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Biiyiik bir Avrupa konferansına doğru 
ROMADA SİYASİ FAALiYET YENİDN ART'fl 

Musolini Romada büyük 
bir konferansın toplanmasını 

teklif edecekmiş ... 
Mualıedelerin gö~den 

geçirilmesi isteniyor 
Bir Fransız gazetesi ltalyanın Beşler Konferansına 

iştirak etmiyece§ini haber veriyor 

Buyük Avrupa konferansıntn toplanması muhtemel olan Rom.adan bir köşe: 
· Venizya meydanı (Yazısı 11 in.el sayfada) 

Et/:enin mühim bir nutku 

'' Versay · muahedesi 
Milletler Cemiyeti 

paktından aynlmalıdır,, 
lngiliz Hariciye Nazırı Asamblede söylediği nutukta 

silahlanma, iktısadi kalkınma ve mıntakavi 
paktlara temas etti 

Cenevre 25 (H u .. 
au.si ) - Milletler 
Cemiyeti Asamble.. 
ıinin hu sabahki 
toplantısında, yal· 
nız lngiliz ve Is. 
panya hariciye na
zırları söz almışlar· 
dır. 

ilk konuşan İn· 
giliz Nazırı Eden of. 
muş ve nutkund& 
başlıca şu noktalar· 
dan bahsetmiştir: 

1 - Milletler Ce 
miyetinden bekle. 
nen faydaları ala. 
bilmek için, ona cİ· 
hanşümul bir mahi. 
yet vermek ve mi-

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

BUGÜN 

1 
SAYFA 

-
Esrarengiz 
bir ölüm 

İzmirin maruf 
tüccarlarından 
Sabrı· Şeker 

zehirlenmiş mi? 
lzmirin maruf tütün tücarlarından 

Sabri Şeker, esrarengiz bir surette, mi· 
safir bulunduğu kardeşi Edip İzzetin 
evinde ölmüştür. Edip İzzet Nişantaşı 
Vali konağı caddesi Şelıbaz apartıma-

(Devamı 1 l inci aayfoda) 

Fransız Meclisi 
Toplantıya 
Çağırıldı 

Fevkalade toplantıda fran
gın vaziyeti görüşülecek 
Londra, 25 (Hususi) - Fransız ka

binesi bugün Cumhurreisi M. Leh -
ı111n'un riyasetinde yaptığı bir toplan

(Devamı 11 inci sayfada) 

Dil Bayramı 
bugün 

kutlulanıyor 
Bugün ilk Türk dil kurultayının a· 

çıldığı günün 4 üncü yıldönümüdür. 
Bu münasebetle Türk dil kurumu aza
ları, Halkevleri, ve yurdun bütün dil 
severleri arasında büyük tezahürat ya
pılacaktır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Türk Tarih 
Kurumunun 
Kararları 

sakın 11 inci mad- M. Eden nutuk söylerken İstanbul, 25 (A.A.) _ Türk tarih 
desini islah etmek lazımdır. cak olan bu kahil paktlara iştirake ha· kurumu bugün Dolmabahçe sarayında 

2 - İngiltere mıntakavi paktlara zırdır. umumi heyet halinde bir toplantı yap-
taraftar olup, garbi Avrupada yapıla- (Devamı 11 İnci sayfada) mış ve bu toplantıya 50 kadar üye iş

Tek aütleri lnglliz 
Köylerde ikamete Sermayedarları 
Davet eden teklif Dün geldiler 

(Y~ 7 nci aayfam12da) (Yazısı 11 inci u yfada) 

• 

tirak etmiştir. Toplantıda 193 7 yılın

da toplanacak ikinci Türk tarih ku -
rultayı ile kurumun hazırlamakta ol
duğu Türk tarihinin ana hatları eseri 
ve yıldönümleri tes'it edilecek Türk 
büyükleri hakkında müzakereler cere
yan etmiştir. 

Türk Antakya ve iskenderun 
--------------------

Fransızlar bu meseleyi 
ehemmiyetle 

göz önüne aldılar 
Fransa Hariciye Vekili Cenevrede 

Tevfik Rüştü Arasla görüştü 
Cenevre, 25 (Hu

ımsi) - Fransanm 
Dış ~leri Baknı M. 
lvon Delbos Ulus • 
tar Kurumunun mü 
zakerelerini mütea
kıp DUi işleri Ba • 
knımız ile uzun bir 
mülfıkat yapmış ve 
bu mülakat esnasın· 
da Tevfik Rüştü A-
rasa Fransa ile Suri
ye arasında parafe e
dilmiş olan yeni mu
kavelenin ana hat-
larını 3nlatmış ve Güzel Antakyndan bir görünüş 
bu arada Antakya ile İskenderun kayyet te olsa, istiklfllini kazandıktan. 
meselesi üzerinde ehemmiyetle dur - sonra Antakya ile İskenderunun bu .. 
muştur. Fransız mahafili Suriye, mu- (Devamı 11 inci sayfada) 

Bulanık suda halık avlamak isteyenler _____________________________ .....;;;....... __ _ 

izmirde Türk ihra catına yeni bir 
suikast yapmak istenildi 

lzmir, 25 (Hususi muhabirimizden) - fzmirde, Almanyanın bizden 
satın alacağı tütün miktarını tahdit etmiş olduğu hakkında ortada menfi bir 
dedikodu çalkafanmıştır. 

Bu muzır propagandanın Türk. ihracatına yeni bir nevi suikast olduğun• 
dan şüphe etmedim, ve gidip tahkikat yaptım. Öğrendiğim şudur: 

Böyle bir vaziyet kat'iyyen hadis olmamıştır. Bu şayiaları ortaya atanlar, 
Almanyaya ucuz fiyatla mal satarak piyasayı kasten düşürmek. isteyen kim
selerdir, İktısad Vekili lzmire geldiği zaman mesele kendisine anlatılacaktır. 

Adnan 

Yeni Kurmay Subaylarımız 

Harp Akademisi bu yıl 
56 mezun verdi 

Akademi Kumandanı Korgeneral Fuat mühim bir 
nutuk söyledi, yüksek bilgi ile orduya iltihak eden 

subayl~nmıza muvaffakıyetler diledi 

Bu sene mezun olan Kurmay sUbaylanmız bir arada (Yazısı 11 inci sayfad<\,) 

Harbiyelilerimiz Ankarada 
tezahüratla karşılandılar 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 



2 Sayfa 

r-
Her gün 

Parlamanlarizmirr, 
/f lfısı f ahakkuk 
Edecek mi? 

--- Yazan: Muhittin Birgt'n -

8-Jl ay~tta ezeli ve ebedi hiç bı:·şey 
U-U yoktur; kaç asır evvel Ingılte-

reut icdt edilmiş olan Parliimcnıat izrr., 
bu tün dünya) a yayıldıktan ve bıze ka
d ır geldikten sonra nıhayet ıhtıyarlık 
dev; ine girdi, eskidi, çürüdü. Bundan 
on sEnc evvel ben cMeslckı;i neşre baş 
larken Parlamentarizm henü1. Avru
panın 

1

hcr yerinde canlı ve hakim. b~r 
halde yaşıyordu. Ben o zaman bu ı_h~ı
yar müessesenin artık çökme ~evllnı~ 
gelmiş olclurunu ve bunun yerme }~~n~ 
bir mi.ıesse e kurulmak icap cdeccgım 
söylüyordum. O zaman bu nel5riyatım 
biraz ~ür•11e ile karşılanmı~ olma:ın.a 
rağmen sonradan yavaş yav~.:j ~a~ı
-.-.t ıro··stnrdi ki Parlamentarizmın ıflası 
~« o -

meselesi boş bir iddia değildir. 

* İtalyada Parlamento bir tekamül ge-
çirerek başka bir şekle girdi ve Parıa
m,,.ntarizm kayboldu. Avusturyada <la 
ayni şey. Yugoslavyada, bil· aralık büs
bütün ortadan kalktıktan sonra bir isti
hale ile gene, fakat kuvvetten düşmüş 
bir halde tekrar kendini gösterdi. Bulga 
ristanda da bugün Parlamentodan eser 
Voktur· yarın tekrar rnnvrl:-ına çıkarsa: 
• ' d ~rtd"" ...... a ·~-resı tanınmıyacak derece e 
değişmiş bulunacaktır. Lehistanda <la 
öyledir. İspanyada bir aralık canl~_ndık
tan sonra şimdi tekrar yıkılmak uzere
dir. Parlfımentoya ve onun siyasi hür
riyetler sistemi denilen gürültücü ~~
temine pek bağlı görünen Yunan polıtı
kacıları da Parlamentoyu muhafaza e
demediler. Bir Cümhuriyet tecrübesin
den sonra Yunanistana tekrar gelmiş 
olan Kral , Parlamentoda ancak pek kü
çük bir siyasi temsil kudretin~ sahip 
olan sabık bir General elile ona bir 
yumruk vurunca, orada da Parlamento 
sessiz sadasız ortadan çekili\·erdi. Hele 
bu Yun,uıi tandaki düşüşe insanın hiç 
inanamıyacagı geliyor. Kitla ve ona 
tercümanlık eden muhtelif fırkalara 
mensup ga7.eteler hükfuneti sıkı sıkıya 
tutuyor görünüyorlar. Bizde de Parla
menlunun on sene içinde yeni bir isti
kamete doğru tekamül etmiş olduğunu 
söylcmcğc lüzum yoktur. 

* Parlamentarizmin, bilhas:.a fırkalar 
elinde oyuncak olan bir millf kontrol 
müessesesinin, fırkacılık gayreti son 
zam::ınlardaki derecel~re geldikten son
ra, artık o halile yaşamasına imkan 
yoktur. Bugün, hala Parlamentarizm ile 
id·ıre edilen memleketlerin ekscrisin
:ıe hakim olan fırkacılık oyunları niha
yet oralarda da herkesi bıktıracak ve 
mutlaka, fırkalı, hakim, mütehakkim 
ve fakat, r.ayri mes'ul parJamento şekli 
biı gün gelip oralarda da nihayete ere
cektir. Fransa ve İngiltere gibi, İskan
:iinm·ya memleketleri gibi Parlfımen -
turizmin son kaleleri, o milletlerin yük
.>ck sivasi terbiyeleri neticesi olarak bir 
müddet daha yaşayabilirler; fakat. dün
~·ada esen yeni rüzgarın kabarttığı 

folgnlar bu memleketlerde de bu mü
~sseselerin mukavemet kudretini yene
:ektir. 

* Parlamento, büsbütün yeryü"lünden 
kalkacak mı? Bunu iddia edemeyiz. 
Herhalde milleti herhangi bir şekilde 
temsil edecek olan bir müesseseye ih
tiyaç olduğuna göre başka esaslara gö
re yeni bir müessese şekli taayyün e
dinceye ve bunun için yeni bir esas 
hukuk teşekkül edinceye kadar klfısik 
Parlamento esasları dahilinde, fakat, 
tatbikatta bazı noktaları değişmiş ola
rak bir parlamento devam edebilir. Fa
kat, fuka mücadelelerine, bılhassa fır
kacılık ihtiraslarına alet olan kla
sik parlfimentarizmin devamına imkan 
olmadığına kaniiz. Eğer Fransa bu· 
günkü parlamentarizmin sırf «intihap 
menfaatleri• denilen menfaat ihtiras -
:arı elinde kalmış bulunmasayd1 belki 
!\vrupa bugün daha sakin bir hayat ya
fayabilirdi. Bunu bizzat Fransızlar da 
nüdriktirler. 

SON POSTA 

'""esimli Makale a Çocuklara karşı miisanıalzakô.r o 'ur.uz ... !!:) 

Ft-
=::=::: 

Büyük Avrupa şehirle
rinde polis ve belediye 
yabancı gezginlere karşı 
daima azçok müsamaha -
kardır. Ufak tefek bir 
suç yaparlarsa ekseriya 
görmemezlikten gelirler. 

Kendi ırkdaşlarmın ce
za ile karşılanacak bir ha 
reketi, ecnebiler için he
men daima basit bir ih -
tar veya tekdir ile geçiş
tirilir, mazur görmeye ça
lışma esastır. 

Çünkü ecnebi ayak bas
tığı memleketin yabancısı 
dır. Kanunlarmı bilmez, 
örf ve adetlerinden ha -
berdar değildir. muhak -
kak bir sersemlik. bir a
lışma devresı geçirecek, 
bu müddet zarfında da 
bazı hatalar yapacaktır. 

Çocuk ta hay:.ıta yeni gir 
mi1 bir acemidir. Hiç bir 
şey bilmez. Yavaş yavaş 

öğrenecek, her gördiiğün
den ders alacaktır. Ona 
karşı müsamahakar dav
ranınız, hatasını görürse
nız kızmayınız, doğruyu 

öğretiniz ! 

(~ö ... ...;,;;,;.._ _Z_A_R_A ___ S_l_N __ D_A_,) 
Otel kapısı önünde 
Anafora 
Kapılan adam 

~ 

~~ f . :> 
~ 

lstokholm'da büyük bir bankanın 
turnike gibi dönen kapısı ziyaretçilere 
kolaylık olmak için elektrikli yapılmış· 
tır. Bankadan içeriye girecek ziyaretçi 
elektrik düğmesine basar basmaz kapı 
kendine doğru döner ve ziyaretçi· de . . . . 
ıçerı gırermış. 

Geçenlerde bir gün bankanın müş
terilerinden birisi dönme kapıya girip 
te elektrik düğmesine dokununca ka
pı ziyaretçiyi içine alarak olanca hızı 
ile durmadan dönmege ve müşteriyi 
de o hız ile fırıl fırıl çevirmeğe başla
mıştır. Bereket versin hemen yetişen 
makinistler elektrik cereyanını keserek 
ziyaretçiyi muhakkak bir ölümden 
kurtarmışlardır. 

Kapının böyle fırıl fırıl hiç durma· 
dan dönmesi elektrik cihazının bozul· 
masından ileri gelmiştir. 

* * * 
Heyecanlı eserler 

Avrupada neşriyat şampiyonluğu 
nu son zamanlarda kim üzerine aldı 

biliyor musunuz? Meşhur General 
Ludendorf un karısı .... 

Elyevm Avusturya.da bulunan bu 
kadın şimdi iki eser yazmıştır, bunla· 
rın bir tanesi meşhur Alman edibi Şil
ler'in Göte tarafından zehirlendiğini 
ispat ediyormuş. 

Bu kitap fevkalade Çok satılınca, 
bu sefer de Mozarın Salzburg papazı 
tarafından öldürüldüğünü ispat eden 
bir kitap neşretmiştir, fakat kitap top
lattırılmıştır. 

tikacılar sınıfına karşı bütün dünyada 
o kadar aleyhtar bir fikir hareketi var
dır ki bunun yakın zamanda Par -
lamentoyu değilse bile hiç olmazsa fır
kalı parlamentoyu her tarafta mağliıp 
edeceği ve tedrici surette bunun yeri
ne yeni bir müessese ve yeni bir milli 
temsil hukuku getireceği ben.ce mu -
hakkaktır. 

~ffERGUN · BiR FIKRA j 
Qyle ise gelmediğimi 

söyle 1 
Recai Zade merhum, nezaket ve 

terbiyesile beraber kibir ''c azame
ti ile de meşhurdu. 

Daha Şfırayi Devlette, genç bir 
muavin iken, bir gün Cevdet Paşa
yı ziyarete gitmişti. 

GünJcrdeıı cuma, vakit te erken -
di. Paşanın herhalde evde bulundu
ğu muhakkaktı. Gidiş ağasmm ora
larda dolaşması da buna delildi. 

l\faamafih, kendisine kapıyı açan 
uşak, içeriye gidip geldikten sonra: 

- Pa~a evde yok ? 
Cevabını getirince, bu yalana ca

nı sıkılan Recai Zade, uşağa: 
- Öyle ise, dedi, Paşnya benim 

((gelmediğimi» söylersin ! ,._ * 
Asansörcülüğü nazırlığa 
Tercih eden çocuk 
Bükr~in salonlarında ve Titüles

kom,m huzurunda siyasi dedikodular 
yapılıyordu. Genç bir kadın, nazıra: 

- Siz.in siyasi şöhret sahibi olmak 
için büyük bir ihtirasınız varmış dedi. 

Titülesko güldü ve şu fıkrayı anlat-
tı: 

- Son defa Pariste bulunuyordum. 
Otelimin asansörcüsü Romanyalı idi. 
Kendisile konuşurken, tekrar Roman· 
yaya dönmek isteyip istemediğini sor· 
dum: «Hiç daüssıla çekmiyor musunı> 
dedim. 

Çocuk yüzüme baktı, güldü: 

- Affedersiniz amma, dedi, bura
da asansörcülük etmeği, nazırlık etme
ğe tercih ederim. ..... 
Anahtar, pare, mekik yutan adam 

Tiryeste hastanelerinin birinde şim· 
diye kadar emsaline tesadüf edilmemiş 
garip bir ameliyat yapılmıştır. Kurşun 
kalem, kalem sapı anahtar yutmayı 
san'at ittihaz etmiş olan Marios ismin
de birisi hastalanmıştı. Kendisini mu
ayene eden doktorlar midesinden bir 
ameliyat yapmağa karar vermişlerdi. 

Marazi hissi iptal edilerek yapılan ame
liyatta Marios'un midesinden on üç a· 
lelade anahtar, bir büyük kapı anahta
rı, bir sardalya kutusu anahtarı, bir ka
şık, 1 :~ revolver kurşunu, 5 mürekkep
li kalem, bir jilet makinesi, bir parça 
cam, iki liretlik dört sikke, elli santim· 
lik bir bronz para, bir de anahtar zinci· 
ri çıkmıştır. 

r 
İSTER İNAN İSTER 

Amerikada ikişer 
Otomobili olan 
Dilenciler var ... 

Son günlerde neşredilen bir istatis· 
tiğe göre, Amerika dilencilerinin 
2:>,000 otomobili v~mış 1 Dilenci işle
rine bakan daire bu rakkamı tasdik et
miş, hatta dilenciler arasında bazıları
nın ikişer otomobili olduğu neticesine 
varmış ... Bu dilenciler pazar günleri 
lüks otomobillerile gezerlermiş ... 

Dilencinin biri gazetecilere şunları 
söylemiştir: 

- Ne yapalım, Nevyork şehri çok 
büyüktür. Vaktimiz de dardır. Bazan 
bir mahalde pek çok hayırkar kimsele
rin toplanmış olduğunu haber alıyo

ruz. Hemen oraya gidip yetişmek la· 
zım. Bunun için de otomobilden daha 
iyi bir vasıta olamaz.» 

* • • 
Hayvanlarda hissi kablelvuku 

Hayvanlarda hissikablelvuku var 
mıdır? sualine T abley isminde bir İn· 
giliz doktoru şöyle bir cevap vermek
tedir: 

« Sade bir tesadüften ıileri geldikle
rine ihtimal verilmesi mümkün olmı· 
yan sayısız ve hesapsız hadiseler hay· 
vanların muhtelif tabii hadiseleri vak
tinden evvel hissettiklerini teyit et
mektedir. Binaenaleyh hayvanlarda 
hissikablelvuku vardır .. diyor. 

Filhakika Martinik adalarında bir 
zaman her şeyi mahv ve harap eden 
bir tifonun vukuundan bir çok günler 
evvel hayvanlar bunu hissetmişler ve 
kendilerine göre endişelerini göstermiş
lerdi. Adanın bütün kümeslerinde ve 
ahırlarında bulunan hayvanalr arasın
da günlerce tarif edilemiyecek derece
de karışıklık ve rahatsızlık hüküm sür
müştü. 

Başka bir vakitte de yanar dağının 
menfezinden çıkan sürülerle yılanlar 
sahile doğru kaçmışlardı. Yılanların 
bu kaçışmalarından sonra da faaliyete 
geçen yanar dağın ilk zelzelesi hisse
dilmişti. --------·-·--·---···· ...... ···---

Bu ameliyattan sonra hasta tama
m ile iyileşerek hastaneden çıkmıştır. 

İN ANMA! 

lr-
1 C' ~· •• 

~ozun Kıs:ı iı 

• 
imzasız mektup 

1. Talu 

B ütün meslek arkadaşlarım gibi 

ben de hemen her gün okuyu -' 

cularımdan bir iki mektub alırım. 
Bunların ekseriya samimi olan üslubu 
hoşuma gider. T enkid ve tekdir dahi 
olsa zevkle okur, hisse almağa, ileri 
sürülen fikirlerden istifade etmeğe, 
nazarı dikkatime arzedilen kusurları 
tashihe çalı~ırım. 

Bazan, gelen mektub imzasız olur. 
Sahibinin hüviyeti iyice gizli kalsın diL 
ye, metin de makine ile yazılmış ve 
zarf kapatıldıktan sonra - şüphe uyan• 
dırmasın için - ya kutuya atılmış ve-

yahud ki büyük merkezlerin birinden 
postaya verilmiştir. 

Ben bu imzasız mektublardan nef· 
ret ederim. imzasız mektup, karanlık 
bir köşeyi siper alarak, arkadan atılan 
kurşuna benzer. Hiç bir vakit, münde· 

recatı ne olursa olsun, hüsnü niyet~ 
delil olamaz. Bana imzasız mektub ya· 

zan, benim en çok kocunmaklığım la
zımgelen bir düşmandır. Onun eriş· 

mek istediği, fakat erişemediği mak .. 
sad ya başkalarını benim nazarımda 

kötülemek veyahut ki benim kendi 
şahsımla bayağıca uğraşmaktır. 

İmzasız mektub, bazı defa «Bir 
Dost» diye biter. Fakat Tanrıya ham· 
dederim: Benim imzasız rnektub ya

zacak tıynet ve kabiliyette dostum
yoktur. Ben düşmanlarımın bile hüvfı. 

) 

yetlerini açıkca tanır ve onlara hürmeti 
ederim. 

Onun içindir ki, böyle imzasız mek• 
tublar aldıkca, onları derhal yırtıp se· 

pete atarım. Bunu burada haber ver •' 
mekliğim, böyle mektub yazmak is "' 

teyenleri beyhude bir zahmetten kur·• 
tarmak içindir. 

Tekrar ediyorum: imzasız mektuli 
yollıyan, karanlık sokak köşelerini si-< 

per edinip de kurşun atan bedhah< 
ları Türk lehcesi tıpkı «kahve» gibf I 
telaffuz edilen çirkin bir sıfatla yad; 
eder. 

............................................................. 
Biliqo~ Aiu~unuz? 

ı - Şimdiki SiYastopol şehrinin bu~ 
lunduğu yer eskiden nasıl bir yercU. 
ve ne isim taşırdı?. 

ı - Rusyada ilk defa donanma ku · 
ran ve tersanelerde bizzat çalışarak bü· 
yük bir filo tesis eden Çar kimdir'? 

3 - Birinci ve ikinci Gelase kimler 
dir? 

(Cevabları yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevabları : 
1 - Antakyanın nüfusu 30 bindir, 

Bu eski Türk memleketinde pamuk, 
tütün ve ~eyva yetişir. 

2 - Apet eski Mısırlıların ilahlann· 
dan biridir. Memeli bir Gergedan şek
linde tasvir edilmiştir. 

Şepul ve Ta-ur isınile de anılır. Ya 
nanlılar buna Tueriz derlerdi. ~1ısırlı
larca cehennem ilahı addedilirdi. Başı 
bir aslan şeklindedir. 

3 - Yıldırım Beyazıd Timürlenge e· 
sir olduktan 8 ay sonra ölmüştlır. 

············································-·············-
TltU leakon u !t bir cevabi 

Titülesko Cenevrede Fransız mu· 
rahhaslarından Jozef Barthelemy ite 

cGece geç vakit Yenikapının Albnyrak taraflarından giderken ele basına gelen hadiseyi anlatır. görüşüyordu, kendisine Fransanın ta· 
g<>çen bir genç kocaman bir köpeğin hücumun::ı maruz B~kçi hikayeyi dinledikten sonra : kınacağı hattı hareketi sordu. Fransız 
kalır ve tam baldırından bir diş yarası alır. Ne yapsın, - A, bayım, bu. köpek üç dört kişiyi ısırdı, h('psi de murahhası: 
derhal kuduz tedavihanesine koşar, ilk tedaviyi yaptır- turup gibi geziyorlar. Keşki bana soraydın da, kendine _ Romanyanın fikrini tasvip ede-
tır. Onu müteak1p ta evine döneceği sırada bekçiyi gö- nafile yere iğne yaptırtmayaydın, cevabını verir.• ceğiz, hatta haksız olsa dahi dedi: ma• * rüncc, gene ayni köpeğin ikinci bir hücumuna uğramak- Biz bu hadisenin ve bilhassa bu muhavercn:n bugün- k d. 

· . b l •. dem i ostuz ... Hülasa, bilhassa şu son Yunanistan tıı.n ı.orkarak : !erde ve Istanbıılda gc~mış ola i ecegıne pek irımrnıadık. b d 
- Titülesko. hemen şu ceva ı ver i: nisalinden sonra Parliımentarizmin if- - Aman bekçi beni evime kadar götürü\'er, der. Ve fakat ey okuyucu sen : 

·- Biz demek ki size daha dostuz, fı, yolunda bulunduğu hakkındaki ka-ı ı .... ~ T 1:. R 1 NAN 1 s TL' R 1 r"' AN .• A l 
ı:. l.,. -Yl cünkü Frnnstmın haksız olnbiieceaini •<ıatiın büsbütün kuv,·etlcnıniştir. Po· ı 

tikaalığı san~t HUhnz~~b bir poli- ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıhatırın117a bile getirnıedik. 
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düşmana "Kızıl ordu 
koymağa 

karŞı 
hazırdır,, 

Atatürk ve 
lsm•t lnönünün 
lzmire telgrafları 

İzmir, 2S (A.A.) - Fuo.r·ın kapa
nışı münasebetile Büyük Önder A
tatürk ile İsmet İnönü tarafından 
fuar komitesi başkanlığına şu tel
graflar gelmiştir : 
Dr. Beh~et Uz 
Şarbay ve Fuar Komitesi Reisi 

İzmir 
Arsıulusal İzmir fuarının kapa

nışı münasebetile bana gönderilen 
temiz duygulara teşekkür ederim. 

K. Atatürk 

e ispanya hadiseleri 
Ve Avrupa 

• /ngiltere ve Akdeniz 
e Almanya ve ltalga 

Epey zamandanberi devam edip 

Mareşal Voroşilof Moskovada yapılan manevralarda 
geni bir nutuk daha söyledi 

giden İspanyadakı dahili har
bin tesiri hiç beklenilmi~·cn sahnlar -
da kendini göstermekted~r. Yunanis-

Dr. Behçet Uz tandaki rejim değişikliği üzerinde mü-
nı nefret iftiralara maruz kalmıştır. ! liriz ki, düşmana karşı koymaya ve Belediye Reisi essir olduğu gibi, Romanyadaki kabine Moskova, 25 {Hususi) - Mosko

va garnizonunun yaptığı manevralar
da Mareşal Voroşilof bir nutuk söyle
miştir. Voroşilof demiştir ki: 

Fakat her dakika müsellclh hücumlara düşmanın tecavüzü halinde Sovyet İzmir tebeddülü üzerinde de alaka uyandır-
da maruz kalabiliriz.. :rvıutemadiyen devletlerinin bize hediye etmiş olduğu İzmir fuarının kazandtğı muvaf- mış ve bu kabinenin sağa kaçan bir ma-
harbe hazırlanan düşmanlarımız, bar - teknik vasıtalarla ona mukavemet et- fakıyeti tebrik ederim. Gelecek fu- hiyet alması neticesini doğurmuştur. 
barca hareketlerinin kime karşı miite- meye hazırız. Şimdiki halde kıZllordu arın hazırlıklarına şimdiden başla- Çünkü İspanyadaki kanlı boğuşm<t, az 

Gerek Moskovanm askeri mıntaka
sı kuvvetleri, gerekse işçi ve köylü kı· 
zıl ordusu sınıf düşmanımız tarafından 
açılan silahlı harbe ısrarla, ve Bolşe-

veccih olacağını açıkça söylemektedir- o derecede tekamül etmiş ve harp ha- mak ve sür'atle kararlaştırılacak çok sol cereyanların tesiri altında bulu-
ler. Kuvvetli bir Sovyet Rusya, kapita zırlığı ile o kadar meşbudur ki, büyük bir pHin takip etmek lazımdır. nan memleketlere, düşebilecekleri akı-

b.. Baa.•ckil: İsmet İni.inli kı d ta tt k retile biı-list dünyanın en uyük korkusudur. vatanımızın bütün işçilerine, büyük ·--=------:ı..._ ·-------....1 beli ya n an nı ırma • su ' 

viklere has enerji ile hazırlanmaktadır. 
Bu sebepten dolayı daima hazır bir va- sosyalist eserlerini başarmaya rahat ı•zmı·r Je hava nevi kendilerini kendilerine getirım 
ziyette bulunmalıyız. rahat devam edebilecekleriııi söyliyebi- U~ hizmetini görmüştür. Ayni vukuat Ak· 
Şimdiden yüksek sesle temin edebi- liriz. 1 l deniz müvazenesile alakadı:ır olan bü-aarr UZ arına tün memleketlerin dikkat ve teyakku-

v d zunu uyandırmıştır. Faşist İtalya ile 

Sovyet Rusya şimdiye kadar şaya-

Harbiyelile~ Ankarada 
tezahüratla karşılandılar 

Zafer abidesine çelenk koyduktan sonra yeni 
mekteplerine giden Harbiyeliler yollarda 

sürekli alkışlar toplamışlardır 

Ankara, 25 (Hususi) - Bugün saat 
on beş otuzda şehrimize gelen Harbi
yeliler çok parlak bir surette karşılan
mışlardır. İstasyonda ve Hakimiyeti 
Milliye meydanında binlerce halle genç 
Harbiyelilerimizi görmek, alkışlamak 
için toplanmıştı. Yapılan merasimi mü
teakıp istasyonun içinde ba§ta muzika 
olmak üzere bir bölük asker ve istas
yon caddesinin başlangıç noktasında 
gene başta muzika olmak üzere bir ta
bur asker, kız ve erkek izcilerle Anka
'ra lisesi ve diğer mektepler talebeleri 
yer almış bulunuyorlardı. 

İstasyondaki karşılanma törenin! mü 
teakıp önde muzikaları ve Harbiye ala
yı sancağı olduğu halde marşlarını söy 
liyerek yürüyüşe geçen 'Harbiyelileri, 
cadde üzerinde yer alınış bulunan bir 
tabur askerle mektepliler selamlamış 
ve Ulus meydanına kadar olan yol üze
rinde toplanmış olan halk, bugünden 
itibaren aralarına katılan yarının genç 
sübaylannı sevgi ile takip eylemiştir. 

Ulus meydanına gelindiği zaman 
burada birikmiş olan halkın gösterdi~i 

sevgi tezahüratı çok. içten olmuş ve 
Harbiyelilerimiz zafer abidesi etrafın
da yer alıncaya kadar sürmüştür. 

Abidenin önünde Ankara Vali ve 
Belediye Reisi adına Vali muavini Sa· 
lahattin, Şehir ve Milli Müdafaa Ba
kanlığı mümessilleri bulunmaktaydı· 
lar. 

Harbiyelilerimiz zafer abidesini 
çevreledikten sonra abideye merasimle 
bir manga talebenin taşıdığı muhte· 
şem bir çelenk konulmuş ve İstiklal 
marşı çalınmıştır. 

Şehir adına Behçet Kemal tarafın
dan bir nutuk söylenmiştir. 

Bunu bütün talebenin iştirakile söy
lenen Harbiye marşı takip etmiş ve a
bide önünde bir geçit resmi yaptıktan 
sonra Harbiyelilerimiz, Bankalar cad
desini ve Gazi bulvarını takiben yeni 
mekteplerine gitmişlerdir. 

Harbiyelilerimiz bütün bu geçtikle
ri yollar üzerinde de Ankara halkının 
en içten sevgilerini toplamışlardır. 

Leningrat maçları İspanyada 
Hükumet 
Kuvvetleri Güreşte ve Eskrimde 

İlerliyor galibiz 
Londra, 2S (Hususi) - İspanyol l Leningrat ıs - Türk güreş takımı 

Harbiye Nazırının neşrettiği bir tcbli- bugün yapılan müsabakalarda üçe karı 
ğe göre, dünden beri harekete geçmiş şı dörtle galip gelmiştir. Mersinli Ahmet 
olan hükfunet kuvvetleri, Madrit ha- rakibini üçüncü dakikada tuşla yenmiş, 
valisinde üç mühim asi mevküni işgal Kenan, Sadık, Mustafa da sayı hesabile 
etmişlerdir. kazanmışlardır. 

Harekat esnasında hükfımet tayya - Eskrim takımımız da, yaptığı müsa-
releri büyük yararlık göstermişlerdir. bakada 6 ya karşı ı O sayı ile galiptir. 
Diğer taraftan Alberche nehıi bendi

nin yıkılması üzerine ihtilalcilere men
sup birçok asker boğulmuşlardır. 

Toledoya doğru Jcrleyiş!erinde neh

Viyana koşularında 
Dördüncü olduk 

rin kurumuş yatağ.ndan istifade eden Viyana ıs _ Burada yapılan bey -
asiler, suların ani hücumuna maruz kal nelmilel binicilik müsabakalarında, 
mışlardır. Türk binicileri büyük bir zafer daha 

Milletler Cemiyeti 
Konsey salonunda 

bir hadise 

narşz enemeler Nasyonal Sosyalist Almanyanm Mad
rit hükümetine karşı duyduklan anti
patinin sebebi budur. Nitekim Sosyalist 
Fransa ile Komünist Rusyanm ve az
çok Sosyalizme meyyal diğer devletle· 
rin asi İspanyol kuvvetleri muvacehe
sinde aldıklan hasmane durum da bun
dan ileri geliyor \'e böylece, yalnız Av
rupa değil, bütün dünya biribirinden 
ayn iki zümre haline gelmiş bulunuyor. 

Hariciye Vekilimiz 
Avusturyalıların salona 
astıkları münasebetsiz 

bir halıyı çıkarth 

Cenevreden yazılıyor: 

Cenevredc Milletler Cemiyetinin 
yeni sarayında manasız bir vaziyet 
yüzünden bir hadise çıkmağa ramak 
kalmıştır. Vak'aya Avustuyanın ma -
halsiz ve gülünç bir hareketi sebep ol
muştur. 

Mesele şudur: 

Milletler Cemiyeti bu içtimaııu ilk de
fa olarak yeni sarayında yapmaktadır. 
Bu sarayda umumi içtimalar için büyük 
bir salon ve konsey içtimaı için de ayrı 
bir ufak salon var<iır. Milletler Cemi
yetine aza olan her devlet bu sarayın 
bir odasını süslemeğe mecbur tutulmuş
tur. Konsey salonunun süslenmesi de 
Avusturyaya isabet etmiştir. 

Salon süslendikten sonra konsey Hk 
defa olarak burada toplanmıştır. Kon
sey azasından bir kaçı ile bırlikte salona 
giren ve yüzünde hiç bir zaman tebes
süm eksik olmayan Hariciye Vekilimiz 
salon kapısında birdenbiıe durmuş ve 
yüzünü ciddile._.c;tirmiştir. Çünkü konsey 
salonunun duvanna Avusturya hüku
meti tarafından 1683 de Viyana önün
de Türk ordusunun ric'tinı gösteren bü
yük (Goblen) bir halı asılmıştı. 

Bu goblenin üzerinde Iatince «Türk
ler panik halinde kaçıyoriar> ibaresi 
de yazılı bulunuyordu. Hariciye Veki
limiz hemen Milletler Cemiyeti katibi 
umumisini görerek bu halının derhal 

Gündüz ve gece yapılan 
denemeler muvaffakıyetli 

neticeler verdi 

İzmir, 25 (Hususi) - Tayyareler 
tarafından İzmir şehrine yapılan taar
ruz denemeleri ve alınan tedbirler, ha
kiki harp halinde bir şehrin alacağı mü
dafaa tertibatından farksız olmuştur. 

Gündüz saat ona on kala tayyare 
filoları Çakal' dağı zirvelerinde çok 
yüksekten görününce, tehlike işareti 

verilmiştir, Kadife kalesinden atılan ve 
halkı, denemeye davet eden işaret to
pu üzerine lzrnirdeki bütün vasıtalar 
durmuş, ve herk.es beyannamede gös
terilen şekilde müdafaa tertibatı almı~ 
tır. 

Taarruz ani olmuş ve muvaffakiyet· 
li bir surette ncticelenmi~tir. itfaiyenin 
yardım kollan ile Kızılay yardım kolla
n bu esnada gizli yerlerde tertibat al· 
mışlardı. 

İtfaiyenin tarassut merkezlerinde 
heyecanlı vaziyetler olmuştur. 

O sırada tayyareler, beyaz duman 
neşreden ve yangın bombalannı andı· 
ran bombalar savuruyorlardı. Bu bom· 
baların düştüğü yerde itfaiye yangın 
söndürme tecrübeleri yapıyordu. Bu 
hareket 25 dakika sürmüştür. 

Ayni hareket gece de tekrar edil
miş ve bu hareketler daha heyecanh 
olmuştur. 

DenemelCJ' bittikten sonra, lzmir 
Valisi Fazlı Güleç gazetelere beyanat· 
ta bulunarak dcm~ir ki: 

uGündüz ve gece denemeleri ço'k 
güzel olmuş ve iyi neticeler vermiştir. 
Şehir halkına gösterdikleri intizamdan 
dolayı vilayet namına resmen teşekkür 
ederim.» 

salondan atılmasını, aksi takdirde Türk Fransız tayyare şirketinin 
heyetinin ciddi bir karar vermek mec-
buriyetinde kalacağını söylemiştir. bir teşebbüsü 

Katibi umuminin emri üzerine bu Kaş, (Hususi) - Meis adasına uğra-
goblen hemen konsey salonundan alın- makta olan Fransız posta tayyaresinin 
mış ve müessif bir hadiseı,in bu suretle Kaş kazasına da uğratılması için te -
önü alınmıştır. şebbüslerde bulunulmuştur. Teşebbü-
...................... _ ...................................... sü yapan şirkettir. Kaş kazasının Bu-
Bunlar arasında yüzbaşı Gürkanla, cak \'e Bayındır limanlan, tayyare is
teğmen Saim Polatkamn bindikleri tasyonu olmağa çok müsaittir. Bu teşeb 
hayvanlar da vardır. büsün sebebi Meis adasının kötü ha-

Dördüncü müsabakada ekibimiz ilk 

1 

va cereyanlanna manız bulunması ve 
devrede ikinciliği, neticede dördüncü- tayyarenin kolaylıkla barınamaması -
Jüğii kazanmağa muvaffak olmuştur. dır. 

* 
İngiliz deniz kuvvetleri nazırı Sir 

Samuc.! Hoare Ak 
tere ve 1 denizde yaptığı 
deniz tetkik seyahatin -

den İngfüereye 
döndü. Nazırın, yaptığı tetkık&ttan 
memnun olduğunu yazan gazeteler var
dır. Fakat bu gazetelerin ya'!dıklann
da mübalBğa bulunmak gerektir. Çiin
kü: 

Sir Samuel Hoare'un seyahati. mev
cut vaziyeti gözden geçirmeye matuf 
bir ziyaret değildi. Akdenizde mevcut 
İngiliz deniz kuvvetlerinin mikdarını 
artırmadan, gerek bu kuvvetlerin tesi
rini ziyadeleştirmek, gerek yeni deniz. 
üsleri tesisine matuf bir hareketti. Ay
ni zamanda Mısır ve İngiltere arasında 
yapılan son itilaf mucibince İngiltere
nin İskenderiyede ancak sekiz sene 
müddetle kuvvet bulundurmak hakkı 
vardır. Bu sebeple Süveyş kanalının 
müdafaa tertibatında da değişiklik ya
pılması zaruridir. Kıbns adas! bu işe 

en elverişli bir mevki olarak düşthıül
mektedir. Şu hale göre, Sir Samuel 
Hoare'un avdetinden sonra, İngiltcre
nin Akdenizde yeni yeni müdafaa ter
tibatı almasını beklemek ve görmek 
pek tabii birşey olacaktır. 

* İdeoloji noktasından İtalya ile Al-

manya'nın bera -
Alman· lt.ılyanl ber yürüdükleri -

rekabeti 1 ne şahit bulunu -
yoruz.Fakatmen-

Burgostan bildirJriiğine göre, Gene- kazanmışlardır. Yüz otuz süvarinin iş
ral Mola tarafından Bilbao ve Scnt An- tirak ettiği üçüncü müsabakayı, yalıuz 
der halkına teslim o maları için verilen sekiz at bitirmeğe muvaffak olmuştur. 
mühlet dün akşam bitmiştir. Bugün, =============================================== 

faat noktasından, arasıra, bu iki ideolo
jinin biribirlerile musaraaya meyleder 
bir vaziyet nldıklan da göıden kaçmı
yor.Arada mevcut anlaşma, daha ziyade 
İtalya tarafından bozulmak istenilir gi
bidir. Nitekim son Nürenberg kon-rre
si münascbetile söylenen nutukları tet
kik eden maruf bir İtalyan gaıetecisi, 
Corriere Della Sera gazetesinde v zi
yeti gözden geçiriyor ve Almanyanın, 
iddia edildiği gibi Komünist tehlikesi 
tarafından tehdit olunmadığını, cünkü 
arada müşterek hudut bulUIUlll!.dığını 
söylüyor ve : 

tayyarelerle son d fa beyannameler a-
tılmış ve şehrin t l tutulaca~ı bıldi -
rilmiştir. 

Balkan 
Dün Cene' 

topla t 
BeJgrad 2.J (H 

/>ulunan Balkan 
rahhaslan, dün l 

ıahhusının riyas 
tır . 

Antantı 
e yeni bir 

y pıldı 
ı i) - Cenevrede 
ntı devletleri mu

Yunan baş mu· 
hında toplanmış-

Bu toplantı d- b ynelmilel vaziyet 
gözden gf'çirilmis ' ~Ürl memleketi a
lakadar eden mese !er görüşülmüştür. 

iki ahbap çavuşlar Köpek efendisinin gozeteııini ağzında t~ıdı 

geçirdiğini i"eTİ vermedi. 
amma, diılerine «Almanya, diyor; iddiasında samimi 

değildir. O kendisine iptidai madde ve
recek saha arıyor ve gözüne Ru yayı 

kestirmiş bulunuyor.• - s,•lim RAGIP ............................................. -.. , ........ .. 
A vust ryada m li 
kontrol ka ıy r 
Cnevre 25 (Hususi)-Milletler Cemi 

yeti konseyi Avusturyada finar ~al kon 
trola nıhayet veren bir karar sur('tİ ka· 

~ bul etmiştir. Bu karar suretind Mil-
letler Cemi) eti delegesinin teşrini· 
evvelden itibaren geri alınmas ka· 
rar veri ncktedir . 
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(, __ ~Ş_E_B_i~_B_A_B_E_R~L_E_R_i __ , MELEK 
Sinemasında 

«AŞK HÜZÜNLERi» - oKADJN ASLA UNUTMAZ11 filimleri gibi HATI
RASINI Bi~~hir VAKiT UNUTAMJY ACAGINIZ 

Belediyenin yeni 
Levazım müdürü 
Ünye kayma· 

kaınlığına tayin 
edilen Mahmud· 
tlan açılan Bele• 
diye Levazım Mü 
dürlüğüne Erzu
rum Hususi ida
re Müdürü Emin 
Zeki Coşkun ta· 
yin edilmiş ve ye- ., 
ni vazifesine baş- " 
lamıştır • Yeni belediy leva-

1 
Esk.iden emni- zım mildürrı l~miıı 

yeti umumiye şu- Zeki Coşkun 
be ve levazım müdürlüklerini yapmış 
olan yeni Levazım Müdürü bulundu
ğu bütün yerlerde takdir ve sevgi ka
zanmış bir idare amiridir. Bütün İstan
bul Vilayeti hudutlarına dahil vi1ayet 
ve belediye levazım işlerini ihtiva etti· 
ii için pek mühim ve o nisbette güç 
olan yeni vazi~sinde de muvaffak o
lacağına şüphe yoktur. 

Karanlıktan gelen 
bir kurşun 

Gece evine giden bir 
amele yaralandı 

Vefa )isesi civarında Mektep soka
ğında oturan ve Karamürsel mensucat 
fabrikasında çalışan Mahmud oğlu 
Hızır gece saat dokuzda evine gideı
ken] O metre mesafeden üzerine üç el 
silah atılmış ve Hızır bacağından ya
ralanmıştır. 

Hızır bir d~manı olmadığını CJÖy
lcmektedir. 

Tabancayı kimin attığı Cllllaşılma
mıştır. ---
Şehitliklere 

çıktı 
sahip 

Edirnekapıdaki şehitliğe dört kişi 
tasarruf iddiasında bulunmuştur. Bele
diye bu iddiayı reddetmiş ve hadise 
mahkemeye aksetmiş ve mahkeme de 
mahailinde keşif yapılmasına karar 
vermiştir. Bir ehlivukuf tarafından üç 
gündenberi yapılan keşif dün bitiril
miş ve rapor hazırlanmağa başlanmış-
tır. 

Muamele vergisi toplantıları 
Dün Ticaret ve Sanayi Odasında 

tabbi eczabr esnafı ile mobilyacılar 
muamele vergisi hakkında görüşmek ü
zere bir toplantı yapmışlardır. Tıbbi 
ecza satanlar muamele vergisinin doğ
rudan doğruya gümrüklerden alınma
sını istemektedirler. 

Pazartesi ve salı günü şimdiye ka
dar toplanmıyan sanayiciler toplana
cak ve toplantı sona ermiş bulunacak
tır. 

Limanla Belediye 
arasında ihtilaf 

Galatada açılacak meydan 
şehir planına uymuyormuş 

l Liman idaresinin Galatada Merkez 
Rıhtım hanının önünde yaptıracagı 
meydanlık için belediye ile aralarında 
şehir planı bakımı yüzünden bir ihtilaf 
çıkmıştır. 

Bu ihtilafın halli için belediye ile 
liman memurlarından müteşekkil bir 
hey' et seçilmiştir. Mütehassıs Prost da 
bu hey'ete iltihak ederek bugün ma
hallinde tetkikat yapacaklardır. 

Galata rahbmı 
Liman İdaresi Galata Rıhtımının ta

mirinde çökmüş olan kısmın bir buçuk 
metre kadar yükseltilmesine lüzum 
görmüştür. 

Bu kısım Karaköyden Antrepolara 
kadardır. Bu hususta proje hazırlan
mış ve Vekalet te hunu tasdik ederek 
lazımgelen tahsisatı Liman idaresinin 
emrine vermiştir. 

Liman idaresi bunun üzerine bele
diyeye müracaat etmiş ve rıhtım bo
yunu takip eden caddenin rıhtımla be
raber bir buçuk metre yükseltilmesini 
istemi{ıtir. 

Belediyenin bu sene yol yaptırmak 
için parası olmadığından bu sene cad
deyi yükseltemiyeceğini ileri sürmüs
tür. Fakat Liman İdaresi caddenin b~
hemehal rıhtım boyunda yükseltilme
sini ısrarla istemekte olduğundan be
lediye ile aralarında bu yüzden de bir 
ihtilaf çıkmıştır. Bu ihtilaf da gene bu 
hey'et tarahndan halledilecektir . - ---------------

Cenaze işleri 
Belediye hazırlıklarını 
tamamladı, yakında işe 

başlanacak 

Belediyede cenaze tekfin, tedfin 
ve techiz işini tetkik etmekte olan ko
misyon çalışmalannı ikmal ederek ra· 
poru riyasete vermiştir . 

Eminönü, Beyoğlu, Fatih, Üskü
dar ve Kadıköy cihetlerinde yapılma
sı tekarrür eden gasilhanelerin proej
leri de ikmal edilmiş ve Sıhhat Müdür
lüğü tarafından tetkik edilerek beledi
yeye iade edilmiştir. Bu binaların in
şalarına pek yakında başlanacaktır. Bu 
binaların ikmalinden evvel belediye 
cenaze techiz, tedfin ve tekfin işine 

başlayacaktır .. Şimdilik yeni binaların 
ıkmaline kadar gasilhane olarak da ba
zı hastanelerin ölü yıkama mahalleri 
ıle . bu işe müsait bazı binalar belediye 
tarafından kiralanarak ufak tefek tadi
lat yapılmak sureti)e kullanılacaktır. 

Tünelde dün 
sabahki inkıta 

ıtalyaya afyon gönderecekler Dün sabah saat 8, 15 te tünel araba-
ltalya memleketimizden kül1iyetli larından biri Beyoğlu cihetine vardığı 

miktarda afyon alacaktır. zaman makinistin şiddetli bir manev-
lhracat takas yolile yapılacaktır. rası yüzünden emniyet frenlerinin bo-
Bu hususta müzakerelere başlan- zulması üzerine tünel servisi bir saat 

durmuftur. Filhakika, pek kuvvetli ve 
mıttır. 
----- · · ... · · · · · ·- müessir bir tarzda işlediği bir defa da-

T A K V 1 M ha sabit olan bu frenlerin çözülebilme

EYLÜL si için oldukça uzun bir zamana ihti
yaç hasıl olmu.tur. 

Yeni Ağır 
Ceza Reisi 

K 1 R 
BiR ŞAHESER GÖSTERİLİYOR 

1 K R 0 Y A 

Ağırceza mah
kemesi Reisliğine 
tayin edilen do
kuzuncu ihtısas , 
hakimi Refik dün 

GARY COOPl!R 
ANN HARDING 

8nat 1 de tenzilıltlı talelıe matinesi 

Fra11sız Tiyatrosu 
Bu akşam suvare saat 21 de 
Yann matine saat 18 de suvare 21 de den itibaren yeni 

vazifesine başla
mıştır. 

Refik hüküm
lerinin isabetile 
tanınmış, bilhas
sa ihtısas mahke-
mesinin başında 

bulunduğu zamanlardaki muvaffakı
yetlerile fevkalade temayüz etmiş kıy

metli hikimlerimizdendir. Şimdiye 
kadar devam eden muvaffakiyetlerjnin 

ağır ceza mahkemesinde de devam e

deceğine şüphe yoktur. 

İşlerinden 
çıkarılan amele 

Sanayi Müfettişliği yeniden 
tahkikata başladı 

Son zamanlarda ameleler Sanayi 
Müfettişliğine sık, sık müracaat ederek 
çalıştıkları fabrikalardan hiÇ bir kaba
hatleri olmadığı halde işlerine nihayet 
\'erildiğini bildirmekteclirler. 

Bundan bir müddet evvel de gene 
Sanayi Müfettişliğine bu yolda bir çok 
müracaatlar olduğundan, Sanayi Mü
fettişliği sıkı bir tahkikat lüzumunu 
hissetmiş ve fabrikalarla da temasa ge
çerek bu işin mahiyeti hakkında izahat 
almıştır. 

---------
Belediye evleri 

boyanacak 
Şehir planı hazırlandıktan sonra İs

tanbulda binalar da ayni renge boya
nacaktır. Fakat bir kısım alakadarlar 
boyaların renklerin semtlere, ışığa ve 
ı;okakların vaziyetine göre değişmesi 
icap edeceğini ileri sürmüşlerdir. Bu 
cihet ayrıca tetkik edilmektedir. Tetki
kat bittikten sonra tatbikat için planın 
hazırlanması beklenecektir. 

Halkevlerini teftis 
İstanbul Saylavlarından bir hey•et 

dün saat 18 de Eminönü HaJkevine 
giderek evin yıllık çalışması üzerinde 
kol başkanlarından izahat almışlardır. 

Halkevi idare hey'eti de dün fevka
lade bir toplantı yapmıştır. Saylavlar 
toplantıda bulunan azalarla ayrı ayrı 

görüşmüşlerdir. 

TAMABABBB 
Revüsünün veda müsameresi 

Tamamile yeni numaralar. Paris için hazırlanan programlar. 
fiyaUar : 7f'> - rıo · 2) kuruş, Jocıılar ~ ve 3 lira 

Memleket 
ağaçlandırılacak 

Her sene her vatandaş bir 
ağaç dikmeğe mecbur 

tutulacak 

Dördüncü Balkan 
tıp haftası 

Şehrimizde hazırbklara 
başlandı. Balkanlı doktor

lar yakında gelecekler 

Memleketi ağaçlandırma, ve ağaç- Dördüncü Balkan T lb Haftası bu 
)arı koruma işine daha fazla .hemmi- yıl istanbulda yapılacaktır. Hafta için· 
yet ve hız verilmesi kararlastınlmıstır. de yapılacak kongre ve konferanslar 

Bu hususta yeni bir layiha haz:rla- için Yıldız sarayının konpeler dairesi 
nacaktır. Bu layiha her vatandaşı, her taheis edilmiftİr. Balkan Tıb Haftaıi 
sene bir ağaç yetiştirmeğe mecbur kıl- 7 teşrinievvelde saat 10,30 da Sa~hli 
mak gayesini güdecektir. ve Sosyal Yardım Bakanı Refik Say• 

Halkı odun yerine kömür kullan- dam tarafından açılacaktır. , 
maya teşvik etmek maksadile, çok ya- O gün saat 15,30 da bir toplantı da· 
kında büyük bir sergi kurulacağı bildi- ha yapılacaktır. Konferans ertesi günü 
rilmektedir. saat 10,:~0 da ikinci, 16,30 da üçüncij, 

"Kömür sergisin adını taşıyacak o- 9 teşrinievvelde 10,30 da <lördüncü, 
lan hu meşherde, bütün kömür çeşitle- 10 t'eşrinievvel 10,30 da da beşinci 
ri, ve kömür yakan bütün aletler bu- toplantısını yapacaktır. 
Iundurulacaktır. Balkan Hekimler Birliği Türk Ko-

Bu serginin, maksadı temin edebi- mitesi, konferanslar ve hafta arasm • 
lecek mükemmeliyette olabilmesi ı· daki içtimalarda yapılacak tebliğlerin 
çin, hiç bir zahmetten ve hiç bir feda- li9tesini hazırlamaktadır. 
karlıktan kaçınılmamaktadır. Muhtelif Balkan devletlerini temsil 

Kömür sergisi, el işleri sergısının edecek tıb heyetleri ile phaen İftirak 
kapanışından sonra, ve An karada açı- edecek doktorlar yakında fehrimizc ge-
lacaktır. leceklerdir. 

Yukarıda bahsi geçen kanun layiha-
sında. ağaç yetiştirecekleri teşvik edici 
bir madde de vardır. 

Bu maddeye göre, fazla ve iyi ağaç 
yetiştirecek olan kimseler, naklen mü
kafatlandırılacaklardır. 

Yedi otobüs seyriseferden 
menedildi 

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

Bir hırS1z mahkOm eldu 
İstiklal caddesinde bundan bir müd

det evvel Koıtinin dükkanına kilidi 
kırmak suretile girerek 250 lira kıy
metinde 3 top kumBfını çalan Talat :ı 
sene hapse ve o kadar emniyeti u:nu• 
miye nezareti altında kalmaia mah• 
kum edilmiftir. 

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

Dün Keresteciler - Eyup arasında Kadıköy Halkevinde lisan der.steri 
işleyen on altı otobüsün birdenbire Kadıköy Balke'rilMlen : Fransızca, ınıi -
fenni muayenesi yapılmıştır. llzce, Almanca, İtalyanca, ve Rwıea kul'sları 

Bu otobüslerden dokuzunun frenle- ıeçen sene oldutu g1b1 bu sene de 15/İlktes
ri bozuk olduğunu seyrüsefer mühen- rln/936 tarihinde açılacaimdan devanı et • 
disleri teebit etmiş ve plakaları sökü- met. isteyenlerin idareye mtiraeaatları. 

ıerek seyrüseferden menedilmişlerdir. Bir-kayip araniYor-
Askerliğe davet 

33. Tüm. A~. D. Bşk.den: Teşrin/936 cel -
binde bir buçuk senelik.lerden 316: 327: İki 
senellklerden 316: 330. Jandarma ve Deniz
den 316: 331 doğumlulardan bakay~ kalmış 
ve suveri saire ile hiç askerlik yapmamış o-

Resmini dercettiğimiz 'l'ürk zabiti, 

Teftişlere Beyoğlu, Şehremini, Be
şiktaş, ve Kadıköy Halkevleri de tabi 
tutulacaktır. !anların mensup oldukları Üsküdar, Kadı -

--, köy, Beykoz, Kartal, Adalar ve Şile ıubelerlne 

Balkan harbinde Üs
küpte hizmet edi) oı 
muş. İsmi mallım ol
mamakla beraber İz
mirde evli ve iki ço
cuk sahibi olduğu bi 
liniyor. Şimdi, Poli
tika gazetesinin Be
rana muhabiri ve o
rada mektep mu -
allimi M. Lubomir 
lveziç, gerek kendi-

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olan eczaneler ~unlardır: 
istanbul cihetindekiler: 

1 ~~'. ''.~'.''.''. .".·~. ~'~~:,,, ____ _ 
( Yeni Neşriyat 1 
ıtraı Eclnrd vııı Albümü - Bu ay içinde l1ni ve gerek çoluk 

Türkiyenin ve Büyük Şef Atatürkün :tıy • çocuğunu aramakta 
Ak.sarayda : <Şeref). Alemdarda : <E- metll misafiri olan İngiliz Kralı B. M. Ed • ~ dır. M. İveziç ~aze-

sad). Bakırlcöyünde : (İatepan). Beya. - vard VI1I 1n burada ıeçirditl ıünlere alt temize vaki müracaatında mes lenin 
zıt.ta : (Asador Vahram). Eminönünde : toır. 1. h .. ıenıin to &ra atıraları uYecli&iin11 mueı- gayet mühim olduğunu ve bu zai veya 

Rumt sene 
1862 26 

Arabt sene 
1355 

fBeşir Kemal Cevad>. Fenerde : Olüsa- seseal tarafından tertip olunan çok nefis bir ailesi hakkında az çok malQmat vet·e
medtlin). Karaıümrükte : <Kemal>. Kü- albüm ı~nde toplanmıştır. Okuyucular, yük- cek kimselere minnettar kalacağını bil-

Liman ViSllalarl ÇOğaltıhyor çükpazarda : (Necati). Samatyada : (Te- sek tarlbi kıymeti bulunan bu ziyarete alt dirmektedir. 
Bir kısım tüccarlar limaq vasıtala- ofllos>. Şehremininde : (A. Hamdi). Şelı- fotoiranarı, Jcollekslyonlan arasında toplu ·-M·· ~~ ... -:ü bl k -~'ylOl 

ıa 

SABAH 

Reım! sene 
11136 

CUMARTESi 

rının azlığından dolayı mallarının va- zadebatında : <Hamdo. olarak bulundurmak ıırsatmı bu auretıe eı- ues... r •Y•P 
purlara zamanile yüklenemediği hak- Be:rotıu cihetindekiler: de etmiş oluyorlar. 25 kuruş gibi çok u- İzmirin çok tanınmış ve sevilmi~ ~ü

Galatada : <Hüseyin Hüsnü). Hasköyde: cuz bir fiat konmuş olnn bu albüm mahdut yük tütün tüccarlarından Şeker zade 
kında şikayette bulunmuşlardı . (Barbut). K""ıınpaşada .• (Vasıf). Mer- ~ k b" hastalıktan he ..., mlkdarda ba.sıldıgı için memen şimdiden te- Sabri, ·ısa ır so11ra e -

Dün Türkofisle Liman İdaresi bu kez nahiyede : <Della Modn, Kinyolil ~ darik ediniz. diyete intikal etmiştir. Cenazesi iz.mi-

-Hızır 
1« 

R İM::iAK hususta temasa geçmişlerdir. Neticede Şişlide : CNargileciyan). Taksimde : <Ll- Türk Edebiyat tarihi Hulasası - Vefa Ll- re nakledilerek orada defnolunacaktır. 
s. U. ecep S. D. Liman idaresinin 3 romörkörle elli monciyan). sesi Edebiyat Öğretmeni Murad Uraz, lise Merhum, büyük enerjisi, ku\ \ etli 
11 48 9 10 08 mavna yaptırması kararlaştırılmı1 ve U~küclar, Ka~köy n Adalardakiler: edebiyat kitablarının muhtelif kitablara şahsi teşebbüsleri, yorulmak bilme;: ça-

-
_ 5_..:._5_1--;.__ __ __,,_, _ __,1~4-~1.:.1_~ bu vesait derhal sipariş edilmiştir. Büyüıtadada : < Merkez ), Heybelide taksim edilmiş bulundu~unu gözönünde tu- Jışmasile iktısat ilemimizde yüksek 

Ö~1e 1kııı<tı Akşam Yıttsı Bunlar yapılıncaya kadar da Liman (Yusuf}. Kadıköy Müvakkithanede : (Ba- tarak Liselerin her üç sınıfı ve Baknlorya bir mevki tutmuştu. Vefatı, İzmir pi~ a-
;::ı. O. ~- ıı. ;:;, D. S. ı D. idaresi tarafından hususi vasıtalar ki- adetı . Kadıköy Söğütıüçeşmede : (Os - imtihanları ic;in lüzumlu bir Edebiyat ki - sası için ciddi bir kayıptır. Merhuma 

E. 6 02 9 26 U - 1 31 ralanacak ve bu suretle limandaki ve• man Hul\ısll. Üskiidar İmrahorda : <İm- tabı çıkardı. Kitabda Güneş-Dil teorisine de ,Tanrının gufranını diler, keder göımti§ 
z u _ 05 15 28 18 02 1~ 3r; sait buhranının önüne aeçilecektir. ı._r_a_h_or_>_. ___________ __, bir bahs ilave edilmiştir. •' ,ailesini teessürle taziye eyleriz. 
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MEMLEKET HABERLER/ 
Mardin imar ediliyor 

Büyük bir fidanlık tesis edildi, parklar yapbnlıyor, 
şehre su da getirilecek ve bütün ihtiyaçlar 
karıılanacak. Ayni çalııma Dirikde de yapılıyor J 

il 

Siz ne 
Dersiniz?, 

•rrebolu da sot•• tartt1r111ak 
111UmkUa d .. llmlt 1 

!pullu da oturan R. Ergin bize 
garip bir haber verdi. Diyor ki: 

c:Panaytır dolayısile Hayreboluya 
gitmiştim. 1 O çuval soğan aldım, 
tartılması lazımdı. Bir kantar bul
dum, fakat tam işe b~lıyacağımız 
sırada bir belediye memuru: 

- cSoğanın belediye kantarı ile 
tartılmamasının cezayi müstel -
zim olacağını• söyledi. 

Sayfa s 

937 lzmir panayırının 
hazırlıkları başladı 

Panayır sahasında bu yıl yeni tesisat yapılacak, 
Çeşmede, Yamanlarda, Kozakta yeni 

oteller ve gazinolar inşa edilecek 

Belediyeye gittim, o zaman da hay
retle öğrendim ki belediyenin 
kantarı yoktur. Mecbur oldum, 
soğanları Af pulluya getirerek bu
rada tarttırdım, ve sonra öğren
dim ki ayni günde, ayni yerde 
diğer vatandaşlarım da ayni müş- Bu seneki pana yırdan bir görünüş 
külatla karşılaşmışlard•r.• İzmir 25 (Hususi muhabirimiz - men sayılmış ve ha1ledilmi.ş olacak 

Mardinha ıörünilfü Belediye kantarından başka kan - den) - 936 yılı fuarının kapılan ka - tır. 
tarla tartı yapmanın yasak ol - panırken 9 3 7 fuarı için hamleli ve me- Bu yıl fuara iştirak eden ecnebi eks-

Mardin (Hususi) - Mardin günden !edilecek olursa, Mardin doğunun en duğu bir yerde belediye kan - todlu bir çalışma başlamış bulunuyor. pozanlardan ekserisi gümrük meselesi 
IÜne inkişaf ~en vilayetlerimizden bi- cazibeli ve en güzel yerlerinden biri o- tarının bulunmaması, bulunma ~ Başvekil İnönü İzmir fuarının nok • üzerinde ciddi surette durmuşlardır. 
lidir. Vali Fehmi şehrin bayındırlığı - lacaktır. .. .. . dığının da belediye memurun - sanları üzerinde dururken 937 fuarının Şunu çok açık olarak ifade etmişler -
ba büyük ehemmiyet vermektedir. Bu ay. sonuna kadar butun gazıno ve ca bilihmemesi bize inanılmı - hem milli bir toplantı yeri, hem ele dir ki Türkiye gümrüklerindeki ağır ve 

Yol ve bayındırlık işleri için olr kahveler~e birer asri hela ~aptın~~sı yacak kadar garip geldi, bu işte beynelmilel bir pazar olmasına işaret müşkül kayıtlar dünyanın hiç bir mem-
l>rogram yapılniıştır. Şehrin caddeleri için gazino kahve sahiplerıne tebligat mutlaka pir yanlışlık olacak, di • etmişlerdi. leketinde yoktur, hiç bir gümrük bu 
lenişletilmektedir. Halkın istirahati ve yapılmıştır, . ye düşündük, bilmeyiz: Daha şimdiden Türkofis ve İzmir be- kadar ağır şartları taşımamaktadır. 
ltıedeni bir şekilde vakit geçirmeleri Kültür işlerine çok önem verılmek - ~ lediyesi şehrimizdeki ecnebi devletler Fuarı görmek üzere Tür.kiye hudutla· 
l · H' T ..,iz ne derşiniz? · Çin şehrin muhtelif yerlerinde; park .. tedir. Bu yıl Kındırıp, Silopı, ~~· o- konsolosluklarile temaslar yapmağa rına dahil olanlar, bir türistin zevkini 
lar vücuda getirilmiştir. hup, Tizyan köylerinde birer koy mek. b başlamıştır. Gelecek yıl, 936 fuarına kaçıracak kadar sıkı bir muayeneye ta-
, Şehre uzak bulunan eski park yeri tehi açılacaktır. Tarsus elediyesi resmen iştirak eden devletierden baş - bi tutulmaktadır. Bu şartlar içinde Tür-
ltıükemmel bir nümune fidanlığı ha - Bu mektep öğretmenlerinin kadro - ka Yugoslavya, Romanya, Çekoslovak- kiyeyi bir defa ziyaret eden bir türis • 
line getirilmiştir. Burada yetiştirile - farı gelmiş ve Gurs köyü okuluna da çalışıyor ya, Almanya, Fransa ve Polonyanın tin ikinci bir defa gelmesi pekte miim· 
Cek fidanlar halka meccanen dağıtıl - bir öğretmen ilave edilmiştir. . fuarımıza iştirr~t edecekleri kuvvetle kün görülememektedir. Türistin bir ka· 
ltıak suretile şehrin ağaçlandırılmasına Dirikte bayındırlık Tarsus (H~susi) .-. Türkiyede ılk ümit edilmektedir. Dost İranın da ge- çakçı olmadığı, sırf gezmek ve görmek 
talışılacaktır. Ziraat idaresi bu fidan - Mardinin mühim kazalarından olan olarak elekt~ik.~en .ıstı~~de .. ed~n ye~ niş mikyasta iştirakine intizar edilmek- arzusile geldiği için muayene şeklinin 
~kta elli bine ya~ın ağa~ y1eti~tirm~ · Dirikde de belediyenin yaptığı program Tarsustur. Buyuk bır hu~mu talih eserı tedir bu sıkılığını musamaha ile kanalama 
~ır. Bu sene, şehrın en guzeL bır yerın- üzerine bayındırlık işleri ilerlemeğe ve geçm~ olanların her biri kasaba.da bi~~r Tü.rkofis merkezi, beynelmilel İzmir <lığını açıkça ifade edenlerin ;özlerin· 
de otuz beş bin lira sarfile bir Halkevi büyümegv e başlamıc:tır. Cevizpınarının hayırlı eser bırakmışlardır. Eskı bele ı- fuarı için bir nizamname hazırlamağa deki hakiki kısımlar üzerinde tetkik · 
L. k B' 1. k o:ı: ye reisi merhum Hakkı da makamdan b 1 B . d f l , 1 kt qınası yapılaca tır. ınanm teme ı a- asırlarca pislik içinde akan suyu te _ . . .. 

1 
b. dd t aş amıştır. u nızamname c uarın er ) apı aca ır. 

~.1 1 h d·ı ıtıbaren çok guze ır ca e açtırmış ır. 1 k . t· k d h'l" k t t · f d b ·· bet t• 1 ~ rnış, bir çok rna zemesi i zar e ı · mizlenerek pınar kesme taş ve beton . . . . açı ma, apanma, ış ıra , a ı ı ayı - zmır uarmın a a mus ne ıce eı 
tniştir. Bu binanın planı, umumt mü - ile yeniden yaptırılmış kazanın ihti _ K~sa~a~a bır fid~nlık ~~ ~c pa~~t~ıs lar, gümrük ve döviz meseleleri tama- vermesi için bu yıl şehir yolları, gazi· 
fettişlik nafia müşaviri Abdullah ta - acına kMi su verecek' bir hale sokul- edilmıştı~. Bele~ı~e reısı uva a- -- • ' • - -- no ve otellerle sıkı sıkı meşgul olun 
t fın lmı ı·ıkb h k d y sabanın ıman 1çın çok çalısmaktadır. Kanada sergısınde . . ı ı·b t ı t ç a a dan yapı ştır. a ara a ar muştur. Gene kazanın şark tarafında ve . . A . ~ ln ması ıçın er ı a a mm~ ır. eşme e, 
binanın tamamen ikmal edileceği tah- en yüksek bir yerinde çıkan ve Küçük- Şımdi de fennı su tesısatı yapı ıakla- Tu·· rk lb .. .. Yamanlar. dağında ve K.o~kta birer o 
bıin edilmektedir. Vilayetin sıhhi du - ınar adı konulan ınarın da apılması dır. . . a UffiU tel ve gazıno yapılması ıçm İktısat Ve· 
?ııınu üzerinde de çok ciddi çalışmak- ~a lamıştır. p y Yakında .ıkınal edılecek memlekete kaleti belediye ile temaslar yaparak bir 
tadır Dş .. k A hhi . ah bol ve temız suya kavuşacaktır. lzmı·r Kızılay gençlı·k der- proje hazırlıyacaklardır. Bu yıl Kül-. ırı te asrı ve sı bır mezb a l 60 b. d" .. lü.k A b t kl w 

Şehirde on yataklı bir trahom dis - a mağa te ebbüs eden beledi e e bu ın onum !11as a ~ ıgı A k d . . türparktaki paraşüt kulesi, Atatürk 
~anseri vücuda getirilmiştir. Dispan - ~i~ başarıl~ası için halk ta ya~d;m et- kur~tul~~tur. Bu arazı. ı;ı:uhacırl~re neğİ merİ a akı aynı müzesi, sıhhat müzesi ve kütüphane dG 
lere tavin edilen bashekim Fazıl va - kted" y t • vl E .. ll•Tah tevzı edılrnış, burada yenı goçmen koy- teşekku··ı gençlerine bir tamamlanacaktır . 

.ı .. me ır e ımog u yup ve J.n - ı · · 1 t T · d 'l k ·t 
tifesi başına gelmiştir Fakat dispan - t dı ·d ik' h · tli dd bu erı tesıs 0 unmuş ur. esıs e 1 en ı ap albu""m hedı"ye ettı• Fuarın kapanışı münasebetile fuar 

· mu a n a ı amıye yur aş d 1 700 'ldd f l kita var · · &er için henüz ihtiyaca elverişli bir bi- d . 1 b . sarayın a cı en aza P - . . A . . . komıtesı tarafından ekspozanlar~ 300 
. . . . saha akı arsa arını te erru etmışler - dır Halkın okuma merakı fazladır Jzmır 2S (Hususı muhabırımız - k ' Tk b' . f t .

1 
. ks 

lla tedarık edılmemıştır. Bu hususta ça- a· · · · · d K Ih .
1 

K 1 ışı ı ır zıya e verı mış ve e po . 
lı 1 . ır. Av Kitapsaray her gün yüzlerce okuyucu den) - Kana a ızı açı e ızı ay zanların temennileri tesbit edilmL'>tir 
şı ı)or.. . . . .360 metre lagım yaptırılarak sokak- ile dolmaktadır. gençlik teşkilatı arasında kültürel mü- · · 

i :3~ledıye v~ Halkevı f~alıyetler1 de lar pislikten kurtarılmış ve §ehrin ban- Oldukça ış· lek bir kasaba olan Nem- nasebetlere ve albüm mübadelesine 
Yıdır. Beledıye Mardıne bol ve 1 · rt d b' k 1 A K Ih li .. . . çe erı o asın a ır par yapı masına runa giden yolun tamiri için vilay~t başlanmıştır. Kanada ızı aç genç -
fzel bır s~ . getır~ek tasavvu~~~- • kafar verilmiştir. Parkın ortasına Ata- bütçesine tahsisat konulmustur. ğinin Türkiye Kızılay gençlik teşkila-
adır. M.ar~ı~ın. hakıkaten ç?~ buyuk türkün bir büstü konulacaktır. _ .... · • .... . ....:: • , r - tına gönderdiği kıymetli bir albüme, 
'!~~~?~ı ~ır ıhtıyacı olan su ışı de hal- Belediyenin nümune bahçesinin beş tiştirilmeye başlamıştır. Programlı bir Kızılay gençlik teşkilatının Buca orta 

Kastamonudaki zelzele dönümlük yerinde memlek~tin iklimi çalışma ile daha bir çok işlere başla - mektebindeki (B. 4) derneği bir albüm 
ile imtizaç edebilir iyi sebze ve ağaç ye- ,mıştır. göndererek mukabelede bulunmuştur. 

Karamanda biçki yurdu sergi~i 
Bugün Kanada Kızılhaç reisi imza -

sile Buca orta mektebindeki (B. 4) der
neğine bir mektupta deniliyor ki: 

cİngiliz Kolombiyası garp okulu şu-

1 Hadiseler 
kar$1S1nd 

lstanbul, Beyoğlu 
İstanbuldan bir tramvaya bin

diın, Beyoğluna gittim. Peradan 
bir tram aldım, Istanbula döndüm. 

Gördük)erimi, duyduklarımı ya-

Kastamonu (Hususi) - Bir kaç 
RÜn evvelki zelzelede şehirde binaca 
larar yok.sa da, çay boyundaki bir bi
l'\anın betonarme duvarı çatlamış ve i
lti katlı bulunan dişci Osmanın beton
lrme pencereleri ve duvarlarının ta • 
\>anları hafifce çatlamıştır. Yeni ovalı 
l>azarı yapılan taş, karanlık bedestanın 
tuğla kemerleri, duvarları çatlamış, 

tuğlalar düşmüştür. 

besi Türkiye Kızılay gençlik teşkilatı- zayım : 

Kenar mahallelerden ayıcılar ve de
\teciler evlerinin bazı duvarları çatlayıp 
RÖÇmüştür. 

Af manyaya burçak sattık 
Kaş (Hususi) - Almanyaya 

~ülliyetli mikdarda burçak gönderil • 
mittir. Diğer Avrupa memleketlerine 
de ihracat yapılmaktadır. 

Karaman lHususi) - Biçki Yurdu bir sergi açmıştır. Sergide kızlarımı
zın işledikleri işler teşhir edilmiş, kızlarımızın ince zevki herkesin takdirini 
kazanmıştır. 

Pazar Ol• HaMn a. Diyor Klı 

- İşin içinden bir tür
lü çıkamıyorum, Hasan 
Bey! 

- İk} azılı pars kavga
ya tutuşmuşlar ... 

- Biribirlerini yemiş -
ler ... Ve nihayet ortada sa 
de kuyrukları kalmış! 

Hasan Bey - Ne o? Sa
pıttın mı, yoksa İspanya
nın Akıbetini mi düşünü
yorsun T 

nın hediyesini derin biı; zevkle kabul Mahmutpaşada satılan yün ye -
ettiğini, bildirir. Türkiyenin rnemleke- }ekleri, Beyoğlunda yün jile diye 
timize uzaklığı dolayısile şimdiye ka - herkese yutturuyorlar. 
dar kültürel münasebetler ilerliyeme - Komşumun kansına rastladım; 
ınişti. İlk defa olarak yeni Türkiyeden biz istanbulda ona : 
selamlar ve sevgiler getiren albümü -
nüz, Türkiyeyi yakından tanıyanları 
bile hayran bırakacak kadar kıymetli 
bir eser halinde muhafaza edilecektir. 

Bütün milletler gençlikleri kardeş -
lik ve arkadaşlık bağlarile birbirine 
bağlanırken asil Türk gençliğinin bu 
yolda attığı adımı daima zevkb hatır -
lıyacağımızdan emin olunuz. Albümü
nüz ilk sahifesinden sonuna kadar in· 
ce bir zevkle hazırlanmış; renk tena -
zuruna ciddi bir ehemmiyet verilmiş -
tir. Milliyetçi Türk çocuklarJnın albüm 
sahifelerine resmettikleri Türk rica -
linin canlı ve manalı resimleri, maruf 
Türk şehirlerinin güzelliği, bilhassa 
zevkle tetkik edilmiştir. 

Tarihi tabiiden resme kadar en kü
çük noktaları bile ihmal etmiyen Bu
ca orta mektebindeki Kızılay gençlik 
derneğini halisane tebrik eder ve Ka
nada Kızılhaç gençliğinin selamlarını 
kendilerinle bildirmekle gurur duya -
rım. Bu albüm, milli Kanada s~rgisin
de Türk bayrağile birlikte bir Kana -
da - Türkiye dostluk nişanesi olarak 
teşhir edilecektir.• • 

- Bayan! 
Derdik, meğer Beyoğlunda adı 

başka imiş : 
- Madam! 
Diyorlar. 
Arkadaşım, yanındaki kadmı fa

tanbulda bana : 
- Dayı zadem ! 
Diye tanıtmıştı. Meğer dayı za. 

desi değilmiş, Beyoğlunda tekrar ta 
nıttı : 

- Kuzinim ! 
Dedi. 
İstanbuldaki Ayşe, İstanbuldaki 

Fatma, İstanbuldaki Leyli Beyoğ
luna çıkınca : 

İşi, Fifi, Lili olmuşlar. 
Beyoğlunun yıkanmak Adeti 

yokmuş, banyo alırlarmış. 
Altı aylık ondüle modası yalnız 

İstanbul tarafında varmış : 
Beyoğlunda kadınlar permenant 

yaptırırlarni~. 
Filanca ile İstanbulda aziz dost

tuk, Beyoğluna çıkar çıkmaz mon-
şer ami oluverdik. İMSET 
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Halkın fikri 
Lise tahsilinin 12 yıla 
çıkarılmasına taraftar 

mısınız? 

L iseden çıkan gençlerin 'Üniversi

te tahsilini takipte güçlük çek

tikleri, bunun üzerine de Kültür Bn -
kanlığının lise tahsilini 1 1 den 12 yıla 
çıkarmayı düşündüğü söylendi, ve bu 
,rivayet te büyük bir alaka uyandırdı. 
,Bu münasebetle biz okuyucularımız -
dan birkaç kişiye fikirlerini sorduk, iş
te söyledikleri : 

Ş • d • h k k J ·ıı ..:1 b •t • •t . Komisyoncu Bay Hasan Akif : ım l, er es an l erae l e, Szmz - , İlmin çoğundan ziyan gelmez. De -

leri sayı ile alıyor, halbuki eskiden ..• ·~ ~~~
3

b::~~: 
ÜN 

JL uk ne kadar çok 
" y AHU UYUMA BUG KANO ,, cuk pe kadar çok 

~ 
.>kursa, hayata o 

- Hey, hemşeri, diye sesleniyorlar,, Başını, iki yana salladı: ' tadar iyi hazır -
bunca hukukumuz var, çiğneyip geç- - Kulak verme. diye söze girişti, lanmış olur. 
meğe sıkılmıyor musun? kandil de eskidenmiş, raqıazan da.. - Bwıda baba-

Etrafıma bakındım. Simitci fınnın- Hey gidi günler hey, şu kandil akşa· ların mali vaziye· 
dan bir çırak fırladı. Bana işaret edi - mına baki Oturmuş karşılıklı laf atı· tini düşünmüyor 
yor. O zaman bizim baba dostunu ha- yoruz. Halbuki terini silmeğe, soluk musunuz ? 
tırladım. ((Çiğneyip geçmeğe» ne ka- almağa fırsat bulabilir miydin.. l - Tam 11 yıl 
·..ı • l v b"l" s * çocuğunu okutma aar müteessır o acagını ı ıyorum. ı· ğa taba ··1 ·· te b" b b · 
kılarak girdim dükkana. Akşam oluyordu. Müşteriler yavaş ıı:ımu gos ren ır a a bır yıl 

"k "1 T k d'l . •. l . . daha ona katlanır. Eğer zengin ise za. 
Sağda iki mermer masa, bir peyke, yavaş so tu er. az~ an ı sımıt erını ten mesele okt 

"h b"" "k b t 1 ki " Y ur. arkalıksız üç iskemle var. Yukarıya çı- tezga tar, uyu ır us~ ı a, tezga- Komisyoncu Ba R" t ... 
h d. . y· . . d 1 y uş u • 

kan merdivenin önünde kafesleri yeşi- a ızıyor. ırmışer yırmışer . este e • Ben liselerin 12 sınıfa çıkanlmasını 
le, çerçevesi kırmızıya boyanmış bir diği simitlerin arasına muhtelıf renkte muvafık bulmuyo 
bölme. Pek eskiden «kaç-göç» zaman- boyalı kağıtlar koyuyor, taze simitlerin rum. Hayat bu • ,,...
!arından kalma «kadınlara mahsus» o- öyle iştiha verici bir kokusu var ki... gün bir an evve) 
lan mahal. Solda tezgahın henarında Kahveci çayları getirince, dayana • kazanılmak zaru. 
antika bir çekmece. Çekmecenin ha • madım. Elimi cebime atıp, bir çeyrek retiru gösteriyor. 
şındaki kerevete, beyaz bir pöstek.iye çıkardım. T ezkahtara yavaşca: Mekteplerdeki ço-
bağdaş kurmuş bizim baba dostu. Es- - İki simit versene, diyecek olduro. cukların çoğu yük ' 
kiden araki takkesine oyalı çevre sa - Susamsız iki simit. sek tahsil görrr 

mekteclirler. Ha 
tardı. Şimdi dazlak tepesini meydan- Eski dost: ta liselerin ı O sı • 
da bırakan, enseye bastırılmış bir keçe - Ne oluyor~ diyerek doğruldu. nıfa indirilmesi ta L 
şapka giyiyor. Fakat hürmetli göbeği· Ulan Hüseyin, yoksa küçükbeyden raftanyım. Ora .. 
nin üstündeki Trablus kuşağile kalın para falan mı aldın? Şaplağı yersin, dan kazanılacak 2 
gümüş köstek yerinde. danialak.. yıl fakülteler müddetine ilave edilecek 

- Merhaba, kusura bakmayın dal· * olursa vaziyeti müşkül de 9'lsa, belki 
gınım, dedim. iki kadın, geldi. Be~ simit istedi. Ar· talebe birçok meşakkatlere göğüs ge-

Sitemli sitemli, içini çekti: kadan amele kılıklı bir başkası üç tane rerek yüksek tahsil devresini geçircbi-

Tekaütleri köylerde 
ikamete davet eden teklif 

Çocuk bakımından diploması 
evlenmemeli olmıyan kızlar 

ismini şimdilik mahfuz tuttuğumuz maruf bir ikbsatcı
mız köylerin yükselmesi ve çocuk vefiyatının önüne 

geçilmesiiçin iki kanun çıkarılmasını istiyor 
Haber aldığımıza göre, iktısad işle

rimizde yüksek mevki sahibi bulunan 
maruf bir zat, hükumete iki mühim 
kanun teklif ettirmeğe karar vermiş
tir. Ve uzun zamandır hazırlamakta 
olduğu layihaları tamamlamak üzere
dir. 

Beş sene içinde onların, yaşayacak
ları köyleri benimseyeceklerine, seve· 
ceklerine, ve bir daha şehre dönmek 
bile istemiyeceklerine kaniim. 

Diğer teklifim ise, evlenecek genç 
kızlarımızın, «çocuk bakımrn diploma-
sı almaya kanunen mecbur tutulmala-

Dün bir muharririmiz, maruf iktı- rıdır. 
sadcımızla görüşmüş, ve kendisinden, Çocuk bakımından diploması olmı· 
layihasını tamamlamak üzere olduğu yan bir genç kız, tıpkı sıhhat raporu 
bu kanunun mahiyeti hakkında izahat nüfus tezkeresi bulunmıyan bir genç 
istemiştir. 

kız gibi, izdivaç hakkından mahrum 
Muharririmizin, muhatabından aldı· tutulmalıdır. 

ğı malumatı aynen yazıyoruz: Çünkü bence böyle bir diploma, ev-
- T eferrüatını hazırlamakla meş- lenecek kızlardan istenilen dığer vesa· 

gul olduğum tekliflerden birisi müte- ikten hiç de daha az elzem değiltJir . 
kaitlerimize, diğeri ise, genç kızlarımı· Çocuk vefiyatının çokluğu da gös-
za dairdir. termektedir ki, bazı analarımızın bu 

Ben, tekaüde sevkolunacak me- husustaki bilgi8izlikleri, tecrübesizlik-
murlarımızın bet sene, köylerde ika- leri, bize çok pahalıya mal olmaktadır. 
mete kanunen mecbur tutulmalarını 1 

Bazı ana arımız, çocuk doğurmasını 
istiyeceğim. 

biliyorlarbiliyorlar, fakat çocuk yaşat-
Çünkü bence, köylülerimizin, her 

masını beceremiyorlar. Ve bü-
sahada esaslı bir kalkınmaya kavuşa· 
bihneleri için, böyle bir kanun çıkar- tün nasihatler, bütün propagan· 
maktan daha yerinde bir çare bula bil- dalar' neşredilen yığın yığın bro-: 
mek güçtür. ~ürler, kitaplar, konferanslar maale· 

Bir köyde yaşamak, hem müteka- sef onlara, çocuk bakımına ehemmi· 
itlerimize çok ucuza mal olacak, hem yet vermenin elzemliğini anlatamıyor. 
köylülerimizin maddi istifadelerini te- Bu acı hakikat te gösteriyor ki, bu-
min edecektir. gün, bu hususta daha esaslı tedbirler 

Böyle bir kanundan sonra, köylüle- düşünmek mecburiyetindeyiz. 
rimizin en az ortanın üstünde tahsil 

Benim, uzun ve etraflı tetkiklerden 
görmü~ şehirlilerle temasları çoğala· sonra vardığım kanaat şudur: 
caktır. 

Doğacak neslin selametini temin et· 
Bu remaaların sıklaşmasından do-

mek. içj.n, evlenecek genç kızları. ço-- Zamane delikanlıları hep böyle alıp gitti. Velhasıl kandil simidi alan - lir. 
oluyor, diye söylendi. Hatırlıyor mu- lara bakıyorum. Hep fakirler. Belli ki Tuhafiyeci Bay Hikmet ğacak hayırlı neticeleri saym~ğa lüzum cuk bakımından diploma almağa mec• 

- Çok iyi olur. Talebe daha iyi ye- yoktur sanırım. sun bir yol, şuncacık çocuktun. Simit- simitleri nüfus başına alıyorlar. Ve bu
leri bağladım mı, kapıp yürürdün. Pe- nu da yapılması muhakkak lazım bir 
der nasıl, 0 da vefasız çıktı. vazife gibi, dindarane bir tevekkülle 

- İşler, dedim, haf alamıyor. Nasıl icra ediyorlar. 
ıizin aksatalar? Sabah ~tasına dağılan seyyar si· 

- Eh, f(>ylc böyle. Pek kulak ver· mitciler, birer ikişer gelerek, mallarını 
tazelemeğe başlayınca, fırının içinde me. 

Bir iskemle çekip karşısına otur • bir harekettir başladı: 
dum. Tabakasını uzattı. Sonra: - Yüz tane hana. 

- Sahi, dedi, sen tütün sarmasını - Bana da, yüz elli. 
beceremezsin. Memed, koş köşeden - Haydi yahu, çabuk. Piyasa öl -
bir paket hazır cigara al, yarış. meden yeti~elim. 

- istemez, eyvallah bende var, bu- * 
radan içelim, dedim. - l~ler yolunda dayı, diyecek ol -

dum. 

* Hamurkarlar, fırın kapağının sağ 
üst yanına raslıyan küçük delikten, ka· 
ra saç tepsileri uzatıyorlar. Yanaşma, 
«yallah» diye alıp, elde kürek bek· 
liyen kalfaya veriyor, kalfa fırının ka
pağını açıyor, tepsileri ustalıkla içeri 
salıyor. 

- Maşalah dayı diyorum, harıl ha
rıl çalışıyorsunuz. 

- Bugün günlerden ne ki; hayırsız, 
diye çıkışıyor. 

Yüzüme ters ters baktı: 
- Buna iş mi denir a, gözümün eli· 

fi, diye başladı. iş eski kandillerdey • 
di. Bu karşındaki göbekli, elli bin 
çift simit çıkantdığı zamanı bilir. Ha· 
ni o, senin bacak kadar olduğun za -
manlarda ... 

En yoksulumuz bile evine beş on 
simit götürürdü. Hele o, kelli felli çe
lebiler, onları hiç sorma, yüz, iki yüz, 
üç yüz simit alanları olurdu. Bu kadar 

• 
simidi ne mi yaparlardı? Cahile bak 

+;.,· G çrg·· bur tutmaktan daha münasip bir çare 
kır. 

1 
en. 1 ın Mütekaitlerirniz, köyde geçirecek-

• ?vveınlet e )k·ctt~me- leri bu beş yıl zarfında bittabi boş dur· yoktur. 
sı, m e e ın on kl . . d Genç kızlarımıza, bu basit ve el· 
lardan bekledig·ı· u" mıyaca ar, ve ıçın .. e yaşamaya m. ec-

kl zem mecburiyeti kanunen yüklemek-
rnitlerl 0 derece bur oldu arı muhıtın her hususta ıler-

1 · lı cakJ d ten doğacak hayırlı neticeler kafi dere-kuvvetlendirir. emesıne ça şa ar ır. 

Bence tahsilden Bu çalışmanın ne kadar hayırlı ne· cede aşikardır sanırım. 
maksat, muhak - ticeler yaratacağını tasarlamak hiç de Eğer layihalarımın tasdik olunma• 
kak bir diploma güç değitdir. Mecburi ikamet müddeti- lannı temin edebilirsem kalbimde, 
fl~P çıkmak ~eğ!l: nin beş sene olmasını isteyişimin se- memleketine büyük hizmette bulun• 
bılmek ve bılgıli bebi de, bu kadar zamanı onların mu· mak mazhariyetine ulaşmış insanlann 

BDl~rak çıI<:naktlr. bitlerine alışmalarına kafi görütüm- huzurunu, iftiharını ve eevincini duya· 
ır sene hır tale- d d. v 1 

~~b~ilh~~~~~k~~~ ie~n=ır=.=============ca=~=m============~ 
rebilir. Liselerin 12 sınıfa çrkanlınası ı-ı 
bu yüzden isabetli bir iş olacaktır. 

Bay Ali Rıza 
12 sene okumak daima tercih olu 

BIGADA BiSiKLET iLE 
GEZMEK YASAK MI ? 

Bigadan A. Katırcı imzasile bir 
mektub aldık, okuyucumuz diyor ki: 

bini anlıyamadık. Fakat Biganın hu
susiyetini bilmiyoruz, belki bir za
ruretten doğ111uştur. Yalnız okuyu -
cumuza şunu söyliyelim: Şehirde at-

- Bugün günler perşembe. 

nur. Hem bu lise· 
lerin hepsi Gala· 
tasaray lisesi ha· 
line ifrağ edilme· 
lidir. Diğer ders • 
ier i~in arada bil.' 
yük bir fark bu. 
lunduğunu zanne 
miyorsam da lisan 
hususundaki te • 
fevvtık fışikardır. 

hele 1 Herkesin kapısında sürü sürü ya- Halbuki lisan bil· 

Bursa Spor Klübü'ne mensub iki 
genç bisikl~tle şehrimizi! geldiler, 
bir müddet gezip dolaştılar, sonra se
lametlenerek geri döndüler. 

Misafirlerimizin şehirde bulun -
dukları sırada da bir gün bir belediye 
memuruna Iatif e olarak: 

lı veya atsız nakil vasıtalannın şu 
veya bu şekilde dolaşmalarım tesbit 
etmek hakkı her şehirde kanunen 
belediyeye verilmiştir. Belediyenin 
bu hakkı mutlaktır, bianenaleyh mi
safirlerine karşı istisnai muameleler 
de yapabilir. 

- Perşembe ne demek, bak Rabbi-
min işine. Yahu, uyuma, bugün kan• 
dil değil mi? 

Laf aramızda, kandit olduğunun far
kında değilim. Lakin baba dostu~u 
müteessir etmek istemedim: 

- Hakikat, dedim, kandil bugün, 
Dalgınlık, unutkanlığa getirmişim . 
Halbuki sabahleyin evden çıkarken de 
simitleri unutma demişlerdi. İyi ki ha
tırlattın. 

- Hiç kandil unutulur mu? Bak i· 
fC, ben de neden kandiller eski kandil
lere benzemiyor der dururum. Eloğlu, 
mübarek kandili şerifleri unutmağa 
bulaştıktan sonra a, kaz kafalı, sen ne 
demeye hala kandiller başlasa da çek
mece para görse, deyip durursun .. 

- Yok canım, pek şikayete hakkın 
yok. Demindenberi bakıyorum, dur -
1ı1adan fırına simit sürüyorsunuz. 

naşma&ı, uşağı, bakıp kolladığı fakiri, meden yeti.şen ço
fukaraaı vard1. Hey gidi günler hey.. cuğun bilgisinin genişlemesine ve fay-

Baba dostuna (eyvallah) deyip yü- dalı olmasına imkan yoktur. Ben oğlu
rürken, tezgaha, boynunda iade gaze- mu Galatasarayda okutuyorum. Ve li
teleri asılı küçük bir müvezzi yaklaş- sanı iyi öğrettiği için mektebe minnet
tı. Ayaklarının ucuna basıp yüksele - tarım. Fakat bütün liselerin bu kıy -
rek: mette olması, tabii en büyük arzum -

B bab d .. . . dur. - ey a, sar şur an uç sımıt. 
Kandil gecesi kocakarının duasını a· 
lalım .. diyordu. 

K. T. 

Kıbrista askeri tayyare 
istasyonları 

Kıbrıs (Hususi) - LefkQşe ve Lar· 
nakada iki askeri tayyare istasyonu te
sisi kararlaştırılmıştır. İstasyonlardan 
Lefkoşe de 230 bin İngiliz lirası sarfe
dilerek askeri üssü bahri haline getiri
lecektir. Tetkikat yapılmaktadır. 

Nazari 

-

Bay Salp 
bilginin arttınlmasında bir 

fayda görmüyo -
rum. İnsanı ye -
tiştfrecek olan a
meli bilgi, hayat
tır. Binaenaleyh, 
kitap sayfalarını 
çocuk kafasında 
teksir ve teksif et
menin, onun ya -
rın kazanması için 
büyük bir amil o
lacağmı zannet -
mi yorum. 

- Bunların hakkında neye zabıt 
tutmuyorsunuz? demiştim. 

- Yabancıdırlar? Yapamayız, ce
vabını verdi. 

Kasabada bizim için yasak olan 
şey, onlara neden mübah? Kanun i
ki türlü mü tatbik edilir? diye dü -
şündüm. 

* Bizim bu mektuptan anladığımıza 
göre Bigada şehir içinde bisikletle 
dolaşmak yasaktır. Okuyucumuz bu 
yasağın hariçten gelen misafirlere 
de tatbik edilip edilmiyeceğin: an -
lamak istemiş, mantıki bir cevab al
mış, hakikatte misafirlerin tazyik e
dilmelerini istemek arzusunda değil, 
fakat emrin iki tiirlü tatbik edilme -

1 

sinden müştekidir. 
Biz bir defa şehir içinde bisikletle 

dolaşmanın yasak edilmesinin sebe-

* DOKTORUMUZUN 
CEVAPLARI 

Okuyucumuz N. Aksoy sordu: 
«Karaciğerimden muzdaribim. A

ra sıra Piperazin veya Urüdonal a
lıyorum. Fakat yemek hususunda ne 
yapacağımı şaşırıyorum. Bazıları 

yumurta, yeşil yaprak, taze \'e kuru 
fasulye, patlıcan, ispanak ve doma
tesle etin çok yenmesinı rnün&sib 
göımüyorlar, ne dersiniz'~z 

Doktorumuz diyor ki: 
Bir kaç gün Tuzla içmelerine de -

vam ediniz, Chaleflavin kullanınız. 
Yumurtadan, baharlı yemeklerden, 
çok durmuş sebzelerden, kall\·e ve 
çikolatadan vazgeçiniz. Hastalığınız 

kısmen geçer. Unutmadan söyliye -
yim: Asla rakı içmeyiniz. 



8 Sayfa 

1 
Bu iki fotoğraf 

ta ayni insanın • 
dır. Yukarıdaki 
fotoğraf göz tuva· 
Jeti yapıldıktan 

sonra alınmıştır. 

~şağıdaki ise ya
pılmadan evvel! 

Göz tuvaleti na· 
sıl yapılmalı? Bu 
pek güç bir şey 

değildir. Her ge · 
cc vatmadan ev · 
vel gi)zlerinizi ha
fifçe sabunlaymız 
Ve> ılık su ile çal
kalayınız. Ilık su 
kaynadıktan son -
ra ıhnm1ş olacak
t1r. 

Bundan sonra göz kapaklarınıza yağlı 
bir krem sürünüz, kirpik kıvırma ale
tiniz varsa kirpiklerinizi de gene ge -
celeri kıvırmalısınız. 

Gece tuvaleti bu kadardır. Ertesi sa
bah, yüzünüzü yıkadıktan sonra yeni -
den ılık su banyosu yapınız. Göz ka -
pakları hafifçe kırmızı olan bayanlar 
- kırmızılık mühim bir hastalıktan ile
ri gelmiyorsa - bu banyoyu çay suyile 
yapmalıdır. 

SON POSTA 

Çocuklarımızdaki 
Kusurlar 

Kıskançlık gelici geçici olmaktan zi
yade devamlı bir 
huy olduğu için 
tedavisi de o nis· 
bette güçtür. Bu 
huy çocuğun ya • 
radılışmda esa . 
sen mevcuttur 
Yahut anne ve 
babanın şımart . 
ması ile sonradan 
hasıl olur. 

İlk alametler 
,çocukta daha küçük ya;ilarda belirir. 
Ve çok muhtelif şekillerdedir. Mesela 
günün birinde bir köşede oyuncakla -
rile neşe içinde oynıyan çocuğunuzun 
yanına kucağınızda başka bir çocukla 
gidince çocuğunuzun birdenbire nese-
si kaçar, oyunu bırakır. • 

İşte bu sırada ona sakın: 
cBu bebek seninle oynamıya geldi.ı> 

demeyiniz. Çünkü çocuğunuzun içinde 
kıskançlık çoktan uyanmıstır. Dünyn
da kucağınızdaki çocukla oynamıya ra
zı olmaz. Bunun yerine mesela. cBe -
nim biraz işim var. Sen bu çocuğa ba 
kar mısınıo derseniz çocuğun kanıma 
sevki · tabiisini tahrik etmiş olursunuz. 
Bu ona kıskançlığı unutturur. Gelen 
bebekle birlikte oynamıya razı olur. 
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Dayağın cennetten çıkmış 
olduğuna inanan kadın 
Bir Amerikalı kadın kocasından °Yediği dayağın 
terbiyevi mahiyette olduğunu söylüyor ve mem-

nuniyet beyan ediyor 
-------------------f ngiliz gazetele -

rinden biri 'u garip 
hikayeyi anlatmak
tadır. 

Amerikalı Ma " 
dam Kalvart, çok 
güzel ve hassas bir 
kadındır. Bir oğlu 
vardır. Çok bağlan -
dığı, sevdiği bir ko • 
cası da vardır. Fakat 
bu kocası, karısile 
meşgul olacağına, 

kendisi- başka bir 
rneşgale bulmustur. 
Okumak .. O y~ga • 
ne zevki okumakta 
bulmaktadır. O ka- • 
dar ki gözü başka 
bir şey görmemek -
tedir ve komşuları 
ona, bu sebepten ki
lap kurdu .. lakabını 
vermislerdir. . 

Genç, güzel, bi -
raz da işveli Madam 
Kalvart, az buçuk 

Göze rimel banyodan en az bir ~aat 
sonra konabilir. Rimeli kirpiklenıı~ -
zin ta dibinden başlıyarak sürmelisi -
ni7- Gözlerinize - bilhassa gündüzün -
kalemle kuyruk çekmeyiniz. Modası 
geçmiştir. Rimelinizi sürerken aynanız 
biraz yukarıda olmalıdır ki kirpikleri
nizin diplerini görebilesiniz. 

Kıskanç çocuk hiç bir Şeyden uzun 
zaman memnun görünmez. Çünkü gö
zü hep, acaba başkalarının nesi var di
ye, etraftadır. 

sinemaya gitmiye, Dayaktan ho:;;laııan Mis Kalvnrt 

Rimeli bir gözünüze sürüp kurumaya 
terkediniz. Öteki gözünüze sürünciye 
kadar Hk sürdüğünüz göz.ünüzün kir -

pikleri kurumuştur. Tekrar surunuz. 

Böylece üç dört defa rimeli sı.innel1si
niz, çok genç bayanlar göz kapaklarını 
boyıyabilirler. Fakat biraz yaşlı olan
lar boyamaktan çekinmelidir. Boya ye
rine hafif bir kremle iktifa etmelidir
ler. 

Çocuk büyüdükçe bir çok ku~urları 
geçer. Fakat kıskançlık böyıc dcğiJdir. 
Büyüdükçe değişmez bir tabiat halin
de yerleşir. Nihayet yalm% çocuğu de • 
ğil, bütün onunla beraber yaşıyanları 
rnuztarip ve bedbaht eder. 

En iyi çare şudur: Çocukta kıskanç
lık~ uyandırabilecek her hadisede ço -
cugun aklı selimine ve mant:i,rma mü
racaat ederek vak'ay1 ona oJduğu gibi 
izah etmeli. 

şöyle cazbandıi ahenkli nağmeleri a- beni bir temiz dövdü. Ben, dayağ;ı rnğ· 
rasında bir fokstrot, bilemediniz bir men kaçamaklar yaptım, o da beni het 
vals, tango oynamıya bayılıyor. Bayı - kaçtığım zaman döveceğini söyledi, 
lıyor amma, kocası hiçte o taraflı de - Şimdi dayağa alışmış bulunuyorum. 
ğil. Biri ne kadar civa gibi oynak ve her O kuvvetli yumruklarla beni örsele .. 
gece sokağa çıkıp şu bar senin, bu kah- diği zamanlar gerçi biraz acı duyuyo , 
ve benim dolaşmak istiyorsa, ötekisi rum amma, dayak benim ruhum üze· 
de o nisbette ve çekitaşı gibi ağır. Bu rinde iyi bir tesir yaptı, ve ben kocama 
yüzden aralarında şakacıktan dırıltı - bağlandım, beni uslandırdı, şimdi da • BİR ÖRGÜ TAKIM 

İşle size bu mevsim için çok orijinal 
ayni zamanda sa· 
de ve pratik bir 
örgü takım. 

Garnitür; Ya ~ 
kada madeni biı 
klips ile belde si 
yah deri bir ke • 
merden ibarettir. 

Yün: Açık gri 
renktedir. Ne pek 
kalın, ne de pek 
ince olmamnlı • 
dır. 

Örgii: Kabarık 
yerler - 6 tane • 
arka arkaya ters 
iğne. Sonra 2 ta -
ne yüz iğne .. Böy
lece ilstüı,1e 4 sı· 
ra yapınız. Ters 

iğnelerin üzerine daima ters iğneler ö
rülecek, yüz iğnelerin üzerine yüz iğ
ne .. 

Düz yerler - Bu -4 sıradan sonra 
baştan liaşa 3 sıra yüz örgü örüierek ya
pılmıştır. 

3 sıra yüz örgüden sonrn tabii tek -
rar kabarık sıralara başlarsınız. 

Cepler: Resimde gördüğünüz şekil
de bir kağıt kesiniz. Ve bunun üzerine 
tatbik ederek pirinç örgü örünüz. 

Mesela: Çocuğum, elmıılarm hepsi 
bir bü~~klükte olamaz d:ı onun için 
kardeşının elması bu defa seninkinden 
büyük. Gelecek defa da belki seninki 
daha büyük olur> demeli. Böylece ço
cuğa her şey için açık biı· tip g(jster • 
mek lilz.ımdır. Onu ikna etmedikçe izah
ıan bıkmamalı. Bu usule maharetle de
vam olunursa kıskançlık daha rüşeym 
halinde iken yokcdilebilir. 

-=----ı=s;ı ______ ......,-=--=---,_,,...,......,=-=-

JiMNASTİK 
İp atlama - Vücudun tenasübünü temin eden en güzel bir jimnastiktir. 

Buna ait muhtelif şekiller koyuyoruz. Her hareketi bir defadan başlıyarak 
tedricen çoğaltmalısınız. Açık havalarda dışarıda yapabileceğini;,, bu jim -
nastiği, fena havalarda kapalı bir yerde yapabilirsiniz. Dikkat edilecek en 
mühim şey ifrata varmamaktır. Çünkü fazlası kalbi yorar. 

lar, zırıltılar eksik olmuyor. Bu ağız yak veme"'se ·d t h t t · . . . _, ,,_ m a e a ra a e mıyorum. 
kavgaları; gıtgıde tadını kaçırınca, ıs, M·· 0·· K 1 t t d d. · ·· l • osy a var a er mı şoy e an • 
bir gün sille ve tokada biniyor, ve e - )atmıştır: 
fendi, kaşık düşmanını bir güzel dö
vüyor. Artık öküz öldü, ortaklık bit
ti, diyeceksiniz değil mi?.. Ne gezer. 
Bilakis Madam Kalvart, bayan bayan· 
cık, kocasının yanında oturmakta ve 
her tanıdığına dert yanarak: 

- Kocam beni dövdü, iyi etti de -
mektedir. 

Madam Kalvart, Mösyö Kalvartla 
evlenmeden üç sene evvel, filim stüd
yolarında çalışmış. kadın berberliği et
miş, sonra da hazır elbise satan bir 
dükkanda satıcılık yapmıştır. Kafasın
da büyüttüğü gibi bir yuva kurmak is
tiyen genç kız, önüne çıkan bütün ZÜJ' 

pe erkekleri reddetmiş, şöyle aklı ba
~nıda, kamil bir adamla evlenmeği kur
muştu. işte bu istekle, bir gün, sahne 
ve filim stüdyolarında oklukça nüfuz 
sahibi olduğunu gösteren Mösyö Kal
varta rastlamış, beğenmiş, uzun bir 

- Karımla evlendikten sonra ol • 
dukça güzel bir hayat geçirdik. Lakin 
hoppa ruhu ve tıyneti pek çabuk mey· 

dana çıktı. Evde oturamaz oldu. Artık 
geç vakitlere kadar onu beklemek mec· 

buriyetinde kalıyordum. Baktım olacala 
gibi değil. Kendisine vazifesini hatır • 

lattım. Bütün gece yapayalnız bıraktİ• 
ğı çocuğuna bakmasını söyledim. La • 
kin ehemmiyet vermedi. Onun üzerine 
bastım tokadı. Evet düpedüz kamni 
dövdüm. Maluma tekdir ile uslanmıya• 
nın hattı kötektir ... » Onu küçük çocuk· 
lar gibi cezalandıramazdım ki ... 

Bununla beraber, ilk zamanlarda bu 
da kar etmedi. O gene bildiğini okudu. 

Ve çocukla beni yalnız bıraktı. Ben de 
onu her seferinde patakladım. 

Bu elbise bolerolu gibi görilnliyor • ~ müddet denemiş, nihayette tam mcş-
sa da üzerinde ay- ·'f" ıebine uygun bir erkek bulduğuna 

Benim kitap düşkünü olduğumu 
söylüyor... Doğrudur. Sigaraya, içkİ"' 

ye para sarfedeceğimc, kitaba veririm 

daha iyi değil mi">. Fakat son zaman.o 
larda karımda hayli uslanma eserler) 
gördüm, ve anladım ki ben onun has• 

tahğına iyi bir ilaç bulmuşum, şimdi 
dayak yedikçe rahat ediyor. 

rıca bir şey yok - """ ~ " r \": inanmış. Mösyö Kalvart ta, genç kı?.a 
tur. Kobla o te - 04 .._ karşı alaka duymuş. O da, birlikte ya-
sir verilmiştir. _ .. ,.. şıyabileceği genç kızı bulduğuna iman 
Kollar kloş biçll- • getirm~ ve evlenmişler, mes'ut ve se-
miş ve kol ağzın - vişen bir çift olmuşlar .. Aradan iki se-
-da bolluk yap - ne geçince işin rengi değişmiş ve bir 
rnıştır. Eteğin Ö • gün iş o kadar fena olmuş ki o uslu, 
nünde iki tane di kamil adam çileden çıkmış ve yarada-
~ili pili kaşe var-
d B 1 

na sığınarak karısına bir tokat indir -
ır. un ar ete - Bacaklarınızı bitişik olduğu halde ı Parmaklarınızın ucuna basarak ko -~ · d · k k bo mis,. Bundan acım derecede cın~ıran ka-

gın ucun an yır- ıvırara ynuzda sıçrayınız. şup ip atlayınız. " y-,. 

mi otuz santim dm ilk önce bir sinir nöbetine tutu) -
yukarıdan açık bı· muş, sonralan ağlamış, ağlamış, fakat 
rakılmış ve bu su- ondan sonra dayak yiye yiye ıslahı hal 
retle önde geniş etmiştir. 
bir pili hasıl ol - :q Kadın bu macera hakkında arka -
muştur. daşlarma demiştir ki: 

Elbisenin rengi 
laciverttir. Kor _ - Ben aerbest yaşıyan ve o hnyatı 
delci beyazdır. Ke- ~ seven kadın idim. Kalvart ile evlen • 
mer de elbise ile • diğim zaman, onun kitaplarla fazla 
ayni renktedir. meşgul olarak beni ihmal edeceğini, 

Bu elbise için ben de istediğim gibi gezip eğlenece -
hır metre eninde- ~imi tahmin etmiştim. Halbuki iş böy-
kı kumaştan üç • u 

11 
-.eıın il' .3 le olrnach. O istibdat gösteriyor, evde 

m<.'tre yetmiş beş _ benimle beraber otur diyordu, ben din-
ı,antim yüz kırk lemedim, gezdim, zararsız eğlentilere 
santim enindeki Uzun atlama gibidir. İpi ikiye kat- Sıçrıyabildiğiniz kadar yükse- iştirak ettim. Bir gün sabaha karşı eve 
kııına'?tan y:ıµıl . Jayıp bacaklarınızla yer arusıııdan ge- ğe sıçrayınız. Kollarınızı çaprast- dönüyordum, anahtarla kapıyı usul _ 
dıt'rı takriil"dP. ise ('iriniz ve i.izerindoo ileriye doğru at - layarak ipi ayaklarınızın altından lacak açınca karşımda kocamı buldum, 

iki metre on santim almak lazımdır. )ayınız. geçiriniz. 

lskilipte iki günde 
zelzele oldu 

dört 

lskilip {Hususi) - Pazartesi günü 
saat 13 çü 4:> geçe şimali şarkiden ge· 
len yer deprenmesi olmuştur. 70 sani· 
ye kadar sürmüş, ilk 20 saniyelik sar• 
sıntı kuvvetli olmuştur. 

Saat 14,:J2 de :lO saniye süren bi
rinciden daha kuvvetli deprenme ol· 
muştur. 

Saat 1 .), l ti geçe 22 saniye süren 
üçüncü bir deprenti daha olmuş i"c de 
diğer ikisi kadar kuvvetlı olmamış, ha
fif geçmiştir. 

Salı günü saat 14, 3 dakika geçe 
60 !aniye süren bir deprem daha o). 

muştur. Bu ela kuvvetliydi. Şimdi halk 
1 :J'.l7 y•lında iki ay mütt:madiyen de· 
vam eden yer depremi günlerinı ha· 
tırlıyarak heyecan içindedirler. Hasa· 
rat yoktur. 
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Her Dilden Evvel 
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1 Güneş : 
1 

1 Dil 
Teorisi 
T. D. K. Genel Sekreterliğinin rapo

rundan: 

Dilimizin lndo - Öropeetı ve Se· 

mitilr. denilen dillerle hartıla§lırıl -

ması yolunda geçen yıla kadar, bir 

çok değerli bilginlerimizin çalışma-

1 ları, hep klasilr komparatistlerin ,. 
~ tuttuğu kelime benzerlilrleı-inin a 

raıtırılması yoliyle Türkçe ile İn • 
do -Öropeen ve Semitilt diller ara· 

aında bir yakınlık olduğunun ispa • 

tına doğru yürümekten ibaret idi. 

Türk dili ile indo • Örope~n ve ffa .. 
mito • Semitik familyaları arasında 

bir takım ben~erlikler, yakınlıklar 
bulabilmek bir büyük mutluluk sa • 
yılıyordu. 

Kurumumuza onur veren d~ğerli 

üyelerimizden Bay Yuauf Ziya Ô

zer'in, Bay Naim Onat'ın, Bay Ah • 
met Cevat Emre'nin, Bay Doktor 

Saim Ali Dilemre'nin bu yolda pek 

çolı yorulduklarını burad<ı saygı ile 

anmak iaterim. 

,,. ilmi 
Aydınlatan 

Güneş 
- E. Eluın - Talu -

I
• çinde ya!adığımız a6Tm tarihi 

yazılırken, onu yazacak olanlar, 

Türkiyedeki harikulade inkılabın 

üzerinde uzun uzun dura<!aklar ve 

onu tahlile uğraıırken, her sal hası· 

nın önünde hayret ve hayranlık du
yacaklardır. 

Filhakika, Türkün içinden yeti~· 

mit yüce bir varlık olan Atatiirhün, 

izmihlale yüz tutan yurdunu hur -

tarmakla batlıyan mucizeler silsi.le· 

si yalnız aakeri, •iyasi, sosyal, eko· 

nomik ve endüstriyel sahaforda kal· 

mamıf, yirminci asrın bu can ııcr'2n 

günefİ., ııığınf ve sıcaklığını ilmin 

,karanlıklarına kadar niiluz ett "re • 

relı fimdilik tarihte ve dil bilgisin -

de de yepyeni ve dipdiri bir nazari} e 

ve bir metod yaratmı!tır. 

Ancak, bütün bu araştırmalar, 

dilcililr dünyasının yeni bulu~larını 

toplıyaralı tam bir aeİatez halinde 

Tiirlt. dilinin dünya dilleri arasın . 

dalti yültıelı. ve hakim yerini gös -

termeie yetmiyordu ve yetemezdi. 

Türk Dil Kurumunu kW'an Ulu Önderimiz Atatürk 

Bu nazariye ve bu metod sayesin· 

dedir ki, bugüne kadar, derinlc::tir· 

mek istenildikçe çıkmazlara sapan,' 

karanlıklara dalan ve istilhamlarla 

karıılafan en mühim iki ilim ~ube

sinin ıalikleri önüne ıimdiden son· 

ra en geniş b:r ulak açılmaktadır. 

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

Me3opotamyada Sümer, Akat, E
lam, Anadoluda Eti dilleri anıtla • 

rının bulunması, ıimdiye kadaı· bi

linebilen/erin en eıkiai olan bu dil

lerin lnJo • Öropeen ve Semitilı 

Y urddaş, 
Dil bayramı senin büyük bay
ramlarından biridir. 

Bugün Türk Dil Kurumu adını a
lan, Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Ulu Önderimiz Atatürkün ku -
rucu ve koruyucu elile 1 2 tem
muz 1932 de kurulmuştu. 

O andanberi devam eden çalış -

maların neticesi Türkler için 
çok mutlu oldu. 

Bugün dünyaya karşı göğsümü -
zü gere gere Tiirk dilinin bütün 
dillerin anası olduğunu sbyliye
biliriz. 

Bu ulku açan ve Atatürkijn ir~at 
ve teıvikile münhasıran T iirk bil -
ginlerinin çalıımaları eaeri olan G ii· 
net - Dil teori.ini Türk zekiiam111 il. 
mi bir zaferi telakki etmekle haklı -
yı.z . . Dil inkılabının bayramını sevinç

le kutlularken, büti.m inkı1:1p -
larda bize önder olan Yüce A _ c.cBu teori saye•inde yalnız muh 1 

tatürkü saygıyla selamlıyalım. telif dillerin menıeini değil, kab .. 
J lettarih beıeriyetin bu ana kado.1 

gruplarına yabancı oörünmemehle '------------------------------ l b k h . 0 ••••••••••••••••••••••••••-.....-.-.-.+•••••••••••••••••••••••• meçhul ka an ir ta ım ususr}•et -
beraber, tamamiyle onlara bağlana- rafından büyük bir kuvot>tle ortaya lufa uGüneş - Dil teoriıi» diyoruz. lerini de meydana çıkmmak imka· 
mama.ar, klô.ıik dilcilik elr:olünü za - konulmuı olan Türk Tarih Tezi de, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nı hasıl olacaktır. 

ten ıarımlftı. Avrupanın ta garp u- du"nya neolitik lıültürüniiıı Orta Aı- Yeni Türk dil tezi, yeryiiz.ünde l bu Onun için, Günef-Di teor ·si 
candaki Basil dilinin indo - Ôro - yadaki brakisefal Türk uruğunun kültür laııyan bütün dillerde bu bakımdan da harikulade bfr eser 
peen diller çerçevesi içindeki bam- malı olduğunu, bu kültürün türlü kültürü dünyaya yaymıf olan, es • sayılır. 

lıi dedelerimiz Türklerin dilini bul-
baıka varlığı bu ekolü ötedenberi göç yollariyle oradan Şarki Asya • . . l k 'R •• kutlulamakta oldug~umu"' 

~ maktadır. Bunun netıcesı o ara , ,.,ugun .... 
ıaıırtan bir mesele idi. Romu İmpa- ya, Amerikaya, Hinde, lran yayl~· yalnız. Urla-Allay dil lamilya•ının dil bayramının iz.ahı budur. Bi2 

ratorluğundan daha önce İtalya Ya- sına, Mezopotamya oCJalarına, Ôn içindeki diller değil, Jndo. lJropeen ıimdi yalnız bir ilmi hamleyi, bu 
· rıma.dasında yafıyan Etrüsklerin Asyaya, Fenikeye, Mısıra ve Şima· ve Hamito _ Semitik denilen dil çığırın açdmasım değil, Türk iimİ· 
dili bir türlü halledilemiyordu. li Alrikaya, Ural ve Volga kıyıla - grupları dahi ana Türk dilinin birer nin bu zaferini, ilmi aydınlatan gü .. 

Nice aşırlardanberi şifahi .kal _ Tından Tuna, Vistül, Ren boylarına lehçeai hükmüne geçiyor. nefi lıutlulayoruz! ,, ................................................................. 
Jığı için bütün ilkel varlıklarını uık- ve Atlas Okyanum yakalarına ya· 

lıyan Yakut ve Çavuı gibi Türk leh· yıldığını İ'f'al ediyordu. O holde 

çelerin.in IUgatleri arap~a, farsça, dil çalıımalarının da bu yeni bulu~

yahut grekçe, latince samlan söz • lardan hareket ederek dünyaya illı 

lerin asıl ilk kaynağı 1'angi dildir yayılan ve kültür götüren TüTk göç· 

diye yeniden dütünmek 

kendini gösterdi. 

zarureti leriyle birlikte her yere toh"m sa • 
çan ilkel Türk kültür dili varlığını 

Klaıik dilciliğin inançların: altüıt 
eden bu hadiselerin yanıbafında, 

T. D. K. nun öz kardeıi olan ve bu

gün burada pek değerli asbaıkanı 
ve aıbaıkanımız Bayan Alet'in ağ
zından yükaek ve •amimi iltifatla • 
riyle •urumumuza •evinçlere 11arlıe· 

Jen, minnettar bıralıan T. T. K. ta-

araftırmaıı gerekti. 

Bu gerekliğin önündt~ kalan ve 

Türk Milletinin yiice dehasından il

ham alan T ürlr Dil Kurumıı, geçen 
yıl ıonlarına doğru, kendisinin ve 

milletinin tarihine onur verecek ye
ni bir buluıla, akademik dil falı§ -
maları aahaıına atıldı. Bu yeni bu- l Atatürk, yabancı milJetlerin dil iJimlerile konUfUyor 



Manzum Hikl.g• 

Doktr yaşlı bir adam, 
Yaşı altmışdı tamam; 
Odasında yapyalnız, 

Dolaşıyor, bakınız; 
Zır, dıye kapı birden. 
Çalındı şimdi, hemen 
.Duydu ayak sesleri, 
1

Biri girdi içeri 

- Giren kim? 
Mi diyeyim: 

Adını söyliyeyim. 
Bu bızim küçük HalUk. 
On yaşında bir çocuk. 
Doktor dedi: 

- Ne haber! 
Çabuk söyle cevap ver. 
Bır basta mı var sizde? 
Ha di söyleyiniz de
Hallık, nefes nefese; 
Söyledi bunu neyse_ 

- Ah evet doktor, babam. 
Yeinekten kalkmıştık tam. 
Birden 9* sancılandı, 
Anladık, canı yandı. 

- Bu mu HalUk dur, bekle 
Gideriz biz seninle .• 

- Gidelim, doktor amma; 
sazıertm bitti ıamna! 

- Başka ne varsa a5yle; 
Otur da hlru f&yle.. 

- Annem babama ba1da. 
Derkm ama bıraktı; 
Dedi: cAman gözlerim, 
Karardı. Hem her Jeıim. 
Belim hiç tutmaz oldu. 
O anda rengi soldu. 

- Anlapldı bu kadar. 

Yak. 7* doktor .._ wr .. 
Teyzem koştu anneme; 
Aman, dedi, sen etme! 
S6yledl eöylemedl, 
Başka bir feY demedi il 
-Aman! 

Diye haykmlc. 
Duyuldu bir takırtı; 
Bir koltuğa oturdu, 
- Ah kanum! 

Dedi durdu. 
Ahlama baktım, nerde' 
Araştırdım; her yerde. 

• 

Salonda buldum onu; 
Tuttum hemen kolunu. 
-Abla! 

Dedim annem bak. •• 
Dedi: 

- Git beni bırak. 

Bir Pi ,_, fmll ..... I 
Ne oldu 1111 .. Pfbm. 
Bu üpm 1llla NıJam, 
Yemek ........ tam. 
Oelmiftl o da e,ıe, 
- Neyin var, dedim, siiyJe. 
Sile ıottu mecali 
PeDaJdl amm hali 
Blmıecıctıl aradmL 
ll8r tarafı taradım. 
...,. indim baktım. 
Jl11Mldrak baJacakbm. 
Buldum ODU nihayet, 
Dedi: 

- Bu hh' feliket.. 
- Ne oldu, nen var senin.. 
8aranmf betin bezin,, 
- Ne oldu! diye --, 
Buma l7i1e yorma. 
Bapn beyDim ujuldar; 
Bende fena bir hal var. 
Ak1ıma siz geldint:r., 
Ba:ydi bize geliniz! 
Doktr batta BaJela. 
- Artık ıeJma durma'8. 
Qtclellm onları hep, 
Görelim nedir sebep, 
Ve buna bakayım beDt 
iyi edeyim ı.n. 
Çıktılar yola birlik, 
Her ildsi de dimdik, 
Ylrldller Wr ara; 
Saptım ......... 
Doktor döndil JhJAiw, 
- Geç kallmftun ...... : 

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
11 eylOI tarlbll hiJmerenlılnle birin- bk 4 de NDıat, Beyim& ilk meldelll 

el ikramiyemi& olAD bir hakka takum· 4 din Krtu1rui Nahit. 
lstanbul erkek lisesi 412 Bülead Ba7· 
raksan kazanmı§tir. Talibli o1mı'ucu. - K'OçtlK SULU BOYA 

muzla İstanbulda bulum diler ima - A•re•Dll•••· -+aUftli Yal 
'"ll8DJaruı pmıteBI. pel.... gOalilr1 
lll9ıleD mma Jaediyelerinl bimat lda -~ 2 l.ZJ da 
rehanemizden almalan lizımdır. Tmf- Hüseyin, fstan • 
ra okurlanmızm hediyeleİ'i DQ1ta De bul erkek U... 
,&lderilir. IOJ de Nihat, Ca-

OYUN~ AaJollu B1ma,.ı • 
Çapa kız mnantm mektebi J/ A dm 61 dK 1 dl 

245 Malike, Jıl8ndiı itbalM ıOmrqll lleUn. Aabra 
muhıMbe blrlncl kAtibl Slat ima a... Tabüblım Yit • 
- y~ ilk mektep 8f W'tıd ilk IGbt 7 M 
~ lmdr 111&. I&. .. ifa- ..... J>afttpa. a...w 
lif ojlu .,..._Va. El' - ....................... ... 

LlntK .. a.,.. •t. J.! 111" 
fit rhl 4f Gnctl .... '61 Her • • ,. ... y..._ 

• Herkes hastalandı sen, 
Hastalanmadın neden? 

- Böyleyim doktor zira. 
Ceum var, eltin bir ara, 
Yular takıp kediye, 
Bu bir beygirdir, diye, 
Dolqtırdmı bahçede 
Annem gördü. Gece de. 
Söyledi bal-ma hep, 
Cezama buydu sebep. 
Babam pasta getirmiş, 
Koştum. bu çok iyi ış.. 

-Olmaz, 
Dediler olmaz, 

PUta yemez yaramaz. 
Ben balrtun, onlar 7d; 
İ8tedim, 

- Olmaz! 

Şimşeğin kıymeti olur mu diyecek
siniz? Meğer o • 
turmuş. Alimler 
bir şiınfekteki e -
lektrik kuvveti -
ni ölçmilşler. Bir 
fimşekteki elek -
triğin bugünkü e

JJ.l.''ı!ıaı-~~ ·~ lektrik fiatına gö-

11!!'11;1:1 .. lm~ re kıymeti bizim 
paramızla bin beş yüz lira ediyormUf. 

Şimteklerin kuvvet1erindm istifa - -----------..
de edilebilae her .... kte bir treni iki 

Dendi. 
bil yediyae bir puta, 

kilemetre uzağa aria sür.aile ptürecek !!!!!!!!!!!~!!~~-'-
kadar kuvvet varmış. -

O oldu işte hasta! 

- Pastalar bayatmq pek, 
Bunu yememek gerek. ·-··--

ii ..... a....;,. ittirir. Ut.*lnlQI 

•iriinnli~lı ,_.," lıolrınuııa 
~ 

_ ,,,., leninls. Railı - • 
'- •- "11ifWen ..,ıl. 

........ 6irlirWn ...,... .. . , ..... "'it •. 6ir .... .. ... . . ..,,,...,,,,._ ,.,.,,,_ 
-11•••"*· 

• • • 

Y•I 

..,.. ........ iZ: 

1 
Dır Fototral ı 

Makinesi _ 

Bizim uaımeı bir il adammm, il '-· 
şmda rewninl J8P""'""' .a,1.,,tplk 
ne.am w W•cla. J'abt w1e tllr 
işi ~ için ı'8llld ~ 
bırakıp lftti. Bırübiı ıw 1lllkt&k 
Adamm mel oJdulu ve ne it a&dllO 
resmin taınm olmamana ra&m- .,_ 
ne ınhp'~ 8g de rw blılma, 

resmi ...., 1* - """"* ... 
80lft altma mel oldaluna; - it ,,. -
dOlh'JU1Dnllill1&..ı.1a. 

tdıı, Nuruoıananiye Selvllimeaçit ao • (Aram 7U'Dl) 

~~~~:..:..~::::;;::::::::;:::======::...!.--!:!:::==----.......:.---
YAZ l SIZ HiKAYE 

BbdNctn: 
Bir fotğr&f makiDesL 

--- --
bdNdYB: 

Bir -- ...u ft dlAer dolra halle
den )'liz JdWe c1e aın ayn gliMl he • 
diJ9ler venreila. 

Bllmecelerimbıe herbsin Jftlrak et
.... ~ Ba bilmece için OD bet 
sin vakit vardır. Bu blhneceyl ima· 

nanlarm llimJedQi - ... &On .... 
llln edeNllz. 

Bbe bilmece eevaplanm ,anderiıkea 
htJmecıt Drfmm Gmlne ,.. t•rihll 

p.ı.de pkttl* yumano.ı da rica • 
diyoruz. 



Yeni Kurmay Subaylarımız Stalin ağır surette Memurlar için bahçeli evler 

Har Akademisi hu sene · hasta mı? • 
Memleketimize lngiliz 

56 mezun verdi Bazı radyo haberlerini 
Deyli Ekspres gaz~tesi 

teyit ediyor 

sermayesi geliyor 
Akademi Kumandam Korgeneral Fuat mühim bir 
nutuk söyledi, yüksek bilgi ile Orduya iltihak eden 

subaylarımıza muvaffakıyetler diledi 

Büyük bir 1 Dil Bayramı 
il. Staıln 

Esrarengiz 
Bir ölüm 

Edenin mülıim 
Bir nutku Avrupa Bugün 

Kon"eransı Kut/ulanıyor Kaganoviçten mürekkep bir niyabet <Baftaralı. ind sayfada> <Baştarafı ı lnd sayfada> 
'.J • da) komiteaiııin kurulacajı söylenmekte • nının iki numarasında otqnnutadır. 3 - Jn.oiltere Versay muah-..ı-~-• 
25 ) M ı. . (Baştarafı ı lnd sayfa dir. - caaııv 

Paris, (Hueut - uso mı Dil bayramını kutlulama merasimi- Mo k __ L_ı:T d b . bet Mahallinde tahkikat yapan bir muhar- Milletler Cemiyeti mieakından ayırma 
eon zamanlarda ileri sürdüğü Avrupa ne saat 18 de başlanacaktır. Ankara ve ecl' . s ovk~-~ı ı1n e. u. nıya.1 ririmiz vak'a hakkında tunları öğren- ya taraftardır. · 
konfeıanıı fikrini tekrar ortaya atmıt- İstanbul radyolan birleştirilecek ve m ek •:ı~ ~ı:,;r-V tat 

1!; ;smıb ~e~ • mi,tir: 4 - lngiltere, cihan iktısadı kal 
F' · uk. b' Ankara Türk dil kurumu adına bir m t ır. '1f orotı 0 un ır ua, Tüccar Sabri Şeker on beş Pin ev· kmmasına her türlü yardımda buluna-

br. ıı~~o :a~.teaa ~ev~..ı.....-~ m:; söylev verilecektir. Bu söylev bütün Orjonikidze'in Stalinin hemterisi Kaf. vel refikası Mevhibe ile beraber lzmir- cağı gibi, iptidai maddeler meselesini 
badan ogre ıgıne gore ._.,.er • Halkevleri tarafından radyo ile dinle • kuyalı ve Kaganoviçin de bir yahudi den lstanbula aelmif ve biraderinin e- de tetkik etmeğe hazırdır. 
landa Cenevrede verilen karardan son· necektir. Halkevlerinde Ankarada ve- olmasıdır. vine inmiştir. Sabrinin alhht vaziyetin- 5 - Dünya silahlanması durm8' ra ltalya, Londrada toplanacak olan rilecek bu ~~nferanstan evvel v:;: Doktorlar daimt. ıurette Stalinin ba- de hiç bir feY yokken iki s1llı evvel dıkça. lngiltere de tealihatına dev .. 
Beşler konferansına i,tirak etmiyecek· sonra olmak uzere azalar tarafın şında beklemektedirler. Hususi doktor b'rd bire hastalanarak vefat etmiştir. edecektir. Terki tealihat yalnız madcl 
. l . .. A türkçe olarak şiirler okunacak. konfe- profesör Pletnev bütün vaktini, Stali- ı Ken M hibe p it k _L I 

tir. talyanın noktaı nazarına ıore, v- ranslar verilecek ve her türlü tezahür- . da . 1.. .. edi arısı ev anga ı ar1ao una cepheden değil, manevi cepheden .. 
ı 1 . 'A k nın yanın ıeçırmeıu; r. 'd -'- k A .... 1.. .. .• • . edilm ı.:..ı· Ç L·· ha f-L..: rupa mete e en, mevzu onut - ler yapılacaktır. Geceleyin de müsame- D . b' .. _L '-- b"J .. 11 erCJL ocasının anı o umunu pyr1- temın eıiuır. Ün&;u yat re mu 

mala 1 haıled·ı . kt' b b h . erın ır ıstır.uate, auu ı.- reııme tab'A b lcl ... _L. le ___ L -1m·· ı--l!.L-b --"-mak uarn _ _ı_ feda _..!!,._ r a ı mıyece ır, u u • reler tertip edilmiştir. Konserler verı- . k" •. .. . .. ___ L ıı u ugunu, zcoır Den:ı& o Uf c..... _._ .,.-IKIA CUJS 
'- _ı_ı_w izal ,_ . . . ve ıç ı ve tutun tÇJDemege meaJUr e- I nda ~ ~· L_L __ 

ran ve &;al'lfUWIP e etme~ lecek, piyesler temsil edilecektir. Oku- d"l Stal' . d"w So lid I • o mem n ~ ~ ... ı nauc:r vere- yor. 
b A .11 1 . 1 1 - 1 b""t"" k ı en ını ıger vyet er en, '- L-LL''- im · t ....,.-..;... Ed k nd 1 ·1t.e • ·n için, ütün vrupa mı et erı• nan bütün şiir ere soy enen u un \ln d 1 • 

1 
.
1 

• k ed' 1 re&; U1D1Llaat yapı aaını 11 e .. -T .. •• en nut u a naı renın, mı et-
nbı toplanacajı büyük bir kon- feranslaruı birer kopyesi Türk Dil ku· e'i>e~ıf erı e d=-· etme~e t ; erİ> Bunun üzerine zabtta müddeiumu• lerin ikiye aynlmuını görmek istem99 
fes-ansın hazırlanmaaı lizımdır. rumu genel sekreterliğine gönderile • k . 0 ı;;.n;;. w. a::ı~:ı ıo:;.liksı 1 la ır miliği vak' adan haberdar etmit ve tabi- diğini ıöylemit ve yapılan tahrikitlaıa 
Muaolini esuen ötedenberi, muahede- cektir. rızl ge 

1 
ı!1 t e t e at t • bi adli Enver vak'a mahalline giderek, nn mazarratlanndan bahaetmittir. 

Tıu"rk Antakya bno~' 0 aca~f tır. Sovy lid le . de ölüyu·· muayene etmi• ve müteveffa •--'11
- Hariciye Nazın tenkıtleril lerin onzden geçirilmesi esaaını müda· - ta t et .,. -~ .u~ 

e- ıger ra an er rı Mor • _ _ı __ _ı:ı • J:ı.-- ~ bo.lift·1dugun· 11 neticede serbest duş" ün-
f L d'" ~..ı-.L• h L--h::..n L·t;l lan _11_.ı.kJan b' . mn ı a sev..cxaumeeıne --.- gı.u _, aa etmeıde ve unyauımı &&9U: 15• tef~l•t na yuuauı ır tamım • te • t" cenin inkişaf edemediğini söyledikter 

1 '-·- ---L- 1 T l k ~ 1 S al' . h' bir plan _ı_ rmıf ır. ve bnfddıim, yan lf yapluauy muaııc- re s enaerun e t iDi ıç to tıya .. vet et. Ceset b ··n Morı'a kaldınlacaktır. sonra: 
delerden doğduiunu ileri IÜrmektedir. memelerini tebliğ etmitlerdir. Otopei'denu!:1nra, ölümün, ecel ile mi •Fakat bu mağmum tablo zaruri o• 

<B.ttuafı l inci 1a71ada) • ...L.- M vh!lL- . "dd' _..ı.•ı. bir larak harp tohumlarını iht1va etme&. r .. ro gazetesinin, eiyast muhabi- günk' Ü vaziyette kalamıyacaklarını Belgradda SİJUI bir suikast _yvw..a e menın 1 ıuı Vecnl Mill 1 . tekrar esai b" liğiW• d L. ••• · · · old .. la '---Lb et enn m ır n e uu-
rine nazaran Mueolini bütün Avrupa- müdriktirler, bunun için de bu Türk Be-lgrad, 25 (A.A.) - Hükumet cınayet esen mı UIU an flAM;a& r. lunmalan imktnı mncuttur. Müsama-
yı alakadar eden böyle viei Te b6yük l?praklan ~da Anka~a m~~: meb'ualanndan Boidan. dün sece p ha ve itidal ile hareket etmeliyiz. AD# 
l.ir konferansın Romada toplanmaıını smde derpış edilen tarzı ıdarenm - lenmit bir kaç meçhul ph11 tarafından Fransız Meclisi cank hiç kimsenin elimizden demok-

te
'-l:f _ _ı ___ ktir. riyeye ~eril~k yeni ida:e şekli ~~- tabanca ile atef edilerek aiır ıurette rasimizi almasına müsa.ade edemeyiz. 
llUI ~ sında bır cgelışmeye• ugraması luzu- lan D---1-- .. "ta" b' LI "19.op 'anlıya İngiltere siyaseti Milletler Cemiye 4 

aki "rülm" ekted' Di" ta yara mıtbr. &.iVii~· umı iZ ır nar ı 4 lj 
Londra, 2S - Daily Telegraph gaze- mu Y nen go ır. ger • de b k ld im tfne itimattır.• demiftir. 

tesinin yazdığına göre Dün Romada raftan da Fransa • Türk dostluğunun ~~r.!. .. a ın ıftır. l""'..a,mrıldı Edenden sonra söz alan İspanya U.. 
Muaolini ile İngiliz v~ Fransız diplo- asırlarca deneıımiş kıymetini teslim et- ra kabil olabilecektir. • 'f'' e • .ıiclye Nazın Del Vayo, İspanyadald .t. 
matik mümessilleri arasında müzakere mektedirler. B~unla beraber M. lvon . Suriye a..,eti P!d. . ( ... tanlı l bld laJfada) bili harbin devam etmeelnin sebell 
ler tmiştir M 1' . . rt Delbos'un bu mullkat esnamnda nasıl Sunye heyeti memleketimize geldi- . .. meşru İspanya hütamett aleyhindeki 

:~y:ı,e davr~dığıu:,;:e:e- bir tarzı halli derpiş ettiği öğrenileme- ji sıralarda Ankarayı da ziyaret edece- tıda par~entonun puartesi gunü fev- müdahale oldulumı 16ylemlftir. Mume 
ve ıya miştir. Fakat Hariciye Vekilimizin gö- ji söylenmişti; fakat bu vazi~ette bu kalide bır ~plantıya çatınJmuma ka- ileyh, lsilere ailih verilmesi hUSUSUDC 
dlr. rüşümüzü anlattığı şüphesizdır. Mese- ziyaret~ çıkabilecek ameli bır fayda rar vermiştir. protesto etmif ve netice olarak, ı..,... 

Daily Telegraph gazetesi Roma mu- lenin yakın bir zamanda Fransa ile res- yoktu; c:liger taraftan heyet, yapbjı . Par~entonun ~ ~plantısında ka· ya hükdınetinin zaferden emin ol~ 
habirinin sandığına göre, Fransız hü • mi bir müzakere safhasına gireceği mu beyantın memleketimizde bıraktıjı te- ,,ınenın frangın vazıyeti halrlnnda ver- nu söylemiştir. 
JNmeti, Milletler Cemiyetinde kalmak hakkak sayılabilir. Bu müzakerede Su- Biri de görmüştü, ayni ~da da miş olduğu kararla 16 mali kanun Jlyi• 
lüzumu hakkında Musoliniyi ikna et- riyenin rol alması ancak intihabatını memleketinde sabımzlıkla bekleniyor- huı müzakere edilecektir. Kabine fran-
mek üzere Romaya hususi bir mümes- yapması ve teşekkül edecek resmi hü- lardı. Bunun içindir ki dün Toros eki- gm devalüasyonuna karar vermlf ·ve önüne geçilmeel için İngiltere ve Aml 
lil yollıyacaktır. kumetini iş başına getirtmesinden son- presile Suriyeye d&uniitlerdir. bu hususta herhangi bir spekillisyonun Jibnm müaaheretini temtu etmietiı\ 



12 Sayfa 

ilim ve edebiyat 
mükafatları 

T arih sahifelerini rastgele açıyo -

ruz. Orada eski insanların ve dev

let reislerinin ilim ve san'ata göster -
dikleri saygı ve ilginin bir çok misal -
lerini görüyoruz. İşte bir kaç tanesi: 

Fatih Sultan Mehmet İstanbulu al -
dıktan sonra medreselerden birisini 
meshur alim Alaeddin Tusiye ''crmışti. 
Alieddin bu medresede de;sler verme
ğe başladı. Bir gün Fatih te onun der
sinde bulundu ve pek beğenerek on 
bin akçe (şimdiki para ile 1500 lira ka
dar) ihsan etti. 

Deri piyasası 
Yükseliyor 
Son günlerde deri satışlarında bü -

yük hararet görülmektedir. Bu rnua -
meleler geçen senelere kıyas edilecek 
olursa gerek fiyat hususunda ve gerek-

se ihracatta memleket lehine büyük 

farklar göze çarpmaktadır. Son aylar
da dahilde deri sarfiyatL arttığı gibi 

ihracat tşlerinde de büyük inki5af gö -

rülmektedir. Bugünlerde piyasada en 
fazla aranan deri, koyun derisidir. Bu

nun başlıca alıcısıt da Almanyadı-r. Fi

yatların az zaman i~inde yüzde yirmi 
kadar artmış olmasına rağmen satış
larda gene hararet vardır. Tuzlu deri
lerin kilosu 60, hava kurusu 85 kuruş
tan satılmaktadır. 

Mevsim nihayeti geldiği halde kuzu 
derisi ihracatı devam etmektedir. Da-

hildeki eldiven fabrikaları bunlardan 
bir mikdarını istihlak etmektedir. İs -

tihsalatın yüzde seksen kadarı ise ih
raç edilmiştir. Almanyadan maada 

Çekoslovakyaya da takas suretile sev
kiyat yapılmaktadır. Derilerin cins ve 

sikletine göre çifti t 20 kuruştan 200 
kuruşa kadar satılmaktadır. 

SON POSTA 

Bir annenin 
Fedakar lığı 

Arkadaşımla gidiyorduk. Bana ö
nümüzdeki kalabalığın içinde beyaz 
saçlı bir kadın gösterdi. 

Yüzünde yılların meşakkat izleri
ne karışmış iyi ve temiz bir mana 
verdi. 

- Kim ? . dedim. 
Anlattı : 
- Eski İstanbul ailelerinden bi

rine mensuptur. Kocası şahsi para
sını bitirdikten sonra, ailenin nıev
rus servetini de yiyor. Ve ortadan 
kayboluyor. 

Kadın, bir kızile yalnız kalıyor .: 
lar. 
Çocuğunu naz ve ihtimamla bü

yütmüş. Eski zengin, refah günle -
rinden sonra ona yokluk vaziyetini 
göstermemek için borç ediyor. Kar
şılıklı olmayan bir yığın hesapsız 
borçlar. Neticede alacaklılar dava 
ediyorlar. Mahkfun ediliyor. 
Şimdi genç kızı hak~kati bilmeme 

si için : 

EylUI 2ü 

1 Emllk ve Eytam Bankası ilanları 

Satılık Apartıman 
Esas No.11 
c. 16 

Mevkii ve nev'i Depozito : Lira 
Beyoğlunda Sormagir mahalle;i;de Değir- 1900 
men Çıkmazı Çömlekçi sokağında eski 3 
yeni 21, 33 Soğancı oğlu sokağında eski 14, 
yeni 12, 14 No.lı bir bodrum katını ve dört 
-daireyi muhtevi apartım an (şimdi Cihan -
gir caddesi No. 31) 

1 

Tafsilatı yukarda yazılı Apartıman p~İn para ile satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuttur. thale 9 Tetrinievvel 1936 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin Şubemize gelmeleri (672) 

Yüksek 
ğünden: 

Ziraat Enstitüsü Rektörlü-

1 - Yüksek Enstitünün 40-50 kız talebe ile ~34-500 erkek talebeye 
nümune.~i veçhile alınacak ayakkabı açık eksiltmeye konulmuttur. / 

2 - ihale 9/10/936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da Rektör. 
lük binasında toplanan Komisyon tarafından icra edilecektir. 

3 - Kız Ayakkabısı 565 kuruttan Erkek ayakkabısı 475 kıınqtan 
265750 kurus olarak tahmin edilmistir. 

4 - Muvakkat teminat 19932 k~uştur. 
5 - Nümunesini görmek ve bedava farlnaınesini almak isteyenler Em

titü Daire ·Müdürlüğüne müracaatlan. «1030» «1563» 

Halife Memun muharebelerden bi -
rinde esir edilen bir Bizanslının bilgi -
lerine hayran oldu ve bunları nereden 
öğrendiğini sordu. Esir, (Leon) adın -
da bir alimden öğrendiğini söyledi. Me
mun bu alime mektup yazdı. Bağdada 
gelirse büyük bir servet vereceğini bil
dirdi. Leon bundan sevineceği yerde 
bir müslüman hükümdarla mektuplaş
tığı için ceza görür diye kor~tu ve im
parator Teofilas'a gösterdi. Imparator 
kıskandı ve alime maaş vererek bırak
madı. Memun tekrar mektup yazdıkça 
maaşmı çoğalttı. Bunun üzerine hali
fe kızdı ve büyük bir ordu ile Bizans 
üzeme yürüdü. 

- Avrupaya tedaviye gidiyotum. 
S~n mektebinde kal.» diye, ikna et- J 
mış... Muazzez FAİK . 

Oğlak derilerinde de büyük hararet 

vardır. Almanya ve Rusyaya bw:ıar - ~ 
dan iyi fiyatlarla satı.şa devam edilmek 

Üniversitede bir kimya 
enstitüsü açılacak 

Üniversite Fen Fakültesi için bir 
Kimya Enstitüsü yapılması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Burdur Belediye Reisliğinden : 
BurdUr Belediyesine 880X 120 eb'adında Üç adet Arazöz ~ l>lf lilti

ğile İki adet 880 X 120 eb'adında iç lastiği yatğuı mal olmamak faıtİle pa
ıarlıkla alınacaktır. Bu cins ti.atiği bulunanların 30/9/936 gÜnÜ aaat 9 da 
Yüzde 7,5 kurut teminat akçeleri~ !eklifn~ler:ile veya bizzat Burdur 

Şair Yezid Bin Münebbeh halife Ve
lid Bin Yezid hakkında bir şiir yazmış
tı. Kendisine her beyit için b1n dirhem 
(beş yüz lira) verdi. 
Şair Bahteriye 880 yıllarında Maar

retünnuman ahalisi dört bin dirhem 
(iki bin lira) maaş tahsis etmişti. 

Dördüncü Murat şair Nefiyi sık sık 
meclisinde bulundururdu. Onun hiciv
lerini seve seve okur ve gülerdi. Bir 
gün onları okurken ayaklarının dibine 
yıldırım d~tüğü için işinden azlede
rek kovmuştu. Fakat çok geçmeden da
yanamamış ve defterdarlıkta iyi bir 
vizafeye koyarak görüşmeğe başlamış-

tı. 

Şair Nedimin Nevşehirli İbrahim Pa
şa ile üçüncü Ahmetten gördüğü. ilti -
fatı bilmiyen yoktur. Bu şakrak ve şen 
şair büyük bir refah ve eğlence için -
de yaşıyordu ve durmadan yazıyordu. 
Onun şehre güzel şarkılar yazmasının 
başlıca sebebi hiç şüphesiz yaşadığı ha
yattır. 

San'at ve ilim, müşterisi az bir n~e
tadır. İlerlemesi için himaye görmesi 
lazımdır. 

tedir. Yakın zamanlara kadar 120 ku
ruşa satılmakta olan oğlak derilerin
den Bandırma ve Bursa malları l 70 ku
ruşa kadar çıkmıştır. Bu fiyat geçense
nekinden 30 - 40 kuruş kadar daha faz

ladır. 

Keçi mevsimi henüz başlamakla be

raber piyasa gene iyi açılmıştır. Bu se
ne Alınanyadan maada Rusyaya da ih
racat yapılacağı ümit edilmektedir. Ge
çen senenin en yüksek fiyatı olan 140 

kuruşa mukabil bu sene 1 80-190 kuru
şa kadar satışlar olmaktad1r. Bu fiyat
ların daha da yükseleceği ümit edilmek 
tedir. 

Geçen sene Rusyaya bir mikdar sı -
ğır derisi ihraç edildi. Malın azlığı do
layısile bu sene ihracat yapılacağı u -
mulmamaktadır. İstihsal adilen deriler 
kamilen yerli fabrikalar tarafından sa-

tın alınmaktadır. Piyasada bilhassa kü 
çük boy deriler tercih edilmektedir. 

Yaş mallar 39 - 42, kuru cinsleri de 
58 - 62 kuruştan satılmaktadır. 

··············································-·····--······· 

• Son Posta • 
lıtanbul GeliT ve Para 

BORSA Si 
25 - 9 • 1936 

Bugün ise dünyanın her tarafında ka-
fadan ziyade vücuda kıymet veriliyor. Türk Devlet Borçı.n 

Lira Lira 
% 7.5 T. B. I 23, 775 o/o 6 Hazine B. 46,00 Başını sokacak bir çatı bulamıyan alim 1 

ve san'atkarlarımız çoktur. Bir güreşe, % u T. B. n 21,95 Dahlll tstlluaı 95, 75 
bir futbol maçına, bir kayık yarışına % 7,!l T . B. m22,25 
on binlerle seyirci, üç beş liraya kadar ı_:--=--0-.,-l-et~D-e-mı-=.-ry-o-=n~an--:B=-or-ç7Jan---ı 
para vererek gidiyor. Fakat basılan ki- Llra 
taplardan en kabadayısı ( 50-100) ku- Erıani 97, il Anadolu 
ruş fiatında oldukları halde bir iki yüz- sın.a Erzurum 99,50 Anadolu 
den fazlası satılmıyor. Bu yüzden ki - Soıyeteler Eıhanu 

Llra 
Ivell44,80 
M 45,80 

tap basılmıyor, ressamlar boyacı, hey - Ura 
keltraşçılar taşçı, muharrirler ve alim- f.t. B. Mtı. 82.00 1 fal Tr9?MIJ 

ler memur oluyorlar. • • Hl. 10,00 Bvmorı,1 

Llra 
22,50 
9,23 1 

14,75 1 
12,70 1 

Eskiden hükümdarların yapbklarını • • Name 10,00 Terkoe 
bugün devlet yapamaz mı? Spor işle -

11
_M_e_rk_e_z_B_._o_._s-:2=.oo "-·Çimento 

rine verdiğinin hiç olmazsa yarısı ka- ÇEKLER 
darmı da, mükafatlar açmak veya kitap Krt. 
satın almak suretile bu tarafa ayıramaz bterln 637 .50 \\ Liret 

r. l"rangt 12,06 Dolar 
mı? 

L T. L. lçlı 
10.11 
0,,935 

Marifet iltifata tabidir 
Müşterisiz meta zayidh 

'furan Can 
-----------

Japonlar Çinde ilerliyorlar 

ıo F. Frangı 
1 noıar 
ı iııterlln 

20 Liret 

NAKİT 

Kr•· 
166.00 ı 1 Mart 
126,CO 20 Drahml 
637 ,00 20 Len. 
164,00 1 20 LeJ 

Şanghay, 25 (A.A.) -· Şanghay'da Bor1a Dıımda 

Krı. 

:ıcı.o:> 
23,00 
25.~J 1 

16,00 

vaziyet, gerginliği muhafaza etmekte- L. K. L. K. 

d. o·· yl :.ı k k 1 ' Kredl Fona1ye ır Mübadil Bon. 00.00 
ır. g euen sonra araya çı arı an ye- ı lSBt senesi oo.oo Gayri • • oo,oo 

ni Japon bahri~e kıt'aları ile mevcut 1 l11103 • 101.soll Altın 965 
Japon kuvvetleri 3600 ü bulmuştur. ı9lt 9 !16.50 Mecidiye 00 
Siyasal mahafilde beslenen kanaate 

göre Japonların joure nehrine hakim 1 d d k" t 'h* 1 ; 
bir noktada bulunan ((Gümüş ada» yı talyan!ar a a a 1 arı 1 eser erı 
işgal etmeleri muhtemeldir. götürüyorlar 

Akşama doğru Japonlar tanklarını Kaş. (Hususi) _ İtalyanlar, on iki 
hiç bir mukavemete rastlamadan bey· adalardaki tarihi kıymeti haiz eserleri 
nelmilel koloninin kapalı mm takasına '. İtalyaya nakletmektedirler. 
kad~r ilerletmişlerdir. 1 Meis adasınd~ ~ükumet kona~ ~ -

Karaya çıkarılan askerler mektep- nünde bulunan ikı heykel de, yeılerm
leclC' barındmle!·ğmdan bütün mektep- . den ·çikarılarak İtalyaya naklolunmuş-
ler n zara kadar kapalı kalacaklardır.1 lardır. · 

Belediye Encümeninde hazır bulunma~arı ilin olunur. «1630» 

Enstitünün projesi hazırlanmış ve 
tetkik edilmek üzere Güzel San'atler 

Belediye Sular İdaresinden: 

Akademisi için yeni cefbedilen müte• 
hassıs Zimerman'a verilmiştir. Proje 
üzerinde ayrıca Üniver,site profesör• 
lerinin fikirleri d'e alınmaktadır. 

Ana galeride hasıl olan çatlakların onarılması için 28 Eyliil 936 Pazar
tesi ve eı:tesi Salı günleri Taksim sularının kesilmesine mecburiyet eka -
diği Sayın halka itizarla bildirilir. ( 1605) 

Yeni profesörler geliyor 
Mukavele müddeti biten Üniversi-

:.-__ B_A_D_Y_O_~ll 
Bugünkü ·Program 

İSTANBUL 
te profesörlerinin yerlerine yeni tayin- Öğle neşriyatı: 
ler yapılmaktadır. Romonoloji ve A- 12,30 : Plak.la Türk musikisi., 12,50: Hava
rap edebiyatı profesörlüğü için Al- dis, 13,05: Plakla hafif müzik 13,25: Muh
manyadan bir mütehassıs çağrılmıştır. telif plii.k neşriyatı. 
Avarba adlı olan bu profesör dün şeh- Akşam neşriyatı: 
rimize gelmiştir. Fen Fakültesi Jeoloji 18: Dördüncü Dil Bayramı programı, 18,30:. 
profesörlüğüne lsviçreden Parejos ge- çay saati, dans musikisi, 19: Ambasadörden 
tirtilmiştir. naklen varyete muslkisi, 20: Vedia Rıza ve 

Ankara - Kayseri telefon 
muhaveresi basladı 

' 

arkadaşları tarafından Türk musikisi, 20: 
Münir Nureddin ve arkadaşları tarafından 

Türk musikisi, 21: Plakla sololar, 21,30: Or -

Ankara, 25 (A.A.) Ankara - kestra: 
Kayseri arasında telefon muhaveresi 1 - Rossini'nin - Guillaume teli - npera
bugün açılmıştır. Yol üzerinde bulu- sının üvertürü, 2 - Strauss'un - Güzel Mavi 
nan Kırıkkale, Keskin, Kırşehir, Mu· Tuna - yalsi,3 - Furlanl'nin - Maddgall -

Trio, 4 - Musorgsky'nin - Acem dansı - ; 5 -
cur şehir ve kasabalarile de telefon Tscaikovskl'nln _ Romans: F. Ma.Jeur -; G _ 

muhaveresi yapılacaktır. Bethoven'in - Menuette - ; 7 - Fuçinl'nin 
Negüs Lon<:fraya döndü 

Londra 25 (Hususi) - Kendi mu
rahhaslarının Asamble toplantılarına 
iştirakini temin eden Habeş İmparato
ru Haile Selasiye, bu akşam Cenevre
den Londraya dönmüştür. 

İmparator elde ettiği muvaffakiyet
ten çok memnundur. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Burun nezlesi 

Cumartesi 

(*) 

On gündenberi başım ağrıyor. 

- Madam Butterfley - operasından parçalar; 
8 - Karozyo•nun Edora serenadı; 22,30: A
jans haberleri. 

BÜKREŞ 

6,30: Sabah neşriyatı, 13,30: - 15: Haber
ler, plak. 19: Askeri bando, 20: Konferans, 
20,20: Meşhur seslerin plakları, 20,55: Aktu
ali te, 21: Konuşmalar, 2ı,15: Cazband, 22,30: 
Haberler, 22,45: Mans mu s1ki8i nakli, 23,45; 
Almanca - ransızca haberler, 2t: Plak. 

BUDAPEŞTE 

18,45: Sesli filin musikisi, 19,4.5: Radyo se
lamları, 20,20: Radyo salon orkestrası, 21: 
Konferans, 21,40: Haberler, 22: Orke.:;tra, 23, 
20: Çigan mW>ikisi, 24,20: Cazband. 

PRAG 

19: Almanca neşriyat, 20,15: Stüdyo opere

SIHHI KANZUK BAL
KREMLERi SAMiN 

Esmer, sarışın, kumral, her tene 
tevafuk eden güzellik kremleridir. 
Sıhhi usullerle hazırlandığından cildi 
besler ve bozmaz. Çil, leke, sivilce 
ve buruşuklukları kamilen giderir. 

4 'ekllde takdim edlllrı 

1 - Krem Balsamin yağlı gece 
için pembe renkli. 

2 - Krem Balsamin • yağsız gQn
dUz için beyaz renkli. 

3 - Krem Balsam.in acıbadem 
gece için 

4 - Krem Balsamin acıbadem 
gündüz için 

Kibar mahfeJlerin takdir ile kullan
dıkları yegAne sıhht kremlerdir. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANE.Sİ 
Beyoğlu - İstanbul 

Gözlerim kararıyor. 
Kafamı kaldıramıyorum, diye şlkayet 

eden hastayı müşahede altına aldım ve 
muayene ettim. 

ti, 21,45: uM1nare gölgesindeııı adlı neşriyat, 'llll••••••••lll!ll•••••ı~ 
23,15: Plak, Neş'ell hafta sonu musikisi. 

Bu hasta : 
Gijnde üç defa biraz serin bir havada de
nize girmiş, hava cereyanları içinde hav
lu ile kurulanmadan güya güneş banyosu 
yapmak istemiş. 
Soğuk hava. cereyanı esasen kanı zayıf 
olduğu için nezle yapmış. 

Kendisine mantol ökalitol benjuanlı al
kallü bir il~ç yazdım. Sıcak bir tas su 
içine günde 3 kahve kaşığı koyup buğu 
yapmasını tenbih ettim. 
Günde - 2 - tane (asabrin) yerli asprin 
biraz çay ve konyak yemeklerden sonra 
almasını tavsiye ettlm. Bu suretle nezle 
kırıklık ve ağrılar da hepsi de geçti.. has
tam da iyileşti. 

{ * ) Bu notlan kesip saklayınız, ya • 
hut bir albüme yapıfbnp kollebiyon 
yapanız. Sdmıb zamanuuzda bu notlar 
bir doktor sibi imdaduuza yetifebilir. 

BELGARD 

18,50: Plak, 19,20: Triyo konser, 20,30: Mil
li neşriyat, 21: Operet piyesi, 23: B<>n haber-

ler. 
VİYANA 

20: Haberler, 20,10: o:Menekşe kızııı isimli 
operet, 22,40: Filin bahsl, 23: Haberler, 23,10: 
Piyano musikisi, 23,40: Plak, 24,25: Dans mu· 

sikisi. 
VARŞOVA 

18: Sesli film musikisi, 19: Konferans, 19, 
10: Konuşmalar, 22: Leh şarkıları, 22,30: Vll
nadan nakil, 23: Spor, 23,15: senfonik kon-
ser, 24: Dans plakları. 

Taksim bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

Kırk yıld• bir 

Operet 3 perde 
ı tablo 

•• 1 l "FI 1 • I 1 • -· 1 1 Iİ'fl I I I _..- t I ,,, ___ _ 

başı gazinosundan variyete programı; 20 : 
Rifat ve arkadaşları tarafından Türk mu
siklsi, 20,30: Mi.lzeyyen ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi, 21: Plakla sololar, 21, 

ya r ı n ki P r o c ram 30: Orkestra: 
İSTANBUL J 1 - Schubert'in .süvari marşııt, 2 - Sta-

Öğle neşriyatı: l uss'un uSulh dalı9 vals, 3 - Chopin'in «Be-

12,30: Plakla Türk musiklsl; 12,50: Ha - şinci Nocturne11 l, 4 - Rimski - Korsalroffun 
vadis; 13,05: Plakla hafif müzik; 13,25: Muh- «Şehrazat« ı, 5 - Delibes'in .otomat vaısı.., 
telif plak neşriyatı. !6 - Lehar'm «Prens çocuğu operet.i», ~ -
Akşam neşriyatı : Spendiarow'un 11.Kazak Marşı., 22,30: Ajans 
18,30: Çay saati, dans musikisi. 19: Tepe- haberleri. 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera r ~ 
1 Hikô.ge 

1 
""" 1 Onda bir biletin yarısı 

KORSANIN KIZI L_~ı- ----~~-----~----~----~-_J 
Yazan: İsmet Hulfısi İ:\lSET 

Ben yalan söy }emiyorum, eğer nü -ı lar \'erdim. Geriye tam bin b·~'.i J üz h
fus kağıdımı günü giinüne çıkarttığını ram kalmı~tı. Yazan : Kadlrcan Katlı 

Son Posta 'nın tarihi tefrikası Numara: 81 iddia eden babam da yalan söylemiyor- Cebimde paralarım, aklımcln b ·11iın 
sa bugün tam otuz iki yaşımda oluyo· aldığım bildin yarısını alan güzel r.,enç 
rum. Ben bu yaşa gelinciye kadar hep kızın hayali \·ardı. Fakat iş havaliı~ ol
şöyle böyle, kıt kanaat geçü,dim. Ger- muyordu. Genç kızı bulmak, ele geı.;ir
çi açıkta değilim; işim gucum var. mck \'e onunla evlenmek istiyordum. 

Bunu alaylı alaylı söylemişti. 
Mansur merakla sordu: 
- Tutulacak yolun birini anladık. 

Cemiye gireceğiz ve arkadaşlarımızı 
orada kurtarmağa çalışacağız . Bu kor
kulu bir yol... Bir de ötekini anlıya -
hm. 

- Bunu ~abul ederim. Bunun için 
Len ikinci yolu tutmak istiyorum. O da 
İspnnyol gemisini Valansiya yo!uııda 
yakalamak ... 

- Çok iyi olur. Yüzde yüz kazanı-
rız. 

- Her il; yolu birden tutarsak? 
- Ne gibiL 
- Ben İspanyol gemisine girerim. 

Siz de kadırgaya döner yolumuzu ke -
sersin iz. 

Mansurun bakıışlar'ında bir karaltı 

oldu. 
Nedense bu işi çok korkulu bulu -

yor ve yapılmasını istemiyordu. 
Y olJarınm üstündeki lokantaya gir

diler. İlyasla Yakub iştihalı iştihalı yi· 
yorlardı. Fakat Mansur böyle değildi . 
Sandalyesinde geriye doğru yaslan -
ınış ve kulak kabartıyordu. 

Jlyas oraya bakınca jki genç papaz 
gördü. Hem yemek yiyorlar, heın de 
yavaş sesle konuşuyorlardı. 

İlyas Mansura: 
-Ne var? 
Diye sorar gibi bir jest yaptı ve gö

zünü kırpta. 

Mansur parmağını dudağına· götürdü. 
ve yemeğini yemeğe başladı. 

Papazlar biraz son·ra gidince: 
- Yarın Kardinal Merkandon un re

isliğinde büyük ayin yapılacakmış. 
Dedi. 
Man~mrun bir türlü öcün ü daha ~on

raya bırakmak istemediği anla~ılıyor~ 
du. 

Şimtli ~I~s şunları söylüyordu: 
- Beni dinle. Siz şimdi hemen ka

dırgaya dönün. Mademki lspanyol ge
misi yola çıkacaktır, onu her halde ya
kalarsınız. Yakalayınca da yoldaşları 
kurtarmak pek kolaydır. 
-Anladık. Bu fikir bence· de İyidir. ' 

Fakat sen gelmiyor musun} 

- Ben kalmalıyım. · Merkando'yu 
her zaman görmek mümkün değildir. 
Yarın ona kolaylıkla yaklaşabilirim, 
Yarın intikamımı alabileceğimi göz -
)erimle görüyor gibiyim. O kadar ina~ 
nıyorum. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. 

- Peki, sonra ne yapacaksın? 
- İspanyoJları hakladıktan !onra 

buralara gelirsiniz. Ben bir sandal bu
lur açılırım ve kavuşuruz. 

Mansurun bu seferki söz söyleyişi 
o kada:r candan idi ki İlyas bunu kcbu1 
etmoyi bir arkadaşlık borcu bildi. Za
ten onun dediklerine hak da veriyor -
du. Koca Ali lspanyol gemısını tam 
zamanında yakalıyamazsa} Don Al -
fonso veya Carsiya, İlyası ancak on bir 
yıl önce bir iki defa, o da harb esna ~ 
sında görmüşlerdi. Tanımaları ihtimali 
pek zayıftı ama büsbütün yok değil -
di. 

lıyas kadırgaya dönmek kararını 
verdi ve Mansuru da beraber götürmek 
için zorladı. Mansur, lıya!ı nasıl tehli
kede görüyorsa, İlyas da Mansuru öy-
le görüyordu. 

Şehirden çıktılar. 
Mansurla ôpüştüler. 

Her ikisin in ele gözleri yaşarmıştı. • 
Mansurun son sözleri şu oldu : 
- Belki bir daha görüşemeyiz. Hak

kını helal et ı 
İlyas onun sırtını okşadı: 
- Benim sende ne hakkım var ki ... 

- Selametle gidin. 
-· - Biz yarın akşama kadar İspanyol 

gemisini haklarız. Ondan sonra dos • 
doğru bu taraflara geliriz. Seni enginde 
bulamazsak, şehre girer, ararım. Sehir· 
den çıkarsan bizim karaya çıktı~ırnız 
yerde beklersin. Çıkmazsan bugün ye~ 
mek yediğimiz lokantada ararım. Ol -
maz mı? 

yet İlyas Reisden Barselonaya ayak 
basmıyacağına dair söz almıştı. 

>!< * * 

- 37-

KANLI AY1N ... 

Mansur yapmak istediği işin ne ka

dar tehlikeli ve büyük olduğunu bili • 

Fakat işim gücümden kazandı;~ım pa · Piyango bileti satan adamı buldum, 
ra o kadar az ki hemen ek:::eri zaman - ona sordum. 
!arda cebimde bir tek lira bile bulun- - Adresini vermişti, ded:, fakat o 
muyor. Şöyle havadan, piyangodan biı bileti başkasına satmı~, kendbi b ir ~PY 
kaç yüz, yahut bir kaç bin düşüverse alamadı. 
param olacak, bende o talih nerede? No - Zarar :vok adresi biHyorsun ~ a; 
ha\'adan düşer. ne de piyangodan çı - beni ora) a götür. 
kar. - İşimi gücümü nasıl bırakn~·ını. 

- Sen gelme buraya. . . Beni eğer 
denizde bulamazsanız bir daha arama
yın. Belki dağlara kaçmak lazım o1ur. 

Bu bahs üzerinde bir müddet çekiş-

Gerçi böyle düşünürdüm, amma ne - Ben seni memnun ederim. 
yordu. Bunun için beraberinde 15Ö2'Ü de olsak gene insanız; ümit dünya.jm- Bir alay dil döktü. Ben onu gfülirii ·-
açık ve cesur bir arkadaşın bulunması da yaşıyoruz. Ç1ksın çıkma>ın bir bilet sem belki bir kaç bilet satamı:. acah, 
onun için büyük bir nimetti ve bu işi aJmak adet olmuş. Ben de alıyorum. bunun karının ehemmiyeti yok, fakat 
hiç değilse yarı yarıya kolaylaştırırdı. Bir gün, hem de keşid~ günü, bilet 1 ya sattığı biletlerden birine bir kac.: bin 

tiler. 
-Gelme! 

- Gelirim. Olmaz ... Seni arcırım. 
Diye birbirlerini zorluyorlaTdı. 
Mansur daha inatçı çıkmış ve niha-

F akat bun u jsıemeye hakkı yoktu. 

( Ar!cası var) 

Dahiliye V ekiletinden: 

satanlar: lira isabet edecek olursa, bileti sntnıa-
- Kırk bin lira, alan kazamyor! makla yalnız karından değil, mi.i.~de o· 
Diye bar bar bağırıyorlardı .. AJnuya tarak alacağı bir kaç yüz liradan ola • 

niyetlendim. niyetlendim amma cebim~ cak. 
de tastamam yetmiş beş kuruşum var· - Kafi. dedim, al sana iki yüz Jiı n. 
dı. Onda bir bilet alabilmek için bir o Bin üç yüz liram kalrmşb. BHel sa-
kadar para daha lazımdı. Düşündüm: tan adamla birlikte güzel genç kızm 

1 - Ankarada Yenifehirde Vilayetler evi arkasındaki sahanın tesviveıi ve - Yarısını alu1ml evine gittik. 
tanzimi iti kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuttur. Dedim. Satıcılardan birinin ya - Aksiliğe bakın ki bir hafta e\'vcl ev-

2 - - İsin muhammen k~if bedeli 7077 lira 89 kuru•tur nına yaklaştım. den çıkını~lardı. Nereye taşınd1klarını 
' · · • - Onda bir biletin yarısını da veril: öğrenmek istedim, bilen yoktu. 

3 - Bu ite ait 'artname ve evrak ı,unlardır. misin? Mahallede sordum, soruşturdum. 
A - Eksiltme aartnameıi. · • - Veririm! Yalnız ~unu öğrenebildim. EvdNı c~ -
B - Tesviyei turabiyeye ait fenni 9artname. Satıcı bileti keserken bir genç kız ya- yalarını bir kamyonla ç1kartmıı-:Jardı. 
C - Keıtif cedveli. nımıza geldi. Hani şöyle alıcı gözile is- İstanbuMaki bütün kamyon şoförlc1 ile 
D - Projedir. ı karpinlerinin burunlarından, şapka - konuştum ve nihayet içlerinden bi ı i 
4 - lstiyenler bu tarlnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Vekalet leva • sının kenarına kadar bakt1m. Baka - söyledi: 

zım Bürosundan alabilirler. rım ya, yaş otuz iki, serde gençlik var.. - ·Nereye gittiklerini bilmiyorum, 
Pek te çirkin değilim; en sonunda d:.ı fakat ben eşyaları Karadenizc giden bir 

5 - Eksiltme 28/9/936 tarihinde ıaat 15,30 da Vekilet binası içinde erkeğim. vapura götürdüm. 
toplanacak sabnalma komiıyonunca yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 531 liradır. 
Baktım, baktı -

ğıma da hem 
7 - Teklif mektupları yukarıda 5 inci maddede yazılı saatten bir saat 1 memnun oldum, 

evveline kadar Dahiliye Vekaletine getirilerek eksiltme komisyonu reisli- hem de pişman~ 
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mek - Genç kızı bilmem 
tuplan yine 5 inci maddede yazılı saate kadar reisliğe gelmis bulunmaları ı bin kaç senesinde 
,arttır. Teklif mektuplarının dıt zarfları mühür mumu ile eyice kapatılmı' d.ün?'~_güzellik bi
olmalan ıarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. H837» nm.:ılıgme. so~ -

Yarmki nushamızda : 

İNKiSAR 

Teşekkür edip 
ayrılacaktım; eli -
me sanldı. 

- Verdifıin:ı ha
ber için br.ıhşjş 
yok mu? 

Nakleden: Faik Bercm•n 
«1199» ' salardı Bın ·aç --

- --- . ____ ,. _ . ... senesinin güzellik birincisi olan kız o- sulh olduk. 

- Beşe, onu ka
naat etmedı. Ni -
hayet yüz liraya 

[inhisarlar U.-----, l\tüdürlüğünden: -1. - Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruş mu· 
hammen keşif bedelli Paşabahçe Fabirkasında yapılacak beton arme 
iskele ve rıhtım inşaatı kapahzarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2. - Eksiltme ı6/IX/ 1936 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 
J 1 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3. - Muvakkat teminat (3437) Liradır. 
4. - İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri ıçın ihale gününden en 

az iki giln evvel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar 
şubesine müracaat edip bu gibi rıhtım ve köprü işlerini muvaffakıyetle 

yaptıklarına dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika almalan lcizımdır. 
5. - Bu işe ait şartname ve projeler 229 kuruş mukabilinde 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesinden hergün alınabilir. 
6. - Teklife ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam ona 

kadar adı geçen Komisyon Reisliğinde makbuz mukabilinde verilmiş 
olmalıdır. (1149) 

Kimyager alınacaktır. 
Askeri 

den: 
Fabrikalar U. Müdürlüğün-

Ank8:ra Civarında istihdam edilmek üzere diplomalı Kimyager alına • 
caktır. lıteklilerin İstida ve vesikaJarHe Umum Müdürlüğe müracaatla • 
rı. « 1567 » 

M Qtenaslp bir .,Endam 
J. RowHıl Kor11lırt (Galnı) vı Kı· 

mır1ırt vOoudu ııkmalılııın tı11110lıO 

tımlrt ıdır Sıvlmll51ne ha tıl· '-ılm•k· 
ılıin vOcııtu ııumu91ıır • • l ncı ııı ,. 

Fııı ıtlı• ' Kam9'1ır il Uradıft, 
K.,HI• • (Galnı) ıulyıalı lılTılıır 

26 nradın itibar• "· 

,&atış ııeri ııalnı:ı ı 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden korurunuL 

Herhangi bir kremin ona 
lflzumu olan gıdayı verece
ğini zannediyorsanız bu tec
rübe size pek ı>ahalıya mal 
olabileceğini derhatır edi
niz. Hiçbir krem size Krem 
Pertev kadar sadık kalamaz. 

mm dine su dökmek istiye~ek te dö · Paralar suyunu çekiyordu. Vapur :ı-
kemiyecekti. centasından bir şey öğrenemEdirn. Ve 

Ho§uma gitmedi, içim çek111edi de · çarnaçar bir Karadeniz seyahatim ı;ık
sem yalan söylemiş olurum. Yok ben tun. Karadeniz r-;ahilinde uğramadığım 
değil, onu kim görse hoşuna giderdi Y<' vilayet, uğramadığım kaza, uğ,amadı
Bir defa güzeldi, hem de eşi bulunmaz ğım köy kalmadı. Her uğradığım yer -
güzellerden, sonra ne bileyim onda öy- de bir kaç gün kalıyor, soruyor. soıuş-
Le bir hal vardı ki hani haHle insana: turuyordum. Seyahate çıkalı altı ay1 

- Ben sevilmek için yarad1ld1m. geçmişti. En sonunra Hopaya \'armı~-
Diyordu. tun. Hopaya varmıştım amma t'.cbim-
Genç kız da benim gibi bir yarım de ancak yetmiş beş kuruşum l•wlnuş

bilet müşterisiydi, benim aldığım bile tı. Ve piyango biletinin ~ekilme· günü 
tin ikinci yarımım da o aldı; yarım bi- idi. o gün'. 
let elimde yüzüne baktım. O da baktı Çarşıda aklıma geldi: 
bir şey söylemek istiyordum .. Ne di - - Haydi. dedim, bu parayla da gen~ 
yebilirdim: yarım bilet alayım. 

- Şey, dedim, bayan talihini'.'~ varsa Bilet satanlardan birinin yanın:-. git-
bana da çıkar. Güldü, gülerken bir kat 

lm 
tim. 

daha güzel o uştu. 
- Sizin talihiniz varsa bana çıkar - Onda bir biletin yarısı! dedim, a-

dam bileti ortadan ikiye böldü Tam 
diyeyim! o bileti aldı, yürüdü. Ben bileti al· ben parayı verip bileti alacağım zaman 
dını, yürüdüm. İşte hepsi bu kadar. bir de ne göreyim. Bundan çok ev\•e1 

O gün öğleden sonra idi. Ben piyan- bilet alırken gördüğüm ve aylardan -
goyu filan tamamile unutmuştum, yal- beri peşisıra gezdiğim, güzel genç kız 
nız aklımda 0 genç kız vardl. Aklım .. yanımda duruyordu. Biletin öbüı· ya -
dan çıkmıyordu bir türlü. rısını da o alacaktı. 

İşimde guya çalı~ıyordum. Odanın Yüzüne baktım, yüzüme bakh .. O da 
kapısı açıldı. Gündüz kendisinden ya - beni tanımıştı. Cebimden kibı'il kııtu-
rım bileti aldığım adam göründü: mu çıkardım .. Aldığım, bir biletin on-

- Müjde? da birinin yarısını yaktım: 

N ? Güzel genç kız şaşırdı: - e var .. 
- Piyango çıktı. - Nıye yakıyorsunuz? 
- Piyango mu? - Bir daha peşiniz sıra aylarctl do -
- Evet, kırk bin lıralık ilU'amiye si- laşmaı~ .ık için! 

ze çıktı. Onda bir bilete dört bin lir<\ Arar ğımı bulmuştum. Fakat ccbim
düşüyor. Sizin biletiniz bunun yarısı de piJ .. ngoda kazandığım paradan bir 
olduğu için iki bin lira alacaksınız!. tek metelik bile artmamıştı. · 

Boynunu büktü, sesini yava.5lattı: Orada konuştuk, orada anlaştık, va 
- Tabii benim de müjdemi unut • evlendik.. Dünya güzelinin eline su dö· 

mazsınız. kemediği genç kız karını oldu anıma, 
Tabii onun da müjdesini unutma - ben gene parasız kaldım. 

dım. Ve fena da para vermedim. İki Karı koca ancak kıt kanaat yar;;ı,va-
yüz lira! biliyoruz. 

Bin sekiz yüz lira kalmıştı. Şimdi bir tek biletimiz var .. ŞöyJc bir 

Sen bir yiğit yoldaşsın .. sağlığını di ~ 
lerim. Zira senin yerini kimse doldura
maz. Sen benim yoldaşım değil, kar- ~ 
deşimsin. Elbet gene bulaşacağız. Gö
zünü dört aç ve kendini kolla! 

BEŞİKTA Ş 

OiKiS YURDU iHTiDA 
İsmim Limonya iken bu kere İslam olarak 

Hidayet tesmiye ettim. Bunun kanunu me .. 
denin.in 26 ncı maddesi mucibine• Uaıı ede-

Bu paranın yüz elli lirasile ufak ie - kaç yüz, bir kaç bin lira düşüverse de 
1ek borçlarımı ödedim. Yüz elli lirasi- yüzümüz gülse diye bekliyoruz anıma .. 
le de yakın eşe dosta ufak tefek borç - Bizde o talih varını ki! 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
- Kim bilir... Belki dönmek kıs -

met olmaz diye söylüyorum. İnsallah 
gene kavuşuruz. 

- A llaha ısmarladık 

Tahsili en yüksek biçki mektebidir. 
Kayıt başlamıştır. Mezun tıılel>e
leı'in dikiş sergisini mutlaka gö
rllnfiz. Akaretler No 87 'l'elefon: 

l ~--· 43()87 
rim. Jliday,d ,(73'). ' 

Fakültemiz iktısad ve içtimaiyat Enstitüsüne 50 lira ücretle bir daktilo 
. alınacaktır. Yabancı dil bilmek şarttır. isteklilerin bir hafta zarfında F akiilte 
Dekanhğına müracaat etmeleri. «1584» 
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Ga"u' 
l'r.ehmedin 
Yeni 
Mtıceralar1. 

CiBAli ZiNDANlARI 
Son Posıa·mn zabıta romam: 81 

Diye, mırıldanmıştı. 
Gavur Mehmet, adamcağızın kula

ğına eğilmiş; şu sözleri fısıldamıştı: 
- Senden, bir tek yardım isteriz. 

O da, sükut ... 
Gavur Mehmet, ev sahibinin verdiği 

;nerdiveni evin saçağına dayadı. Dama 
tırmandı. Sonra, Hakkı çavuşla zaptİ· 
ycleri de oraya çıkardı. İki yangın kan
casını sıkı sıkı birbirine bağladı. Kan
cayı, kale duvarının üstündeki bir ta
~a taktı. Arkasından caketini çıkardı, 
Lir tarafa attı. Kancanın sırığını kav
radı. 

Bütün bu hareketleri gözlerile takib 
eden Hakkı çavuş, o anda Gavur Meh
medin bileklerini yakaladı: 

- Ne yapıyorsun, çavuşum?. 
Diye bağırdı. 
- Ne mi yapıyorum? .. Görüyorsun 

yaL Bu kancaya tırmanarak yukarı 
çıkmak istiyorum. 

- Sen, çıldırdın mı, çavu~um ~. 
-Niçin~ .. 
- Ya; kancanın ucu, takıldığı yer-

den kurtuluverirse. 
Gavur Mehmet, bir lahza duraladı. 

Ellerini beline dayadı. Kaşlarını çattı. 
- Haaa, bak Hakkı çavuş .. demek 

ben seni, taburda iken kafi ·derecede 
pişirememişim. Öyle ise, vaktile unut
tuğum bir dersi şimdi vereyim ... Şunu 
unutma ki, zabıta memurluğu vazife
.;ini kabul edenler, herşeyden evvel, 
ölümü unutmalıdır. Kalbinde ölüm 
korkusu taşıyan bir adam, hiç 
bir zaman bu işi göremez. Anladın mı? 
Şimdi, çekil oradan bakayım. 

Diye mırıldandı. Derhal kancanın 
sırığına yapıştı. Yukarı doğru tırman· 

maya başladı. 
Yukarı çıkmak pek kolay olmadı. 

Hatta bir kaç defa, yukarı~ taşlar 

yuvarlandı. Karanlıkta bir hayalden 
başka bir ~ey göremiyen Hakkı ça -
vuş; Gavur Mehmedi düfüyor zanne
derek helecanla yukarı ooğru kolla -
rını açtı. 

Bir hayli güçlükle duvarın üstüne a
yak basan Gavur Melunet, hemen be· 
lindeki ince ipj çözdü, çıkardı. Ucunu 
aşağıya sarkıttı. iki elini boru gibi ağ
zına dayadı: 

- Hakkı çavuş!.. Fen eri, bağla. 
Diye fısıldadı. 
Evvela - yanmam~ olan - feneri yu

karı aldı. Götürdü, oradaki kulenin i· 
çine bıraktı ... Sonra. tekrar oraya gel
di. Bu sefer de, ipin ucunu sarkıtarak 
kalın ipi yukarı çekti. Bu ipin ucunu, 
oradaki mazgal deliklerinden birine ge
çirdi. Bu sefer de, şu emri verdi: 

feneri ipin ucundan çözdü aldı. O, dar 
ve karanlık dehlize daldı. 

Merdivenlerden indi. Asıl zindanın 
bulunduğu kısma girdi. İki tarafında 
hücreler bulunan koridoru sür'atle 
geçti. Prenses Şimanın bulunduğu o • 
daya doğru sür'atle ilerledi. O zaman 
kulağına yük.sek bir ses geldi. Birden· 
bire vücudü buz kesilerek durdu; dik~ 
katle dinledi. 

- Fani .. Fani.. sen misin? .. 
Diye bir ses işitti. Bu ses, prenses 

Şimanın sesi idi. 

Gavur Mehmet, artık tereddüt et
meden, dipdeki büyük odayı geçti. 
Prensesin bulunduğu odaya girdi. Za
vallı kadın, bıraktığı yerde, öylece sır
tüstü yatmakta idi. 

- Vakitler, hayrolsun madam. 
Gördünüz mü, size verdiğim sözü tut
tum. Zannederim ki, sizi çok beklet -
meden geldim. 

Prenses Şima, bu sözleri işittiği za
man sevincinden çıldıracak hale gel -
mişti. Meserretten titreyen sesi, bu zin
danın harab kemerlerinde aksetti: 

- Ah; eğer biraz daha gecikseydi
niz, artık ben mahvolmuştum. 

- Niçin?.. 
- Fena halde aç ve susuzum ... 

Sonra, böyle ellerim ayaklarım bağlı o
larak yatmak .. bilseniz .. ne kadar muz
taribim. 

Hazin bir hıçkırık duyuldu ... Gavur 
Mehmet, zavallı kadının ellerini ve a
yaklarını çözerken, teessüründen bü • 
tün vücudü titriyordu. Ve.. boğazın
da düğümlenen kelimelerle söyleniyor
du: 

- Bitti .. artık .. her şey bitti, ma -
dam... Şu andan itibaren .. her şeye .. 
ve hayata kavuşuyorsunuz... Hadi, 
kalkınız... Omuzlarıma dayanınız ... 

Prenses Şimanın kolları ve ayakları, 
fena halde tutulmuştu. Elleri, pek güç
lükle tutabiliyordu.. bütün kuvvetini 
kaybetmiş olan dizleri bükülüveriyor.: 
du. 

( Arknsı var) 

İltilıatçılar Devrinde 

~MUHALEFET · .;~ r 
Nasıl doğdu, Nasıİ yaşadı;Nasıı öldü'l 

Son Posta"nın ıiyast tefrikaa l - 66 - Yazan:_ Ziy~ Sakir 

Ve bilhassa; isyanın şekli.. binlerce kişiyi, beş on mecnunane sôzle arkasında 
sürükleyen adamın şahsiyeH .. ve bu adamın zihniyeti itibarile çok mühimdir 

Diye pencereden uzattığı şey, adi bir 
süpürge sopasından ibaretti. 

* (Kör Ali hadisesi) üzerinde, biraz 
fazlaca durduk. Bu, sebebsiz değildir. 
Çünkü bu hadise, meşrutiyete karşı 
yapılan ilk (fi'len isyan) hareketidir. 
Ve bilhassa; isyanın şekli .. binlerce ki
şiyi, beş on mecnunane sözle arkasın -
da sürükleyen adamın şahsiyeti.. ve 
bu adamın zihniyeti itibarile çok mü -
himdir. 

Yukarıda naklettiğimiz hadiseden 
sonra da; Kör Ali fikrinde israr et • 
miştir; kendisini bu harekette mazur 
göstermek için, sonuna kadar sebat ey
lemiştir. 

Mesela; kendisini evinden çıkara -
rak zaptiye nezaretine götüren asker -
lere: 

- Ben Cenabıhak tarafından bu i
şe memur edilmiş olan bir (veli) yim ... 
Bana itaat edin. Size, yarın ahrette şe
faat ederim ... Eğer siz de bu adamlara 
uyarsanız, ahretinizi berbad edersiniz. 

Diye; artık bu dünyada yeri yurdu 
olmıyan sözlerle, saf askerlerin zihnini 
çelmek istemiştir. 

Sonra.. mahkeme salonunda, ha -
kimlere karşı da: 

- Ben, sizin hepinizi iknaa, muk • 
tedirim. Fakat, beni beş on dakika din
lemekle; ne demek istediğimi anlıya
mazsınız. Ben; ilmin, (ledün yatına) 
vakıf bir alimim. Ulumu zahire ve ba
tineye, tamami1e vakıfım ... Eğer inan
mıyorsanız, size bir (hadis) söyliye -
yim; manasını verin. Fakat, veremez
siniz. 

Demiş; ve kendisine ehemmiyet ve
rileceğini zannetmiştir. 

Halbuki bu adam, kıpkızıl bir ca -
hildi. Bütün malumatı, (Mızraklı ilmi
hal) in h.ududları içindeki saçma sa -
pan ve batıl itikadlardan ibaretti ... 

Kendisi, o tarihten on altı sene evvel, 
şarki Rumeliden lstanbula gelmişti. 
Elinden başka bir iş gelmediği için, bir 
kolayını burmuş, (Halıcılar camisi) ne 
müezzin olmuştu. Ve bir müddet bu 
meslekte piştikten sonra; daha karlı 
bulduğu ( v8ız) lığa koyulmuştu. 

Vfüzlığı, ilmi ile değil; zekasile ida
re etmişti. Daima, kendi sınıfına men· 
sub olanlara hitab etmişti. Ve bun -
lardan beş on para toplıyarak geçin -
mişti ... O zamana kadar derin bir se· 
falet ve mahrumiyet içinde yaşıyan bu 
adam; (meşrutiyet) denilen. yeni ida
renin ortaya bir takım (türedi) ler Çl

kardığını görür görmez; o da bir türe
di olmak sevdasına düşüvermişti. 

İttihadcılar, çok şükretmelidir ki; o 
müzebzeb devirde, karşılarına ilk çı -
kan adam, bir (Kör Ali) idi. .. Evet; 
Kör Ali, isyan ederdi. Beş on sözle, hal
kı arkasından sürükler; ve onların ru· 
huna hükmedecek kadar bir kudret 
gösterirdi. Fakat bütün bu isyan ve ha
kimiyet; nihayet, bir sabun köpüğü 
gibi, sönüp giderdi. Çünkü; bir anda 
halkın ruhuna hakim olmak ve bir is
yan çıkarmak, o kadar güç bir şey de
ğildi. Fakat asıl hüner, o isyanı idame 
etmek; ve o hakimiyeti temadi ettir -
mekti. Kör Ali ise; aciz bir şahsiyetti. 
Fatih camisinde yaktığı mum, nihayet 
Yıldız sarayının duvarları dibinde, sö
nüvermişti. 

F akaaaat .. eğer İttihadcıların karşısı· 
na; kadir, sebatkar, halk üzerinde na
fiz, ve bu nüfuz ve kudreti idame et
tirecek zeka ve dirayete malik bir şah· 
siyet çıksaydı, o zaman lttihadcıların 
ve meşrutiyetin ahir ve akıbeti ne şe· 
kil kesbedecekti} .. 

İttihaclcılar, bunu düşünmemişler • 
di.. ve, düşünmek lüzumunu da his -
setmemişlerdi. Çünkü o tarihte, derin 
bir gurur ve gaflet ·içindelerdi. 

TARLADlR 

İttihadcıların en büyük hatalarındaıı 
biri de, - kendilerinden başka - her şah• 
siyet ve her kuvveti, küçük görmeleri 
idi. Bilhassa, o günlerde (Ava tabur· 
ları) nı İstanbula getirtmekle artık 
memleketin bütün şahsiyetlerine ve 
kuvvetlerine hakim olduklarını zannet• 
mişlerdi ... Bu da şununla sabittir ki; 
(Kör Ali hadisesi) ne lüzumu kad.ar 
ehemmiyet vermemişlerdi; hatta bil 
korkunç ihtilalciyi derhal ve şiddetle 
tedib ettirmemişler .. onu bir mecnuıı 
ve meczub telakki ederek adi bir cürü[ll 
sahihi gibi mahkemeye sevkedilmesi· 
ne; ve muhakemenin de, günlerce sü ' 
rüklenmesine müsamaha gösteTmiş ' 
lerdi. (1) 

Halbuki; me~ru olmıyan muhale ' 
fetJerin önünü almak, cehl ve taassub 
yüzünden çıkacak isyan ve ihtilallerio 
zuhur etmesine meydan bırakmamak 
için ittihadcıların yapacakları tek bir 
hareket vardı ... O da; Kör Alinin ya• 
kalandığı gecenin sabahı, mahkeme 
heyetini Fatih camisinde, Kör Alinin 
halkı fesad ve isyana sürüklediği yer· 
de toplamak.. kısa bir muhakemeden 
sonra - milletin ve masumların sela ' 
meti namına - derhal (idam) hükmünü 
almak. bir çok zavallıları felakete sü ' 
rükleyen o küstah softayı, hemen o 
anda Fatih camisinin kapısında as -
maktı . _ 

- Buna, meşrutiyetin kanunları 
rnüsaid değildir. 

Denilemezdi. Çünkü elde buluna.n 
ceza kanunu, mutlakiyet devrinin ka· 
nunu idi. Ve, o tehlikeli anarşi günle • 
rinde de artık kanun kaygusu gözeti• 
lemezdi. Bu iş, (fevkalade bir hadise) 
olduğu için (fevkalade bir mahkeme) 
ile işi halletmek .. (makul ve meşru ol~ 
mıyan kaynaklardan taşan muhalefet) 
in derhal önüne geçmek elzemdi. 

Nitekim; bu ihmal ve müsamaha, 
derhal fena tesirini göstermişti. (Vaiz 
Kör Ali), zaptiye tevkifhanesinde, bir 
takım oahil, ipsiz sapsız mevkuflar i~ 
çinde; (sakalına ve sarığına hürme " 
ten) üstüste konulmuş şiltelere yan ge• 
lerek, kahve kahve üstüne, çay çay üs· 
tüne izzet ve ikram görürken; şehrin 
muhtelif yerlerinde de bir takım (fi'len 
muhalefet) hareketleri başgöstermiş " 

ti. 
(Arkası var) 

- Hakkı çavuş 1. Hadi bakalım. ipin 
ucunu beline bağla. Kancanın sapına 
yapış. Yavaş yavaş yukarı tırman. Ben 
ipi yavaş yavaş çekeceğim. Senin çık
mana, ve düşmemene yardım edece • 
ğim. 

Dedi. 
Hakkı çavuş, bu emre itaat etti. Fa· 

kat bir hayli helecan çekip ter döktük
ten sonra, ancak duvarın üstüne çıka
bilmişti. 

(~~~\\\\\\\\\~~\\\\\~"'~-~ 
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(1) Vikıa cinayet mahkemesi, (Köt 
Ali) ile bir tek arkada~ını (idam) ce· 
zasma mahkUm etmişti. Fakat soııra, 
bu hüküm nakzedilmiş; hapis cezasına 
çevrilınişti. .............................................................. 

ietanbul İkinci inls Memurluğundan: 
Evvelce Hammalba§I'ndn 26 No: da müs

ldratçılıklıı. meşgul olmakta olıı.n Dona Vaya
ki firması mA.sı 10/ 6/ 936 tarihinde açılıp tas
fiyenin ndi şekilde ynpıımn.sına karar veril· 

m1ş olduğundan: 

Zaptiyeler; ağır vücutlü adamlar ol-
~ 

dukları için, bunların tırmanarak yu· 
karı çıkabilecekleri şüpheli idi. Onun 
için Gavur Mehmet ipin ucunu bun • 
ların koltuklarının altına bağlatmış, bi
rer birer yukarı çekmişti. 

işin güç tarafı halledilmişti ... Hep 
beraber kuleye girmişlerdi. 

Gavur Mehmet evvela feneri yaktı. 
Sonra, kulenin ortasındaki taşlari, ke
nara kaldırttı. Merm .. r kapağı kaldırt
tı. Feneri ince ipin ucuna bağlı yarak 
aşağıya sarkıttı. iki geçidin arasın • 
daki tahtalara baktı. Bunlar, tıpkı ken• 
di koyduğu gibi onıda duruyorlardı ... 
Kalın ipi aşağı uzattı: 

- Hakkı çavuş!.. Sen, sakın bura
dan ayrılma. Vereceğim emirlere dik
kat et. 

Dedikten srınra, ipe sarılarak aşağı
ya inmeye ba~ladı. 
Aı 1klan tahtalara basar basmaz, 
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ı - Müfliste alacağı olanların ve lstlhka1' 
idt.iasında bulunanların alacaklarını ve is
tihkaklarını ilandan bir ay içtnde 2 inci lflii.s 
da1reslne gelerek kaydettirmeleri ve delllle
rlni (senet ve defter hulisnları vesaire) asıl 
veya musaddak suretlerlnl tevdi eylemeleri. 

2 - Hila.tına hareket cezai mes'uliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçlarının 
ayni müddet içinde kendilerini ve borçların• 

blldlrınelerl. 

3 - Müfllsln mallarını her ne sıfatla o· 
lursa olsun ellerinde bulunduranların o mal· 
ınr üzerindeki hakları mahfuz kalmak §Urti· 
ıe bunlrı.rl nynl müddet içinde d lrc mrıne 

tevdi e tmeleri ve tmezlers n ·bul ınaze

rcUcri bulunmadık a. cezai m ull)t le uora· 
ynca~an ve ruçhan haklo.J 
kl\lacaklrı n. 

4 - 5/ 10 93G t ribinc mu dıf pat u .esl 
gunü saa t 11 de al klıl n n ilk i tınuııı l'I· 
melcri ve m f •• mu ı rck ıx.ı lu oı:tnıar 
ve kefillerinin ve borcunu tkkrffl ı eden aır 
kimselerin topla.nm:ıda bulunumğo. h k1 rı 

olduğu llA.n olunur. (85868) 
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f Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilA~I 

Görülen lüzum Üzerine Devlet Demir- · 
yolları hesabına A vrupaya gerek hoh
şule ve gerekse teknikuma tahsile 
gönderilecek talebe için evvelce ilan 
edilen kayıt müddeti 28/9/936tarihine 

kadar temdit edilmiştir. 
Devlet Demiryolları hesabına Cer Mühendİli yetİfmek üzere Avru· 
paya Hohf ule tahsiline gönderilecek bet talebeye ait müsabaka ıart· 
lan: 

1 - Türk olmak. 
2 - Yatı on sekizden küçük ve yirmi be,den büyük olmamak. 
3 - Sağhk durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve memle

ketin herhangi bir tarafında çalıtmağa müsait bulunduğuna dair Dev
let Demiryollarının uAnkara», «Haydarpaf8», «Eskifehirn, ulzmirn 
ve uAdana» dairi Sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryollanna 
kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen 11hhi tartları 
gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak cctam tqki
latlı bir hastanedem> alınmı' sıhhat raporu ile anlatılmak. 

4 - Devlet hesabına tahail ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 
isteyenler mekteplerinden bir güna ilitikleri olmadığina dair vesika 
göstermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mini olmadığına 
dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak lazımdır. 

6 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile İstanbul Müher>dia Mek
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - Jstidaya bağlanması lıizımgelen vesika: 
A - Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve Lise ta.. 
hadetnamesi. 
C - Hüsnühal varakası ecen son mektebin vereceği hüsnühal vara
.kası ile o tarihten sonra çalı,tığı yerlerden ve aynı zamanda mahalli 
polis dairesinden birer hüsnühal varakası ahnacaktır. 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Aşı şahadetnamesi. 

F - 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 
H - Babasının adı nedir? Nerede olduğu, Sai İH timdiki ölmüt 

·ise ölmeden evve!ki mt>sleki ve memuriyeti nedir? Ve nerede çalıt
snı9tır.? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 

İ önce daha nerelerde ne gibi itlerde ve ne vakitler bulundu? Bunlan 
gösterir bir tercümeihal varakası. .... 

B - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili makine, 
Reaim batb, Fizik, Kimya ve Türkçeden oJac•ktır. Bu derslerin fU .. 
mulu Mühendis Mektebi üçüncü sınıfına kadar olan programlara 
göredir. 

9 - Müsabaka imtihanı 1/10/936Pertembe günü saat 9 - 12 Tersi
mi Hendese. 

BU TECRÜBEYE 
TAHAMMUL EDEN ı 

YALNIZ lJ ~~ A& ~· ~ ~·~t!!F'P~JI ~~~'!'-" il 
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Sabah doku ıdan akşam saat 
be~e kadar mat, saf ve sevimli 
bir ten. Gündüz tekrar pudra-
lanmağa hacet yok. İşte; hava
landırılmış yeni Tokalon pud
rasrnın garanti muhassenatı 
buı lımtır. Bu cazib havaıandır
ma USLI!U, ParıS.ll bir kımyage
rin ke~fıdır! Bu usul daires.nde 
havası toplandırılmış yegane 
harır µudradır. Şımdıye kadar 
yapılım pudra;ardan on defa 
daha sar ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasının istih· 
zarında kullanılmaktadır. İşte 
bunun içindir ki, Tokalon pud
rası, daha muntazam ve daha 
mUkemmel bır tarzda yapışır 
ci.ldı ~leın~n hemen görllnme~ 
bır güLellık Lıbakasi1e kaplar ---

ve yUze tabii bir güzell k ve
rir ve modası geçmiş ve ytıze 
bir makiya,j şeklini vermeden 
kalın ad . pudralardan tamamen 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yUze yapısık 
kaldığı cihetle buna •8 saatlik 
pudra» tabir ederler. Arlık ne 
pıırlak burun, ne yaglı cild gö
rllnmiyecek, belki rUzgılr. yağ
murun ve terlemenın icrayı te· 
sir edemiyeceği mat, saf ve se
vimli bir ten görnnecektir. 

VENi MODELLER Odeon No. 1 ve Odeon No. 5 

her plak maQazasında satılmaktadır. 

saat 14 - 17 Fizik Kimya 
2/10/936 Cuma günü ı t< 9 - 12 Resmi hattı # 

Türk Hava kurumu f « 13 - 17 Tahlili Riyaziye 
Tahlili makine. 

3/10/936 Cumartesi günü: 9 - 12 Türkçe, Almanca. 
10 -- imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
il - Müsabaka imtihanında kazanan talipler A vrupadaki tahsillerinin ne

ticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryollan 
idaresinin isteyeceği fekilde taahhütnime vereceklerdir. 

12 - T ahail plinı: Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda bir sene 
ıtaj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, İdarenin tayin edeceği 
Hohfulenin makine tubeıinden 8 ~meıtirlik tahıili ikmal ve 6 ay 
zarfında imtihan vererek diploma almaktır. 

13 - A vrupadaki tahsil teraiti veya diğer buıusat hakkında Devlet Demir. 
yollan Umum Müdürlüğünden ve ftletme müdürlüklerinden ve mü
hendis Mektebi Müdürlüğünden isteyenler tafıilib lizıme alabilirler. 
Devlet Demiryollan tarafından cer kısmında çalıttırılmak üzere Avru
paya Teknikum tahsili için gönderilecek «20» talebeye aid müsabaka 
teraiti: 

1 - Türk olmak. 
2- Yatı on sekiz.den küçük ve yirmi betten ~üyük olmamalr. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve meml~ 

ketin herhangi bir tarafında çalıtmaia müsait bulunduğuna dair 
Devlet Demiryollannın ''Ankara», uHaydarpllf&», <cEıkitehir», cdz. 
mir» ve ((Adana» daki ıılıhi heyetinden veya Devlet Demiryollanna 
bbul olunacak memurlarda bulunması lizımgelen adıhi ,artları ıöt
terir matbu ııhhi rapor muhteviyatına uygun olarak cctam tetkiJith 
bir hastaneden» aluµnıf ııhbat raporu ile anlatılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek ia 
teyenler mekteplerinden bir giina ilif ikleri olmadıjına dair vesika 
göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin A vrupay a tahsile g'İtmeaine mini olmacq.na 
dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak. 

1 - Talipler 28/9/936 tarihine kadar istida ile latanbul Mühendis Mek
tebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - latidaya bağlanması liz.ımgelen vesaik: 
A - Nüfus kağıdı veya müsaddak bir sureti. 
B - Gördüğü tahsili tevıik ettirecek evrakı miilbite. 
C - Hüsnühal varaım. «en son mektebin vereceği hüsnühal n • 
rakaaı ile o tarihten sonra çahttıiı yerlerden ve ayni zal'!}JUlda ma • 
halli polis dairesinden alınacaktır.» 
D - 4 X 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E - Atı phadetnamelİ. 
F - 3,4 ve 5 inci maddelerdeki veaaik. 
H - Babumm adı? Nerede doğduğu? Sai ise flmdild, almlt ı.. 
.. e elki meslek ve memuriyeti nedir? ve nerelerde sahfl'Qt-

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etniiştir. 

8. cı Ke9lde 11 I Birinci Teerln I 838 d•dır. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.00D liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mllkAfat vardır ••• 

tır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden 
önce daha nerelerde, ne gibi itlerde, ne vakitler bulundu? Bunları 
ıösterir bir ebeveyn tercümei bal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hendese, ce • 
bir, müsellesat, kimya, fizİ][ ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı 5/10/936 Pazartesi günü: uat 9 - 12 Kim. 
ya, Fizik. . 

6/10/936 Salı günü • • 

saat 13 - 17 Hesap, Cebir 
» 9 - 12' Türkçe, Almanca. 
» 13 - 17 Hendese, Müael • 

lesat 
......,, - imtihanda ayni derecede not &lanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada T elmikum tahsili görmeden 

evvel Devlet Demiryollan Eakifehir atelyesinde 6 ay ıtaj görecekler
dir. 

12 - Eskitebir atelyeaindeld ıtaj müddeti zarfında ıtajiyerlere iki buçuk 
lira yevmiye verilecektir. 

13 - Müsabaka iJntihanında kazanan talipler, Avrupac:laki tahıillerinin 
neticesinden. aonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryol
ları I~ isteyeceği tekilde taahhütname vereceklerdir. 

14 - Tahail plipı ; : Altı ay Eskifehir atelyeainde ıtaj, bir buçuk sene Av 
r,upada -idarenin göatereceği fabrikalarda staj ve lisan öirenilmeai. 
iki buçuk sene de idarenin göstereceği teknikumlarda bq Sömeıtir
lik makine tubeaini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 ~ Avrupadalô tahsil teniti veya diğer buauaat hakkında Devlet Demir • 
yollan Umum Müdürlüğünden ve ltletme Müdüflüklerinden ve Mü
bencla Mektebi Müclürlüğünclen isteyenler tafsilltı lizime alabilir-
ler 'dWG)> u1372» 

1 i, ... _____ E:' 

· Den izyolları 
ı Aceatei~!, L ~.:'.;!, E SK~p ·· ı,.11 

Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürde• ade 
Han Tel. 22740 

~mır:-~ 

Trabzon Postal _ rı 
Pazar 12 de, Salı, Per· 
ıembe 15 de 

izmir sür'at post.:- sı 
Cumartesi 15 de 

Mersin postala:-1 
Salı, Perıembe 1 G da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın -! Cumartesi, c u • 

famba 18 de 
lzmit - Pazar, salı, per· 

şembe 9, da 
Mudanya - Hergün 8,.":.0 da 
Bandırma ·- Pazartesi, salı, 

çarpmba, per

ıembe, Cumar· 
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 

Ayvalık - Salı 19 da, ctm,8 

17 de 
"Salı günü kal
kacak posta gi· 
diş ve dönüşte 
Lapseki ve lm
roza da uğra
yacakbr,, 

Trabzon ve Mersin postaları. 
na kalkıt günleri yük alınmaz. 

( 1636) 

EDREMiTLiLERE 
İyi son modaya uygun ve aradı
ğınız kumaştan gly1nnıek istiyor
sanız işte size bir adres : HUkQ
met caddesinde Allrn Makas terzisi: 

BEKiR YILMAZA 
gidiniz. 730 

Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. Köprübaşı 

Eminönn ban Tel: 2191u 411111191 

{). üfün vücuknuzu/I! 
/, 

1 

GÜZELLİGini TEnin Eniniz!• 
Bu çok kolay bir $9Ydlrl TURAMJ 
,sabunlarile her gün yapılacak\ 
\.banyo hakikl bir güzellik ~ 

yosudur 

"VERDA,, 
•Tatlı ve hoı rayihalı büyük lülca 

tpuunu, 

"ROSEMARY,, 
/ 

Nazik cildler ıçin gayet lltif bi11) 

,tarzda gül ile rayıhalandırdmlf sabun.., 

"BA TH SOAP,, 
Kolonya suyu ıle ihur edilmq boa! .. 

(ve yağlı köpüklü sabun. 

· "FATMA ,, 
ldarelı tuvalet wbunlannın en fazlal 

::·::~··G) 
MAMULATI 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

azoz •• •• zu 
Meyvalardan ve meyvaların özünden yapılmıştır. Bir çorba kaşı

ğından bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 
gazc zlu şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 
alınırsa midevidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz özile yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel ter
tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. Şişe 
20, orta 30, büyük 50 kuruıtur . 

HASAN dapo•u: ANKARA, ISTANBUL, BEYOc1LU 

Dünyanın büyük 
• • 
1 1 

Is tan bula geldi 
Y A R 1 N koca koca fillerin Caz çahşını, Aslanların dans 
edltlnl, Kaplanların cambazhklarını, Aylların fimdiye kadar 

hiç görmediğiniz oyunlarını göreceksiniz. 

Avrupanın en tanınmış akrobatları size öyle numaralar 
yapacaklar ki, hayrette kalacak ~e şaşıracaksınız. 

Yarın bütün Istanbul halkı 
SURPAG PT • 

1 
· Büyük Sirke koşacak. 

1 Ş 1 K' 
Nliantatında 

Eski " F eyziye ,, L SES 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 

Ana, tık, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 

~:r~!-:~7~i H AY R iY E L İ S ESİ G~:!üz 
ANA - iLK - ORTA - LiSE - TAM DEVRE , 

Okulumuz her zaman prdüiti teYeccüh ve rjl~r üzerine ilk sınıflardan itibaren yabancı dil 
tedrisatını yeni bir tqkilltla 1'uvvetlendirmittir. ar kısmı ayn bir dairedir. Mektebin hususi 
otobüalerile nehari talebe heri1in evlerinden aldınlır. İsteyenlere tarifname gönderilir. Kayıd için 

hergfln saat 10 dan 16 ya kadar Direkt6rlüğe müracaat edilmelidir. - Telefon: 20530 

İSTİKLAL LİSESi 
DIREKTÔRLO~ONDEN: 

1 - lık, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yatılı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıd için hergün aaat 1 O dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatlan tavsiye olunur. 
4 - ıstiyenlere kayıd ıartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Şehzadebqı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

Ortopedi müessesesi1 

~ Beyo:ı:!: b! ~~! !! t.~u~i 
karşısına taşınmıştır. (Glavani sokaği köşesi) 

K O R S A ve K A S 1 K B A G L A R 1, 
fenni ayale kaplan v. a. 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye) 
Direktörlüğünden: 

Okula namzet talebe kaydi Eylulün nihayetine k.ad·arCiir. Her gün talebe 
kayıt itine bakılacaktır. Namzet olarak kaydedilenlerin aoçmo imti.hanı ilk 
tetrinin betinci aünü saat 8,5 da bafhyaoa.k.tır. (1568) 

Son Posta 
iLAN FIA nARI 

1 - Gazetenin eau yazısile bir •Ü· 

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sa.hHeaine göre hir ıantim ilan 
fi.atı ıunlardırJ -

Sahife ı ı - 400 kunıt 

• c 1-15• • 
• 11-200 • 

• t t - IH • 
Dlter yerler ı - 60 ı 

Son sahife ı - SO • 

J - ,Jıic aantiml:le vuatt (8) keli· 
me vardtr. 

4 - ince ve kalan yazılar tutacakla· 
n yere ıöre aaatiınle ölçülür. 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

Bayan Bedriye Süheyli 

N 270lOO Diyanbekir şarkısı - AY DOGAR SİNSi SlNSI 
o. Hüseynt şarkı - YAYLALAR iÇiNDE 

BAY AN HA YRIYE DERViŞ 

N 270102 Halk şarkısı 
O. . Halk şarkısı 

- AFŞAR GÜZELi Niğde 
- SAFFET EFENDi Niğde 

NEZIPLI DELi MEHMET 
Uşak Türkü - ANAM OLASIN ÖMER 

No. 270094 HUseynt şarkı - MALATYA ÜZÜM BAal 

BAYAN BiRSEN Yakup Necip Orkestrasile 

No. 270099 i::: - SEVMEK GÜNAHSA Müzik Akçay 
- EMİNE Müzik Akçay 

ROMATıZMA 
LUMBAGO 
SiYATiK 

ağrılan T E S K I N 
ve izale eder. 

Her eczanede arezyını 
_. .. ._ ... .-...................... ·--·-.. ·--
&on Posta Matbaaaa 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHtPLERIİ l !: = :~GtL 

1 
ÇATLAYAN BiR DiVAR GiBi L 

~ 

Badanasız ve boyasız bır dıvar 
çabuk çürür. Yer yer çök1lntOye uğ· 
rar. Gözlere sııkil görünnr. İyi pud· 
rıılımmamış bir ynzde, sonunda iyi ba· 
dana edilmemiş bir divar mıuıznra-
sını alınnğa mahkOındur. Orada da 
badanasız bir divar gibi çatlaklıklar, 
çöküntüler peyda olur. Eyi pudra 
bir sır örtnsndn. 

Pudralnrın en mükemmel olduğunu 
söz ile değil mulını bütün dllnyaya 
beyendirmek surctile isbat eden 
VENÜS m&rkasını her yerde arayınız. 

Umumt deposu: NUREDDiN EV· 
LlY A ZADE TlCARI<~THANBSl Bab
çekapı, lstanbul. 


