaklarını, saçla -
rını boyamalarının neticesi. 

Gözden düşmek - Mahvolmak, bir 
daha belini doğrultamıyacak vaziyete 
gelmek. 

Şehla göz - cŞaşı göz> tabirinin na
zıkfıne bir surette söylenilmesi. 

Göz çıkarmak - Kadınların, yeni 
manto yaptırıp komşularına gitmeleri. 

Göz dağı vermek - Şimdi seni u -
macıya veririm, demek. 

Göz kulak olurum - Bu sözü, iş a
rıyan kimseye söylerler .. İşim yok ta 
senin için taban mı tepeceğ.m? Ma -
nasına gelir. 

Göz ağrısı - Ni .anlı, karı, sevgili 
manasında kullanıl r. Her gün gözö -
nünde olduğu iç'n insana göz ağrısı 

\erdiğinden kinaycd·r. 

Göz çıkarmak - Kaş yaparken vu

kua gelen hadise. 
Gözlük - İki gÖle kanaat etmiyen 

aç gözlülerin, dört göz olmak için kul

landıklan alet. 

Gözt<>pe - İst obulun gürültülü 
semtlerinde otur ların göz koyduk
ları yer . 
Karanlıkta göz rpmak - Kadınla

ıa karşı da yapıl a harfendazlık ma -
h.iyetinde addedilmesine imkan olını-

yan bir hadise. 
Gözü pek - Tramvayın önünde 

durup ezilen; otomobilin kornasına al
dırış etmeyip ayağı, kolu kırılan adam. 

Göz açtırmamak - Kazak kadınla -
nn kılıbık kocalarına yaptıkları şey. 

Gözü kalmak - Her kadının mağaza 
v.trini önünde ba ına gelen hadise. 

Lftg tçi ................................................ ·-·--····· 
_ Hokkabaz söz söylerken ikide bir 

·zunü r, ya nı çıkarırdı. 

Zati Sungur p· 
suı oldu. Pırinç 

* nci k. ye koydu 
arı y rundakin 

döndü: 
--- ş 

1'ilse) 
tum. 

ter · i yapm nı da b n 
, çok n milyoner olmuş -

** -==-=-= 
o anda uneş kutup yıldızına sokul -

du. 
Bu a. 1~ böyleyd' ite. 
Ask bu böyle)dı i te. 
BÖyle; di ışte bu aşk. 
İşte a k bu böyleydi. 
Hişt. 

Amerikan gazeteleri ismini gizle -ı 
dikleri bır banka direktörünün başın
dan geçen garip vak'a hakkında şu 

tafsilatı vermektedirler: 
cİnsan kötü bir çaınasırcı karısına 

kendisini kaptırıp ta elaleme mahke
melerde rezil olur mu? İşte Miser 
P ... in başına gelen hfıdi.;e budm. P ... 
evine gelen çamaşırcı kadınla karısı -
na hiyanet ettıktcn sonra~ meseleyi if
şa edeceğini söyliyen ve adamcağızı 
tehdit eden çamaşırcı Rozilanın elin
de maskara olmuştur. 
Çamaşırcı Rozita üç çocuk anası genç 

ve güzel bir kadındır, kocası amele -
dir. Kazançları aileyi layıkı veçhile ge
çindiremediği için Rozita çamaşırcılık 
yapmakta ve bu işi gördüğü zaman da 
çalıştığı evlerdeki baylardan arad:ı sı
rada hedLyeler de almaktadır. 

İşte Mister P ... nin de evine giren 
Rozita cazibesi, neşesi ile müdürü ken
dine celbetmi , ve aralarında ev sahi
bi ile çamaşırcının, arasında cereyan 
etmesi icap eden muameleden daha 
başka münasebet tesis edılmiştir. Et
rafın dikka nazarı celbeden bu hadi
se, bir gün çok fena bir şekilde patlak 
vermiştir. 

Madam Rozitanın yalnız yüzü gü -
zeldir. Huyuna gelince, çekilmiyecck 
derecede fenadır. Rozıta kelimenin tam 
manasile şirret ye edep iz bir kadm -
dır. 

Mister P ... \ aziyetin saklananuya -
cak kadar dallanıp budaklandığın· gör
dükten sonra Rozitanın hesabını kes
mek istemiş ve yıkadığı çamaşırlara 
mukabil aldığı a~da 20 doların arka -
sına bir de (sıf r) ilave ederek k ndi -
sine 200 dolar '\ermiş '\ bu gayı i ta
bii v zıyete b ·r niha~ et verme} rmi 
istemiş. 

Zen ·n bir · adamının hayatına ka
rışan Rozita bu teklife razı olm mı , 
ben 200 doları ne yapayım, bana her 
ay l 00 dolar maaş bağla ... Ben de biraz 
rahat yaşıyayım. Ellerım çamaşır yı -
kamaktan aşındı demiş .. 

P... rezaletin ayyuka çıkacağından 
korkmuş, evvelfı senclerdenberi kur -
duğu aile yuvasının yıkılacağından ürk
müş, esasen mc eleyi karısı da haber 
almış, fakat kibarlık ederek ses çıkar
mamış, sonra muhitindeki insanların 
keneli hakkında ne düşüneceğini ak -
lına g tiımiş koca bir direktör, mü -
kemmel karısımn üze · bir çam -
şırcı ile dü üp l 11-ıyor ... Tabü bu va
ziyet onun it r ca ~, neler ne
ler o yaca' ... N ha) e k rar ve 
Ayda 1 00 dol..ır haraç \ rm ği k 
etmi. 

- Üç ay y" r d ar\: rdikten 
ra Ro ta bir ün kendıs' bir me 
yazın ve şu ö le i SÖ) 1 miş: 

Habeş 
• 

lmpar torunun 
Muharebe hilesi 

Madam R-0zita 
«Azizim P ... 
Şimdiye kadar verdiğin paralarla 

vasati bir hayat yaşıyorum. İnsan gün 
geçip te rahate erdikçe canı ba§ka şey
ler de istiyor. Ben şimdi 200 dolar is· 
tiyorum. Bunu vermek menfaatin 
icabıdır. Neden mi? Çünkü parayı Yer· 
mezscn bana yazmış olduğun mektup
lan neşredeceğim.'> 
Kadın sağ, yahut serbest kald kça 

ömrü oldukça rahat göremiyec f;ni 
anlı) an P ... işi polise aksettirmekten 
başka bır çare bulamamış ve b'r cürmü. 
meşhud hazırlıyarak bir gün ap .. rtı· 
manına gelen ve tehditte bulunan ka • 
dını polislere yakalatmıştır. Kadın bu 
cürmü me hut üzerine mahkemeye ve
rilmiş ve tabü P ... nin başına da kork· 
tuğu gelmiştir. Madam Rozitn m hke· 
mede büyük bir samiin önünde hiç sı· 
kılmadan ve utanmadan P... ile ara· 
larmda g çen h" di i ba ndan sonu
na kadar anlatmış, P ... nin bütün kirli 
çam 1 rım ortaya döl.-ınüstür. Ve 
şirnd'yc kad r P .. k ndisine \ rdiği 
paraları ~a etmiş ve P ... yi rf' 1 et
mi lir. 

Mahkeme 1932 denberi Ro tanın 
hem kocasını, hem de patronunu idare 
ettiğini anlamış ve son tehdit ve .an • 
taj suçunu da vaki görerek kadını do· 
kuz ay hap~e mahkfım etmiştir. 

Yalnız işin en güzel tarafı kadının 
kocasının hala karısının masum oldu -
ğuna inanmış olması ve güzel R ııta
sının P ... nın iftirasına kurban g·tti .. 
ğine ınanmasıdır. 

H if önüne gelene : 
Ka ım h pishanc>den ç 
eve d ·n cek ç cuklanmı 
\ b · d m 'ut ol c w d 

Bir kap umba 
Bir çocu tan 
İntikam aldı 

..., 

tan 

a 

Kışt. 
Belmanın biraz ev el gülen au - Kendi yerine, bir başkasını Tırnağını zehirli bir 

daldarında rujun rengi solmuştu. l h l d. 
Nnhidin biraz evvel kıvrık duran kendi kıyafetine ot a ze ir e i ve 
~ inceliğindeki bıyrltları düşmüştü. sokarak göndermiş çocuğu hrmaladı 

Durdu gece.. 'f l'k hl Gece ilerlemedi. ismi yavaş yavaş unutulmağa baş- F ransada bir çiftlikte, çı t ı · sn • 
Saat on altı defa on altıyı çalılı. Bah- layan Habeş İmparatoru Haile Selfıse, binin oğlu bir kaplumbağa görmüş. 

çenin derinliğinden bir bülbül &esi, bir İtalyanlarla harp ettiği zaman kendi Çocuk kaplumbağayı yakulayıp ter~i-
kadın kahkahası gibi çınladı. aaflan arasına, tıpkı kendisine benze- ne çe,irmiş. Ve o halde bırakıp gıt-

Çın, yen birisini koyar, ve kendi hayatını miş .. Çok zaman sonra bu vnzİ) ette 
Çın, hücum ve hedef olmaktan kurtarırmış. kalmış olan kaplumbağayı bir köylü 
Çın, . Bu adet eski bir Habeş adeti imiş ve görmüs ve düzeltmiş; kaplumb a yü-
Aşkın demir kafesı~de~ kurtulan bir imparatorun kılığına bürünenler de bu rümüş, gitmis. Ertesi gün ayni kap -
~ gibi ~e~anın göden elfilvenleri işi büyük bir şerefle yaptıkları gibi lumb ğa çiftlikte çocuğun g çeceği 
elmdeı_ı duş~1·. . . elini öldükleri zaman da cennete giderler- yolun kenarında durmu"i ve çocuk ge-
Nahıt sevgı ısının tuttu. Kıp - . I . . 1 w k ı w kırmızı olmuştu Eli Bel.m.anın belli ki ~· kıncı Tcodorosun kendi kılığına çecer e~ ayagına ta ı;ısk ve tırnag~ 

utanmıştı. Nahit: Bu eli öpmedi, kok- soktuğu dört tane adamı varmış. Bun- nı b c g~na saplamı . a ·şanı. çocu. 
lamadı. Sadece büyük bir sevgiyle a _ Iardan biri T eodorosun müsahibi lngi- ateşlenmış, doktor kanının zeh rlen.dı~ 
yağına dokundurdu. liz Plowden imiş ve Plowden bir harp- ğini söylemiş. Kaplun:ıbağ~nın 2'ehırlı 

Ye dedi ki: de hükümdar Teodoros namına diğer bir otla tırnağını zehırledıkt n sonra 
Stmu yok dünyayı boylamış • çocuğun bacağını yırttığını anlamışlar, 
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• 
Istanbul derin bir neş'e ve • 

sevınç 

. içinde bayram yapıyor 
Vilayette tebrik merasimi saat 9,30 da başladı, 10,45 de geçit 

edecek kıt'alar ve mektepler teftiş edildi, bunu geçit resmi 
resmine iştirak 
takip ediyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Dünkü tezahürat } Ankaradaki El Ve Ev İşleri Sergisi 
Bilhassa Beyazıt meydanı ile geçit ala- Dünden it1baren her yerde Cumhuri- Bugün Ankarada açılan Ellşlerl serglsi-
yı güzergahını kesif bir halk kitlesi yet bayramının kutlulanmasına ba1- nln filmi İstanbula getirilmiştir. Serginin de
kaplamıştır. Bir taraftan Beyazıt lanmış, dün gece her yerde tenvirat vamı müddetince bu film İstanbul sinema.
meydanında geçit resmi hazırlığı yapı- yapılmıştır. Eminönü ve Beyoğlu Hal- Iarında halka gösterilecektir. 
!lır~n, diğer taraftan da Vilayette Va- kevlerinde müsamereler tertip edilmiş- Ankarada Bayram 
li tebrikleri kabul etmiştir. konferanslar verilmiştir. Şişli Ha!ke-

Vilayette tebrik merasimi vinde bir danslı çay veırilmiştk. ,..adı- Ankara, 28 (Telefonla) -Ankara 
Vilayette tebrik merasimi saat 9,30 köy Halkevi binasında İstiklal marşile bugün tarihi ve müstesna günlerinden 

tia başlamıştı. Merasim programına gö- başlayan merasim yapılmLcıtır. birini yaşıyor. Şehir baştanbaşa taklar, 
re tebrik merasimine iJk gelenler mes- Kızıltoprak kaza merkezinde caz ca- bayraklar ve defne dallarile süslenmiş· 
J.eki ve askeri erkan ve ümera olmuş-ı lınmış ve parti ocaklarında sürekli ~ğ- tir. Dost devlet mümessillerinin bayra
tur. Bundan sonra sırasile cemiyetler lenceler tertip edilmiştir. mımıza iştirakleri bilhassa bu güne bir 
ye birlikler mümessilleri, bankalar, im- 1 Erenköy Kız l:hsesinde Erenköv ka- kat daha hususiyet vermektedir. 
tiyazlı şirketler direktörleri valilik da- f zası tarafından bir müsamere ve;ilmiş, Memleketin muhtelif yerlerinden 
ıresinde tebrik merasimine iştirak et-

1 Şehremini Halkevi de Çapa kız mual- gelen izciler Ankarada içlerine sığma-
nışiler, saat I 0,30 dan 10,45 şe kadar lim mektebinde bir temsil veımiştir. 1 yan heyecan arını coşkun tezahüratla 
öa Vali konsolosların tebriklerini ka- Beyogwlu Halkevinde 30 T~rinıevvel-
b 

tatmine çalışıyorlar. 
ul et~tir. de spor şenlikleri yapılacaktır. 

B d d izciler bugün Zafer meydanında 
eyazıt mey anın a Şişli Halkevi bugün kendi orkf'Stra-

s t 1 O 45 d 1. ·1 ı· t b 1 K Atatürk abidesine ve Şehitliğe çelenk-
aa , e va ı ı e s an u o- sile bir konser verecek ve yarın a ·~am 

ınutanı ve t~rifata dahil olanlar Be- da Taksimde Dağcılık klübünde b'r ba- ler koymuşlardır. 
~azıt meydanına gitmişler, geçit resmi lo verecektir. Bütün Ha!k~vlerinde Yurdun dört tarafından gelen on 
için hazırlanan kıt'aları, mektepleri ve Cumhuriyet mevzuu etrafında &öylev- binlerce köylü de milli kıyafetlcrile 
Ciiğer teşekkülleri teftişe başlamışlar- ler verilecektir. Ankarada emsalsiz tezahürat yapmak-
liır. Saat 11 de bütün muzikaların çal- !'t:mirganda Gençler Mahfeli Açılıyor tadırlar. 
fükları İstiklal marşile resmi geçitle Yarıdan fazlası atlı olan bu kafile 
başlanacaktır. 

Geçit resmi 
En önde askeri kıt'alar, onu mütea

lüp İstikl:ru için canlarını ve uzuvları
nı verm~ olan kahramanları temsil et
mek üzere şehit anaları iıle malfil asker 
ye sübaylar, yedek sübaylar, polis, şe
hir bandosu, Üniversite ve yüksek mek 

Emirgfı.ndıı açılan Gençler Mrıhfel!nln 

yeni binası bu gece merasimle ::ı.çılacnktır. 

Merasimden sonra gece yarısına kadar de
vam etmek üzere muhtelif eğlenceler ve 
dans yapılacaktır. 

er 13yılıne • 

geçit resmine iştirak edecektir. Gece 
şehir baştanbaşa donanmıştır. Cadde
ler halkla doludur. Herkes şenlik ya-

•• cu yıl 14 Ü 
(Baştarafı 1 iııci sayfada) 13 yıllık eserden hiç kimseye borçlu 

dünya için en güvenilir ve iftıhar etli- deı!iliz A.acaklı olan, yalmz. en ağır 
lir bir vaziıyettedir. fedakarlığı tereddütsüz kabul eden 

Kültür ve irfan itibarile de, on uç halk ile bu halkm saadetine çalı~mayı 
yıllık mazimizin ortaya koyduğu eseı kendisi ıçın vazıfe ve zevk edinen rei
mühimdir. Harf inkılabı ile daha ziya- sımiz ve onun fikir ve hareket arka
de hız alan maarifımiz şimdi yurdun da~larıdır. 
her tarafına irfanın ruh yükseltici ve Sayi ve suillu sevenler, 29 teşrin 
kıvanç verici ulu nimetlerini yaymak- bayramını b·zimle beraber kutlula -
tadır. Ve Tü!'k öğretmeni de, tıpkı Türk mak n lırlar. 

Birincitqrin 29 

"Ben Mazhar Osmanm askeriyim!" 
Suçlu çıplak göğsüne dizdiği nişanları gösteriyor, 
"Düşmanlarım benim nişanlarımı kıskanıyorlar,, diyordu 

1 

Hakim sordu: 
- Sen zabıtaya hakaret etmişsin, 

ne dersin? 
Suçlu Davit isminde akıl müvaze

nesi bozuk bir adam. Ara sıra gülü
yor, ara sıra kaşlarını çatıyor. Garip 
şeyler yapıyor. Birdenbire ayağa kalk
tı. Ceketinin düğmelerini çözerek göğ
sündeki bir sürü teneke nişam göster
di. Ve yumruğunu havada sallı yarak: 

- Ben Mazhar Osmanm askeri
yim. Bana kimse bir şey yapamaz. de
di. 

-Ya ... 
Halk gülüşmeğe başladı. Hakim 

sordu: 
- Sen tımarhaneye girdin mi? 
- Girdım. 
- Tıbbı adliye? 
- Oraya da girdim. 
- Peki buraya niye geldin? 
- İftiraya uğradım. Bana iftira et, 

tiler. 
- Kim iftira etti? 
- Düşmanlarım. 
- Düşmanın da var mı senin? 
- Tabii.. nişanlarımı kıskanıyor-

lar. 
Davit mahkemelerin aşinası idi. 

Deliliğine güvenerek bazı uygunsuz
luklar yapmakla maruftu. Hakim ken
disine isnat edilen suçu jşleyip işle
mediğini tesbit için şahitlerin çağrıl
masını kararlaştırdı ve muhakeme baş
ka güne bırakıldı. 

Bir cinayet davasmrn sonu 
Beykozun Ali Bahadır köyünde o

turan Sa.lahattin .isminde birisini ölM 
dürmek ve cesedini dereye atmaktan ............................................................... 

suçlu korucu Mustafa, Kazım ve F ev~ 
zinin ağır ceza mahkemesinde devam 
eden duruşmaları bitirilmistir. . 

Bu hadisede Mustafayı öldürmek 
kastı sabit olamadığı ve vak'anın bir 
kaza mahiyetinde olduğu anlaşıldığı 
için Mustafanın 1 sene, F evzinin ~ ay 
Kazımın da 1 ay hapsine karar veril· 
miştir. 

Bir mahkumiyet 
Hüsnüyü balta ile öldürmekten 

sur;lu .Elmas oğlu Demirin ağır cezada 
muhakemesi bitirilmiştir. Demir 60 
yaş.ını geçkin olduğu için 2,5 sene 
hapse mahkum edilmistir. 

Fatih Noterinin muhakemesi 
Fatih Noteri Şükrü, başkatibi F ev· 

zi, ve daktilosu Münevver aleyhlerine 
ağır cezada açılan sahteknrlık davası
na devam olunmuştur. Dinlenen şahit· 
ler kullanılmış pulların tekrar istimal 
edildiğini, ve bunların ve harç pulları
-~ın cezasının 2400 lira tuttuğunu söy
lemişlerdir. Mahkeme tevsii tahkikat 
için başka güne bırakılmıştır. 

Nöbetci 
Eczaneler 

-, 

Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksar ayda : (Sarim). Alemdarda : (Eş
ref Neşet). Bakırki>yünde : (İstepan). 

Beyazıtta : (Cemli), Eminönünde : (Ben
sason). enerde: (Vltam. Karagümrükte 
(M. Fuat>. Küçükpazarda : (Yorgl). Sa
matyada: (Erofllos). Şehremininde: (Nil.· 

zım). Şehzadebaşında : (Asaf). 
Beyoğlu cihetindekiler: 

tepler, liseler, muallim mektepleri, or
ta mektepler, ecnebi ve azlık mektep
leri, itfaiye bando müfrezesi, sporcu
qar ve cemiyetler mümessilleri geçecek
[erdir. Geçit alayı Üniversite Edebiyat 
Faki.lltesi ve inzibat !karakolu önünden 
Xoska caddesi yoliyle Beyazıt, oradan 
öa Sultanahmet, Eminönü., Köprü, Ban
kalar, İstiklal caddesi yoliyle Taksime 
9ıJtacaktır. Merasim alayının önünde 
yürüyen askeri kıt'alar zafer abidesi
nin etrafında bir daire teşkil edecek, 
bundan sonra meydana Türk sancağı 
çekilecektir. Sancak çekilirken muzi:ka 

askeri gibi, Cumhuriyetin fedakar \'f' Türki~·e Keneli sayi ile kendi mese -
azim.kar bir hi:ınnetkarı olarak bütün lesini hal etmeseydı, su1h ~·akın şarkta 

kr ı man içerisnde başrılmıştır. 
gücü ilıe çalışıyor. isti ar bulmazcı. Bugün, Cumhuriyet bayramını kut-

Gala tada : (İsmetl. Hasköyde : (Nisim 
Aseo}. Kasımpaşada : (Müeyyed). Mer -
kez nahiyede : CKanzuk, Baronakyan, İtl
mad L Şişlide : (Necdet). Taksimde 
{Taksim). 

Milletin esenligw i de, kudretli ''e s.e- Falih Rıfkı Atay ·· d UJ lulayan her vatandaş bu eseri goz en 
fakat:ıi ellerde günden güne artmıst:r. • .................................. ~ •••• ~~:.~ •• ~~?........... geçirmek ye duyduğu sevinç ve iftihar-tarafından istiklal marşı çalınacak ve 

sancak orada bulunanlar tarafından se 
ıamıanacaktır. Bundan sonra Belediye, 
Çumhuriyet Halk Partisi, ve cemiyetler 
başkanları tarafından abideye çelenk 
konulacak, ve merasime nihayet veri
lecektir. 

Her tarafta, Avrupanmkilerı r mı- nunlarının sayıesinde yurttaşlar hakla- rın vereceği hızla yarını karşılamak 
yacak sıhhat müesseseleri, h;:ıc:t;:ıhane- rından tamamile emindirler. Kadın, er- mecburiyetindedir. 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler : 
Büyükadada : (Şinasi). Heybelide : (Ta. 

naş). Kadıköy •ski İskele caddesinde : 
(Üçlerl. üsküdar Çarşıboyunda : (Ömer 
Kenan\. 

ler açılmış, bunlar en son fenni vesa- kek müsavatı, ailede nizamı arttırmış, Ben burada, başarılan şeylerin an
itle teçhiz edilmiş, irengı, s - her bakımdan ha\ ırlı bir müvazene cak bir kısmını sayabildim. Fakat bu 
deleleri sayesinde bu ikı afetın Lahrı- kurmu~lur. kadarı da, bizi Cumhuriyet reJımını 
batı hemen hiç mesabesine indirilmiş- İşte, memlekete en yük~k bir me- kuran yüce Atatürkle onun çizdiği nur-

Edirnekapı şehitliğinde tir. deni manzara veren, içeride ve dışarı- lu yolda canla başla yürüyen diğer bü- ... vatandaş Memlekete zinde bir nesil yetiştirmek 
Medeni inkılabırnızın da bu meyan- da onun kudret ve nüfuzunu arttlran, yük adamlarımıza karşı en derin min-1 Saat 1 S de Edirnekapı şehitliğine gi

Bilerek çelenk konulacaktır. Bunlardan 
bruika Üniversite konferans salonunda 
merasim yapılacaktır. 

k
• fid. için çalışan, uyuşturucu zehirlere karşı 

da, üzıerinde ehemmiyetle durmak ge- itibarım vlikselten ve milletin istikba- net bağlarile bağlanmamız içn a ır. mücadele eden Yeşllay'ın rozetini geri 
rektir. Adliyemizin ve onun tathık ey- le tam brr emniyetle bakmasına vesile Cümlemize, Cumhuri~t Bayramı 

k Ekr T 1 çevirme. 
lemekte bulunduğu Cumhurıyet a- olan bu~ış~l~er~to~p~u~o~n~ü.~ç~y~ı~ll~ık~b~ir~z~a:-~ku~t~l~u~o~ls~u~n~!;:~E~.~~e~m~~a=u~==~~;;:;;;:;;;:;~~~~~~~~;;:;;;:;~ 

Yazan~ 

- Beni razı edince tabii sana da duğu gün hemen bunu 
mühim bir hediye verecek değil mi seni kandıracağımı, onunla b 
kardeşim? Doğrusunu istersen benim şamağa razı edeceğım1 ona 
saadetim için ibu kadar külfetlere ve O dakikada onu gbTmtiş 
fedakarlıklara katlandıktan sonra bu mekten katılırdın Muallac g 
işden eli boş çıkmana kabil değil razı cuk gibi sevinerek ellerimı o or, ö-
olama.m . püyor, yalvarıyordu. 

J3u sözler, Neziheye o kadar emniyet Şu erkekler ne tuhaf ol r ku-
ye cesaret vermişti ki hemen maskesi zum ... Bir kadını istedikleri vtlkıt baş 
düşmüş ve hakikatı olanca çirkinliğile ka her şey, ana, karı, evlad. her ey 
an'latrnağa başlamıştı: gözlerinden siliniyor, yasl cm ve 

- Ben senin ne kadar iyi yürekli ve mevkilerinden hiç utanm ıyorıcır. 

alicenab bir kız olduğunu yeni mi öğ • İşte bizim patron cenabları da seni 
reneceğim kardeşim? Tabii bu büyük elde etmek için bana yaltaklanıyor, bin 
iyiliğime senin de iyilikle mukabele e· bir türlü vaadlerde bulunuyor, her gün 
Üeceğini biliyordum. beni pastalara, çikolatalara boğuyor -

MuaWnın art k fazlasını dinlemeğe 
ne kuvveti, ne de tahammülü kalmıştı; 
f kat 1 ii~ün soğuk .mlılığ:nı muhafaza 
ederek • '"'ziheye revab verdi: 

- K · :n.., sına kı n bu soğuk 

neme 

pek m lhtaç olduğun bir 
k f rş tını hemen 

me tt süf ede • 
ok yorul • 

1 ı ıçin hana 
mi.idürden 

u meı;eleyi 

? 
ti: 
n ya? Oh 

• le yazıha -
ned kı iıtün eş\' yı baş ma geçirirsin 
diye ö tim kopuyordu. 

On beş gi.in izin istemf"k meselesine 
gelince"', sen bu İşi bana b•rak. Mektu -
bunu hazırla ve artık yarın gelme! On 
beş gün sonra saadete kavuşacağını, 
nylard ınberi dilediği murndına nail o
lacağını patrona söyliyerek onu kandı
rır ve senin için izin koparırım. 

Ne yapayım Allahım~ Ne Y!"Pa - yet ve vazife yüklerile benliğim ezil • 

yım? Nerelere, kimlere ko~ayım? Kim- di. 
lere derdimi anlatayımr Uçsuz bucaksız dünyada kaybol -

Dünyada yapyalnız olmak ne ka - muş gibiyim şimdi. Yaşadığım, bu • 
dar feci 1 Hele bu yalnızlığın acı lezze- lunduğum muhit benim için yabancı· 
tini bile tadamıyacak şekilde yalnızlık dır, ondan bir şey bilmiyorum. Etra • 
büsbütün daha ağır ve hırpalayıcı bir fımda olup biten şeyler beni alakadar 
şey . etmi&'or, konuşulan sözlerin pek azı 

Kim demiş ki insan sustukca ve sus- benim için bir mana ifade ediyor. Et
makta devam ettikce içindeki isyanları rafımda benim gibi yaşıyan, bana ben
da susmağa mecbur ederek onları uyu- ziven binlerce insan var; fakat bunlar 
tur ve yavaş yavaş saadete kavuşur • b;nim için yıldızlı gökten çok daha tı -

muşl zak ... 
Ne boŞ, ne gülünç sözler bunlar! Bu kalabalık dünyada tek başıma • 
Bense bağırmak, bütün benliğimde yım .. cesim bir tarlada bir tek ağaç.·· 

kuduran ve taşan duyguları anlatmak Halbuki çocukluğum ve ilk gençli
istiyorum. Fakat kime? Çocukluğu • ğim ne kadar neş'e ve saadetle dolu i
mun ve ilk gençliğimin arkadaş ve dil Ömür yolunda güler yüzle, geniş 
dostları birer birer uzaklaşıp dünyanın 1ve mes'ud bir kalple yürüyordum. Bu 
dört ucuna dağıldılar; hepsi başka in - yolda yürürken hayatımı kaybettim. 
sanların dostu oldular. Kimisi bugün Şimdi cansız bir şey gibi sallanarak, tu· 
bir çocuğa ana, kimisi bir erkeğe eş, tuna tutuna yürümeğe çalışıyorum; fa
kimisi de başka birisile dost... Hepsi kat elimde ışık veren bir fener yok ve 
zavallı yalnız Muallayı büsbütün yal· bu yol her saniye daha kararıyor .. k~
nızlığa gömerek çekilip gittiler. Ona: 
«Halin nedir?» diye soran yok artık. 

Esasen patronun sana yan gözle du. 
bakmağa haşladığını herkesten evvel . 

Muallanın başı gittikce yastığa gö- Zayıf bir kadının omuzlarını bu ka-

rarıyor ... Bu karanlıkta düşmemek ı· 
çin dayanacak bir yer arıyan ellerim ve 
kollarım boşlukları yararak iki yanı • 
ma düşüyor. 

b f k · · B 1 1 .. ·· Nıhayet geçen gün beni çağırdı ve en ar etmıştım. öy e şey er gozum- . . 
den kaçmaz bilirsin... Hem bu bakış dedı kı: 
öyle Karayana ve bana baktığı gibi de- - Bayan Nezihe, Muallayı bir ak
ğildi. Bunda yeni bir ateş tütüyordu. şam benimle beraber yemek yemeğe 
Senin bizimle ayni hamurdan yapılma- razı ettiğiniz gün size mükemmel bir 
dığını tecrübeli erkek gözlerile hemen manto yaptlracağım. Onun evime ge· 

anlamıştı .işte hana senden ilk bah • lip yerleştiği gün de size pırlanta bir 
ıettiği, ailen hakkında ilk sualleri sor· yüzük alacağım. 

mülüyor, saçlarının köklerini kuvvetU dar ağır yüklerle ve acılarla çöktürmek 
bir el aşağıya doğru çekiyormuş gibi için tabiatın bu hınçcı, bu hırçın te -
acile kıvranıyordu. halükü nedir? 

- Artık oraya dönmek imkansız... Bütün sevdiklerim birer birer beni 

Tekrardan iş aramak lazım olacak ... bırakıp gittiler. Babasız, anasız ve kar
Tekrardan gazetelere ilanlar, kapı ka- deşsiz kaldım. Belki bu biçareliğimde 

pı dolaşmalar, bin bir yere başvurma· yalnızlık bana bir teselli olurdu, fakat 
lar, ümitsiz ve kara günter... bu yalnızlığı da bulamadım. Mes'uli-

* - Sabah bana telefon ettiğin vakit 
sesini tanıyınca pek korktum. Şimdi· 
ye kadar bana hiç telefon etmemiştin. 
Fevkalade bir şey var sandım; bir fela· 
ket .. ne bileyim ben ... 

Mualla İsmetin sözünü kesti: 
(Arkası var) 
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.. " Son Posta " nın siyasi tefrikası : 14 r . A 1 İ K İ z L E R J 
iTTiı.IAD~TA~Al(KiD~ ONS~N~ L Hikaye Yazan:fsmetHWônİMSET 

Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen Otuz sene evvel tam yirmi yaşımda zım geldiğini bilmiyorduk. Kabadayıca 
Yazan: idim. Evimiz yoktu. Her sene bir baş- bir teklifte bulundum. 

Ben İttihatcıyım demek umumi bir 
tabirdi, hu isim altında her çeşit 
insan toplanıyor ve birleşiyordu 

lttihatcılar kendilerinde makam ve yükselme sevdası olmadığını göst~r~~~ 
istiyorlar sonra da meclisin ve hükumetin üstünde meşrutiyetin bekçılı~ını 
yapacak 'olan komitenin meclis için.de er~~esinden ~or~?yorlardı. Meb us 

olmak için müracaat edenlerı bu yuzden hoş gormuyorlardı 
ittihat ve Terakkinin meclisle olan 

ınünasebetleri de yukardanberi tasvi -
rine çalıştığım ruhun hudutları içinde 
cereyan etmiştir. 

ittihat ve Terakki, tamamen kendi 
erkanile meclise girmedi. Tıpkı hüku
met karşısında olduğu gibi, meclis me
selesinde de kısmen böyle kenara çe
kilişin iki sebebi vardı: Evvela, itti -
hatcılar, kendilerinde makam ve yük· 
ıelme sevdası olmadığını göstermek 
istiyorlar, sonra da meclisin ve hüku
ınetin üstünde meşrutiyetin bekciliği· 
ni yapacak olan komitenin meclis için
de erimesinden korkuyorlardı. 

.. 
Bununla beraber, hükumettekinden 

biraz farklı olarak belli başlı erkandan 
bir kaç kişi, daha ilk hamlede meclise 
ıneb'us olarak girmişlerdi; Edirne 
ıneb'usu Talat, Selanik meb'usu Rah-
ıni, Serez meb'usu Mitat Şükrü gibi. Beykoz kasrında verilen bir ziyafette İttihatcı mebuslar ve vükel8 

Bunların haricinde ilk. mecli~i m~b:u : dı. merkezi um~misi bazı noktalara çok 

sandan itibaren meclı~e . daıma ıkı.ncı ittihat ve Terakkinin mahalli teşki- dikkat ederdı: 
'Ve ürüncü derecedeki ıttihatcılar gır - l"'tl ... k 1 olan ala" _ Meb'us olacak insanın namuslu 

)< a arının umumı mer ez e -
"diler, asıl komitenin ruhunu temsil e- kalan da yerine göre değişirdi: Nerede ve samimi bir adam ol.m~sı lazım g~ -
denler dışarda kaldılar. ' mahalli nüfuzlar köklü, kuvvetli ve lirdi. Namuslu ve ıamımı olmanın ol-

0 zamanki meclisi meb'usanlar da, derece derece feodal mahiyette ise 0 • çüsü kısmen var, kısmen de yoktur. 
Osmanlı imparatorluğu gibi, renga - rada ittihat ve Terakki merkezinin Bunun için, hayatlarında meydana 
r~nk bir ~ozaik teşekkülünde ~di. ln- kuvveti derece derece zayıf olurdu. çıkını~ belli ba~lı bir namus karası ol
tıhabatı daıma her tarafta sıkı ~ır kon- Mesela, Ama.vud ve Arab vilayetleri, mıyan her insan İttihat ve Terakkiye 
trol altında tutmaya çalı~a~ lttıhat ve Anadolunun cenub ve ~rk vil!yetleri yanaşıp ta biraz mürailik. ve dalk.avuk
i erakki, meb'us1arın mtıhablarında b .. 1 ·d· B k b'l T·· kl in luk ederek sempati kazandı mı pekala . ..1 .. 1 .. h oy e ı ı. una mu a ı , ur er , . , 
ınuhtelif usuller ve o çu ere gore a- Makedonyalı ekalliyetlerle çevrilmiş bir meb us namzedi olabilirdı. 
reket ederdi: bir halde yasadıkları Rumelide onun - Baş ittihatcılar mevki ve ikbal 

- Ekalliyetlere g~re . . kuvveti çok 'fazla, Anadolunu~, feo _ hırsını hiç sevmezlerdi. Bunun için 
- Kendisince meclıs.~ gırmelerı mut- dalitesi Osmanlı İmparatorluğunun kendilerinin asıl dostlarını, ittihatcılığı 

laka arzu edilenlere. gor~ son devrinde çok erimiş yerlerinde ise bir ikbal sevdasının telkini ile yapanlar 

ka kira evine taşınırdık. Son defa ta - - Kızı kaçırırız, dedim, kızı kaçır .. 
şındığımız evin tam karşısında kızları dıktan sonra seninle dövüşürüz .. İki -
o1an bir aile oturuyordu. O zaman ye- mizden biri ölür. Öleki kızı alır. Ve bu 
tişmiş kızlar ve kadınlar çarşaf gi - vuruşmayı o şekilde yaparız ki.. Hiç 
yerlerdi. Ve evlerin pencerelerinde ka- duyulmaz. 
fes vardı. Fakat kadınların çarşaf giy- Dostum bunu kabul etti. 
meleri, evleroe kafes bulunması, er - Tayin ettiğimiz bir gece, ayni saat-
keklerin kadınları görmelerine pek ma- te eve girdik, kızı hangimiz bulursak 
ni olamazdı. Kadın hazan hiç oralı de- o kaçıracak ve bir yerde sakladıktan 
ğilmiş gibi bir hal alır; kafesi kaldırır sonra vuruşacağırnız yerde buluşacak· 
kendini gösterirdi. Sokakta ise gör - tık. 
mek daha kolaydı. Çünkü çarşafın eski - Kız kaçırıldı. Bu1uştunuz, sen o
hamhalat şekli artık değişmişti. Peçe nu öldürdün ve kızla evlendin! dıye • 
kapanmıyor, bir pencerenin kenarına ceksiniz .. Hayır mesele böyle olmadı. 
toplanmış tül perde gibi başın üstün - Ben kızın odasına girdim. Uyuyoı du. 
den yüzün bir yanına doğru bırakılı - Uyanırsa belki korkar, bağırır di~ e ağ
yordu. 1ını pamukla kapadım ve kaçı dım. 
Karşımızdaki evin kızını bir kaç ke- Akııabanfüan birine evvelden haber 

re pencereden, pek çok defa da so - vermiştim. Onun evine bıraktım. Vs 
kakta görmüştüm. Güzel bir kızdı. ev sahibine haber verdim. 
Ben de yirmi yaşımda idim ve bekar- - Bu kız burada kalacak, benim 
dun. Bu güzel kızla evlenebilirdim. imzalı bir kağıdımı getiren bir genç 
Anneme söyledim. Annem görücü git- olursa kızı ona verirsiniz. 
ti. Annemin görücü gittiği gün evde Rakibimle buluşacağımız yere git -
idim. Dönmesini sabırsızlıkla bekle - tiğim zaman onun benden daha evvel 
dim. gelmiş olduğunu gördüm. 

Döndü, dön - -- - Kızı ben ka· 
au amma bu dö - çırdım, dedi, şim 
nüş hiç te hayra Yarınki nushamızda : di ne yapaca ·ız? 
alamet değildi! - Ne münase -
Annemi, komşu - Kanlı çuval bet, dedim, ben 
lar çok fena kar· - kaçıroım. 

şılamışlardı, zi - Yazan: F. Bercmen Birbiri mi. 
yaret sebebinin ze tuhaf tuhaf 
kızlarını istemek baktık. 

olduğunu söylediği zaman da; kısaca: 1 - Yüzüne iyi baktın nu başkası ol· 
- Kızımızı oğlunuza veremeyiz! de- masın. 

mişlerdi. Bu haber canımı sıktı; dü - - Hayır. kat'iyyen eminim. 
şündüm; kızı kaçırmıya karar verdim. - Ben de ... 

Yirmi yaşında bir delikanlı için bir Evvela onun kızı bıraktığı yere git -
kız kaçırmak güç şey değildi, fakat ö- tik, kız uyuyordu. Kız evvela razı ol· 
nüme bir engeJ. çıktı. Bu engel benim mamış, fakat sonradan başına gelen 
oturduğum evin yanında oturan, be - bu işe katlanmıştı. 
nimle ayni yaştaki bir gençti. Kendi- Oradan benim 1.ızı bıraktığım yere 
sile yeni tanışmıştım amma iyi dost ol- gittik. Kız ağlıyordu. Yanına girdik. 
muştuk. Bu yeni dosta açıldım. Kızı dikkat ettik, ayni kızdı. 
istettiğimi, kızı vermediklerini söyle - Olanı biteni anlattım. Şimdi içinden 
dim! Beni sona ikadar dinledi. çıkılmaz bir muammaya çatmıştık. K1-

- Peki, dedi, ben de sana anlatayım.. zm ağlaması durmuştu, güldü: 
Bu sefer ben onu dinledim. Ayni kı- - Biz, dedi, iki ikiz kardeşiz. Bir · 

zı o da istemişti. O da istiyordu. Ve birimize pek çok benzeriz. 
garibi benim gibi düşünmüş, kaçırma- İki genç erkek 'birbirimize baktık: 
yı aklına koymuştu. İkimiz de memnunduk. 

- Şimdi ne olacak? Ne birimiz ölecektik, ne geri kalıp 
Dedim. evlenen vicdan azabı çekecekti?. 
- Bilmem! O, kendi kaçırdığı kızla evlendi, ben 
Dedi. Öyle bir iş ki ne yapmak la - de kendi kaçırdığım kızla evlendim. 

- Müntehlbleri tlzerınde kolayca t d d ·d· değil, fisebilillah ittihatcı olarak ralı -
w • • or a erece e ı ı. ~ .-----------------: tesir yapamıyacagı muhıtlerde kendı- B . . İtt.h t T kki Ru • şanlar arasından seçmeğe çok itina e- ı 17" -. - -. unun ıçın ı a ve era B A D 'f O 

•ınce en ziyade tutulması icabeden ce- meli intihabatında daima kolaylıkla is- derlerdi. C Arkası var) Son Posta • reyanlara göre d'kl · · · · An d ı d da sa· 1 Bugünku·· p __ J _______ _ . . . I . te ı erını geçırmış, a o u a c rogram . ıtanbul Gelir ve Para 
Umu.m.ıyetle mtıhablarda. ttıhat ve kin ruhlu halkın çok mukavemetine 

;era~mın yardı~~nı ;e, bınaenaleyh uğramamış, fakat garb vilayetleri ile 
eylen kazanmak ıçın bır ınsanda muh- şark ve cenubi Anadolu taraflarında 

telif evsaftan bazıları bulunmak la • mahalli nüfuzların kuvvetini kabul e

:Zım gelirdi. Evvela, «ben it:i?atcı • derek onlarla anlaşmıya mecbur ol -
Yım I» demek ittihatcı olmak ıçın kafi t z t k le de mahalli .. .. .. .. .. . muş ur. a en, e ser yer r 
R'Qrunurdu. Ancak, bunu soylıy~n a .- ittihat ve Terakki teşkilatı az çok ma-
d.am, mesela, benim gibi meşrutıyetcı, halli müteneffizlerin ellerinde bulunur 
•ıyasi ve içtim~i bir i~kılabın hararetli ve oralarda.ki İttihat ve Terakki ile mu
tara~darı, ra~ıkal .. ~ır dem~krat v~ halefet ayrılmaları hemen umumiyetle 
hatta cumhurıyetcıhge çok mutemayıl halli teneffüz iddialarının öteden
bir ideale sahih olabilirdi. Buna mu - bemari etirdig-i mücadelelerin siyasi şe-
lr. b0 l .. . .. b b0 lh g a ı , murtecı, muteassı ve ı assa kilde bir tezahüründen ibaret kalırdı. 
feodal bir Halebli olan ~afi paşa ve ya- 1 t bu ııartlar içinde ittihat ve T e· 
h d r b' A f d0 

• ş e T u • stanbul me usu sım e en 1 gı- kki ((ben ittihatcıyıml» diyen insan-
bi medreseden yetişmiş, dili kuvvetli ~=r arasından bir takım namzedler gös-
'\'e her havaya göre bir siyasi ilmihal · 1 · · b l t f d t , terır ve rey erını, un ar e ra ın a op- PASLANMAZ te lif edebilir bir hoca da. olabilirdi. Fa- l l d t amıya ça ısır ı. 

at, bütün bu birbirine benzemiyen a- B · ·. ı · · d b k Hasan Tır•t 8ıçağı lt. u nevı msan arın ıçın e aca a aç 
ıde sahihi insanların «ben ittihatcı - · h k.k t "ttı.h t ·di"\ B 

tanesı a ı a en ı acı ı r unu Çeliğin en serti olduğundan çok 
Yıın I» demeleri onların ittihatcı ve bi- l ld h. b. · l lıkl , an amanın e e muayyen ıç ır mı - kolaylıkla ve tat ı a bir dakika-
baenaleyh meclisi rneb usana da aza k B l be b h ·tt. ~ yarı yo tu. ununa ra er er ı ı- da tıraş eder. Dünyanın en kuvvetli 
o ınf alan için kafi gelirdi. 1 hatcı olduğunu iddia eden meb'us o - ve hassas mikroskop aletile müker-
"f ntihahat zamanı geldi mi, ttihat ve lamazdı. İttihat ve Terakki kabil ol - rer surette tetkik olunduktan sonra 

eraklci teşkilatı faaliyete haslardı. .ı - k d h d .. · d t t pı·yasaya çı.k.arılımştır. Ne fransız _ 2a · . . ougu a ar er namze uzerın e e -
ten, her memlekette olduğu gıbı. k·kı 'b l li d ld. - . lar. ne İngılızler, ne de Amerikalı-!>.. .. ı er yapar, un an e n 611 ge ıgı 

utun teşkilat bilhassa bu intihabat i- k d t f' d d. Fak t b t f. lar, ne de bütün dünya aynını yapa-. k a ar as ıye e er ı. a , u as ı- . f "k .1 ih 
Çın urulmuştu. Evvela, her intihah . d b. . t. ... . maz. Alametı arı ası ı e tira be-
d . yenın e muayyen ır ıç ımaı mıyara 

aıresinin Türk, gayri Türk nüfusları- .. l .. k.. l d w d ratı vardır. 
lla bakılır. Ona göre bir müntehibi sa. gore yapı ması mum un ° ~~ ıgın. an Paslanmaz Hasan tıraş bıçağı ra -
tıi k t • lı O d netice karmakarısık bir fıkır, akıde, kiplerini şaşırtmış ve her tıra~ bıça-on enJanı ayn r. n an sonra, ya " · . . . 
dog-rud d - h d .1... t h mizac ve ahlak halıtası verırdı. gwı fabrikası paslanmaz yapmak iste-

an ogruya, ya u vı aye e - k t b · k ı ı 
Yeti merkeziyeleri vasıtasile mahalli e- «Ben ittihatcıyım I» demek, tıpkı miştir. Fa a ~ ış 0 ay o madığın-
1· b M ı ı d k ·b· b. dan hiçbir fabrıka muvaffak olama-a:alliyetlerle konusmalar baslar, muh - '1 en üs ümanım .» e":!e gı 1 !r Alın 

· ' B ı A ffl mıştır. Yalnız anyada Fazan ve 
telif dairelerden ekalliyetlere ayrılacak şeydi. ir müs ümanın « mentü 1 

- Türkiyede yalnız Hasan tıraş bıça-
lncb'usluklar tesbit edilir, ondan sonra lahi ... n ye ne derece samimi olarak ğı muvaffak olabilmiştir. Mutlaka 
Ceınaatlerin arasında gösterilen nam - bağlanqığını kontrol etmek na~ıl kabil 1 Hasan markasını arayınız; is~ar e
~edler tetkik edilir, bunların içlerinden değil idiyse bir İttihatcının «Amen - diniz. Hasan deposu: Ankara, I~tan
en rnülayimleri (lsÜnnilerİ)) ayrilır ve tih) süne inanmak da o kadar müşkiii- ı bul. Beyoğlu. 
bunların namzedlikleri kararlaştırılır _ dü. Bununla beraber İttihat ve Terakki•'-,••••,••••••••-
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iSTANBUL 

13.30: Kamutaydan neşriyat, Geçit resmi 
alanından neşriyat. 19: İstltlll marşL 19.05: 

Dış siyasamız hakkında Hariciye VekAleti 
Genel Sekreteri Numan Menemencloğlunun 
konferansı. 19.25: Müzik. 20.30: Bayram top
larının llAnı neşriyatı 20.35: Müzik. 22.30 : 

Onuncu Yıl marşı. 22.35: Bayındırlılı: işleri 

hakkında Devlet Demlryolları Umum Mü -

dürü All Riza. Eren'in konferansı. 22.35: Mü_ 
zik. 

i 

BORSASI 
28-10 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Ura Llra 

,.0 7,8 T. B. 1 2.'\,525 l C}"o 8 Haz1ne B. 46 . .52 
% 7,8 T. B. ll 21,50 \ Dahlll iatıkru 99,00 
% u T. B. moo,oo 

Devlet DemiryofJan Bo~ 

Ltra L1ra 

Er&a.ni 97,001 Anadolu Inll42.80 
ı Bhu Erzurum 99,251 Anadolu il 46, 10 

So17eteler E.bamı 
Ura lJ.ra 

BUKREŞ •-
İl· B. Mil. 81.00 .aal. Traınn7 22,SO 

16: Operet musikisi. 18: Musahabe. 18.20: • • Ht.. 10,00 Bvmontt 9,70 
, , Nam• 10,00 'lwm. 14, 75 

Plak ne§riyatı <Türk musik1sl). 18.55: Şarkı- Merkez B. D. 91,SO, A. Çimento 13,80 
lar. 19.15: Musahabe. 19.30: Halt mus1kisl. ll--------::::::-:::-:::::--------11 

20.30: Haberler. 20.45: Orkestra. 21.45: Ha -
herler. 

BUDAPEŞTB 

17: Çigan orkestrası. 18.15: Şarkılar. 19. 
20: Pl~k neşriyatı. 22.15: Haberler. 22.S5: O

pera orkestrası. 24.5: Haberler. 

PRAG 

16.10: Orkestra. 17.15: Mmahabe. 17.45: 

Almanyadan nakil. 18.45: Haberler. 19: Ha
berler. lt.10: Almanca dersler. 19.25: Muhte
lif havalar. 19.55: Brno'dan haberler. 20.tO: 

Musahabe. 20:55: Milli müzik. 22: Haberler. 
22.15: Orkestra. 

VİYANA 

17.35: Beethoven'den parçalar. 19: Haber
ler. 19.35: Askeri bando. 21.20: Musahabe. 
22.20: Muhtelif havalar. 23.10: Dans bava-

ÇEKLER 

Kr•· 1. T. L. için 

le terin 61S,OO 1\ Uret lS.0960 
r. J"ran11 17 ,0990 • Dolar 0,•910 

NAKiT 
~ 

Krl. JCl"f. 
30 J'. l'rallll 118,00 1 Mark 26.'JJ 

l Dolar 125,00 ıo Drahmi 23,0ll 

ı laterlln 618,00 20 Left 23.,.) 

ıo Ure' 130,00 201.q 14,00 

Bor .. Dıtmd• 
ı..x. L. il. 

Kredi ronılye 1 
ıaa~ ıeneeı 00,00i 

J&O.bad.11 Bon. oo.oo 
Gayri ı 11 O, 000 

ıtOI ı 10!,00j 
1811 • 97,00j 

Altm 1007 
&fecldlJe l.O 

Yarınki Prorram 
31 Birinciteşrin 1936 

İSTANBUL 
12: İstiklal marşı. 12.05: Ekonomi işleri 

hakkında İktısat VeUJ.etl Başmüşavlri Sami 
İ.şbaz'ın konferansı. 12.25: Müzik. 19: İstik-

17·5: Musahabe. 19: L1.szt resitali. 19.35 : lal marşı. 19.05: Kültür işler! hakkında Ta.
Hafif müzik. 20.45: Haberler. 21: Konser. 22. llm ve Terbiye Dairesi Reisi İhsanın konfe .. 

ları. 

VARŞOV.4 

ıo: Plak Deşriyatı. 23: Dans musikisi. ransı. 19.25: Müzik. 
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'4f<LIK ÜLKf fİNDE 
IJitı TOUK ZARiTi 

MUlbm CemJl'in tkıbetl 

Yazan: Hugh Austin 
A.R. 

Cemil sıkılıyordu, düşüncelerini casus kadına hisset
tirmek istemedi: " Canım... Sıkıldığımın sebebi 
meydanda idi. Baksana bu harp böylece devam edip 
gidiyor •. Alacaklılarım lstanbulda emlakimi satacak-

İngilizceden çeviren: Hasnun Uıaklıgil 

Bir içki kaç dakikada hazırlanır? 
Polis amiri, cinayetin yapıldığı dakikada köşkte 

nelerle meşgul 
çalışıyordu 

lar, nişanlım da başkasını sevecek 11 

Dedi. değil misinizL 

bulunanların ayrı 
olduklarını 

ayrı 

fesbite 
Ve resmi alır almaz, • sanki bir ta • - Mesele; buradaki rahatımdan i-

rafı incinecekmiş gibi - büyük bir dik- baret kalsa, bir şey değil. .. İstanbulda, 
kat ve itina ile önündeki beyaz prostc- yarıda bıraktığım öyle pürüzlü işle -
!asının eteğini altın yaldızlı çerçevenin rim var ki ... Mesela, bir para işi .. mü
üstünde gezdirdi. him bir borç işi. .. Eğer bu borç vak • 

Kent kapıya doğru yürüdü: 
- Tenis sahasından yalnız bir de

fa mı ayrıldınız ? 
- Evet. 

',/ e sonra, iki tarafından tutarak dik- tinde ödenmezse, bütün emlaki mi 
katle çiviye iliştirdi. Daha sonra da, borçlularım zapt edecekler... Sonra .. 

-12-
BAR 

(Saat S - Baat S dalcilca 13 ) 

Kent: 
resmin önünde dizçökerek haç çıkardı. - Evet, sonra~ .. 
Ayağa kalktt. Geri geri çekildi. - Sonra, aylardanberi henden ha-* her bekliyen nişanlımın da, artık ben- - Mösyö Arnold beni havuz başı • 

(Cemil), düşünüyordu. Çok zama- den ümidini keserek bir başkasile se • na götürür müsünüz? . 
nı, dalgın ve düşünceli bir halde geçi- vişmesi ve evlenmesi de muhtemel. Mösyö Arnold bir saniye tereddüt 
yor; kafasının içinde düğümlenen şu - Nişanlınız güzel midir, Her ku- ettikten sonra kalktı. Elli yaşını he -
su.ıle bir türlü cevab veremiyordu: mandan~.. nüz aşmıştı. Güneşte bırakılmış bal -

- Ne yapmalıyım?.. Böyle, bu çift- - Gözleri şaşı.. biraz da fazlaca za· mumdan y bir heykele benziyordu. 
lik köşesinde .. tekkenin kahve ocağı • yıf olmasa... . Yağlı. v~ agırdı. Vücudu netliğini kay
na yan gelmiş, tembel bir derviş gibi - Demek ,zayıf kadınları güzel betmıştı, arkasında .yal~.ız bir banyo 
miskin miskin oturmak .. tereyağları, bulmazsınız, öyle mi Her kumandan~. donu :ard~.'~ ~alı~. hır. vucudun, dol -
kaymaklan, havyarları tab<lk tabak ya- - E, canım .. yağlı- bıldırcın gibi g~n .. bır .~~,gs.~n uzerınde kolları pek 

yor. 

!ayıp yutmak .. sonra da, matmazel An· kadınlar dururken, aç ltalmtş kargaya guduk ~gorunuyordu. 
na ile köşe kapmaca oynamakla vakit benziyen kadınlar da hoş gitmez ya L Ayaga kalkışının t~rzına "bakarak, 
geçirmeye çalışmak .. çok fena, çok iğ- Me~ela .. senin gibi... Kent bu adamın vaktıle <<guzel ço -
renç bir şey ... Bu hayat böylece de - - E 0 h ld f . cuk» olmuş olmıya henüz veda et -

• • a e .. o şaşı ve zayı nı - k . t rnediv· h"k . 
vam edemez Kendime bir jQ bulmalı· ~anlınızı 0 kad f I d" .. . me JS e gıne u mettı ve onu 
yım. Faydalı. bir harekete at~lmalıyım. ~ız. ar aza uşunmeyı - derhal kadınlar tarafından çok şımar-
Fakat.. ne yapmalıyım?.. • B tılmış erkeklerin sınıfına k.oydu. A • 

- unda da çok hakkın var, An - d 1 ı 
Cemilin bu dalgınlık ve düsüncesi F k b k am az evve po is şefinin söylediği 

~ na... a at; u ız, çok zengin bir I 
hazan saatlerce sürüyor, fakat, ken - k d E sert söz eri unutmamış gibi ona kaş -

paşanın ızı ır. ğer on unla evlenir- ı k l 
disine tamamile yabancı olan bu mu - b l k arı çatı o arak bakıyordu. Sonra ba-

ı:ıem, orç arımı olayca ödiyerek em- ·1 
hitte, ne yapabilecegy ine bir türlü karar IA k. · h · d k şı e evet işareti yaparak üç basamak 

a ımı re ın en urtarabilirim. 
veremiyordu. C taş merdiveni indi. 

emil, bu muhavereyi çok ciddi -
Meselenin asıl mühim ciheti surası· t! 'd . A ŞiJndi taş döşeli bir yoldan ilerliyor-. ye e ı are etmış; nnanın zihnine l 

dır ki; Cemilin bu derin düs,üncesi, · .. h 1 arçlı. Bu yol dardı, fakat gene iki ki • 
gıren şup e eri güçlükle silebilmişti. 

hizmetci Annanın da nazarı dikkatini \' k şinin yanyana yürüyebilmelerine mii-e artı ondan sonra da, Annanın ya.-
celbediyordu .Cemilin ahval ve hare • d d saitti. Polis amiri bu sırada, bahçenin 

nm a uzun uza ıya düşünmiyerek nes.' h 
kA t t · d t k · · 1 mu telif kısımlarının perde tes.kil e -a ını arassu e me ıçın yanına ve- e i bulunmıya karar vermicıti. Çünkü,· 

·ı · 1 b k .. .. b' · d k Y decek derecede sık agv açlarla ve-n mış o an u ız, gunun ırın e sor- endisi de anlamıştı ki; bütün bu dal-
t l k ya çitlerle yekdiğerinden ay -

mu~ u: gın ı ve düşünceleri, hiç bir hareke-
- Siz, nes, •en izi kaybettiniz, Her , · · d k rılmış olduğuna dikkat etti. 

tını göz en açırmıyanlar üzerinde bir Sokak tarafında 
kumandan. Artık beni ,sık sık gıdıkla- k h l çok yüksek bir ta ım şüp e er husule getirir .. mu -
mıyorsunuz. h kk k b. f' l duvar vardı. Köşkü çevreliyen çayı -a a ır ırar p anı tasarladığına 

Cemil, kendıni deı:hal toplamıs, ce- h ··k d'! k nn etrafında fundalık vardı. G'lraj ile 
T u me ı ere siddetli bir tarassud al- .. ·1A d · 

vab vermi.o::ti : t · b'l' d' ' muştemı atı a gene sarmaşık1ı hır a-• ına gıre ı ır ı. -
- Çok hakkın var, Anna... Gün C '] b k gaçlık gözden saklıyordu. 

emı u ararı verdikten sonra ar- K · ı·- · hd' 
g"çtikce, kalbime bir kasvet çökü - t k 'f.tl' - · k d ' ent çımen ıgı ta ıt eden sıra sıra 1 çı ' ıgm par ın a ve parkın ya • - l - k .. .. , 

- Sebeb~ .. 
nından geçen büyük 'ırmağın kenarın- a.gaç ıgıh geçeb: en onku,.ne kkış ~ıçekl~ -
d k k b rıne ma sus ır came an çı tıgını gor-

a gezmeye çı ara ütün düşünce - d" T · h b' ld d B d 

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

den saklıyordu. Göle su getiren küçük nının terlerini siliyordu: 
dere de o cihetten geliyordu. Bahçeye - Mahzur olursa olsun ,fazla su
giden dar bir yol vardı. Gölün diğer i· sadım, cevabını verdi. Arnold plüm
ki kenarı ağaçlıktı. sedi, dolabın kapılarından birini aça -

Kent ile Amold buraya geldikleri rak şişelerle buzluğun önijnde ~mel . 
zaman üniformalı iki polis memuru di: 

bahçeyi havuzdan ayıran fundalıkları _ Teğmen sizi ne memnun eder? 
auı~tırıyorlardı. Ter içinde kalmış si- diye sordu. 
vil bir polis memuru da ağaçlık altın- B' T C 11' l f · 
d ld ·- H d al~-1.. l k"f - ır orn o ın o sa ena gıtmez a meşgu u. em e ~ ses e u -

sanırım. 
redip duruyordu. 

- Hay, hay! 
Çimenli sahillerden binpde kau • 

çuk tekerlekli, sandık ~eklinde bir a
raba, yarım düzine hasır koltuk var
dı. Portatif içki takımı denilen şey bu 
sandığın içindeydi. Arnold doğruca o
raya teveccüh etti ve ilk defa ağzını a-
çarak: \ 

- Susuzluğumuzu gidermekte bir 
mahzur görür müsünüz~ diye sordu. 

Kent şapkası elinde mendili ile al • 

Sabahları aç kamına alınırsa 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden sonra alınırsa 
HAZIMSIZLIGI, MİDE EKŞ1KL1K ve 
YANMALARINI giderir. Ağızdaki tat
sızlığı ve kokuyu izale eder. Mide ve 
barsaklan alıştırmaz. Şeker hastalığı 
olanlar da kullanabilirler. 
İÇİLMESİ LATlF, 'fESlRt KOLAY 

ve kat'idir. Bugünden bir şişe alınız 
ve mutlaka tecrübe ediniz. MAZON 
isim ve HOROZ markasına dikkat. 

Arnold bir kaç şişe çıkararak barın 
üzerine koydu. Kent de aaatine baka· 
rak: 

- Siz onu hazırlarken ben baska . 
şeyle meşgul olayım, dedi. 

Bayırı araştıran polia memurlarına 
doğru yürüyerek içlerinden birine gi
dip Hendriks'i bulmasını ıöyledi. 

(Arkan ftl'j 

I' Den izyolları 
I İŞLETMESi 

Acentelen: Karaköy K~ 
Tel. 42362 - Sirkeci Mllhllrdanad• 

Han Tel 22740 ---·· MUDANYA HATTI 
KIŞ PROGRAMI 

1 lkincitetrinden itibaren Mu
danya hattında kıt programmm 
tatbikine baflanacakm. Buna na
zaran İstanbuldan Pazar, Sak, 
Perşembe ve Cuma günlen olmak 
üzere haftada dört posta blb · 
caktır. İstanbuldan saat 8.30 da 
kalkacak bu postalardan Sab ve 
Cuma postalan gidi.f ve cl6n6fte 
Armutlu ve Mudanyaya uiraya -
rak Gemliğe kadar gideceldıer ve 
diğer iki posta yalnız Mudım,.a,.a 
gidip gelecektir. Pertembe pmtaaı 
Mudanyadan aym gün llbnbula Canim Sebeb meydanda I · · d b' ' k u. enıs sa ası ıraz so ay ı. ura a 

- " • .. . erını ora a tes ıt etmeye arar ver - d" l' l 'k. l d p r 
Baksana .. bu harb, böylece devam e- mişti. taş oşe ı yo ı ıye ayrı ıyor u. o ıs ~--•••••••m. 
dip gidiyor. Bizim bildiğimiz; harb; i· * şefi sola, tenis sahasına gidenini gös- O IÇÜ üzern& 

dönecektir. «2603» 

ki ay, üç ay .. hadi, bilemedin be~ ay _ Her kumandan!.. terdi. .., 
8Ürer. Ondan sonra geçer. Ölen ölür, A * Fenni Kasık Baglan 

- man Anna.. beni, biraz rahat 
kalan kalır. Herkes yerine, yurduna; bırak. Elimdeki kitabın, en meraklı ye- Gölgeye isabet eden bir tahta sıra- Mide, barsak, böbrek 
· l · · b d" A b .. · b' li t dü•künlügw üne ış erının aşına oner... mrna u rine geldim. nın uzerıne ır po s memuru ya - y 

harb, arkası kesilmiyen gürültülü bir _ Korkmayınız. Sizi fazJa rahatsız mıştı. Utanarak ayağa kalktı. Kızar - reaDI 
yağmura benziyor. · · dı, selam verdi. Korıalar etmıyeceğım. Size, şu davetnarneyi 

- Buradaki rahatınızdan memnun vermiye geldim. Kent demirden yapılmış bir gerido- lstiyenlere ölçii 
r - Ne davetnamesi, 0 ;. na yaklaştı. Bu geridonun üzerine iki tarifesi göaderılir 

E lr Doktorun - Düğün davetnamesi. tane boş bardak, bir tane tenis raketi, EmlnönU 
İzmir sokAğı GUnlük Per~embe Cemil, kitabı yanıJla bıraktı. Sırtüs- bir tane de raket kılıfı konulmuştu. Tel. 20219 

tü uzandığı divandan yarı kalkarak Beyaz, mavi çizgili bir yün ceket bir z AHAR y A 
Notlarından (*) Annanın uzattığı davetnameyi aldı. sandalyenin arkalığı üzerine atılmıştı. Oreopulos 

Karaciğerin - A .. bu, Rusca yazılmış .. iyice an- Sandalyede de daha ağır bir raket ve Taklitçilerden 
lıyamıyacağım. Kimin ? sahada iki tenis topu vardı. Bir üçün- k 

Elıemmiyeti - Çiftlik müdürü Gospodin Maka- CÜ top sandalyenin altında yatıyordu. ' sa !~:ı;mz. il> 

Yemeklerden sonra şişkinlik his- rof'un yeğeni ile, (Kajoka) köyünün Kent raketlerin evvela ağırını, son- ,_ 
sedenlerde en evYel akla gelen şey en zengini olan (Popof) un kızı evle- ra hafifini muayene etti, fakat haki - Mühim 
karaciğerin ,·azifesini yapmaması - · niyor... Bunlar, üç seneden beri ni _ katte ne yapacağını kendisi de pek iyi 
dır. Bu şişkinlik ve hazımsızlığı gi- şanlı idiler. bilmiyordu. Omuzlarını kaldırdı ve 
dermek için karaciğerin vazifesini A~ ı~ 1 A Jd k d' · · h b .. ·· - a .. tam, ev enecek zaman bul- rno a en ısını avuz aşına gotur-
koluvlaştıracak tedbirler almak ıa- l G · · · · ç· k kA 

J muş ar. dspodin Makarof un yeğeni, mesını ışaret ettı. ıçe came anının 
zımdır. Bikarbonat dösüt, setliç, neci?.. ön ünden geçtiler. Bu camekanın için-
m yvu tuzu gtbi ışeyler bu gibi hal

- Genç ve güzel bir topcu zabı'tı'. de sadece tohumluklar vardı, camla -1 'rde çok iyi g-elir. Yağlı yemekler 
- Yazık .. kızcağıza acıdım. rına da beyaz bir madde sürülmüştü. 

· memelidir. Karaciğerin Yazife - d k 

Yastık, yorgan ve şiltelerinizi kuş 
tüyllnden yapınız. Yatması ratıat, 
kı~ın sıcak, yazın serindir. Kilosu 
7;; kuruştan başlar. Fabrika ve satış 
deposu lstanbul, Çakmakçılarda 
Kuştoyü fabrikası. Tel; 23027 
Ankara satış yeri: Yerli Mallnr 

Pazarı 

, ______________ _ 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
_ Gazetenin esas yazıaile bir .U· 

tunun iki eatın bir (1Utbn) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir ADtim ll1n 
fiab şunlardın 

sabile 

• 

• 
Diğer yerler : 

Son sahife : 

1 - , .. tunae 
J-!51 • 

8-IOI a 

' - ıot .. 
- .. 

• 
• 
• 

3 - Bir santimde vaaatt (8) keli· 
me vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacak.la
n yere göre aantimle ölçülür. 

- Niçin?.. İki ndam bir kaç adım yürü Ü ten son- -------------------------------s ı yapmaması ekseriya muannit 
·ıbazları da meydana getirir. İn- - Yakında, dul kalmas1 ihtimali ra Kent arkasına dönerek baktı ve ca· 

' )azların mühim bir kısmı kara _ pek çok da, onun için. 1 mekanın tenis sahasını tamamen göz- Posta T. T. Fabrika Müdürlüğünden: 
e erle alakadardır. Karaciğer vü _ - Ha .. anladım, Cepheye gider de, den ~aklamakta olduğunu gördü. 
r ıdun büyük ve muhteşem bir fab- ölüverir; diye düşünüyorsunuz, de _ Kendilerini havuzdan ayıran fun -
r ·asıdır. Onu her hususta muhafa- ğil mi?.. dalığı geçtiler. Burası :>O metre geniş· 
7 etmek, yormamak lazımdır, J - Cepheye her gidenin ölüvermesi likte, 1;)0 metre uzunlukta bir göldü. 

) Bu notları kesip seklayını-z-, -Y-.---• ı ıazı m gelmez amma .. mesela, bir ser- Bir tarafını yosunlaşmış bir ta~ yığı -
' bir albüme yapııtınp kollekaiyon seri kurşun, matmazel Popofu, tekrar nı, mukabil tarafını da tatlı bir meyil i-
••n:z. Sıkın•ı zamanınızda bu notla. 

1 

koca aramıya mecbur edebilir. le yükselen bir tepecik teşkil ediyor ve 
-loktor gibi imdadınıza yetiteb'• •• (Arkası var) bu tepecik bahçe ile kameriyeyi göz • 

imal olunacak 5500 adet ikili takaza muktazi 
demir alınacaktır. 

22 bin kilo O maktalı 

Bu demirin beher kilosunun muhammen bedeli 9,5 kuruf mecmuunun 

bedeli 2090 liradır. İsteklilerin 'artnameyi görmek için her gün ebilbneye 
i~tirak için de 2/11/936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat on bqde 

167 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye yatırmak auretile ko--
misyona müracaatlan. (<2107» 
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mQkemm•Hv•tlnl l•b•t edecektir. 
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T.N. K 
BÜYÜK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Biri kaybedersen paran heba olma
mıştır. Hem yüzlerce vatanda.tımızı zengin etmiş hem de yurdunun 
göklerine bir kaç filo katını~ olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de 
aenin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

----------·---

1 

iS iKLAL LiSESi ! 
DIBEKT6RLÖÖCNDEN: 

Kayıtlara devam olunmaktadır. 
7 nci-10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için yer yoktur. 
İsteyenlere kayıt şartlan bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Tel. 22534 

Cildin··z; 
ölmüş mti? 

Yaşıyor mu? 

Yalnız REVUE saatlerinin yüksek 
derece saatler olduğunu iddia etmiyo
ruz. Fakat yüksek derece, fenni terak

kinin en son yeııilik1erile mücclıhe7., 

sağlanı, hassas ve en son model, şık ve 
modern eşkalde olmakla beraber, yiik

.sek marka birçok saatler arasıııda daha 
,ucuz olan yalnız REVUE saatleridir. 

,REVUE saatleri her bir mahalde yal
nız aynlmış saatçilerde satılmaktadır. 

Umumi satış deposu: İstanbul, Bah
çekapı, Taş han No. 19-(22). Telefon: 
21354 

Yaşamak ve gcnçllğin bütün tazeli- , .. ICl'*EWlm*Em _____ ll!llEk~C!ii._ 

ğin1 iktisap etmek için lüzum olan can
lı ve besleyici unsurlarının noksanlye

tlnden dolayı ölmeye mahkum olan bir 

cilt, buruşur, knrur ve solar. Bu canlı ve 
besleyici unsurlar, şimdi buyük bir itina 

ile intihap edilmiş geuç hayvanlardan 
istihsal olunmaktadır. Bunlarla beslenen 
bir Cilt, gençleşir ve tazeleşir. Viyana ü
niversitesi profesörü Doktor Stejskal ta-

rafından keşfetlllen bu şayanı hayret 
cevherin münhasıran istimal hakkı pek 
büyük fedakarlıklarla Tokalon müesse
sesince temin edilmiştir. 

Biocel, tabir edilen bu canlı hüceyre
Ier hülasası, yalııız pembe rengindeki 

Toknlon kreminde bulunmaktadır. Has
tanelerde 60 - 70 yaslarındaki kadınlar 

üzerinde yapılan tecrübelerde 6 hafta 
zarfında tutiin burusukl!!kların zail oı

dul'u göriılmüştur. Her akram, yatma.z
dan eV\el pembe rengindeki Tokalan 
kremini kullanınız. Sız uyurken, o; ci!Ji

nlzi besler ve gençleştlrır. Serian buru
şu' .lukları izale eder ve bir kaç hafta ' 
zarfında lrendlnizi bir çok sene gençleş

miş göreceksiniz. Gfır,duz içln (yağsız) 

be~ az rengindeki Tokalon kremini kul

lanınız. Siycıh benleri eritir, açık mesa
rnelcri kapatır ve en sert bı.r cildi beyaz
la.tıp tathlaştırır ve yumuşatır. 

KANZUK 
Saç eksiri 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dül~tıımesine ml'lni olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvllneınasını kolay
laştırarak hayat kabiliyetini arttı

rır. Lfltif rayihalı bir saç eksiridir. 
lnglllz Kanz'-lk Eczanesi 

Beyoğlu - İstanbul. .. 

Apartıman yaptırmak tasavvurunda iseniz 

Elektrik tesisatı meselesine 
• 

Fazla ehemmiyet 
Siz veya 

vermeniz 
kalfanız 

şarttır. 

ELEKTRİK TESİSATINI 
her hangi bir elektrikçiye ihale etmeden 

ATI E ye 

danışmalısınız. 

SATiE müşterisine eziyet etmez. 

SATiE doğru fiat söyler. 

SATiE en iyi malzemeyi kullanır. 

SATiE işinizi sür'atle infae eder. 

ıa •••• 
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İNHİSARLAR İDARESİ 
FRANSIZ SAMPANYALARINI 

1 Toptan alanlara tenzilat yapılır. 1 

LİRAYA Liradan 

iNDiRDi 

Bayram Günleri Şampanya 
:: -

ile Neşelenin iz! 
..................................... 

,.. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. (Posta kutu:su125S) 

~ALGOPAN 
Grip. Nevralji. Baş ~diş ~ğrıları ·Romatizmaya kartı birebirdir. 

İSiM VE MARKASINA LUTFEN DiKKAT Algopan madeni kutularda olduğu için bozulmaz. 

~ Her eczanede 1 - 6 - 12 lik kutularda sabhr. 

İstanbul Orman Direktörlüğünden: &on Poaı.ı MllllNı••• 
.8•kırköy kazasında müsadeTe edilen 365 kental ınete odunu 22/11 /936 T •-
~İne kadar bir ayda pazarlıkla sntılması kazayı mezkiır Komisyonunca j Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

tar verildiğinden isteklilerin O tarihe bdM- her aün Babluöy--.. Or- SAHIPLERll(:: ~rem UŞAKUOIJ. 

1 
~ Memurlujuna müracatlan. ((2599)) P EM EC 

~----------------;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:.~ o D E O Nı 
Yeni çıkan plaklar 

latanbul Rad~o•• ve Odeon Fabrlkaaını• tleterll .... •atkt, 1 

BAYAN VED;A RiZA GiZ 
HOzaın şarkı 

Nr. 270107 KOrdili şarkı 
- Aşkmla sOrllnseın 

Be te: SeHlhattin Pınar 
- nı ·rine kimler yakdı kınayı 

Beste : SelAhattin Pınar 

Bayan HAMiYET YÜCE SES 
Ktırdili şarkı - Son uz geceler 

Nr. 270106 B ste: lz. Zeki Dmı,rulu 
Muhaner şarkı - YOrl\k Alı • 

Beste: lz. Zeki Du) gulu 

BAYAN MAHMURE ŞENSES 
Rumba - Boğazın Sarı kızı 

Nr. 270103 Beste: Muc;:t ıfa Şl\krn 
Tango - ) e ıl güzlerde Bahar 

Beste : .Mustafa .. OkrO 

NEZiPLi DELi MEHMET 
Nr. 270114 Ayıntap ~arkısı - D man dOmnn o.mu harışıkı da 1 

Öksüz garıp ~ Bır çiçek a~·ılrın, 

Satıt• çıkar1lmışllr. 

~-~Beklediğiniz 

iTA ATLAS 
125 kuruşa 

, Boğaziçi~---.. 
Mecmuasının Cumhuriyet Bayramı mUnasabet f<.t 

çıkan fevkalld• •ayısı bugünden itibaren: KöprU ve 
aoıazlçi lakelelerind• satllmaktadır. 

içinde : Renkli re.imler, HÜSEYİN CAHİD Y ALÇIN'm nefis 
bir. ma~alesi, MİDHAT CEMAL'in en yeni şiiri, SELAHADD N 
GONGOR'ün en aon yazısı ve CEMAL NADİR'in en güzel 
bir karikatürü, 75 numerolu vapura nit resim ve yaz1 ve bir c:o 

pir ve fotograflar vardır. ~4------1~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Dünkü nüshamızda neşredilen ilanda bugün Rumelikavağından saat 

19 da hareketle ~hca Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak Köprüye 

selecek olan 71 numaralı vapurun hareket saati tertip hatası olarak (10) 

teklinde dizflmittir. Hareket sa.atinin 19 olduğu tavzih ve tashih olunur. 

YllllllllN 
tr.~s. 6Lça~1. 

VILDIRIM bıçaQı ile tıraş olun. VILDIRIM 

P•ketıerıne ikramiye flşlerl kondu. 

-



•• 
FONiKS dö ViYEN -ve-

TORKiYE Milli 
SiGORTA SIRKETLERİNOE SiGORTALI OLANLARA: 

il 

Sigortalarına devam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 
Milll Reasürans tarafından hükômetimizce verilen emre 

uyularak Yeni Postane arkası Türkiye Hanında 12 
numarada teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü 

mektupla müracaatları ilin olunur. 

Son müracaat müddeti: 

Föniks dö Viyen'de sigortalı olanlar: 12. 6. 1937 
Türkiye Milli;de sigortalı olanlar: 24. 10. 1937 

tarihine kadar müracaat etmelidirler. 

ANADOLU ANKARA 
Anonim TDrk Sigorta Şirketi Anonim TDrk Sigorta Şirketi 

Sermaye ve ihtiyatı T. L: 1.000.000 Sermayesi T. L : 500.000 

VASIFLARI: 
EMNiYET 

CiDDiYET 
SÜRAT 

• 
iNTiZAM 

KOLAYLIK 
/stanbul, Yeni Postane karşısı, Büyük Kınacıgan Han. Telefon: 24294 


