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BAVRAKLARINIZt 

YERLi MALLAR 1 
PAZARLARINDAN 

_ALtNtf 

.,Sene 8 - No. 2592 
Yazı iflerl telefonu ı I0203 PAZAR 17 - BbdNciTf.ŞalN 1137 

Tersanede d•imi olarak 
1,500 iıçi çahfabilecek 

Ankara, 16 {Hususi) - fstan • 
bulda kurulması mukarrer tersa • 
nenın mevkii hakkında yapılan 
tetkikler ilet' ~. f!""esl>it edıl • 
mil olan iki yerden hangisinin teh
rin sıhhat vazıyeti ile kabili telif 
olduğu ayrıca araştırılacaktır. 
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Rasath • diai malumata gör• • 0 çok yapur Ankarada 

anenın ver a- 75 ·ı· tr halbuki 
Yağan 920 yıbnda 31 günde mı ıme e, .. - Ankara, 18 (Hususi) - Genel Kormay 

Baıkanı Marepl Çakmak bu alqam Ege 
manevra sahumdan Ankaraya döndil. 
istasyonda merasımle karıılandı. 

bu hafta 4 günde 130 milimetre Japıur duştu 

. 
ty.-ııasc:lllJtlltıd4J 

Ben bir tımarhane 
kaçkımyım ! 

Deli diye hmarhaneye 
girerek yedi gün kalan 
bir gazetecinin çok 
pyanı dikkat notlan 

f1n~ bir dert 

tl'nivenlte meselesini yeniden ortaya r~--------.... 
atımf oıduklan için, dönen gençlere te- Üniversite baklanda Ve
tekkilr etmellyll. Bupnlerde ıuetelere, kiletin tamimini 3 üncü 
T11rJdy1111D hentı.ı halledemeclill bu pek u7f amııda bulacaksınız Pek yaknltla başllyoruz 

~-------·--' (ne.- 1 lwc:i ,.,,,.., • .. .. 



1 Sayfa SON POSTA 

Her gün 
~n hayat içinde 
Delilen pylere tlqi§en 
Bir gözle bakmak 
Mecburiyetindeyiz 

Resimli llllk•l•: il KatJga -- -1am zayıf olan adamdır IC r --------- Sözün Kısası 

Yazan: Muhitdn Birıea 

B ir müddettenberi lstanbulda 

belediye elile bir takım yeni

likler vücuda geliyor. Mesela, arkada kiı
fe ve yük tapmak menediliyor; çivili 
yollar yapılıyor; bunun arkasından, hü
kfımet, odun ve odun kömürü istihlü:ini 
azaltacak tedbirler alıyor, piyasada odun 
ve kömür bulunmadığından eikiyetler 
oluyor. 

Beni hergün okumak lutfunda bulu
nan ve benim fikirlerime emniyet eden 
birkaç okuyucumdan bunlara dair bazı 
mektublar aldım. Birkaç okuyucwn taş 
kömüre karp çıkışıyorlar ve fıkaranm 
mangalda hem ısınıp hem de yemekleri
ni pişirdiklerini söyliyerek bunların dü
ıilnülmemesinden şikiyet ediyorlar. Bir 
okuyucum da ~lediyenin şehirde hare
keti tanzim için aldığı tedbirleri coto
mobil sahihlerinin hodgfunlıklarmı tat
min:. diye tavsif ediyor ve bunların de
vam edemu ,eyler olduğunu ıöyliye.rek 
bir gün ge]:ip kaldmlacaklan mütalea
sında bulunuyor. 

Boksta alır aiklet dünya ıampiyonu Dempsey bir gün bfr 
tenezzüh vapuruna perkeıı yanlıfbkla bir yolcunun aya. 
tına hıısmıştı. Yolcu o bdar kızdı ki Dempseye bir yum
ruk avurdu. Dempseyj tanıyanlar onun fiddetli bir mu
kabelesini bekledUer, fakat dünya pmpiyonu hiç ses çı

karmadı, geçip yerine ctUTdu. Mütecaviz yolcu az 10nra 
kimi yumrukladıfını anlamııtı, gelip özür diledi, ve bir da
ha hiçbir yerde hiçbir vesile ıle kavga etmiyeceğine and 
içti. 

Boksta ağır ıiklet dünya pmptyonu Dempseyi taarruz 

brpmda hareketsiz kalnuya lffkedm iti aebeb vardı. Bl4 

rincisi ~suııınu bilecek ve ıaetiftliııe btlanacalı:: bdar 
kuvvetli bir R?Ciye sahibi olmuıydı. İkincisi de kavntin

den emm bulunmasıydı. Filhakika kuvv.tindeıı emin olan 
adam .bmıaz, kavga etmez, habulıla karışınu. Kızan, 

kavıa eden, bağınp çağıran aGnl lrunwbıb, •Ylf ft hak
sız olandır. 

Halbuki ben onlar gibi düşünmüyo

rum. Sebeblerini söyliyeyim: 
(~_s_c_z __ A_R __ A_S_l_N_D_A_) 

* Mesela, ~u otomobil bahsinde i~lere 
büsbütün bqka türlü bakmıya mecbu

it°':t/~;::m.b, HERGüN BiR AIRA • 
1 ~;!~;:'!' 11ı-;::~" 

ruz. İyi oldu, fena oldu, bu cihet başb -
bir mesele, fakat, dünyanın artık bir mo- l 
tör dünyag olduğu muhakkaktır. Yer
yüzünde yaşıyan milletlerin hayatında 
bugün motör o kadar büyük bir rol oy
nuyor ve hareket o kadar çoğalmış ve 
sü.r'atleşmiştir ki ben bir bunlara, bir de 
kendimize baktığım za~ halimize a
cıyorum. Bizim vaziyetimiz tam mana
aile topal eşekle karvana karlfll\Ütır. 
Türkiyede bütün motörlü arabanın sa
yısı sekiz bindir. Halbuki Amerikada her
gün 27 milyon otomobil ve kamyon ha
reket ediyor. Orta çapta Avrupa şehir
lerinde yalnız binek otomobili olmak ij... 

zere 20, 30, 40, 50 bine kadar çıkan ra
kamlar var. Bir harb olduğunu farzede
ltm ve bugö.ııkil Türkiyenin bu harbdeki 
hareket kudretini ölçelim, bugünkü fik
rimizi değjfti.receğimiz muhakkaktır. 

Otomobile düşman olmıyalım, otomo
bili ve bütün motörü sevelim ve onlara 
kolaylık gösterelim. Günde iki fişe ben-

Gülmek sırası 
BiTkaç genç kı.ı Hıdı1'ellez günü. 

Kıtğldhaneye gitmi§ler', bir cığaç •ltlft
da otun.ıyo1'lanmf. Oralarda liolap 
'bir koca kan da gelip 11an1anna otu1'
tn1ıf. Gnç kızlC1Tdn Wri kOCB Jccrnya 
takılmak için; öteJcf b:dcı7'a: 

- Haberiniz ııar mı, dem.4, yeni 
bfr fernuı.n ~ıyoNRUf. Bu fermana 
g6rc bütün bek4r delikanlılar koca 
k4nlcırla ev?enecekZennif-

Kı:ılar gülmeye lııqltm.ı,la'1', koca 
kan cmlcıra dörun.üf: 

- Şiwu!i riz gtlliyonunu awı, de
mf.f, hele jcnncı11ı çVma • zaman dci 
fiilmek nran bana ,.ıw. 

Hastalık 
Relıordmenlnln 
Doktorlara· ta1Jslgesl 

zin sarfeden bir otomobil sahibi, bu oto- 65 ıenedir hastalık çeke çeke, hasta ol-
mobili ile devlete ve belediyeye muhte- Şu gördtilünü.I ayakkabtlann kıyıneti ma rekorunu kıran ve bu yüzden bu bir 
lif şekillerde, vasati olarak en az bir bu- pek yüksektir. Mesell üstteki, bizim pa- nevi hastalanma san'atinin ihtisasını ya
çuk lira vergi ve resim ve pek çok işçiye ramızla tam 24000 liradır ve baştan aşağı pan Sir Seymour Hicks, Westminsterde
de iş verir. Bütün bu motörlü vasıtalar pırlanta ilı bezenm.iftir. ki hastanesi asisatlarma bazı öğüdler ver
da günÜn birinde, milli müdafaanın em- Aşağıdakine geHnce onun da üzeri ha- miştir ve mütehassıs asistanlara ilkönce: 
rine amade durur. Şu halde İstanbul so- lis altından yapılmıf yapraklarla örtülü- <- Ben bu uzun hastalanma devrimde 
kaklarındaki hareketi tanzim .i§i neden dür. Kıymeti 120 liradır. bir çok kereler çok hoş hastalıklara tu-
dolayı otomobil sahihlerinin hodgamlı- tuldum. Bazan, işimi ilerletmek için, kas-
ğını tatmin için yapılmış olsun? Tem en- ve bu değişmeyi temin edecek şartların den, yalandan hasta oldum Birçok: dok
ni edelim 1d İstanbulda ve Türkiyede çoğalmasını istemiyelim? torlar gördüm. Onun için söyliyecek!e
otomobil mık.darı az zamanda bugünkü- Avrupa ısınmak için kolı:: kullanmaz. rim derin tecrübelere müsteniddir .. de. 
nün beş on misli artsın. Çünkü bu araba Ekseriyetle muhtelif kömür tozlarının miı ve nasihatlerini şöylece ııralamıştır: 
millete lazımdır. Otomobil bugünkü dün- tazyikle ıekillendiıilmesi sayesinde elde ı _ Hastalarınızı bekletmeyiniz. 
yanın hayatına girmiş ve her tarafı isti- edilen lriket ismindeki kömür ıüprüıl- 2 _ Hususi hayatınızda, karınızın 
la etmiştir. Bu, bir vakıadır. Bu vakıa tüleri ile linyitleri kullanır. Bunlar da ilaçtan, operatörlükten, ameliyattan, dok
karşısJnda, biz de onun icablarım yapll".ı- hem pratik, hem ucuzdur. Niçin bb de toriuktan bahsetmesine izin vermeyiniz. 
Ya mecburuz. Bu icablar, bundAn ıılli s~- bunlara aJıtınayı ve bunların yapılması- d bi 

..,.... 3 - Muayene odamz a ze tavsiye-
ne evvelki hareket usullerile tatmin edi- nı istemiyelım? 

lerde bu1unurken sözlerinizi kısa kesme-
lemez. Değişen şartlara karşı biz de ha- * yiniz. 

\.nnesile, babasının seksen yqlarına 
basınca öldüklerini ıörerek kendisinin 
de ayni yqta alecelfne hükmeden Ame
rikalı Willard Hyatt, if başa blm.asın 
d!ye, mezar t8flllı kazdırmış ve (1.zerine 
1857 de doğdu, 1934 de öldü diye yazdır
mıştır. Fakat aradan ilç sene geçmiş ol
duğu halde hlla zinde olan ve dördüncü 
defa evlenen Willard, timdi kazdırdığı 
mezar taşının karşısında şaşkın bir vayatın bir takım §eylerin değişmesi zaru- Dünya sür'atle ve tnanılmıyacak d~ 4 - Hastalar~ dalına hürmet edi-

retini kabul etmeliyiz. Çünkü mecburuz. recede sür'atle değişiyor. Avrupaya her niz. Onları sayınız. Başkalarını zemmet- _ .. -------·------·-----
* gidişwde değişmiş birçok feY görür ve tneyjni.z. sanlardır. Bunlara azamt derecede mü-

ziyette düşünüp durmaktadır. 

Kömür ve odun meselesinde de öy ie- hayret ederim. Biz de bütün bu değişen 5 _ Bulunduğunuz yerlerde dedikodu- layemeile muamele ediniz. 
dir. Türkiyenin ormanları Ti.ırklerın o- şeylere değişen bir gözle bakmıya mec- Iar, mahrem sözlere mahal bırakmayınız. 1() - Yüzde otum utangaçtırlar. Bun-
dun ve kömürle ucuz ve bilhassa ivi ısın-, buruz. Yokı.a, bütün ilerleme diye kay- 6 - Sarraflara, faizcilere gidip para ları müsamaha ile karşılayınız. 
malannı temin edemez zavallı bir hale dettiğimiz şeyler henüz öte tarafa nıs- istemeyiniz. 11 - Yilzde onu züppelerdir. Bunlan 
gelmiştir. Türkiyede yeni işlemeğe baş- betle büyük bir teY değilken, hayatı hep 7 - Elbiselerinize, giyinişinize itina hiç durmadan, bekletmeden, kovunuz, 

Kitabın maadur 
Ve makhur o/duta ülke 

E. Talu 

G eçen gün, gazetelerin birinde bil 

fıkra okudum. fstanbulun bil• 

mem hangi ~emtinde bir yabancıya aiG 
olıdıı1ıı:~ zengın bir kütüphanenin m~ 
tmyatını mezada çıkarmışlar: O meza~ 
ela hazır bulunan fıkra muharriri, alıcıl 
rm. azlığından, en kıymetli eserlerin, ta· 
libi çıkmadlğı için. bir lokma ekmek pa
hasına saWdığından esefle, teessür!.:? bah
sediyor. 

Evet! Kitab denilen muteber nesne. ül• 
kemizde maalesef mağdur ve :makhurduı·. 
Kitaba en çok para verebilecek sınıf, het 
nedense bu hu.5Usta müstağni davranıyor. 
Ve bunu, bir şikayet olarak ortaya attı
tımız zamc.n, mazeretleri hazırdır· 

- Neşredilen kitablarm 'çinde okun• 
mağa değer hangisi var ki?! 

Malum: Snobizm böyle demeyi kab e
der. Yerli muharriri, yerli mütefekkid 
hakir görmek bugünün züppe zihniyetine 
tamamen uygundur. Aynı zamancıa bU 
mazeret, cehl! örtmeğe de yarar. Çünkü: 
cOkuduğumu anlamıyorum.. okumaktan 
zevk .:ılınıyorum .. » demek epey zordur. 

Bununla beraber, ortada bir hakikat, 
acı ve utandJrıcı bir hakikat vardır: Kj• 
tab sevgisi, okuma zevki bizde hayliden 
bayiiye r.zalm.ıştır. 

Eskiden. k\ltübhaııe merakı, bilhassıl 

kibar ve zengjn sınıfın övündüğü biı: 
feydi. Meselt\ bir Ahmed Vefik paşanın, 
bir Hfilis efendinin, ellerine geçen bütün 
parayı nadide eserler toplamağa hasret .. 
tiklerini duyardık. Ve bu zevat öldükten 
ıonra, Türk irfanı kendilerinin paha bi .. 
~Umez kitab hazinelerinden çok istifade 
ettL 

Bunlar kadar servet sahibi olınadıklarl 
halde, dŞerinden tırnaklarından artırıp 
da birer kiitübhane vücuda getiren mü. .. 
talea meraklıları da az değildi. Bunlat
dan Ali Em.iri efendinin himmeti en zi .. 
yade yftda seza olanlardandır. 

Ne yazık ki mahizm denilen feci. illet 
lfnsi ei.nsi damarlarımıza nüfuz edin<:e
bu güzel, heves, kitab okuma ve 

1
top1ail'a 

hevesıni. sürüp götürdü, yok etU. 
Ve i§ıe böyle, en nadide bir kitab ko

leksiyonu mezada çıkarılıyor da, alıcı bu
lamaz oluyor. Halbuki .mezad edilen ba~ 
ka ,eyler oisa, yığınla müşterisi çı.karc!ı. 

Kokteyl, briç, poker partileri, soba b:ı
pnda, güzel bir kitab okuma zevkini öl
ddrmilştür. Havaiyattan, mütaleaya va
kit bulamıyoruz. Lüksümüzü her gün bi• 
raz daha artırmak, başkalarından aş~ğı 
düşmemek endişesi, büdccmizde kıtab 
atın &Jmağa maddi imkan bırakmıyor. 

YazUr.! Çok yazık! 
Ve düşünüyorum da; bu zevki biz de 

yeniden v:;randırmak için, kitab okuma)"! 
mobizmin icabatından imiş diye propa'" 
ganda yapmaktan başka çare görmüyo
rum. 

Sinema yıldızlarından her birinin Ho
livutta birer zengin kütübhaneleri vat· 
mış .. 

Greta Garba ile Robert Tay~or her gil1' 
'bir k.itab okuyup bitirmeden yatağa git" 
ıne.zlermiş .. 

Windsor Dükü, Madam Si:mpson'u ki .. 
taba düşkün olduğu için sevmi§ .. 

Haydi, Baylar, Bayanlart. Göreyım si
zi! Onlara benzeyin.. benzeyin ~c, bı.1 
memleketı kitabın mağdur ve makhur ol
duğu tilke olmaktan kurtarın artık! 

---··---·· ... lıyan madenlerin galerileri için sütun eski gözle görürsek çok seri kalırız. ediniz. defediniz. 
bulmaktaki müşkülatı, tarü edilemeı de- İşte, benim fikirlerim ve ümid cderL"h 8 - Hastalara kapıyı açmak için, gü- 12 - N!hayet geri kalan yüzde onu da Süt damlaaı 
recede büyüktür. Halbuki, Türkiyenin ki. okuyucularım bu bahiste benden baş- lümsemesini bilen şirin bir orta hizmet- enayilerdir. Bunlar ıelince diz çöküp Çocukları gigdlrlleCBj 
toprakları altında hesabsız kömür ıve ka türlü düşünmiyeceklerdir. çisi tutunuz. Allaha dua ediniz. Asıl işe yanyan n pa-
Hrıyit servetleri var. Neden dolayı or- Muhittin Birgen 9 - Hastaların yüzde ellisi normal in- ra getiren bunlardır. Cumhuriyet bayramında yoksul ÇO"' 

... anlara musallat olmaktan vazgeçmi- :::=~:============:::===============================:::- cukları sevindirmek için Çocuk Esir• 
yelim? Okuyucum bana diyebilir k: fa- r • ' geme Kurumu Merkez HeJ'eti ve ii -
kir, kendi evinde bu inkılabı kolay kolay i s T E R i N A N I s T E R I N A N M A ! yeıeri dün yaptıkları bir toplantıda sa• 
yapamaz. Bunun, maalesef, böyle oldu- damlasından süt alan yardana ınub~aC 
ğunu ben de bilirim. Fakat, İstanbulda Bir ar)cadaşımwn bu yıl Üniversite imtihanlarında mu- versiteye kafi derC'cede intizamla devam etmemek veya yavrulara kışlık takk~ patile vesaı!C 
binlerce ev ftl"dır ki kendi haline göre vaffak olamıyanlarm çokluğ-.ından bahseden başmakalesm- derslere çalışmamak, aynı z:ıınanda başka i§lerle megul alınagı· kararlaştıımışlar ve bu yar " 
bir soba içinde taş kömürü veya koku de şu satırlar gözümüze çarptı· olmak gibi muhtc>!i! ıebeblerı bulunabilir. l'akat muhtelil ,.._.. 

dım icinin bakkUe ......,....,...,.._..._ i,_;n uw - bence daha ıyisine intizaren şimdilik ~- Deıshanede profesörün takririni dinliyerek her dersi tahsil derecelerinden geçerek Universiteye lirebilmek hak- ....-- ~u......_ r-r 
adi kokla taş kömürünü ka.ı-ıştırarak - cderhal anlıyabilecck talebe nihayet yüzde on derecesinde kım kazanm11 alanlar arasında bir dersi bir takrirde anla- neral doktor Tevfik Sağlamın eşi :S--
muvaffwyeUe yakar ve hem iyj, hem cbir azlıktır.> mak iktidarına malik olanların arkadaşımızca tahmin edil- yan Naile Tevfik Sağlam, Bayan Jıl,a" 
de ucuz ısmal>ilir. Eğer böyleler? sobaya * diği gibi yüzde on dtrecesiııde bir azlık teşkil edeceklerine §uka İpekçi, Bayan Litife Bekir, ~~ 
ge~meğe b:ışlasalar, fakirler için de- ucuz Üniversite imtihanlarında muvaffak olamamanın Üni- biz inanmıyoruz, amnıa ey ekııyucu im: yan Zekiwt Zati Ye J>ilbenadeler ...-: 

kömür bulmak imkanları genişler. Kl.çin ı s T E R 1 N A N 1 s ., E R 1 N A N l~ A ı le$ine mensqp Bay Muradı tayin eyle'"' 
es•i itiyadlara esir olarak, böyle bir de-
iişme lehin• IJ"epaıaılft J&pımyahm mişlerdir. 



ÇERÇEVE 

Bir Kahraman 
YAZAN~ .E L Necip Fazıl Kısa~ı 

Trendeyim. Afyona gıdiyorum. Gebze ~ Hükumetçi İspanyada 
önlerindeyız. Başımı kadife döşemeye drıhi/i. zorluklar 

• Hankou Çinliler, Pe~in 
hattında Japonların geri 

ile irtibatlarını kestiler 

dayamış, dalgın, inip çıkan telgraf telle-
rini seyredıyorum. Birden, yanımda bir mütemadiyen artlyor 
adanı peyda oldu. Koltuğunun altında Ya:ıan: Selim Ragıp Eme4i 

bir yığın kıtap, genç, iriyarı, düzgün kı- H likumetci İspanyanın dahili iş
lıklı lıiı insan bana hitab etti: Ierinde göze çarpan aksaklıklar 

- Kitap almak ister misiniz? 
Bir an, tipini süzdüm. Bu ne tuhaf ki- gün geçtikce ziyadeleşiyor. Bunun scbe-

tap satıcısı? Koltuğundaki kitaplar bir- bi sendikalarla anarşistlerin şimdiye ka
birinin ayni gibi. Bu zamana kadar hiç dar hiçbir suretle bir anlaşma zemin: bLl-

. . ku etlerinin j nun Pekin • Hankeu şimendifer hattında geri ile irtibatını bir satıcıda görmediğim hüzünlü bir gü- lanıamış olmalarıdır. Bunun haricinde 
. Londra 16 (Hususi) _ Şimali Çindek.i Çın vv kesmiştir. lüşü, vakarlı bir hali var. Katalonyalılarm Valansiya hükumetine 
ıleri _hareketi devam etmektedir. . p teu üzerine Tokyo 16 (A.A.) - Domei ajansı bildiriyor: Şimal cephesi: Genç adam devam etti: rnatlub derecede yardım etmemeleri de 

.. s~ıyan eyaletindeki Çin kıt'aları Saratsı ve ao Japon kuvvetleri ilerlemekte devam ediyor. Çin ordusunun _ Bunlar kendi şiirlerim. Satıyorum. vaziyetle tezahür eden bu aksaklıklar 
Ytirumektedirleı'. . Pi ghsı"gkuan Çitşiatungdan rlc'ati esnasında ölü ve yaralı olarak 30 bin as- k ·· 1 ·· 1 cümlesindendir. Bu sebebledir ki M.vi-

D'" · h dudundaki n · ı Ço guze şıır er... 'dd b' h l" 1 V ı· ·va 
_ıger cihetten Chahar-Chansı u . . . t "d edilmek- ker kaybettiği tahmin o unuyor. Donakladım. Uzattığı nüshayı çektim. rı en ır ay ı zaman evve a ans·. -

geçıdinin Çinliler tarafından istirdad edildığı eyı Changhai ve Mançuko'daki Japon kuvvetleri de dahil ol- İçir.i açtım. Muharririn resmi. Ta ken- ya nakleden hükumetin, şimdi, Katalon-
tedir. .. H "'de kain mak üzere bütün Japon kıt'alarının mevcudu yarını milyonu disi! yaya ve Katalonyanın merkczı olan Bar-

Changhai 16 (AA.) _ Bildirildiğine gore. kopeı un' alı' bulmaktadır. Bu mikdar, şimdiye kadar denizi aşan en bü- b" r k selona naklPdilmesi düşünüHiyor. Valan-
LaiyU , . dusunun bır ısını ş .d. Parasını .zzat yazıcısının e ıne sı ış- . h'"k' t' . B 1 kl t 1 . anın zaptından sonra Çı!1 or ordusu- yük Japon kuvvetı tr. tırmak gibi bir hicab içinde kitabı al- sıya u umt• ını arse ona na e met ıs-
garbı istikametınde ilerlemeğe devam ederek Japon • • • •• • • • •• •• • • • • •• • • • • • ••••••• ••••••••.-•• • • •• •••••• dım. Bir ~ey söylemek ihtiyacındaydım. temenin ba~Jıca iki sebebi vardır: 
~ • • • • • • • • • • • • •••• Ş b• k h d Y 1 - İspanyanın, diğer kısımlara n·s-• • • •. ····;;n·i·v··e·r··s·ı·ı·e· 'lıakkında tamim e ın ara isar a Hangi şairi en çok sevdiğini sordum. Öy- betle t"Ok daha ileri gitmiş bir sanayı m ·r-

Uı le bir isım verdi ki büsbütün sarsıldım. :. 

ı 
• M d k ke7i olan bıı mıııtakadan, hükümetcı İs-• t 1 • a en •• •• •• Verdiği ismin sahibini tanımıyordu. Ha-

B •• e ersı e 1 erın omuru !inden belli~·di. Hilesi yoktu. Yüksek bir panyol kuvvetlerine harb malzemesi yar-

a Zı Unıv B 1 dımını mümkün mertebe artırmak. 
U U d mektepte ckumuş olan, Gebzede oturan 

• 0 U 2 - Sık sık karışık vaziyet ihdas edı n 

M f ve böylece trenlerde eserini satan şair 

ınu••racaatlarını aarı Giresun 16 (A.A.) - Şebinkarahi· be~~~~ :~:ı~ı. ::~ı:~~i\~~ne:~ş~~~ bir daha kalkaınıya-
sar kazasının Güvercinlik ve Ta belce Bu kaı ..ırın bir neticesi olmak üzere 

b ı d San'atkar, gururunun ifadesini hiç bir 

V k 1 
• • U U köylerinde büyük heyelanlardan sonra Katalonya jeneralitesinde bazı rahatsız-

A t rs1z geçid resminde bulamıyan bir benlik ka-e a e } ye Şebinkarahisarın iki saat Her.isinde bir yasıdır. Onun üstün kaderile yaptığın iş !ıklar hissediliyor. J eneralite reisi Kom-
kömür madeni çıkmıştır. Alınan nü - arasında öyle bir tezad var ki, tezadın panis, riyaset müddeti hitama erdik•en 

ti teşvl•k eden 3 mune vilayete gelmktir. Yapılan tet- . . k h s b 1 sonra salahiyetlerinin yenilenmesine m:.ı-
A k d 1 .. üracaa ara "'t dehşetı senı a ramanlaştırıyor. en e -

r a aş' arını USU SUZ m k ·ıd• kikat neticesinde temiz bir maden kö- ki iyi bir şair değilsin. Fakat nefsine bu vafakat dmiycccğini ilfm ettiği gıbi Ka-
taJebenin üniversite ile alakaları esı 1 

mürü olduğu anlaşılmıştır. Damar zen- ağır hakareti savurmak cesaretini gös- talonya jeneralite mechsi de, bugi:nkü 

d 3 1 b 
. şcırtlar altında yeni intihabat yapılamıya-

A 
. , . _ k harekete teşvik e en ta e enın gindir. terebilmiş ilk şairsin. Hale bak ki lesa-

nkara 16 (A.A) _ Maarıf Vekaletın re ·ı ·ıe aı~ı·aları kesı"lmı"c::tı"r f .. . f . 1 cağı için kcrıdi teşrii müddetini uzattığı 
d · ı d.A -ı dü , muşterı sı atile karşına, şaır Q ma-en tebl·~ 1 üniversı e · J hald~ reis Kompanise aid müddetin uza-

_ıg o unmuştur: 4 _Üniversitedeki yerli ve yaban· bnissuul Filistin nın hüsranını senden az çekmemiş birini 
. l - Istanbul u .. nı·versitesinde bu yıl . 1 c::ma ve . 1 ın· k ld w b"l tılması hakkında hiçbir karar vermeMiş-

f ··rıenn ça 1-ı verım er - vd çı arıyor ve sen ona, kim o ugunu ı -
Untihanlarında muvaffak olan talebenin Cl pro eso Hududuna asker gıg ı tir. Halbuki mevcud kanunlar, jenerali-
sayısı 2779 1 1 ayısı ise den Cumhuriyet hükfuneti memnun - meden, onu sevdiğini söylüyorsun. te mcclı$in;n müddetile beraber reıse ve-
t , sınıfta ka an arın s (B~ tarafı ı inci sayfada) Seninle ben, birbirine sadaka vermek 
064 dür. Şu halde ortalama bir hesapla dur. d rilmiş salahiyetlerin de hitam bulacağını 

sınıf 
3 

d .. Matbuatta, Üniversitede dahil ol - Büyük Müftü Beyruttan geçti ihtiyacında iki dilenciyi öyle an ırıyo-geçenlerin nisbeti yüzde 72. ur. Ka M··r .. kaydetmehtC'dir. Şu hale göre, orta 'd g:ı-
En çok muvaffak olan Tıb Fakültesinde mak üzere talebeyi çalışrnamazlığa ve Berut 16 (A.A.) - çan ah"l~ dtu ruz ki... rib bir hukuku esasiye meselesi çıkıyor. 
11.nıf geçme nı'sbetı· yu""zde 90 ve en az mu- beyhude hayallere saptırmaya müsaid dün bir yelkenli ile Lübnan s ı ın e Necip Fazıl Kısakürek Bir meclis k; müddeti hitama erince rci-
" f mı k t "rfaruna zarar ve- kain Nakuba'ya gel.mi.ştir. Gümrük me _afak olan Hukuk ve İktısad Fakülte- neşriyatın me e e ı . . . . Dün Bonaz/P nde sinin de ınilddeti nihayet bulmak gerck-
s d - b d çekinilmesının murları, gemide araştırmalar yapmış • ll' ~ r:'-:1 e ise rnütenazıran yüzde 58 ve yüzde rici oldugu ve un an J tit'. Halbuki bu meclis, kendi müddetini 
"'!dür. bir memleket vazifesi bulunduğu su - lar ve bedevi kıyafetinde bir adama hl cesed bulundu uzatıyor, fakat reisinin vaziyetine temas 

t
2 - Matbuatta ve bazı talebe müraca- reti' mahsusada zikre değer mahiyette rastgelmişlerdir. Bu adam Kudüs Müf- Dün, biri Anadolukavağında, diğeri etmiyor. Acaba, onun müddeti de bu ka-

a larınct d 6 ·ndi ·· ·· ımu··ştür tüsü olduğunu söylem.iştir. Rumelihisarında olmak üzere iki ceset rrla beraber emriahire kadar uzatılmış . a üssü mizanın 7 en ya ı - goru · .. 
rı_I~esi ve yahut ara imtihanı konulması Ankara hukuk fakültesinde Uzun gelen muamele yapıidıktan bulunmuştur. sayılmak mı lazımdır, değil midir? Reis 
gıbı, rner'i talimatnameler haricindeki sonra Müftü Beyruta giderek geceyi o- Dün öğleden sonra, Anadolukavağında Kompanis kendine aid müddetin hitam 
tenıenn·ı .. 1 ·· e Ankara, 16 (Hususi) - Ankara Hu- rada geçirmiştir. Ertesi gün Müftü sahilde bir cesedin sular üzerinde yüz - bulduğu kanaatindedir. Ve bunun uza-
taı· ı er vekaletçe yersiz göru muş v kuk Faku··ıtesinin ikmal imtihanlarından meçhul bı"r semte hareket etmış· tır" . b ·ı . 1rnatnameler hükümlerinin tatbikinin düğü görülmüş, za ıtaya haber verı mış- tılmasını <la istememektedir. 
tabii ld y b"ld" ·ı bu sene alınan ·netice diğer senelerden Londrada endişeler tir. Denizden rıkarılan ceset 20 yaşla - Bütün bu ahval ve şerait, hiik\.ımr>tci 

• 0 ugu lazım gelenlere ı ırı - B lh 'kin · ~ 
tnıştir. daha az verimli olmuştur. i assa 1 cı Londra 16 (A.A.) - Filistin'de va- rında bir gence aittir. Derilerinin soyul- İspanyanır Franko karşısındaki vaziyeti-

3 T k k eınıfın borçlar imtihanında dönenlerin · t" gittikçe endişeler dogu~ rdug·u muş ve etlerinin kısmen çürümüş olma- ni her gün bir parça daha zayıflatıyor. E-
t
. - alimatnameyi değiştirme as- . .. · ·· 1 b ht lif zıye m . . 

tıyı~ haksız ve usulsüz müracaatları nisbetı yuksektır. Donen ta e e mu e Kudüsten bildirılmektedır. Bütün Fi- smdan epey müddettir su içerisinde kal- sasen hu '·aziyet. hiçbir zaman hiikf.ımct-
eşvık h kuk makamlara ~~ra~~at~.a btıl~uştur. .. listin topraklarında ve bilhassa Cenub dığı anlaşılmaktadır. Ceset çıplaktır. ci ispanyaya matlub olan emniyet ve 

f k" etmek istiyen ve esasen u Adliye Vekılı Şukru Saracoglu bugun havali.sinde fevkalade tedbirler alın _ Kavak halkına gösterilmişse de tanıyan huzuru temin elmiş degıldi. Sendıkalist 
a ultesinde iki sene sınıfta ka~arak 1 k b 1 ·1 g 1 geç fakülteye ge ere u mese e ı e meş .. u maktadır. Polis memurlarının zevce ve bulunmamıstır. Yalnız müslüman olduğu olsun olnu.sın, bütün komunızan unsur-
leri~n sene iktrnat fakültesine ge~;~ed~ olmuş ve izahat almıştır. Yalnız bir gun- cuklarının Kudüse nakledildiği 5 ·· • anlaşılmıştı~. Tahkikat yapılmaktadır. la cum'lıuriyetciler ve anarşistlerın ara-
d e müsaade edilen ve bu faku c de imtahar.a giren 42 talebeden 34 ü dön- f:runektedir. Trenler, gece işlemem~~- Diğer ceset te, akşam üzeri saat 17 bu- sında mevcud münafcret, bir taraftan d: ~u. sen~ ~ene sınıfta k~lan \'e .~rka: müştür. tedir. çukta Rumelihisarı sahilinde Zeki Paşa Frankoya karşı mücadele edilirk<'n bır 

ş aıını unıversite aleyhınde ~mw}te ........ "' ··"' - k 
1 

Diğer cihetten haber alındığına gö- yalısı önünde görülmüştür. Yapılan bil- taraftan da dahildeki zorlukları artırı-

Dost Y 
...... uwn-an Baş ve ı· ı· re, Vehabi kuvvetlerinin Filistin - Ma- tün tahkikata rağmen kime ait olduğu yordu. Her geçen gün, bu zorluğu arlır

verayıerdün hududuna gelmeleri bil _ anlaşılamamıştır. Üç gece evvel, Şile - mış ve lıugün, vaziyet, tutulmaz bir hale 
yuk endtşeler doğurmuştur. den İstanbula odun getiren Niyazi kaptan gelmi~1ir. Gönüllüler meselesinin bır an 

Yarın I
·stanbula gelı·yor İbnissuud kuvvetlerinin Ak.aba kör idaresindeki yelkenli Anadolukavağı ö - ewel halledUmek istenmesinin bir ~be

fezi mıntakasında taarruza geçip geç· nünde fırtınadan kayalara çarpmış, bat- bini de bJnda aramak icab ediyor. 
miyecekleri henüz mallıın değildir. Do mış, içerisindeki tayfadan dördü kurta - Selim Ragıb Emeç 

A. . 1 b · areti yeni bir vesile olarak te - laşan bir şayiaya göre Vehabiler cep- rılmış, dördü boğulmuştu. Bu cesedin 1 
· . tına 16 (A.A.) - Yunan hilktimet re .u ~y ektedir hede biriken kuvvetlere kumanda e _ onlardan birine ait olduğu tahmin edil- Stanbulda 5 bin tonluk 
:~ r~~k hükfımetini resmen ziyaret ~t- 1~~=erini diyor ki: decek olan ibnissuudun oğullarmdan rnekte ve bu cihetten de tahkikat yapıl- vapurlar inşa edilecek 
hak Uzere bu akşam Averof zırhlısı ıle cBu ziyaret, mazide karşı karşıya birinin gelmesini beklemektedirler. maktadır. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

reket etmiştir. arpışan ve fakat bugün sulh lehinde Müftü nezaret altında Bu tersanede her yıl iki adet biner 
tar~aşvekil hareketinden evv~-~~a! ~arsıl.m.az samimi bir bağlılıkla elele ve Kudüs 16 (A.A.) - Şamdan gelen ha- Siyasal bilgi'er okulunda tonluk ve her bir buçuk yıl ıçinde de 

ından kabul olunmuştur. u a iki millet arasında bir temas ma - berlerde Filistin müftisinin Fransız man- dersler başladı iki adet beşer bin tonluk ikı yoku ge-Çok uzun .. .. .. ren . 
surmuştur. hiyetindedir. dasındaki topraklara gırmiş olduğu teyid Ankan~ 16 (Hususi) - Siyasal Bilgiler misi inşa edilecektir. Gemilcrın makine 

\re ~tina 16 (AA.) - Gazeteler Bat İki büyük ~sk~r. olan . Ata~iirk Av~ olunmaktadır. Maamafih müftü Fransız okulu pazartesi günü tedrisata başlıya- ve kazan aksamı hariçten getıri ecek -
. kıl Metaksasın Ankaraya yapacagı Metaksasın telakkısı bu zıyaretın. ma polisinin nezareti alımda tutulmaktadır. caktır. Bu sene mektebe yeniden 50 ta- tir. 

ZlYareti mevzuubahsederek iki mem • asını arttırmakta ve muahedelerın tes Bunun. pasaport muamelelerinin eksik lelıc alınmıştır. Geçen sene mezunları Karabük fabrikası çalışmağa başla· 
leket arasındaki dostluğun, eğer Türk- ~it ettiği, iki millet kalbinin teyid ey- olduğundan mı yoksa mü!tunün İngiliz- Basvekalette, Maliye, Dahiliye ve Hari- dıktan sonra makine ve kazan ıar da 
Yunan dostluğu gibi samimi olursa, lediği ve Ankarada h.azırl:~abn. te~~A~ !ere teslim edileceğinden mi ileri geldiği ciyc Vekaletlcrinde muhtelif vazifelere yurdda yapılacaktır. Tersanede daimi 
SUlh için n b"" .. k b" imet oldugunu hüratın da tarsin eylıyecegı ır _sı a belli değildir. tayin eclılmişlcrdir. olarak 1500 işçi çalışabileceklır. 
bür .. e uyu ır n ~ d arkadaşlı i1ı mahıyetiı_.: vem1ektedır.» ==:~======;:;:~============================~===:=::=::;:;=====-

un dunyaya ısbat etmek hu::ıusun a ... :' ............ J"umurcağın maceraları: Muz b ik 

layyareci ~S~bih~i Ai~türkün 
Gökçen Ankarada Telgrafları 

Ankara, 16 (Hususi) - İlk kadın qs· 

keri tayyarecimiz Sabiha Gökçen yarın 
sabah dokuzda tayyaresile An.karaya ge
lecektir. 

Roınen Eaşvek;]i sefirimiz'e 
uzun müddet görüştü 

Ankara 16 _ Amiral Horty'nin bi
. General Stephan Horty'nin ve-

raderı h K At 
fatı dolayısile, Reisicum ur . ·. a -
Jrk ile Macaristan Kral Naıbı ara -
sında telgraflar teati olunmuştur. 

An.kara 16 _ Meksika milli hayra· 

münasebetile Reisicumhur K. Ata-
mı . . umh 
türk ile Meksika Reısıc uru arasın-
da telgraflar teati -~lunmuştur. Bükreş 16 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Ba vekil Tataresko bu akşam Tür- növer'i k~b~l ederek kendisile uzun 

il§tür. 

'----------------------------------·----~--------------------------------



Çorap imalatımızda fazla 
istihsal var mı ? 

iknsat Vekaleti tarafından yapılan tetkikler, fabrika
törlerin iddialarının var d olmadığı neticesini verdi 

Sanayide fazla istihsal meselesi hak-, fus başına bunların imalatından 1 ~Ht 
kındaki tetkiklere devam edilmektedir. çorab bile isabet etmemektedir. Bir sa
Ru tetkikatla meşgul olan Milli Sanayi nayicinin söylediğine göre bu vaziyet az 
Birliği tetkiklerini on güne kadar biti- istihlaki göstermektedir; yani fehirler 
rcrek raporunu vekalete gönderecektir. haricinde fabrikaların imalatı revaç buJ
Çorab istihsalatmda çorabcılar fazla is- rnamıştır. 

tihsslii.t olduğunu ileri sürmüşlerdir ; fa- İktısad Vekaletinin fazla istihsal me-
kat yapılan tetkik ve nisbetlere göre 6 
milyon kişiye ancak senede vasati ~ ç.!t 
çorab düşmektedır. 

Bunun da çoğunu şehirliler teşkil et
mektedir. 

Umum nüfusumuz on yedi milyondan 
fazla olduğuna ve ekseriyetini köyhiiuı

mizin teşldl ettığine göre, on bir milyo
nun el örgüsü yün çorabı giydiği ,ınla

şılmaktadır. Şu hale nazaran fabri kala
rın istihsalatı fazla değildir. Çünkü nU-

selc>sini tetkik ettirmekten maksadı, mev
cud sanayi! himaye için, bundan sonra 

ku rulacak müesseselere lüzum nisbetin-
de müsaade vermektir. 

Bununla beraber Vekalet, fazla istih
sali'ı t meselesinde malın sağlamlığı işin i 

de tetkik ettirmekte ve istihlfıkatın ço
;altılmannı da araştırmaktadır. Bu da 
fabrikaların sıkı kontrolü ve sağlam mal 
çıkarmalarının teminile olacaktır. 

. 
Istanbul limanı 
Asrileştiriliyor 

8011 POSl'A 

Yıkılması 
Kararlaşan 
Harap cami 
Müzeler idaresi evkafla 
be· ediyenin kararlarını 

r. le , 

5 

-Karakolda karısını öldüren adam 
deli mi, değil mi? 

Tımarhane " delidir " , tabı adli "de ildjr " diyorlar• 
işin tıbbı adli mecli~inde tetkikine karar verildi 

Tabt.akale karakolunda kansı Ha- ler göstermekle beraber, akli durıl ' 
tatbika mani oldu mideyi öldürmekten suçlu Numan oğ - munda hiç bir arıza bulurunadığı tas' 

İleri şehir planına göre yapılacak so- lu Hüsnünün muhakemesine,, Ağırccza rih olunmuştur. 
knklar cami duvarları ile karşılaştığı za- mahkemesinde dün devam edilmiştir. Suçlu hakikaten hasta mıdır, kell' 
man eğer cami tarihi kıymette ise duvar Suçlu Hüsnü bundan bir m üddet disinde bulurıen zihni bir gayritabıİ 
yıkılınıyacak, sokağın vaziyeti değiştiri- evvel delilik iddia etmiş ve kendisinin ğın işlediği cürümde rolü var mıdır!• 
lecektir. Fakat bazı camiler harab ve hadiseden evvel müteaddit defalar, Ba Mahkeme birbirine uymıyan ı apOr 
gayrıkabilı tamir bir haldedir. Yahut ta- kırköy emrazı akliye hastanesinde tah- lar karşısında bu noktayı aylınlatrns' 
rihi ve mimari hiçbir kıymeti hniz de- tı tedaviye alındığını, ileri sürmüştü. ğa çalışmak tadır. 
ğildir. Yol üzerine tesadüf eden bu g;bi Kendisinde tevkifhanede de bazı gay- İddia makamı ise, Bakırköy hasta' 
C'ami duvarlan yıktırılacaktır. ritabii tezahürler görüldüğünden, mah nesile, Tıbbı adli tarafından verile' 

Belediye bu kararı Evkaf Umum Mü- keme suçlunun tıbbi adlıde, müşahede raporlardaki tezadın telif edilebiJrr:eS' 
dürlüğüne bildirmiş ve ona göre hareket altına alınmasına karar vermişti. Tıb- ve bir kat'i rapor tanzimi için Tıb~ 
olunmasını istemiştir. Vaklflar idaresi b1 adli suçlu hakkında verdiği rapor- odli meclisinin had;seyi tetkikin i ·ste' 
yıktırılacak harab, tarihi ve mimari kıy- da, Hüsnüde hiç bir gayritabii vaziye - miştir. Müddeiumuminin bu taıeııf 
meti olrnıyan camileri tesbit etmiş ve tin müşahede edilmediğini bildirmiş - mahkemece kabul edilerek, duruşıı' 
peyderpey müzayede ile yıkıcılara ver- ti. Ancak, suçlunun iddiasında ısrar et başka bir güne bırakılmıştır. 
meğe başlamıştır. Esasen bu camiler ah- mesi üzerine, mahkeme bir kere de, Ba Hırs ız hama'a ceza verildi 
ş:ıb veya kısmen yanmış, yıkılmış, kadro kırköy emrazı akliye hastanesinden Sirkecide oturan Fatma isminde bit 
~atici kalmış camilerdir. Fakat Evkaf sorulmasına lüzum görmüştür. Gelen dl 
ıdaresi bu meyanda Aksarayda Çakırağa cevabta, hastanede tedavi altında bu - kadın, hamal Ahmedi, eşya naklill 

h 11 
hizmet etmesı için evine "'Çag· ırmıştıt• 

ma a esindeki Bostancı Aliağa camiinf lunduğu zaman zarfında, Hüsnüde gö- F d akat, Ahmet bir aralık, müsaid \'sır 
e müzayed~ye çıkarmış ve bir yıkıcıya rülen bazı akli arazın cezasını hafı"fle- t b ı l ' t ye u unca kadının bir atkısını ça 

Dün Ankara muhtelit katarının maki- Liman işletme idaresi yeni yaptı - sa mıştlr. Fakat işi tam zamanında Mü- tici mahiyette oldugu· kaydedilmı"şt· b" • /!' zeler u M'"d- ı .. -- h be ı ' ır. mış, ılahare iş meydana çıkarak su, 

Bir adam tren 1 

altında parçalandı 1 

nisti İzmitten hareket edip te Derbcnde rılacak olan yolcu salonuna aid proje- mum u ur ugu a r a mış ve Bunun üzerine suçlu yeniden tıbb ad ı dl" 1· · . . derhal ··d h 1 t · t b ld \r: 
1 

- .ı.U a ıyeye tes ım cdılmıştır 
doğru yol aldığı zaman rayların üzerin- yi tetkik ve kabul etmiştir. mu a a e e mış, stan u aıu ca- lide müşahede altına alınmıştır B u k s l h d 3 ·· - · -"' 
d b" milerin her biri a ı bir itı ette oldu- .. _ : e u tana me uncu sulh ceza maı· 

e ır cesed görmüş ve derhal makineyi Limanın müstakbelde alacağı şekil _ dan yr .ym . re Tıbbı adli tarafından gondenlen ra- kemesinde muhakeme olunan Ahmed 
durdurarak inip bakm t r C d' k gun yıktınlrnasından %1yade tamır n d"" hk ed k ış 1 • ese ın aya - için belediye bütün işlerinde liman i- d"l . . . _. . . . .. r-Or un ma em e 0 unmuştur. Ra- ı ı ay hapse mahkum edilerek tevkif • 
Jarı kopmuı, bap parçalanmıştı, daha ev- daresın· e m " h t -..J-- -· . ~d t - e ı mesı ıktıza edecegını ılerı surerek porda suçlunun bazı anormal harek l- h , .. d ·1m· . ' 
ve] geçen katarlardan birinin altında kal- . . uza ere ~egıru va e Vakıflar Bt.şmüdürlüğüne baş vurmuş- e ane) e gon erı ıştır. 
dığı anlaşılıyordu. mıştır. tur. Hava sr/erl~rl 1 

Trenin bu beklenıniyen duruşu yo!cu- Liman işletme idaresinin bundan IUIHf f f Uf Jll Şehir Tiyatrosu 
ları da meraka düşürmüştü. Onlar da va- sonra imkin nisbetinde yapılmasına D k l Cumharigel Dram kısmı Tepebaşırıdl 
gonfarından inmişler, inince de feci man- karar verdiği qler arasında nh- o lor ar Bayramında başlıyor ~111111~ Bugtın sattt 16-30 d8 
zara karşwnda kalmışlardı. Hidise yeri tırnJann tamiri ve asri tesisat- U kk d ''6 akşam saat 20-30 d• 
hmite çok yakındı, derhal tren memur- l:ı tecbizi, bunların gerilerin - fl ,Q in Q Devlet Hava yollarının İstanbul, An m KURU G 0 R 0 L 10 
lnnndan biri geri yoJlandı, hadise mijd- de antrepolar ve umumi mağazalar venı· kararlar kara, İ~, Adana tayyare sef?~leri 111111111 1 KomJdi a perde 
rleiumumiliğe haber verildi ve çok geç- tesisi, bir kömür mıntakası vücuda ~ ·~ Cumhurıyet bayr~mı sabahından ıtıba- Yazan : Shakespeare 

meden müddeiumumi ile jandarma ırn- getirilmesi, amele için lokanta ve bü • .ren başlıyacaktır. Bu hususta yapılan 
mandanından mürekkeb bir tahkik heye- rolar temini, eski gümrük binalanmn Sa~lık ~akanlığı Radyoloji ve Fiıi- hazırlıklar ikmal edilmek üzeredir. A-
ti vak'a yerine geldi. Zannedildiğine ge;.. antrepo haline getirihnesi, vapurlar i- ~o~~ı tesı~atın; _ancak bu şubeler - danada yapılmakta olan tayyare mey -
rt- i.azazede bir yol bekçisidir. Ankara rin büyük vinçler temini nht ı· -ı ~ 1 tısası 0 an ekımler ~rafından ve- danı gayet m üsaid bir arazide bulun -

. . . . . . . ~ .. • un ve 1 kaletten alınacak mezunryet He kulla-
muhtelıtı tahkık heyetının gelmesını man atölyelerinin birleştirilmesi srure- 1 b'lm . . b ed db" 1 . 1 duğundan fazla masraf ve teşkilit ya-
müteakip •ol d t · b' nı a ı esı ıca en te ır erı 3 mış -

• J una evam e mış ve ıraz tile Haliçte yeni bir atölye inşası gib i 1 pılmadan güzel bir istasyon haline gi -
gecıkerek Haydarpaşaya gelmiştir. mühim işler vardır ır. .ııeeektir. 

Ekmek fiatlan yan :ı teihit edilecek 
· Tabib ve diş tabiblerinin muayene- Devlet Hava yollarının i ngilte-reye 

Ünlverslted~: hanelerinde bulundurup kendi hasta - sipariş ettiği tayyarelerden sonuncusu 
larına tatbik ettikleri rontken aletle - gelecek hafta içinde gelmiş olacakbr. 

Tıbbiyelilerin ıtajı 11 aya çıkanldi l ıile F aradizasyon ve Diyatermi cihaz- Bu tayyare ile İngiltereye pilotluk sta· 
Tıb Fakültesi son sınıf talebesinin lan için mezuniyet almağa 1üzum yok- jma gönderilmiş olan tayyarecilerimiz 

ötedenberi yapmakta oldukları ' ayhk tur •. Ancak bu. gibi ale~l~ri kuUan~n de dönmüş olacak ve memleket dahi -
staj müddeti 11 aya çıkanlmıstır. Bu hekımler bu cıhazlan ıyı kullanmaga }inde yapılacak seferlerde çalışacaklar
suretle talebe hastanelerde daha ziya - muktedi r ~lduk!arını b ir vesika il~ is- d 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 

BugUn matine saat 15:-00 da 
T O K A I 

Komedi 6 perde 

Yazan: Edvard Burdet 

UTUGRUL SADi TEK 
Tiyatrosu 

( AKSARAYDA) 
2!-10-937 den ltibarell 
her g< Cb ve Pazıtrlatl 

(umuma) Cumttrtesl 
( talebeye ) __, 

Belediye nark komisyonu geçen haf 
ta toplanmış, francala ve ekmek fıatı
nı ipka etmişti. Havaların muhale! eti 
yüzünden buğday !iatlarında yeni yük
selme göze çarptığından gelecek hafta 
toplanması iktıza eden narh .komisyo
nu yarın toplanarak yeni fiatı tesbit e
decektir. 

de pratik yapmak imkanı bulacakl _ 1 bat veya bır mutehassıs yanında en az ır_. __ _ 
dır. ar 3 aylık bir kurs veya staj yapmak su - = •••••~ Şuh bir Viyanalı kadın ile .. ----~, 

Güzel bir su\'al'İ .zabitiııiıı qk ve ihtiraslan ..• 
retile kullanmağa ehliyet kesbedecek _ 11r 

Poll•te: lerdir. 

Verem dispanserinin TCJekkürü Bir ot<MDObil -:- • Bu husustaki kanun neşri tarihin - FERNAND GRAVEY ı'SA Mı'RANDA 
Profesör avukat İbrohim Ali Er _ .. A ?1~~1~ çar~tı . den itibaren bir ay zarfında hekimler • 

berk ere.rn dispanserine 130 .kilo fa - Şofor Zeynelabıdın~ ı?.ar:sı?.dekı ı mevcut elek-trik aletlerini bildiren bir 1 

Müle/errik: 

2608 numaralı otomobıl Kopru uze - ı beyannameyi en yakın hükumet tabi -
sulye, bulgur, nohut, J 20 şer kilo rner- · d n g k t·· y k b "d • 

tarafından calibi dikkat bir tarzda oynanan 
ek b kl r:n e eçer en ŞO or a u ı aresin- 1 bine vermeğe mecburdurlar. Muayyen 

cım • a a, pirinç, yüzer kılo toz şe- deki 2773 numaralı otomobile arka - zamanda beyanname vermeyenler 25 NINA PETROVNA'mn VALANI 
ker ve balıkyağı hediye etmiştir. Ve- dan çarpara.k çan:ıurluğunu parçala - liradan 100 liraya k-adar hafif para ce 1 
1 em dispanseri baş tabı bliği kendisine mış başka bır zayıat olmamıştır. z"sı·ıe cezalandırılacaklardır. .ıL: .. fil · d b ..:-:ı · ed ki eli teşekkür etmektedir. B -« 'llJI ~--~ı:ıw-~ · mın e ütlba a 1 ... -.en gqy ece er r. 

ır motör kayığa çarph 
Cumhuriyet bayramı programı Ali Osman kaptanın idaresindeki 

.. ~azırla,ıyor 50 tonluk motör Sirkeci açıklarında 
.~un beledıyede Belediye Reis mu - AbduUahm idaresindeki 25 19 numara

&~'ı!'1ı Ekrem~ riyasetinde kolordudan, lı kayığa çarpmış ve batırmıştır. Ka -
VJ~ayet, beledıye, parti, halkcvi \ e ma- yıkçı ve eşyalar etraftan yetisenler ta
anften ~elen murohhaslar toplanarak I rafından kurlanhnıştır. Kaza)·a sebe -
Cu~h.urıyet bayramında yapılacak me biyet veren motör kaçmıştır. 
rasımın esas hat!arını tesbit etmişler - e· . . h lr 1 _J d i K 1 k ır Dr <'ır ırn%ı y a ~ a11rı 

r. aza arın yap~ca la~ı hazırlıkla - İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü-
rın programı beledıve rıyasetine ocl - e a'd G ı k"" ·· d ı 
dı.kte v t> ıı ı aza romor orun e ca ~ ~an 

n sonra program esa k1 · · l · s şe ın: a a- . Tusret birkac gün evvel romorkör -
caktır. 1 • Jd - 6 · B . b h ·r . cıen ça 1qı O lıra kıymetindeki ıiemir 

a.} ram sa a 1 vı ayet bınasında zinciri dün kalafat yerinde hurdacı Ya 
bayramlasıldıktan sonra Be'-·azıt n 
da ·d· · ı ek sk .J le) - ~ara satarken vakalanmış, adlivevc ve-

nına gı ı ec , a eri teftiş ve res -1 · .1 . ı· v v J 

. 't 1 • rı mış ır. 
mı geçı yapı acak, bilahare geçit ala- · B' b" . 
Yı Taksim abı"d . ·a k l k 1 ır tramvay ır otomobıle çnptı esme gı ere çe en ko ş· 1. T '" 1 h d . . 
Yacaktır Gece ht l 'f 1 d ha ısı - une attın a ışhven vat -· mu e ı yer er e ıo · . . .v 

cg"lenccler fen 1 1 1 
' mnn Abdullahın ıdaresındckı trann·ny 

, er a av an yapı acaktır . . T k . d T.. 1 d _ . 

HAt<P ESNASINDA 
Casusluk üzerinde çevrilen yegane baKiki film ...• 

Esra::" engiz Ye meş'um cas'JS kadın 

MATMAZEL DOKTOR 
Sel6!'1kte çevrilmiı büyük Fransız filmi 

YARIN AKŞAMDAN ITIHAREN 

SDM~R sinemasında 

Baı rollerde: DiT A P ARLO - PIERRE BLANCHARD 
Y arm akşam için Jutfen yerlerinizi eneldeıı 

temin ediniz. 

Bu seneki Cumh · v t b 1 · aun a ·sım en une e ogru gıdcr -
urıye a osunun Dol.. k T k 11. .. .. d r·· K . .ıııı1•-~ mabah.- sara , d 1 k en o a ıyan onun e şo or emalm ır 

lık F ranaızca ve 
en büyllk filmi MARTHA EGGERTH'in 

SARAY KONSERi 
r ~ın a yapı ması mu ar - "d . d k" 2996 1 rerdir. ı aresın e ı numara ı otomobile 

Ş h . . d . çarpmış, gerek otomobil, gerek tram -
e .... mı ·ı.., e rcsım · · . . sergırı \'ay hasara u f!ramıştır. 

Şehremını Halkevi resim kolu uun 
saat 16 da J-falke,·indc bir resim ı;er -
gisi açmıştır. Sergide evin san'at kolu
na mensup fıza 'armın \'e Topkapı sa -
rayı miizesi ressamı Abdullah Çizge -
n·n sar~va aid tarihi resimleri te~h :r e

lstanbulda bir aylık i-ş.:ıat 
Eyn'.il ayı içinde İstanbulda 39 ev, 1 

Emsalsiz müzik ve prkılar, giizeJlik, neşeli ve zevkli bir mevzu. 
Di.ğu yıldızlar: MAX MICHEL. COLETTE DARFEUIL, PIERRE 
MAGNIER, MARSEL SIMON ve FELlKS ONDART 
Sah akşamından itibaren büyük pla olarak T 0 R K mnemasında 

d.Jmektedir. 

4 apartıman, 3 dükkan ve mağaza, 15 
diğer bina inşa edilmiştir. Aylık ra -1 t 
kamlara göre İstanbulda inşaat nisbet- l 
siz derecede çoğalmaktadır. .~ ..... •-•••••••• 

Biletler fİmdiden aatılmaktadır. Tel. 40690 _
4 
_______ ....,.. 



Yurdda spor hareketleri 
Kastamonuda lnebolu ve Abana takımlan,. Maois~da 
Balıkesir takımı birer maç yaptılar, Balıkesır, Manısa, 

Çanakkale, Aydın futbol ıampi1onası baılıyor 

Kaşta ev buhranı var 
.. kq (Hususi) - Kasabanın nüfusu 
~nden güne artmaktadır. Bu yüzden ev 

hranı başlamıştır. Memurlar yiyecek 
tedariki ve ev buhranından haklı oJ:ırak 
llk&yet etmektedirler. Şehrin yiyeceği 
etvar köylerden hayvanlarla getirildiği 
IÇin uzun türen bu nakliyatın sonunda 

Gaziantep 
ikinci tayyareyi 
Alıyor 
Gaziantep (Hususi) - Gaziantep Tay· 

yare Cemiyeti, bu yıl Gaziantebin ikinci 

tayyareyi alabilmeıi için çalışmaktadır. 
Bugüne kadar buradan Hava Kurumuna 

verilen para 154.000 lirayı bulduğuna gl). 
re daha 60UO lira teberrü edildiği ~akdir-
de ikinci Anteb tayyaresi alınmıf olacak
tır. Hava Kurumu müfettip bunu bildlrir 

bi!dirmez yeni bir faaliyete ıeçilmicz ve 
gE:ri kalan meblağın 4500 lirası da temin 

olunmuştuı. Gaziantebliler, önümüzdeki 
Cumhuriyet bayramında ikinci tayyare
lerinin, gök ermde uçuştuğunu görmek 
için Fabır&ızlanmaktadırlar. 

~er ezilmektedir. 
= t>a~ar Ola H•••n B•Y Diyor ki : 

· - Hasan Bey, oğlum geçen 
Bene sınıf ta kalmıatı. 

_ Bu sene ikmal imtıha· 
nmda muallim gene sıfır ver-

mif. 

- Bu halin sonu neye va
racak dersin? 

Ege manevralarından intıbalar 
Abdürrahmanlarda 
(B(JftaTaf& l inci .aJlfada) 

birkaç saat gördüklerim 

ye- en müsaid yer orası. 
Fakat kırmw kuvveUer kumandanlı-

f,rının karargAh kurduğu bu tepenin Tu
rusinadan farkı yok: Tırmanmakla tü
kenmek bilmiyor! 

Zirveye ilk varan, Marepl Çakmak ol
du. Bu tahammül yarışında, Mareşali ta
kibe muvaffak olabilenlerin en başında 
mütckaid General Pertev geliyordu. O
rada bulunan kumandanların en kıdem
lisi o idi. Fakat buna ratmen, tekaüde 
sevkolunmuş yaşlı bir kumandandan zl
y3de, diplomasını yeni ele almış genç bir 
sübaya ber.ziyordu. Ona: 

-- Generalim, dedim, bizi arkada bı-
raktınız. 

o, kirpikleri tozdan eörünmiyen göz-
lermden birini kırparak manidar bir ce-

Fahreddin Allaya, havada çarpışan 

tayyareleri iÖstererek i\llüyorum: 
- Bu ne cesaret Orgeneralim? Gök 

yüzünde kıyamet kopuyor. 
Değerli kumandan gülüyor: 
- Kops\All. .. Böyleai zevklidir. Bunu 

ııalonda herkes oynar. 
Saylav ve General Klzıın da ille zırvC'· 

ye tırmanmak niyetinde. Fakat hatlrlı 
gövdesini taıımaktan yorulduğu için, yu
karılara çıkmı§ bulunanlara sesleniyor: 

- Haydi hepiniz bir olup beni orayıı 
çeksenize? Hani ya? cHepimiz blrimı 
için• değil miydik? 
Klzım Dırik, Albay Şefikten, devam 

etmekte olan hava muharebesi hakkın 
mah1rnat alıyor. Albay: 

- Şu, diyor, üç tayyare mavilerın. l 
ger uç tayyare de kırmızıların ... 
Kazım Dırik, bu üçer uçcr uçan ta 

yarelerden uzaklarda tek başına dolaş ı 

bir dığer tayyareyi gösteriyor: 
- O tayyare hangi tarafın? 
- O da kırmızıların! 
- O neden harbe iştirak etmiyor? 
- O da ötekilerin harbedişlerıni fır-

!'3 t sayıp, keşif yapıyor! 
Naci Sadulla1ı 

Londra toplantısında 
F ranszzların 5 maddelik 
Teklifi müsait karşılandı 

(Baştarctfı 1 ind sayfada) 



• Sayfa SON POSTA 

1 K A D o N 1 HADiSELER 
KARŞBSONDA 

Çanta, eldiven vesairede 
yenilikler 

Soba krizi •• v• • 
gorecegımız 

Kış, üç buçuk gözlü apartıman katına 
birdenbire girdi. Teshin maddesi ola -
rak yorgandan, hırkadan gayri bir ıeyi
miz yok. Soruyorum: 

- Ne yapacağız? 
Karım: 

- Bu apartımandan çıkalım, d.iyor, bir 
kaloriferli apartıman tutalım! 

Annem de başka bir fikirde: 
- Antreye bir salanmadıra alırız, be-

nim odama da çini sobayı kurarız! 
Oğlumun da bir arzusu var: 
- Baba, sobanın önü camlı olsun. 
- Camlı mı? 
- Şey, yani, yandığı görünsün. 
Hizmetçi atılıyor: 

- Benim eski yerimde havagazı ıo -
bası vardı, kibriti çakınca yanıverirdi. 
Köşede oturmuş, kahvesini hörpilrde

ten komşu kadın akıl öğretiyor: 
- Bir kaç yüz okka kömür alın, man

galları tepeleme doldurursunuz; eel key
fim gel. 

Halam lata karışıyor: 
- Asıl sen böyle işleri bilirsin? 
- Ben mi, niye? 
- Muharrir değil misin? 

Bug-Jnün modası çanta, eldiven v~saire ı la "Jn kenilrl~rına ~ıbkı perde sa~~k.ları
gibi teferrüata, elbise kadaı eheınmıyet n~ t cnzer bh' nevı vual'ler geçı::·lıy<'f. 
vf'rmicıtir. Esvab ne kadar güzel olurs1 Bllniarı İlal:.ında yanlara veya bir ke.l\ara 
olsun .eğer çantanız, eşarpınız, eldivenle- çr lı:iu~rek yüzünüzü açabilirsiniz. Gö7e 
rıl'liz -bir ke1ime ile- üstünüzdeki elbıse- ~·:ırpan şey'erden hoşlanan kadınlar içın 

d~n 2ayri ne varsa elbi~enlze uyguıı de- !cı::;. bir fıkir olmasa gerek ... 

- Ha, öyle mi? 

* Arkadaşlar soruyorlar: 
- Kurdun mu? 
Cevap veriyorum: 
- Hayır! 

- Soban var mı? ğiJse ~ık sayılamazsınız. Yeni eld ivenler ncuıl? 
- Hayır! Bu teferruat üzerinde her mevsimde o Gundü7 ı~in gene sued veya güderidcı 

kadar çeşid!i yenilikler yapılıyor kı ht>r ... ~ pek muhtelif renklerde. Elbisenin ya 
yeni modaya uyan örnek bir eldiven. hır r::ng·rıe uygun, yahud da tamamile ona 
&üs. h!r kemer bulmak hemen hemen im· "l.d tıfr ren";tte. Siyahla kırmızı, sar~. ş~-

- Alırken dikkat et .. Bir kısmı nafile; 
hoşuna para vermiyesin! 

Evime geliyorlar: 

k4nsı,.dır. r.1b rrngi, yt>şil, blörua eldivenler kuli.1-
Hatta bu teferrüattaki yenilik~c eski 1 

- Ner~ye kuracaksın? 

- Bilmem, şu antreye istiyorum. 
n:.ıyor. 

b:r elhise)'l !On moda, dümdüz bir (rob)u Gr..ce için renkli eldivenler, baza:ı Ja 
süslü ve flk göstermek de mümkündür. l'lbis<>nin lumaşından yaptırılmış 1?ldi

- Pencereye doğru olmasın ha .• 
Hesaplıyorlar: 

Bunun içiu ı!':ter bu neviden, isters~ yenı , ·,:r.:er se•_:•Jiyor. 
yap~~ağmız elbise ile birlikte ku:!anıla
cıık tderrüatı en son ve en uygun Ş!>lc!dt 

- Üçü dörde zarbet: 
- 12! 

ırçmeye çok dikkat etmelidir. 
Sentür modaıı: 
Bu :;onbahaı en hoşa giden ııentür'Jer, 

zinrir sen~l;rlerdir. Ya gümü~ yahud da 
&!tın reıiP,:nde yaldızlı bir sıra ha1lfalar
d.rn !hare! ince bir ı:incir ... 

Bu zinci,.in uçlarına elbisenin renginde 
deri konuluyor .. tokaları da ayni deriden
dir. Hazır bulunmadığı takdirde istediği
niz renkte ısmarhyarak yaptırabilirsiniz. 

~ri krmerler çok ensizleşmiştir. Ade
ta bir koroon kalınlığında denecek ka
dar '.nt'eleri pek modadır. Bunların da 
uçhrına -zincir sentürlerin aksine.>· y:ı 

ıuı yahud da platin renginde zincırk?' 
~echiimekte ve madeni bir toka ile kul
lamlma~tadır. Renkleri elbise ile kzad 
tr şkil edectk tarzdadır. 

Çantalarda yenilik: 
z:ncir modası yalnız sentürlerde k:ıl

rrıı.ı?l'ıştır. Buna çantalarda da ço:-t rast
lı:ır.ıy•Jr 7.ındr saplı çantaların bu rnnbr 
h1'r çok :-agbet göreceği umuluyor. Bazı 
ehantrik .. nodellerde mesel& kalın bir 
zincıı e ince zincirle takılı iki ha ,ta i:\ 
çan•aya ra.rtlanıyor. Bu çantaların hep .. i 
de kü<'iik fakat muhtelif büyüklükted:r
lcr. VP. ht-r Liri ayrı bir iş için kuHanıı
ın:ık adır. 

Vual moda•ı: 
Hali baki. Ve çok çeşidli. Bazı şapka-

Yeni garnitürler: - Gene üçle zarbet. 
Dar Jrordelalardan yapılmış büy:Jk çi- - 36! 

\Ckler sade elbiseler üstünde çok hoş bir - Dört otuz altın ne "der? 
de/ti~ıklik :rapıyor. Bunlara elbisenin b.l- - 144! 
?.cın yr Jra..-ında, hazan kollarında, b-:ıu::ı - Demek oluyor ki yüz kırk dört met-
da oelinde veya göğsünde rastlanmakta· ı re mikabı .. Böyle olunca tek soba ısıt -
dır. Bezılaı·ı da eski bir modaya bem.'!r 1 maz, salona ayrı soba ister. 
şc·k.lde ince bir bağla boyuna takılma}:- Münakaşaya girişiyorlar: 

tadır. - Hayır canım ısıtır. 

Eğer -sahiai veya .yaland- inci tak- - Isıtmaz, ben bilmez miyim? 
mnktan hoş,anıyorsanız hiç durmay•nız, - Isıtır amma, boruyu dolaştırmalı .. 
derhal bunlardan birkaç diziyi birbirine - Boruyu dolaştırmanın faydası yok-
~:iker~k kalınca bir kolye yapınız. Bu tur. 
yıl ·m:jnin bu tarzı pek moda. Bılh9.:ıs1 

~.17 ah ı oplar üstünde hakikaten güzel o
l(:~ıor. 

* Sobacıya gidiyorum: 
- Ben bir apartımanda oturuyorum. 

144 metre mikabı bir yer. 
Pathcanh pilav Yerden bitme bir soba gösteriyor. Bu-

0.. · · · kl yıp bir mu" ddet sı 
1 
nu alın, kömür yakın, kalöriferli apar -nce pırıncı ayı a - . . . . . . 

cak suda bırakınız. Sonra patlıcanları u- tımanda ımışsınız zannedersınız. 
f k f k d y t ' y d - Kaç lira! a u a ograyıp yanmış zey ınyagın a . . . . . . . 
k t (250) gram pirince ta b.... - Sızın ıçın yırmı lıraya olur. 
ızar ınız. or u . . d. 

vüklükte bir patlıcan kafidir. Bır başka sobacıya gı ıyorum: 
v B' oğanı ın· c · d ğ - Ben bir apartımanda oturuyorum. 

ır ya~ s e ınce o rayınız. • . 
· ğ d b ı i · · S b' 144 metre mikabı bır yer. Zeytınya ın a pem e eşt rınız. onra lr .. .. . . 

lki d t S
• b y .. t" k - Komur sobası ıstıyorsunuz. oma e ı u soganın us une sı ınız. 

B ·1 ğ i · · · · · - Evet! 
u su ı e so anı yıce pışırınız. Be~im boyumda bir soba gösteriyor: 
Pirinci sıcak sudan çıkarınız. Patlıcan-

- Bu ı sıtır zannederim. larla bir araya karıştırınız. Soğanlı do-
- Bu mu, kaç lira? matcs suyunu üstüne döküp yavaş ateşte 
- Seksen.. Yetmiş dokuz lira dok.<>an 

pişiriniz. Domatesli su pirincin yarım 
misli fazla olmalıdır. doku:t: kuru~ deseniz olmaz. 

Bir karar vermeden dönüyorum. 
Karım karşılıyor : 

CÖNÜL İSLERİ . 
- Gene sallana sallana geldin? 
- Şu kadar senelik karımsın, benin1 

s:lllana sallana yürüdüğümü şimdi mi 
görüyorsun, ben yürürken daima iki ta
rafa sallanırım. 

Bu kızdan ayrılmalı 

Bence imkansız 
Evet bir erkek okuyucum böyle söy~ 

lüyor: 
- Bu kızdan ayrılmak bence imkan

sız, diyor. Fakat mektubunu okuyup 
bitirdikten sonra ben de: 

- Bu kızla evlenmen mümkün de .. 
ğil. diyorum. 

* Mektubu yollıyan okuyucum cAkça-
da~. da oturuyor. Gençtir. Tahsilim f;ız 
la ileriye götürmeden hayata atılmış
tır. Şimdı ayda 50 lira kazanmaktadır. 
Fakat kendisini serbest telAkki etme
yiniz: Sıkı sıkıya ailesine bağlıdır. Bu
günkü kazancını da onun sayesinde tc· 
min etmektedir. 

Bu okuyucum geçenlerde bir köye 
gitmiş, orada bir Çerkes kızı ile tanış
mış, konuşup sevişmiş, evlenmek ar-

zu~unda Fakat ailesi razı değil. Bu 
muhale! eti dinlememesi ise imkan ha- 1 
ricinde, zıra her §eyi kaybetmek tehli
kesi vardır. O halde: 

- Bu kızla evlenmek mümkün de
ğildir, diyorum. 

Çaresiz vazgeçeceksin. Senin için ih
tiyar edilecek tek bir yol vardır. O da 
ailenin tensib edeceği kızı almak, onu 
beğenmediğin takdirde de her hangi 
bir bahane ile evlenmeyi uzak bir ati
ye atmaktır. 

Hayat serbestisi ancak geçim ser
ber.tisi lJe mümkündür. Evlenmek 
de ancak o zaman düşünülecek şeydir. 

* Süleyınaniyede Bayan· C. D. ye: 
Atalar sözüdür, çocuk rızkı ile bir

likte gelir. Endişeye kapılmayınız. Fa
kat sıkıntıya düşmemenin tedbirleri
ni de şiindiden almak lazım. 

TEYZE 

- Öyle değil, hani soba .. 
-!!!!!! 
- Bizi soğuktan donduracak mısın? 
MünasebPtsiz bir misafir var .. Atılıyor: 
- Ay SC\l"U şimdi, belki parası yok. 
Kafam kluyor, şeytan diyor ki: 
·- Aç cüzdanını da şu elli liralığı gös

tPr 
Sokağa fırlıyorum. Bir arkadaşım ko -

lumdan yakalıyor. 
# - Yahu sende bir şaşkınlık var? 

Cevap veriyorum: 
- Var ya, kriz geçiriyorum, kriz ... 
- Ne oldun, ne krizi geçiriyorsun? 

. - Soba krizi! 
1smet Hul'llsi 

Akyazıda sünnet düğiinil 

Akyazıda Çocuk Esirgeme Kurumu bir sün
net düğünü tertip etmiş, 28 çocuk sünntt et
tlrllınlştlr. Bu 28 çocuğa elbise de verllmlg
tlr. Adapazan Halkevı bandosu dillünde 
muhtelU havalal' çalarak cocuklan ellendir
ml§tlr. 

ltalyan filmciliği canlanıyor 

Mussolini bir sinema 
kumpanyası teşkil etti 

Bu iş için oğlu Vtttorto Muııolinl, 16 eglllldell 
beri Amerllıada bulunuyor 

1 

aft güzel ltcdyan vıldızlanndan ~nna Valertb . 

Az zaman evvel Amerikada lntip.r et- ı lunanlar fUlllardır: İtalyanın Amer~ 
mekte olan New York Herald Tribun• ıefirl kebiri Suvitch, prodüktör Hal ~t 
gazetesi ıu malumatı verdi: ach, Del Papa ve Floransa şehrinin faŞt5 

·-··-. ğl v·tt . bir in te§killtı reısi. • 
cMussolı::.ı.unın o u ı ono ı ema B V'tt i M linin. reisi bulundu~ 

.. d.. .. ld 1 B t . ı or o .. ıaso ın -.1 
lrumpanyac;ı mu uru o u. • u gaze et cD 
Romada İtalvan propaganda filmleri knmpwyanın ıeriki bulunan Hal ~oa 1J 
yapmak Ü.7.er; büyük bir kumpanya ku- (Metro Golwyn Mayer) firmasının es 
rulduğunu ve Musso1ininin oğlu Vittorio- prodüktörüdür. 
mın Amerikanın meşhur prodüktörlerin- ---------
den Hal Roach ile birlikte Hollywood'a 
gitmek üzere olduğunu bildirdi New -
York Herald Tribune'ün vermif oldulu 
haber tamamile teeyyüd eyledi. 

Kuınpanya bizzat Mussolini tarafından 
t"sis edilmiştir. Kumpanya İtalyayı ec
nebi memleketlerine tanıttırmak için 
filmler çevfrecektir. 

Bu kuınpanyanın çevirecek olduğu ilk 
Wm meşhur musikişinas Verdi'nin en 
biiyük ese"i olan Rigoletto'dur. Kumpan· 
yaya R. A. M. ismi verilmiştir. (Roach 
and Mus~olini). Sermayesi ıimdilik 
120.000.000 lirettir. 

Mukavele .Roma, da tanzim edilmiştir. 
Ve söylenldiğine göre bizzat Mussolin1 
tarafından kaleme alınmıştır. 

Filhakika, Vittorio Mussolini 16 eylUJ. 
~arihinde Napoliden hareket eden cRex> 
Transatlan:iğ;ne binerek Nevyorku mü· 
tevecdhe;ı ~ıoJa çıktı. 23 eylCılde Nevyor
ka vasıl ol.ın B. Vittorio ertesi günü tay
yare ile Hollywood'a gitti. 

Vittorio Mussolininin refakatinde bu-
_..,.. ___ -·---- -----

1,000,000 lira = bir film 
1898 senesinde Fransız askerleri garbt 

Sudanda kfiln Fachoda şehrini zaptetmiş
lerdi. Fakat bilahare İngilizlerin tazyiki 
üzerine bu şehri kendilerine bırakmış

lardı. İngilizlerle çok derin dost olmala· 
rına rağmen Fransızlar bu .ıcıyı unuta
rnamışlardır. 

Şimdi Fransız stüdyolarından biri 
cFachoda. adında büyük bir tariht ve 
askeri film çevirmek üzere hazırlıklara 
girişmiştir. 

Bu filmi yapmak için ayrılan sermaye 
tam bir milyon Türk lirasıdır. Film böy
le çevrilir! * Güzel sinema yıldızı Myrna Loy 
meşhur san'atkar William Powell ile bir
likte cBüyük aşk• adında bir film çe\'i
recektir. Film M . G. M. nindir. * Meşhur san'atkar Wallace Beery A
merikada cBad man of Brimstone> adın
da büyük bir film çevirmektedir. Filmin 
harici manzaraları Utah'ta çekilecektir. 

Bu harici manzaraların çekilmesi için 
50 san'atkar; 40 teknisyenden mürekkeb 
bir heyet yola çıkmıştır. Heyetin birlikte 
!aşıdığı m~lzemenin sıkleti 200.000 kilo
dur. 

• A /kazar. sineması.: 

- Ölüm gölgesi 

J!üm gö!gesi filminden bir sa1ıne 

Oynıyanlar: Bruce Cabot, Joseph Co~ 
lıea Margaret Lindsay. . 

Çok zengin bir adam olan Aron L<>~d 
pier ile kızı Lorraine ve oğullan pa•fl 
ve Stefen tehdid mektubları alırlar ..• tJ 

Eski bir gazeteci olan Ernie tahk.ı.a 
koyulur. 

111· 
Bir gec~ Aran Lompier meçhul ada lil 

lsu tarafından öldürülür. Az sonra (iğ t 
Stefen'i dah: zehirliyerek öldilrürl~: 
D:ıvi:.l dahi katledilir. Öldürüldüğü il·~ 
şam David'm Ernie'ye telefon ettiği :~ 
bit edilir. 

· k 1 L · ·ı · ·n avı>" Ernıe; nıa tu ompıer aı esını 

katı Baskomb'dan şüphelenmektedir. 

Ailenin henüz öldürülmemiş olan efr~ 
dından Loıra.ne'in de er geç öldüriileC ~ 
ğini bilen Ernie bir balo vermeği ve .~:ı :.if• 
va Lorraine'i davet cylemeği dilş\l11 Jt• 
İ~ıkrince katil baloya muhakkak ge1ecı.: 
tir ve yakalanacaktır. 

. ı· 

İşler Ernir'nin tahmin eylediği 81h
1 ~l· 

kar. Fakat kr.tilin avukat Baskornb ıtel• 
mayıp bir gazete müdürü olan :ıvrac ·e11 
vic olduğu anlaşılır ve kızı öldürıne~il 
yakalanır. Katil itirafatta bulunur. E 
de Lorraine ile evlenir ... 
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Haremağasınm Habralan 
Yazan : Ziya Şakir 

Herkes Ali Suavi efendinin bir medreseye ,müderris 
tayin olunmasını beklerken o frtnk mektebi denilen 

Mekhtbi Sultani'ye müdür yapılıvermişti 

Paris'de Arago caddesinde küçük bir Ali Suavi efendi, ı.tanbula gelcllği. 
dükkanın köşesinde bir taş basma tabı nin ertesi günü, (Vakit) gazetesinde ve 
makinesi kiralamıştı. Burada (Ulfun) diğer gazetelerde nepiyata başlam~tı. 
isminde bir mecmua çlkarmıya başla- EfkArı uınumiyede hoşa gidecek ,siya· 
mıştı. Çıkardığı bu mecmuaları gizlice si makaleler yazıyordn. 
istanbula, Mısıra, S\lliyeye yolluyor; Aradan, birkaç giin geçınifti. Tam, 
bunlardan aldığı para ile sıkıntılı bir teşrinievvel ayının 29 tmCU cuma günü 
hayat geçiriyordu. Ayuofya cami.inde cereyan eden tuhaf 

Aradan çok geçmed~ Yeni Osman- bir hadise, Ali Suavi efendiyi İstanoo
Iılar Cemiyeti ile arası açılmıştı. Cemi- lun avam tabak.ası ile de temasa getir
yet erkanı, bu ~kın ruhlu adamı istis· mifU. 
kale başlamışlardı. Bunwt. üzerine Ali o gün, cuma namazında cami son 
Suo.vi efendi, Parisie tutunamamış, derecede kalabalıktı. Namazın sonlan
Londraya nakletmiye mecbur kalmış- na doğru, ilk saflar arasında fısıltı ile 
tı. Ve orada, mfuıtemlekelerin birinden bir münakap bqlaımıftı: 
~enü~ gelmiş olan genç bir. İ~giliz ka- _ Şu koca aank1ı zat, Ali Suavi e-
oını ıle tanışarak onunla nıkahlanımş- f eli d •. 

1 
mi' 

t en egı ••. 
J. 

Kadının, küçük bir serveti vardı. Ali - Evet, odur. 
- Değil· clir. Suavi efendi bununla ufak bir matbaa 

yapmıştı. Ulfun mecmuasını burada da - Sorarız. 
çıkarmıya başlamıştı. Fakat mecmua, - Aman.. eğer~ iJe; rica edelim de 
ziyan ediyordu. Londra gibi bir yerde, bize bir vaz versin. 
geçinmek güçleşiyordu. Namaz biter bitmez, derhal o koca 

Bu Sırada. AbdüJaziz hal'edllmi.ş, ye- sarıklının etrafını ~lar: 
rine Sultan Murad geçmişti. Ali Suavi - Efendim!.. Ziti fazılaneleri, Ali 
efendi, esasen Abdülflziz hükfunetine Suavi efendisiniz değil mi?. 
muhalif olduğu için, saltanat tebeddül Diye sormuşlardı. 
eder etmez, o da derhal mecmuasının 
mesleğıni değiştirmişti. Artık, Abdülfı- - Evet. 
ziz devrinin istibdad ft suiistimalle- Cevabını alınca, büyük bir memnu· 
rinden bahsederek, yeni devrin ricali- niyet duymuşlar; viz etmesi için rica
ne, hürriyet ve meşrutiyet lehinde ~v- ya başlamışlar, hemen (topkandil) in 
siyelere girişmişti. altına bir sedefli rahle ile damesko bir 
Başta Mitat paşa olmak üzere bütün minder sürüklemişler; Ali Suavi efen

rneşrutiyet taraftarları, bu neşriyatı dinin koltuğuna girip oraya götürmüş· 
takdir etmişler; halk arasında propa- ler; yüksek minderin üstüne oturtmuş
ganda yapılması için, (Ulfi.nı mecmua· lardı. 

sı) run fstanbula ve bütün Osmanlı iil- Ali Suavi efendinin vh edeceği, yıl
kesine serbestce duhulüne izin vermiş- dırım sür'atile halk arasında yayılmış
lerd ·. tı.. Bütün cami halla, derhal oraya top-

Artık Ali Suavi efendinin mecmua- lanmıştı. Bu halden heyecan içinde ka
sı, serbestce istanbula giriy<>r, ve mü- lan Ali Suavi efen.dl: 
nevverler tarafından okunuyordu. Ve 
bu ateşli gazetecinin ismi, yavaş yavaş 
her tarafa yayılıyordu. 
Kısa bir zaman sonra, saltanat bir da

ha tebeddül etmişti. Hükümdarlık ma
kamına, Abdülhamid gelmişti. 

Ali Suavi efendi de neşriyatını der
hal kuvvetlendirmişti. Balkan hAdise
leri ve Sırbistan muharebeleri dolayı
sile bazı Avrupa gazeteleri tarafından 
Osm nlı hükCimeti aleyhinde yazılan 
yazılan red ve tekzib edecek surette 
neşriyata girişmişti. 

Aynı zamanda, mecmuasına ingili1.ce 
bir kısım da ilave etmişti. Ve bu kısım
da da Osmanlı hükumetini haklı gös
terecek yazılar yazarak, bunları oku
yan İngilizlerin fikirlerinde Türklerin 
lehine bir cereyan husule getirmişti. 

Ali Suavi efend nin bu neşriyatı Mi
tat paşanın daha ziyade nazan dikkati
ni ce bederek, Abdülhamide şu hususi 
aıizayı göndermişti: 

«Devlet ve milletin hukuk ve menfa· 
atine dokunan müfteri yata ~ ha -
kayiki ahvali neşrile hukuku devlet ve 
milleti vikaye hakkındaki rnesat 'akı
o.sı, hamiyeti milliyesini gösterir delail
den olan, Ali Suavi efendinin neşriya
tından daha şümullü bir surette istifa· 
de edilmek üzere, De.naadete avdetine 
müsaade buyurulması ... • 

Abdülhamid, hiç tereddüd etmeden, 
Ali Suavi efendinin İatanbula gelmesi
ni irade etmişti. Ve geldiği zaman da 
huzuruna kabul ederek, bir saat ka
dar görüşmüş; kendi.sinden Avrupa mat 
buatı ve İngiliz efkarı u.mumiyesi hak
kında birçok şeyler öğrenmişti. 

cCenabıhak, bir kavmi bozmaz. An
cak o kavim, hava w hevese tabi ola
rak kendi kendini bozar.• 

Mealinde (Hadisi Şerif) i tefsir ile 
vw başlamıştl. İılimiyetin hAli hazın 
nı, İslam aleminin, derin bir uykuya 
daldığını, (ülakı Ramide) nin bozul
mıya başladığu_ıı, vuiyetin ıslahı için 
artık uyanılmasını anlatmıştı. 

Softaların, (cennet vadleri) ve (ce
hennem tehdidleri) :tııe dolu tatsız viz-
1.anna nazaran Ali Suavi efendinin vazı 
çok canlı ve hararetli geçmişti. Bu ye
ni tekildeki vizdan büyük bir zevk du
yan halkın kalbinde, Ali Suavi efendi
ye karşı büyük bir sempati husule gel
mi.şU. İşte bugünden itibaren, artık ma 
zatın ismi, halkın ıilminde yerleşmiş
ti. 

Herkes, Awupadan gelen bu (ala!· 
ranga hoca) nm büyük medreselerden 
.birine müderris tayin edilerek, ( ceva
mii şerife) de vaz ve nasihat ile meşgul 
olacağını zannetmişti. Fakat, günün bi
rinde işitilen bir haber, herkesi hay
retlere gar:k:eyl~U. Çünkü Ali Suavi 
efendi, -birçok mütausıblar tarafından 
{Frenk mektebi) denilen- (Mektebi 
Sultani) ye müdür tayin edilmiş, İngi
liz refikasile mektebe yerleşmişti. Şu
nu da ilave etmek liıtmdır ki; Ali Sua
vi efendiye bu mühim mevkii temin 
eden, bizzat Mitat pqa idi. 

Ali Suavi efendi, artık ciddi bir su
rette faaliyete atılınq; hem mektebin· 
de ve hem de gazetelerde çalışmıya baş
lamıştı. 

(Arkalı var) 

Baş, diş, nezle, grip, romattzma ve bitin atrııa. 
ruıızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe almabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

.'ao11 •oswa: . 

..... Memleket meseleleri 
N8f'ı hayati iyi gOrmek (Baıtarafı ı inci .al/fa.da) te getirenler, bunu büyütenler, ~~ 

alametidir ~ülUm meaeı.mcten b&bletmelerin• ve- profesörlerdir ve bu l!a eebebsi.z değıl"" 
sile vermiı okhtlar. Sebeb §Udur: Derdlerine deva anyan 

A t f • le 0 e • Mealekdqlanm arasında tetkik f'dil- takım hastalar var ki bunlar, ya d~ 
da A....ı ~ melde olan bir m~le nr: Ecnebi profe- sıtlığın ve yihut deva §eklindeki 0Y~ 
im.rculJ. ım't&ltıyor: sörler vazifelerini iyi ifa ediyorlar mı? manın neticesi altında bir hayli ınü (}) 

-Muw.ffak cMa- etmiymiar mı? Bu h\IB\dta bir. arkada- kıvrandıktan sonra, bütün derdliler 
cM mıaıe•? ~ acele oldujunu zannettiğim >ir hü- bir de ecnebi profesörüne baş wru~ 

Nef'.. mhh:-t w küm verdi: Etmiyorlar, dedi. Meslekda- lar. Bu, onlar için ya bir şifa, yahut 
bayatı iyi g6rmek §ım, buna bafbca sebeb olmak üzere de bir ruh ihtiyacıdır. Bir taraftan zeni' 
alAı:ıwödlr. H.,... profeö-Jerln, hariçte if yapmıya çalıt- ler, nezlelerini tedavi ettirmek için ~ 
am meeenJarma tıklarmı ve, bu arada bilhassa tıb profe- men Viyanaya koşsunlar, Karlsbad. Vı 
fazla 7W venıw- ı:örlertnhı, mukavelelerince caiz olan ve saire vesaire, kür yapan Türk ~ 
mekle tabetli » konstUtation namı altında, doktorluk ginlerlle dolsun da, derdine deva arır· 

nket edilmif .,. ımnaf:fati,.te 91&r a- yapmakta olduklarını gösteriyor. orta halli, veya 1akir bir Türk Türk11' 
phmf oim. Diğer bir art.adaşım, kendi müphede- de bulunan bir ecnebı mütehassısı ile rtl 

..w lerine .,. yaptılı tetkiklere dayanarak, den dolayı bir konsültasyon yapaın.~ 
Her Ş8J8 rağmeı 18Ş'esini bu :f.tkre iştirak etmedflinf söyledi Ben Sıhhat meselesi, içinde didindiğilniZ 

b• ba de ı. 1aahse bqka bir taraftan bakaca- ıhtiraslı hayatın ilk ve son meselesi~ . muhafaza eden &r Jln ğıın. Eğer aramızda bir ihtisas varsa, eğer rJ 
Faıo.te B. YuJca.. * ihtısas bir derde deva olacaksa. h8 9' 

nma naZt fU.: 'Onivenltenhı henüz pek çok ebikleri akıl, hangi kanun, hangi mantık ve:;; 
. - Bunda. IOM'CI var. Eter bana 10rulura, bu kmurlarm hangi mukavele beni bundan men _. 
mutxıftaJc olaal1c en sommcuau ea:ıebi profesörlerin ırada hakkını haiz olabilir? Hayat ve fifa tll 
tnııtı"'1 mada konl(Wuyonlara gitmeleridir. tiyacı karşısında mahkfun canilere ~ 
Fel!ketıer her· Hattt, bir adım daha ileri giderek diye- hürriyet veren kanunlar bir tarafta ' 

keste milani dere. bilirim kf Uninnritenm m büyük kusu- rurken ıifa arayan bir hastanın bir 
eede tesir yapmaz. ru, ecnel:ıi protSrleri dolctorluktaa me- ti.sastan istifade etmesini menetmıye ~ 
Her ,eye r~ nedip te Nrk profeıöderini menetme- razı olabilir? Bizim profesörlerin ~ 
De§'esinl muhaCa- meıddılrt ve meslek haklan hak ta benim bak f 
a etmekle muva1- Fikrimi açıkça izah edeyim: Ecnebi onun hakkı ve ötekinin, hepimtzfn h• 
fakiyet yollarını 8Ç!D1f olur. Da tipe di profuörl.erinin hariçte doktorluk yap- ve flfa haklarımız hak değil midir? 
bu yakıpr. malarmm mmecmmesi, bir Univenite * 

profeeöriinün hariçte herhangi bir işle Hakikatte Üniversite profes6rle~ 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

İsim • • • • • • • • 
Adre. • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotogn.f tabllll lçlD bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilme.si prttır. 

meşgul olma11t>m caiz bulunmamasın- dıpnda tş yapmaları meselesi hiç h~~ 
dan ileri gel.mq. yani Üniversitenin yük- dilmemiş bir derd olarak öylece duruY; 
sek menfaatler:b:ıin telkininden doğmuş bu derdi halletmek lhımdır; ancak, 
de!;tild.ir. Eğer bayle oluydı, bu memnui- derd, tıb profesörlerimizin şurada ~ 
yet sade ecnebi profesörlere tatbik edil- da telkin etmekte olduklan gibi, Y " 
me~, bütün profesörlere şamil bir kaid.e ecnebi profesörlerin muk~veletertı;-i tı4' 
haline konulurdu. Hakikat şudur ki, bı- daha gözden geçirmek şeklinde değil,~ 
zim Tıb Fakültemizin profesörleri, ecne- tün profesörlerin çalışma işlerini ) 
bi proleOOrlerin gelip memleketteki fÖh- bir nizama koymak ve profesörleri ~ 
retleri ıölgede bırakırlar, diye korkmuş- versiteye sımsıkı bağlamak tarzında.··• 
lar ve Darülfünunun büyük bir balta a- ledilebıur. Üniversite, Türk milletw' 

-----~--·=----·----- meliyatı geçirdiği sırada Tıb FaldlUesi- kaf.asıdır; Türk milletinin düşQnen ~ 
Çandarlıcl& dabit hastalıll ı tı O' 

Bergama <Hu.sual) _ Çandartı nahiyestn- nin ecnebi profesöre muhtaç olmadığını fası orada, duyan kalbi orada, ada ~f 
de ve köylerinde sığırlarda dal&k bastablı söyliyerek bunlarin getirilmelerine şid- rada, icad dehası orada, bütün te 
fıkmı§tır. Baytarlık dairesi buralan:lan dip- detle muhalefet etm~lerdL Onların mu- orada ve nihayet hayatı ve şifası ol"~ 
n hayvan çıkanlııwmlı ctmdlllk yasak eı- halefetlerini yenmek için ecnebi pro!e- toplanmıştır. Orada profesör olmak o ~ 
~..-... ıır...:. __ ...___________ sörlerin memlekette doktorluk yapmala- dar büyük bir şereftir ki hiç kimSe, 1' 

H A rma mftsande edllmcmiftir. Bu suretle §'erefin büyüklüğünü yaptırmayı ga., 

TIRAŞ BIÇAGI 
ve 

PASLANMAZ 

~ •lHl•IMl• 4 
~ 

yerll mah, ecnebi mala karşı himaye e~- edindiği apartımanlann bu~kl\lğii o'ı1 
mi§ olduk! yüksekliği ile ölçmek hakkını batı 

Bir profesörft.n Univerai tede aı.anıi maz. 

mahsul vermesi için hariçte~ yapmama- Universite ve bilhassa Tıb FakiilıJı 
s1 lazımsa - ki ben bu fikirdeyim - bütün bu bakımdan gayet kat't bir ıslaha-~~ 
Universite profesörlerin.hl hariçte - kon- taçtır. Profesörlerin ihtısaslannı ~ 
sü.ltasyon müstesna - doktorluk etmeme- kabil olduğu kadar mebzuliyctler a~ 
leri icab eylerdi. Neden dolayı bu it ecne- decek bir te§kflat ile profesörü hariç ~ 
bi profesöre menedilsin de, Türk profe- bütün gelir ve kazanç arzularından~ .. 
sörüne edilmabı 1 slırette menedecek bir nizam koyın~ " 
· Bir zamandanberi ecnebi tıb profesör- zımdır. 
leriniıı yapt~ konsültuyonl~rdan v~ Fakat, Üniversitenhı derdi bUfl~ 
yahut konsultuyon şeklindeki tedavı ibaret değildir. Bu miiesscse hilA der" 
doktorluklanııdan dolayı bfiyük bir §ika- lidir ve için için yanıp duruyor! 
yet dalgası dolafıyor. Bu. dalgayı hareke- Muhittin Birut' . -.... _.. ___ .. , ..._........ ' 

lstanbulda 17 :Yıldan berı 
böfle yağmur yağmadı 

Beş gün evvel başbyan yağmur dün müş, telefon ve radyo telleri kopoıııi~ 
sabah ta devam etmiş, öğle üzeri dinmiş. Karadenizde fırtına bütün ştdde 4' 
ve ak§ama doğru tekrar serpinti halinde devam etmektedir. Bu yüzden 15 :ıcs S" 
fasıla ile başlamıştır. Hava yava~ yavaş vapur Büyükderede demirlemiı -vt 
soğumaktadır. Dün barometre 760 mili- ğazdan d~rı çıkamamıştır. ; 
metre, hararet derecesi de (Q) olarak tes- Evvelki gün Bartın postasını ya~ 
bit edilmiştir. iizere limandan kalkan Deniz Yallı t1' 

17 yıldanberi görülmedik bir hal Mersin vapuru da yoluna devam ed 
Rasathaneden verilen malfunata göre miş ve dü?l sabah limana dörunüftil!· ~ 

hu ayın 11 inci pazartesi gününden dün Karadenizde bulunan vapurlar dl 
:;abaha kadar İstanbula 130 milimetre kelelere sığınmşılardır. ~ 
yağmur yağmışbr. Bu vuiyet 17 seneden- Fırtınalarda evvelce yazdığıınıs ·ti 
beri htanbulda ilk defa görülmektedir. !ardan başka, gerek limanda, gerek cı ..u' 
1920 senesinin tefrinievvelinfn birinden sahillerde bazı yelkenliler ve P~ 
tonuna kadar .t.tanbula yağan yağmur batnuştır. Alakadar makamlar buP; ... 
mikdan 75 milimetredir. Halbuki he se- de batan vesaitin hüviyetini usbl ~ 
ne be§ gün içinde yağan yağmur 130 mi- mektedir. Kavak civarında kaya~ 
Hmetreyi bulmuştur. p:ıra.k batan İamail kaptanın 1 , 

Normal olmıran bu yalmur toprağın nin boğulan dört mürettebatınJ11 
rütubetini temin edecelf için bu yıl eki- leri henüz bulunamaWJtır. ~ 
lecek mahsulün daha kuvvetli ve bere- Havaların daha bir müddet kapa)ı 
ketli olacağı tahmin edilmektedir. yağışlı geçmesi muhtemeldir. 

Yağmurun zararlan Türkan vapunmun vazi1ed ~ 
Yağmurun tesirile Davudpaşada De- Geçenki fırtınada Mudanya ci ~ 

ğirmen sokağında Pembenin 21 nwna- karaya oturan Türkan vapurun~ ~ 
ralı evinin çatısı çökınfiJ. Kasımpqa ve nlması için Gemi Kurtarma Şır:ke~ 
Baruthane cihetindeki bir kısım evleri Hora tahlisiye vapuru kaza :ınal1 1~ 
de su basmıştır. LAlell caddesinin birkaç gitmiştir. Gemi batmaması iç.in bıl (J' 
yeri ile Topkapt. yokufwıun mühim bir duğu mevkide tahkim edilmektedb'· pi; 
kısnu ç(Skmüştilr. minin iki yarası vardır. Müsade'file 4i; 

KuştüyU gil>l hllfif ve zevk lle traf Evvelki geceki şiddetn fırtına da oe- desi henüz mukavemet ettiğinden <Af t 
olması için b 1 ~- Ha~BlP" hirde epeyce tahribat yapmıştır. Fırtına- am ar anna su gcçmemi~.ır. 

H A S A N T 1 R A Ş nın teslrile tehrln bitçok semtlerinde çıldığı zaman geminin çekilmesi 
BıçaAJ ile kabildir.. 10 adedi 80 ktırUfa evlerin camlan kırı1nul. kiremidler düş- sine başlanacaktır. 
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• - Şimdi benden 
..ıe istiyorsunuz? 
L._~ İhsanın mev .. 
-.ufıyetinin devamı -
~· Onun suçlu al-

dığını meydana 
çıkann kiki arnanızı... Ha 

katil bulunun • 
C?aya kadar hapisha
nede kalsın! 

1 
- Kendisini ya

ban yere itirafta 
uluıunaya . . 

teşvik ettını· . :ız mı z. 
- Evet. 
- Sebeb? 

1 
:- Onu kurtarmak 

çın_ 

rı.d- Mavi gözlüklü 
arnın elinden mi? 
- Mavi göz!üklü 

adarnın elinden. 

dl:!::- Fena bir bulu\ 
en g~l .. Hapishaneyi 

rn.ın yer olarak 
ıeçtiniz? 

.ı·- Öyle değil mi-

eSoıı Potta. am lalata rawu: D 

IEV Al~ilJE .sın. TAMN 
J'tW' CEVAD 
Ul· FEHlll 

Posta,, nın 

HAYDUT 
Çeviren: Faik BercmtJn 

Tapu m~muru, Gleb Gavrilovitç, istas-J - Hi~t bana bak! Burada tehlike yok 
yona geldı. İstasyonda gideceği yere otuz dedin de canını sıkıldı. Halbuki ben ma
kırk ver&t .yapacaktı. Bu yolu,. ~aba~ı ı cerayı sev~ri~. Hele haydudlarla çarp.§• 
tarhot değilse ve atlar kuvvetli ıse bır mayı .. sen benım böyle cılız ve sıska olu. 
saatten evvel alabilirdi. şuma bakma! Bir öküz kadar kuvvetli
İstasyondan çıkarken kapıda jandar- yim. Bir defasında üç haydud yol d . umu 

maya aor u: k~stilerdi Üzerlerine öyle bir saldırdım, 
- Rira ederim, bir posta arabası ne.re- k, he " bir tanesini bir yumrukta g..!be.rt-

de bulabilil'im? t:m .. Diğer ikisi ise Sibiryaya sürüldi1lcr. 
- Araba mı? Burada posta arabası de- Scnın gibi biı· iıi adamı bir tek elle yere 

lil bir köpek bile bulunmaz. Nereye g.- devirebilirım. 
decektiniz? Klim, nıüştcı isine doğru dondu ve yü ... 

- Diyevkino'ya.. General Kohotov'un ztinü bun .. ~turarnk hayvana saglam bili 
maliklnesine.. kamçı ind rdi Tapu memuru sozünc de-

- Şu halde istasyonun arka tarafına vam etti: 
geçin, beliti bir köylü arabasına rastlıya- - E'I: et, do tum, hiç kimse benim eli-
bllirainiz. me duşmcsin. Hele haydudlar. bütün 

Tapu memuru içini çekerek gösterilen mahkeme reisleı ile büttln jandarma ku
yere yollandı. Uzun araştırmalardan son- mandanlarını tanırım. Ben işimi bilirim 
ra yüzü çiçek bozugu, ürkek, ayağı çarık- hele.·· 
lı bir arabt.cı bulabildi Gavrilovitç ara- Gavrilo\ itC' sözünü bitirmeden ba:tırdı: 
baya bakar;k kaşlarını çattı: - Uey, dur, dur! Beni nereye götürü-

- Amma da külüstür arabaymış .. ne yorsun? 
önll belli ne ardı.. . - Görnıilyor musun, koruya doğru gi-

Arabacı cevab verdi: dıyoruz! 
- Önünü arkasını uzun boylu aramağa Tapu memuru kendi kendine düşündü: 

"'ır? Bu . · vazıyette en ernin yer"' lkiftci ıiyaretçi !'renköytltıdeki 1W11ete g6rdii0ümii:ı Na.zcın "4mmın. hcıla11'0. Gülterdl 

2

i - Doğru ... Fakat ~nden istediğini- te yanyacak başka ip ucu elde edebilir- - Evet, hiçbir yere çılanıya niyetim 

ne hacet.. beygirin kıç tarafına olan yer cÖyle ya, b:.ı bir koru .. korkacak ne var? 
arabanın önü, zatifllinizin oturacağı yer En~işelendigimi sczdirmcmeliyim; ama 
de arkasıdır. hl'rıf kork~ogumu çaktı ... Niçin ikide bir• 

Beygir genç olmasına rağmen zayıf ve de bana dönu) or. Her halde bir plan lm
çel.imsizdi. Arabacı yerine atlayıp zayıf ~Y0:··. deır.m araba güçlükle gidiyordu .• 
beygire bir kamçı salladıysa da beygir o- şımdı ıse clbrt nala .. > 

l'llaalesef yapamıyacağım. siniz. Her halde ben bu mevzuda yapı- yok. Eier fevkalAde bir hal zuhur eder 
- Niçin? ıacak bir isticvabı enteresan bulmuyo- de çıkmıya mecbur kalırsam size tele-

ralı olmadı. İkinci kamçıda araba titredi, - Ay, K!ım, beygiri niye bu kadar ko~-
üçüncüsünde .ullandı ve dördüncüde te- turuyorsun? 
kerlekler döndü. - Ben koşturmuyorum, kendisi gld;-

"e; .. ~eç kaldınız. İhsan Bey biraz ev· rum. Müsaadenizle gideceğim. Serko- fonla tl.aber veririm. 
kar ~tıcvab edildi ve Kevser Hanımın miser osmm bey, bana varacağınız ne- Müddeiumumi muavini ile serkomi-

ılı olmadığı meydma çıktı. ser, mühendis İhsanın ıs· licvabına de-

E 
ticeyi telefonla bildirmek zahmetinde 

- yvah mahvolduk. bulunur musunuz! vam et:miye karar verdiler. Müddeiu-

t l 
- Hayır üzülmeyiniz! Onun haya- muml muavini maznunu getirtmek Ü· 

Tapu memuru kuvveUe sarsılmağa baş- yor .. demedim mi, hızını bir alırsa kimse 
ladı. ArabacJ bu mütbi~ &arsıntıya ~hşık durduramaz artık, diye ... 

.nı b Serkomiser sordu n . en tekeffül ediyorum. Yalnız ba· zere zile basarken biz de çıktık. 
-~ ızahat vermeniz lazım. Yürüyece- - Evde misiniz! (Arkan Nr) 

olduiU için sesini çıkarmıyordu. Gleb da· - Sen mııhsus koşturuyorsun!. Gör-
yanamıyarak sordu: rnüyor degı!im .. bu kadar sür'atle gide-

tun Yolu kısaltmak için size soracağım 
ıı sualler var. 
- Emrediniz, derhal. 

d - Hayw, burada olmaz. Bugüne ka
ar nerede gizleniyordunuz? 

8 
- Kevserle beraber sütninemin Ak

~r~Ydaki evinde idik. Haseki basta
Slne giderken 82 numara ... 
- Ya İhsan bey? 

la - O da bir arkadaşının evinde sak-
nıyordu. 

11 
-:- Hayır, hayır; bunların hiçbiri mü

aa asıb değil. Daha iyisi bana geliniz. İh 
6Q n bey yarım saat, nihayet bir saat 
ıi:::a tahliye edilecek sanırım. Kendi
Ü 1 ~urada bekleyiniz! Bera~r çıkın . 

2
.ç dört saat bir arada mesela bir ga-
JnOd . , il 

en b a vakıt geçirin. Sonra saat on e 
"' Uçuk arasında bir otomobile atla
., ın ve M ı· İ .. anı açkadaki apartımana ge m. yı 

b
. a~ınız ya, bu üç dört saat zarfında 
ırbıri · lel'<l nızden ayrılmıyacak, tenha. yer-

1 
e gezrniyecek sonra doğru bana ge

eceksi · ' k dar be . nız: Dava neticelenincey~ _a • 
Ve~ mı8afirim olursunuz. Sukuneti 
b· ihtiyatı elden bırakmayın. Korkacak 

fır şey yok. Şimdilik Allahaısınarladık 
e endiJn 
Rıd . d. 

B van Sadullah başile se18m ver 1
• 

lı ~a de kendisini taklid etti~: Sa~ saç
ını dını .o~ada bırakarak .. m~.ddeıumu-

rnuavmınin odasına donduk. 
d ~ıdvan Sadullah serkomiser ile müd
~~urnurni muavinine kendisini dışarı 

R1rtan kadının Nazan hanım olduğu
nu söyıec1· 1. 

~ Şahsi bir iş! dedi. Ta buraya kadar 
~ırnden gelmişler. Bir emlak mesele

[R A D V O 1 J 

- Yolu hep böyle mi bitireceğiz? <"Ck ne var"' Gemi biraz tut!. 

latanbul Bor.ası kapanıt Arabacı: - Necleıım;ş? 
fiat)an 16. 10- 1937 - Öyle ya diye cevab verdi, yolu ça- - Neden mi? Çünkü dört arkadaŞlm 

BugiinkU program bak alınz. Kısrak genç vo kuvvetlid.r. b:ına bu .ormanda yetişeceklerdi... !lep 

11 

Birinci.....,. tts1 - Ç ıı: il[ L ıı: a Y•lnn bekle ki iştıhası gelsin. Ondan beraber güınck daha hoş olacak .. gelecek 
is TAN B 11 L 1--------:--------• sonra tutabiJ!.rsen tut ... Deh! Ulan deh! a~kadaşlar ızbandud gibidirler .. hep:;.nın 

Ölle neplJa&&: Aoab' Kapırut Akşam oluyordu. bırer tabm'!rası var ... hem bana bak rıe 
12.IO: P!Wa TOdt m..,_ ıuo: ,,.... ,_ "'"·50 '27.;':.s Solda sonsuz bir ova uzanıyordu. Şey- d~ye sık sık dönüp bana bakıyorsun? 'yu. 

:!;,!!' :::::..-_., blu tora- ::;,11,.. .:::: 2'.SOS ton bile burolarda Juıybolactitı. Ufukto ;"md~ ne ~ördün ki ..• Tabancalarımı gö<-
ıs,30' Plllda .... m,.._ ıt: Tilrk,. ......, ... ..,. ıs.ooıa roiıun bir sonbahar gurubile ,wıeş ba- erey•m mı sana, ister misin? 

,...: inci ıanı- - ,. ır-an re- - .,,. ....,. hyordu. . Tapu •nemuru elini ceblerıne götünir 
ıa:ıı:atlle, ıt.30: Kon.fen.na: Ordu anyJan AMDa 17~!!17 ~= Sol tarafta ise geçen 1e11edeıı blm• gıbi ?~tı. Klim birden arabadan athya-
seıım sırn Tarcan &arafından. ~ ceann IS.1467 IS.7958 Jllm yığın umanlar görünüyordu. rak ilerıye koştu ve: 
bubihal, ıo: M~~! "' ~~aı••~, ta- :,..... 1.025 ı . .c,12 Tapu memuru önde ne oldu.:ı.... .. u göre- - İmdad, imdad! diye bağırmag· a hac. rafından Törlı: muaı&MN ,.. ...-.. ttır.-.uan, 11.614.S mi d ,.;ı .. lrl1 b &-• ladı Atla araba • :.-...,., ömer ııua _,,,.,... ,..._ .. ,, .. , Pn& ....,.. yor u; ,_. ara ac:uun genlf omuz- · 1 senın olsun ama caooma 

20,45: Bay Muzaffer .,. artadaflan tara - YIJU9 4.l9SO 4.ıt14 larile sırtı tamamile g&rmesine mani (\1- kıyma .. tından Törlt musikil1 .,. halt Flflal&n, (8&· = 1t~~~ 1::::1,! maktaydı. Hava soğuk ve dondurucu idi Ve h~zla. koş~p gözden kayboldu. 
at ayarı>. :aı.ıs: Orteatra, 22 Ajans "boraa v~ 4.1832 Gavrilovitç gocuğuna lfk• •nlarak: GavrıloV!tÇ hıç de bu vaziyeti unırna-
tıaberlerl, 22.10: Piyano konseri: Atına mil- S.11!1&1 •.ıs şt E eli ba n .. _.,.ıuvanndan Boyon Za!lropUIO, _..... S."5> -Amma do berbad yerlor! dfye düşün- mı • L vv ara Y1 durdurarak düşlln· 

1 

_ ... ozart: Sonate a La-•. 1 - Cbo- llDnl ın.4225 m.""5 c!il. İnsanı soysalar, öldürseler khmenin mege koyuldu: · 
- .. _,... Beısrad M.·U7S 16.4 Se ..,, eanade ..ı -· ı - Cbopln: ..- Y-•- 17421 

1 haberi olmıyacak. Bu arobacı da pek te- • rsem herif kaçtı. Korktu budala 
• _ ı:.ıszt: canpanello, ı - -= LePI- _. aı.:ım ;:, k!n hir berile ıı.n-pr, .,.... da iri P_>Mı ?" ~opmalı? Yo1'1 filin bllmiyoru.;; 
dlllaS. 6 - Chopln: Vala. 22,'5: P1üla 801o· stotbolm 3.11957 s:09JS adam... Korkunç bir py .. parmağile a- ki ilerileyım, hem beni arabayı çaldı zan• 

ı"'!ar=,:::o=pe=r::e::t=v=e:::o=pe::r=a=p=~===ar==ı,=JS==: :So:ıı.::::===-;ı l ------.-.-B-'-A-11-----=-1 cJ.ımı boğacak gibi .. hele ~enesi... nederler. KJim! Ey, Kliın! 

[_ 

Yeni aepiyat Böyle düşllnerek arabac•y• ... ıenili: Kendi sesinin aksisedasmdon başka biıo 
Açı<Af .... ,.., - Ey, aslanını, adın zıe? şey duymadı. Gecenin içinde kurd ulu-

tş - ftltsmlnde~~ıaere-=.~~~ ~· llD- • • ou. 00. - KlSöı·yml~ '--L-J _.._ bur da • cama;:ınnnı dan bkaşk.a bir gürültü duymıyı .. 
son 12 ınc sayısı - .... n mı.u& - ,, ... - ~ " eo ıadlll oa.oo oo.oo - "" Wl'- ım -.-. a e,it·~-a- .e:.· sez:(;re tırtir titriyordu. Tekraı 
Dllftlr· içl.nde şu yazılar vardır: Bomontı _ Netıar 00,00 IO.OQ !ık olur mu? bağırmağa başladı: 

ao:ıı:ratın felsefesi <Zly~:!ıdin < ':hrii. ~ AalaD cımenw 00.0ll GU,111 - Hayır .. Allah bjzl korur .. hem kını - Klinıciğim! Dostum nerdesin? 
kanunu hakkında muta ar ess er • Men. mnn• ta.CM ~ .ıo 1 yap ak" İk" s t k d Yeni ..,.ıu,,_ '""''· Aslerl, ZIJa aökolp t; .,..... '"·"" ..;.. Tac .. man~a aa ;•ar haykırdı. Nihayet or-battında ltltaplan tenkit (Pıof. Bartm&D), Telefon 6.8S apu memuru: gece emeyi düşündüğü bir sıradlı 
noçent Riiseyiıı Nallln tenlı:ldl <Pro!. Cro- ittihat .. Delir· 11 65 - Yapmazlarsa iyi, diye honnmlandı. :rayıf bir ınilti duydu. 
zat>, İbnl sına meraatmı ... Ulh. şark Dettrm•nl ı.ıs Fakat ben her ihtimale brp yanımda üç - Klım, dostum, sen misin o? HadJ 

Hukuka, lçtlmalyat.a " reıaete:r• atı zen- Terıuw 7.1 ı o.OH tabanca gE:tirdim. Biliyor musun sen, gldelim .. 
cin makaleleri ihUva eden bu eeert beheme- :.::...-:---=--~~----.....;.;.:...:..:__ taban d l S T l K B A Z L A a ca emek oyuncak demek deıtildir - Siz, siz beni öldüreceksı"nı·z.' 
bal okunmalıdır. h 1 B " ban ° 
oltuyanlarla orta mettebl bitirip bayata •- nn bom 

1 
,..an O:.~' i.apaaıı nir... sm._. ben de tabanca filin yok .. yalan söy~ 

JUyası1e meseleleri - Orta ~..ebl~rde 1 a... ır ta cayla on efkıya temıılc- - Yok hl•, ~lay ettim .. Allah cezanı Vf'r-

bJanlar lçln yazılJIUf bir eaerdlr. 8abrl OU- • • 
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6J oo.oa Bu anda araba gıcırdıyarak sola döndü. ledım. Hadi gidelim, dondum. 

-:ıı: tarafından taıeme alınJIUIÜI'· Muhtelit 
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5 Tapu meı N ~b. bendeae ·.e cebir meselelerlnf Jhtıva • • D ndell 1J 3lS 13.525 nuru: ereye gidiyor acaba?. Klim or.un hakiki bir haydud old ğ 
- Biz işimize gelelim. Mühendis İh- etmektedir. ! 1-----.,-.-B-V_._l_L_A_T ____ _. diye kendi kendine mınldandı. Sola raı>- ve şimdiye kadar arabayı alıp gi~ti;:ı:ı 

Ban•n Kristal Palis'daki vak'anm faili a .. ,..,. ....... - TOdt """,. bobkç>- it, vay domuz herif vay ... Galiba beni zannetmişti. 
alrn).fa··dığı tahakkuk etti, deg-il mi? lan tçln &Jda blr pbn bu mecmuanın A...., t.a>-ı eşkıya yatağına götürecek .. ve ... beni sov- Hadi trerse h ·r .. .be -··•· AnaıSol 1 uo oo c:1uracak .. ~ay hınzır vay.'. • -; m en ' neden korkuyor-

··· Savdım. 
tı:'lu sözlerle bahsi kapatarak ilive et-

Uddeiumumi muavini: ıa 1ncl .. ,,.. birçok_,_..,__.'°,... • po. · w.oı .-.ın. Mahsus yapllm, seni korkutma~·-
-Evet• ded' mmlerl• in""" •tmlfllr· • 1 ...,. UO.o.> ao.oo Bunlon kendi kendine mınldırubktan t..dim. ~ -
Se · ı. Dit tabllıılerl meca .... - Dil -ıaNblerl • D Pi- O.•.Qı Gl.tJ sonra korkusunu dağıtmak bahanesile a- Arabacı: 

rkomiser Osman ümidsiz bir gay- cemiyeti tarafından ayda bir çıtarıbr mea- • D w.. 00.CN 08.•» rabacıya bağırdı: 
!'etle itiraz etti: ıet .e mm mecmuuulU'· IO lnd .,ısı inU- Anadolu mtl. pemla oo.oJ ut OJ ----------------

. - Orası öyle ama Erenköy cinayeti- pr etmLftlr. P A & A L A & ÇanJurula bıy .. '· İSllİ""• i ~e yapalım? Suçlu bu cinayetin de 11a7mütık itleri -.W - .,ıtı sayısı b u r• • •llı olduğunu itiraf etmişti. ın=., ~ .. l!Deft """'arif •• renkll &ılıf ulunamıyer ~:- B_en~e bu mesel~ üzerinde teva~- bir ._, lçlnd• tomnmlf blrÇok hnz•l•r<n ':;: Çanları (H..,.&i) - Burada boya!ı is-

-~ ~~~~hl~~~~m~~~ı~d~~~·~m~~~a~~~v~e~ro~~~i~~~e~~i~~~~t~rr~.~~;;~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ liilsnü beyi öldüren adam olmadığını de ne de inhisar dal,...inde boyalı ispirto 
daha Erenköy hadisesinin tahkikatı ile bulunamad.ğından halk Ankaradan ge-

ıneşgul iken isbat etmiştik. Fakat işini- N EO KA LM 
1
• NA tirtmek mtcburiyetınde kalmaktadır. 

~e.karışmam. Suçluyu çağırın, yeniden 
1 

ti Maş orta mektd mtit1ürlüfti 

8 
cvab edin. Varacağınız netice de- Dlyar~kir Usesl müdilr muntnl Muş orta 

lninkinin aynı olacaktır. Maamafih za- R J p NEZ L E N J metteb müdürlütune tayin edllm!şt1r. Muş-

ıra:". yok. Siz gene istediğinizi ya~ın_ız! G - - E v R AL J B Aş ve ta ıeçen sene kurulan birtncl sınıf orta mek-

Çınızde ukde kalmasın. Belki bu ıstıc- D J Ş A }I. R 1 telıl mualllmlltlerl hep wtlletıe idare edll-~b esnasında Erenköy faciasını aydın- \,1 LA R 1 • ART R 1 T 1 Z M m1ttL Bu - Wncl amt ........Uktltl hal-
.. · · t' ı· tesbi- de bir dlrektıllrden bqb J:dçblr :ma.amm erilmemlftlr. 

~Allah sizinle beraber olsun! diyerelı: 
v~rıne atla~ı. Böyle olacağını bilseydim 
yuz ruble vermiş olsanız bile çıkmazdım 
yola .. ltorkuoan ölecektim. 

Klim beygire bir kı.rbaç savurdu. A~a
h kımıldadı Dördüncü kamçıda teker
lPkler döı.iince tapu memuru Gleb Gav
r:Ioviç g<>ı~uğuna iyice sanlarak dü ı'ın

meğe ba~ladl. Şimdi, Klim ve yol ona 
kc.rkunç görünmüyordu. 

) armiı 11üshamızda: 

Dört kapıdan biri 
Yazan: Peride Celal 
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Katilin avukatı mahkemeye Talat paşanın imzasını 
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Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum· 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğl11 

taşıyan bazı telgraflar tevdi etti, bunlar da uydurma idi Japon polis 
ve bunları Andonyan isimli bir Ermeni imal etmişti Jd v 

hafiyesi yanındakinin aradığı Alman zabiti 

Talöt paşa ile arkadaşları. he-1 böyle bir komedya oynatacağı yerde 
men mütarekeyi müteakib Istan- katili hapishaneden muhakeme edil-
buldan çıktıkları ve İstanbul di- j meksizin kaçıxtıverseydi daha Akilane 
vanıharbinin idam kararı ondan çok bir harekette bulunmuş olurdu .. 
zaman sonra verilmiş olduğu halde Katilin ikinci avukatı bu bir taraflı 
Werthauer Talat paşayı adi.bir idam ka- muhakemeden istifade ederek sözleri
çağı gibi göstermekten çekinmiyordu. ne devamla Tayliryanı şöylece tarife 
Ekseriyetle bilgileri kıt esnaf takımın- başladı: 
dan mürekkeb olan jüri heyeti azası- - Maznun ailesinin vekili, annesinin 
nın nazarında bu idam hikayesi gittik· vekili olarak da hareket etmiştir. Yani 
ce büyüyordu. Çünkü ne mahkeme re- Tayliryan cebir ve şiddet prensiblerine 
isi o yalanların söylenmesine mani olu- karşı adalet fikrini, insaniyetsizliğe 
yor, ne de müddeiumumi itiraz ediyor- karşı insaniyet fikrini, mutlak bir hak
du. sızlığa karşı güneş gibi parlıyan bir hak 

Werthauer hezeyanlarına devamla ve adaleti temsil etmek üzere merdi-
dedi ki: venlerden aşağıya koştu. 

- Muhakeme esnasında, Talat paşa- O, zulum timsali olan bir adama kar-
nın Almanyanın müttefiği olduğu ve şı mazlumlara vekalet etti. Maznun bu 
Almanyaya müttefik olan bir adamın hi!llerin te~irleri altında ruban zayıf 
öldürüldüğü söylendi. Talat paşa ve ve hasta d~en bir adam haline geldi. 
komitesi hiçbir zaman Alınan milleti- Onun bu ahval ve şerait karşısında ira
nin müttefiği değildiler. Onlar eski desine hakim olup olmad1ğını artık siz
Türk idaresini yıktıktan sonra on sene ler, jüri heyeti, tayin ve takdir ede
kadar mevkilerini bir kan deryası i- ceksiniz.> 
çinde muhafazaya muvaffak olmuş in- Avukat Werthauer'in bu hezeyanla
sanlardır. Bu adamlar fil vaki Al.manya rile iş bitmiş olmuyordu. Sırada üçün
hükümetile bir ittifak akdettiler, fakat cü avukat Niemeyer de vardı. Bu avu
bu ittifak eski militarist Alman hükU- kat da ayağa kalkarak söze başladı, 
metinin eseriydi. Militarizm, hak ve a- sünnileri, şiileri, İranileri ve Hanefile
dalete zıd olan şey demektir. Militarist- ri birbirine karıştırdı, Ermenilerin na
lerin hududu, milliyeti yoktur. Onıar sıl dindar insanlar olduklarını, arala
bütün dünyaya yayılmış müttehid bir rmda aile hislerinin pek kuvvetli bir 
kütle halinde yaşarlar. surette tecelli ettiğini ve bütün Erme· 

Bizde de böyle cebir ve şiddet ta· nilerin adeta yekvücud bir aile teşkil 
rafdarı olan adamlar vardı. Hatta bun- ettiklerini tafsilatile anlattı. 
!ardan bazılarını Türk ordusunu ıslah Bundan sonra, son asır zarfındaki 
etmek için Türkiyeye göndermiştik. Bi- Türk tarihini karıştırarak Hıristiyan 
zim nemize lazımdı. Bir milleti tehcir milletlerin Türkiyeden nasıl ayrılmış 
etmek emri, bir militaristin kafasından olduklarını jüri azasına izah etti. Ne
doğabilecek en korkunç bir emirdir. İs- ticede 1908 senesine gelerek meşruti
tanbul hükumeti asıl jandarmalarm yetin ilarum tamaınile uydurma bir şe
cebhede harbettiklerini ve acemi jan- kilde şöylece tasvir etmeğe kalkıştı: 
darmaların iş başına getirildiklerini (Arkası var) 
bilmesi ıazımdı. ... ......... -·---.................................. 1•··--

Werthauer bundan sonra Türkleri 1\ 
tahkir edici birçok sözler daha sarfetti. Bir Doktorun 
Ondan sonra Talat paşanın imzasını GUnlUk PAZAR 

havi bir sürü telgraflar çıkardı. Sahte Notlarından (*) 
olduklarında hiç şübhe olmıyan bu tel-
graflar giıya Talat paşanın imzasile va 
illere çekilmişti. Bizim Türk postaları
nın kullandıkları telgraf kağıdları üze
rine yazılı olan sahte telgraflarda Er
menilerin külliyen imhası ve kadınla
rın, çocukların bile esirgenmemesi em· 
rolunuyo:rdu. Bu emirler o zaman da
hiliye nazırı olan Talat paşa tarafından 
valilere verilmiş olsaydı, onlann açık 
lisanla yazılmayıp şifre ile bildirilmiş 
olacağına şübhe yoktu. Fakat bu dheti 
söyliyecek, hakimlere ve jüri heyetine 

1 anlatacak hiçbir kimse yoktu. Bu tel
grafların büyük bir kısmı Andonyan 
isminde bir Ermeni tarafından mahke
meye tevdi edildi. Muharrirlik yapan 
bu Andonyan da şahidlik için bilmem 
nereden Berline gelmişti. 

Bu sahte telgraflardan birinde şöyle 
deniliyordu: 

cKadınlar, çocuklar ve hastalar bile 
düşünülmeden, imha tedbiri ne kadar 
feci olursa olsun, Ermenilerin mevcu
diyetlerine nihayet verilecektir.> 

Diğer bir telgrafta da deniliyordu 
ki: 

c:Bazı Ermenilerin tehcirden kurtul
mak için İslamiyeti kabul etmek iste· 
dik'lerini bildiriyorsunuz. Bu gibilere 
nefyedildikleri yerlerde isterlerse 
Müslüman olabileceklerini söyleyi
niz.> 

Hepsinde Talat imzası bulunan bu 
telgrafların sıhhati hakkında tahkikat 
yapılmasına bile lüzum görülmeden on
lar da şahidlerin ifadeleri gibi aynen 
kabul ediliyor ve muhakeme dosyası
na ekleniyordu. Çünkü Alman sosyal 
demokrat hükfunetinin tazyiki altında 
çalışan Alman mahkemesinin verece· 
ği ve binlerce sene sonra dahi adila-
ne (!) olduğunda asla şüphe edilmiye· 
cek kararın alınmasına bu uydurma 
telgraflar da çok hizmet edecekti. 

Görülüyor ki bütün muhakeme mü-
rettep, uydurma ve gülünç bir komed
yadan başka bir şey değildi. O zaman
ki Alman sosyal demokrat hükfuneti 
Ermeni meselesinde Almanyayı temize 
çıkaracağım diye Alman adliyesine 

Meskenlerimizi 
ısıtma meselesi 

2 
Meskenlerlmlzl ısıtma meseıeslndı bir 

takım hıfzıssıhha kaidelerı vardır. Otur
du~umuz odaların derecei hararet! evın 
veyahut o müessesenin her tarafında 
müsavi olmalıdır. Fak.at bu şartı temin 
etmek çok güç olmaktadır, Ekseriya o
daların tavanlarına yakın olan hava ta
bakalarındaki hararetle zemin arasuıda 
mühim derece farkları tesblt edilmekte
dir. 

Meskenleri ısıtma. meselesinde ya 'ıalan 
maddenin havaya neşrettili gazlar, dil
man, kili ve kokular dola.yıslle teneffüs 
ettl~lmiz havayı ifsat etmesi meselesi de 
son derece haizi ehemmiyettir. 
Yakılan maddelerden hamızı karbon, 

asit karbonl.k, duman ve su bu.han lnti
pr eder ki bunların her blri derece de
rece fusanın sıhhat ve bayatı llzerlne 
zehir gibi tesir icra ederler ve pek çot 
defa ölüme kadar müncer olan kazalara 
sebebiyet verirler. 

<•) Ba otlan k•I• •klaJ"llUI. ,..11 .. 
bir allıi.nıe 7a)tlftırıp ltolleblroa 71'.-& 
aakuııı r;amalllDll!cla b• notlu •lr •oktot 
rll>l lmdadınısa yetı.ebWr. 

:...-----------------------------ıı 
NIJbetcl 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczane!er IU!l
lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
' Aksarayda: (Ziya Nurl). Alemdarda: 

(Eşref Neş'et). Beyazıtta: (Haydar). Sa
matyada: <Rıdvan). Eıninönünde: CA -
mlnasyan). Eyüpte (Arif Beşir). Fener -
de: (Vltall). Şehremininde: (Nazım). 

Şehzadebaşında: (İ. Hakkı). Karagüm
rükte: (Kemal) Küçükpazarda: (HuJQ
sl). Bakırköyünde: (İstepa.n}. 

Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Kanzuk) . Dal • 

rede: C-Oüneş). Topçularda: (Sporidl.sl. 
Taksimde: (Nizamettin). Tarlabaşında: 

(Nihad). Şişlide: (Halk). Beşlkta~ta: 

(Silleyman Recep). 
Botaziçl, Kadıköy " Adalardakiler: 
Üskiidarda: (İskelebaşı). Sarıyerde: 

(Osman). Kadıköyünde: (Sıhhat), (R1-
fat). Büyükadada: (Şinul Rıza). Heı • 
bellde: CTana.ş). 

o ugunu f arketmemişti. Böylece de 25 bin peniyi 
avucunun içinden kaçırmıştı 

- Japonyayı bilir mis.iniz? ıOrada - Herifler beni bir Alman deniz za-
bulundunuz mu? .. diye sordu. biti zannetmişler. Tamam dört saat a-

- Hayır, cevabını verdim, Japonya- deta isticvab edercesine llkıştırdılar. 
ya ayak basmadım. cHelena> ganbotun- Benim nerem Alınana benziyor bilmem 
da vazife almak üzere Çine gönderil- ki? .. Sizin talimiz varmış, Şayed gemi
dim. Yalnız cŞanghay> da ancak dört de ben bulunmuş olmayıp da &izi yaka
hafta kadar kalabildim. Gözlerimden lamış olsalardı ellerinden yakanızı kur
raha tsız olduğumdan mezunen mem- taramazdınız. 

leketime dönüyorum. Boynumu büküp bu haklı hükmü tas-
- Pekala, ded~ size c Yokohama> yı dik ettim: 

gezdiririm... - Hakkınız var miralayun.. hakika-
Herif beni menınun etmek için mem- ten taliim varmış! ... 

leketi bana göstermek istiyordu. Şüp- - He,.- ne ise ... Bu macera da böyle
hesini uyandırmamak için bu teklifi ce bitmiş oldu. Japonlar tuhaf adamlar. 
kabul etmek daha muvafık olacaktı. İnsana zorla milliyet değiştir1mek isti· 
Binaenaleyh Japon zabıtasına aid bir yarlar ... 
motörle karaya çıktık ve bir Japon po- «Honolulu> ya muvasalatımızın ari
lis hafiyesi delfiletile cYokohama> nın fesinde harbden evvel süvarisi bulun
görülıneğe değer yerlerini gördüm. An- duğuın Kraetke vapurunun kaptanına 
cak yolda yürürken İngilizlerin bütün bir telsiz telgrafname göndermiştim. 
Aksayişark liman ve şehirlerinde so- Kaptan benim eski muavinim.eli: 
kaklara yapıştırtmış oldukları ilan:ar- «J ulius yarın sabah Mongolia ile ge-
dan üç tanesini gördüm. Bu ilanlarda liyor .. JI) 

ismim ve resmim vardı. Bunlardan bi- Zaten Singapurdan kaçtığım zaman 
risinin önünden geçerken zoraki arka- eski ınuavinime mufassal bir mektub 
daşım: yazarak cHonolulu> ya gelmekliğim ih· 

- Tamam 25.000 peni, dedi! Büyük timal dahilinde bulunduğunu bildirmiş 
bir servet doğrusu... olduğumdan kendisinin beni bekledi-

Ve içini çektL ğinden şüphe yoktu. Süvarisi bulun~ 
Acaba herif bu (25.000) penilik ser- duğum «Kraetke> vapuru harb ilan e

vetin yanıbaşında durduğunu bilmiş ol- dildikten sonra Amiral cSpee> nin san
cak gemisi olan cScharnhorsb zırhlı saydı ne yapardı? ... 

Japon polis hafiyesi devam etti: 

kruvazörüne bir müddet depo gemiliği 
vazifesi görmüş ve vapur boşalınca a· 
miral kendisine cHonolulu• limanına 
gitmesini emretmişti. cKraetke• de bu 
suretle bu Amerikan limanına gelerek 
orada mahsur kalmıştı. 

cHonolulu> da eski gemim gibi mah· 
sur kalmış birçok Alman vapurları var-
dı. Limana girince ilk işim cKraetke•
ye kadar gitmek, o vapurda şahsıma a
id olan kıymettar eşyayı sandıklara 

yerleştirip gümrük zabitine teslim et
mek oldu. 

Her nedense ben, bir gün Amerika-
nın da Almanyanın düşmanları aafına 
geçeceğine inanmıştım ve böyle bir bal 
vukuunda kıymetli eşyamın elden git

mesine mani olmak istiyordum.. Nitek.iın 
bu tahminim doğru çıktı, Amerika hü
kumeti de Alınan düşmanı memleket· 
ler safında mevki aldı.· Lakin ben harb
den sonra ( 1919) yılında bu eşyamı tes· 
Iim etmiş olduğum Amerikan gümrük
leri idaresinden tamamen aldım, bir iğ
nem bile zayi olmadı. 

Bu işi bitirdikten sonra gidip Alınan 
konsolosunu ziyaret ettim. Kendisi ba
na mahalli bir gazeteyi gösterdi. 

(ATkası 1JC1r) 

- Vadedilen para az bir şey değil. .. 
Binaenaleyh aramalıyun, 'bulmalıyım 
ve bu (25.000) peni'yi cebe atmalıyım! 
Herkes gibi ben de zengin olmak iste
rim tabii... 

Resimli fıkra müsabakamız 
Kendisine hak verdim ve: 
- Doğru, dedim, birlikte arıyalun. 

Ele geçirecek olursak para mükafatmı 
aramızda taksim ederiz. Ve bu Iatifeme 
evvela kendim güldüm. 

Nihayet vapura avdet arzusunu iz
har ettim. Nazik polis hafiyesi bana va
pura kadar refakat etmek hususunda 
ısrar etti ve gene bir polis motörbotile 
beni cMongolia• ya kadar getirdi 

Kendisi bana veda edip ayrılırken: 
- Üzerinizde kartınız var mı? diye 

sordum. Şayed yolum düşer de bura
ya gelirsem sizinle yeniden buluşmak 
isterim. Çünkü nazikane yardımınız sa· 
yesinde pek çok şeyler gördüm. Gele
mezsem bile ara sıra size mektub yaza-
rım ... 

cKopenhag• da bulunduğum sırada 
bizim Japon polis hafiyesini hatırla
dım ve kendisine mektub yazmak hu
susundaki vAdimi tutarak kendisine 
ingilizce bu mektubu yazdım: 

.Siz müddeti hayatımda karşılaştı· 
ğım polis hafiyelerinin en kunıazı i· 
mişsiniz. Kazanmasını o kadar dilediği· 
niz (25,000) peni avucunuzun içinde 
idi ama onu elden kaeırdınız .• 

İmza 
Lauterbah 

Japon polis hafiyesi mektubumu al
dıktan sonra kim bilir ne buhranlar ge
çirmiş, ne kadar dövünmüştür, değil 
mi? 

c H on olu l u • ya kadar seyahatimiz ha-
disesiz geçti. cNagazaki> limanında i
ken, Japon zabitinin: 

- Bay" cJohnson> nerede?.. deme
si üzerine benden evvel: 

- Buradayım diyen ve bu suretle be
ni büyük bir badireden kurtarmış olan 
miralay «J ohnson> ile de ahbab olmuş
tum. Kendisi c:Havay> daki Amerikan 
kara kıt'aları erkfuıı..harbiyesine men
sub imiş. Miralay beni İsveçli veyahud 
Alman neslinden gelme hakiki bir A
merikalı zannederek sahte üniformam
dan şüphelenmedi. Ancak ismimi öğ-
renince: 

- Demek ki, dedi, Japonlarla aram
da çıkan müşkülatın zuhuruna sebeb o
lan J ohnson sizsiniz öyle mi? ... 

- Maatteessüf öyle miralayırn ... 
Miralay o vak'a dan dolayı Japonlara 

karşı hissettiği hiddeti el'an yeneme
miş olmalı k1 gözlerini açıp Adeta ba
ğırırcasına devam etti: 

Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 
tesbit ederken sadece günün vak'ası. ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kalesi, hikayesi, romanı kati değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize göndercek-
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. _ 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gu-
rnüsabakanm esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir r 

M b k sim görmüş, hem de bir müsabakanlP 
Usa a amn esası verdiği heyecanın zevkini tatma oıacak 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasıru seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fıkra'.lara 1den40 a kadar, fık

Mükafatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergiin bu 75 okuyucumuza para mükafatı verece
!ıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi fUdur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 ı 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir tık4 1 ı 2!5 ı 

:.-anın resmi olacaktır. 1 • 10 ı 
Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • B er lira 

aracağız: 63 ı 2 ger buçuk Ura 
- Hangi resim, hangi fılcran.ındır? Mükafat kazanan okuyuculan no 
Siz de b~ze meselA (40 numaralı reıd.m, tayin edecektir. Müsababmıa 15 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 1'7 evvel başladık. On altıncı reatm v 
rıumaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

._ 

Resim: 16 

Fıkra: 16 
Belki keçi sanır 

Bekri Mustala, uzun bir aakal aallrJermiıti. Görenler fClflıltuı 
- Ne o Bekri? Şimdi de sakal bıraktın ha! Sö:z:ün dinlemin, di,-

mi? 
Bekri güldü: 
- Hayır! Kadının gözlJ. karanlıkta pek görmez. Karııaına gJrtıldl' 
man, belki keçi .anır d~ ıalıverir I 

• 
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cnd esi Afitap mağazam No. 11 ... 
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Uşak Belediyesinden: . . 
Belediyemizin fen memurluğu açıktır Aylık ücretı l~ l~radır. Mus~ddak şehir 

Planı 1/2000 mikyasında ise de 1/500 mikyasında büyultulerek . te~zıat paftları 
~apılacaktır. Gerek hır lanını tatbik, gerek paft.arı ~ _apınak ıktıdarında ol:n 
lStekliıerin 

15 
.. şef d.P b lediyemize yapacakları muracaatlara evrakı mus-
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Bu bir roont hnkiknttir ki : 

K M PERTEV 
Cildi temizler, ptırnzsoz ve 

gergin tutar. 

Bunışuklukları giderir, ta bit 

güzelliği nıubafHza eder . 
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" İstanbul ikinci icra Memurluğundaıı: ıı1ı 
Mukaddem tstanbulda Beyoğlunda 1s· SOD POSta 
tıklf.l caddesinde Süreyya Paşa apartı· il----===-"'-= ÇÜ ··z 

Fenni Kasık Bağl1rı • 
!!ide, barsak, böbrek 

dUfkünlüğune 
relllll 

8oraaıar 
ı.u tanf ~l r ö'ç ı 

E e 1 gooderıhr 
h ~lntinU 

ı:nır eokttğı 
Teı. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulo:J :;.; ' 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

ta~7ıb: H na askerlik şubesi 9 - 9 - 341 
besın' i7 yılı ve Sult.annhmed askerlik şu
bUfl e Ytlb ncı kn)dının 9 - ıo - 927 tarıh 
~e .saYlb askerlik tezkeremi zayi ettbn 
~ nıaını alacağımdan eskisinin hukmu yok-

. ~ 

:lstanhl itfaiyesi, birinci f1'U.Pta Ruşen 

manındn oturmakta iken halen nerede Yevm1, Siyasi, Handl! ve Hallı: cazet.esı 
olduıtu bihnemiyen D. Merkel'e. - ... [) Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

Margirıt Karasu vekih avukat Meı"Ca- i S T A N B U L 
nm Aslı,·e Bırinci Hukuk Mahk"mesı- !==-=---==--=-:-":""" · -==---== 
nin 35.594 :-ayı ve 12/2/36 tanhli ıiamı , Gazetemizde çıkı:ın yazı ve 
ile senden al cagı olan 421 lira 21 kuru- Jesimlerin bü!üıj haklan 
şun hacz ve icra masraflarıyle beraber 1 mahfuz ve gazetemize aittir. 

vuzde be" ucr tı vekalet ve 15/6/33 tarı-1 -----
hinden ıtıbaren yüzde beş faizi ile birlik· ı ABONE FIA TLARI 
tc tahs li hakkında verdiği takib tal hı ~ 

1 
üzcıinc nı:ımınıza gonden. n icra emrı 
ıknmetguhınızm meçhulıye : hasebıll• ı · 
teblig edıitemcdığ nd n 20 gı.in hak ıtiraz 

1 
tavıni surPtıle teblıgatın ilanen ıcrasın 

I karar \'eril:nıştir. tıan tarihind:n itibJ-
. b ''0 gun irinde borcu ödemen:z 

rıı.:n ı u - ') 
öd mc eniz tetkık merciinden veya ten:-
yiz ._ C) a iadeyı muhakeme yolu~la a:rl 
oldu u m11hkemeden icranın gen bırn
kıln sına dair bır karar getirmedıkçc 
c bri ıcra y3pılacağı ve yıne bu miıddet , 
içinde fllis kanununun 76 cı maddE:si 
mucıb:.ncc mal beyanında bulunmanız 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

-~ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

Wıö 7f>O '400 150 
:.340 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

..-;a 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

G den evrak geri t1erilme::ı. 
llanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi liz:ımdır. 

ve bulunmazsanız hapisle tazyik oluna
cağınız ve hakikate muhalif beyanda 

Dr. H A f l Z C E M A L bulunursanız hapisle cezalandıralacığınız 
(Lokman Hekim) 36-3548 sa ılı ıcra emrinin tebliği maka-

PO&ta kutuıu : 741 İstanbul 
Telgraj : Son Posta 
Telejon : 20203 

~ab1U7e müteııassıın: Pazardan maada mına kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
le Un t2 - ın Dlvanyolu numara 104. •" ıe· olwnur. '956) 

tonu 22398 - 2ıo.u 

lstanbul Şubesi: Bahçe Kopı ·Taş Han 

Liseler 1 
aıım, satım Komisyonundan: 

Cinsi Mık dan Beberlnln ttk temiııl Eksil menin yapılncağı 
Kilo Tnhm in fiyntı J.frn hr. gOn ve saat 

Beyaz peynir 15000 40 Kr. 
1 891 00 27-10-937 Çurşumba 

Kaşar peynir 9200 60 • saat. 15 de 

Tnvul\ gh 6750 00 • 1 580 60 27-10- 7 Çnrşambn 
Hindi J) 8 .. 00 45 • snal 16 de 

Komisyonumuza bağlı yatıh liselerin Mayı 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, cksıltme gün ve saaUeri yazılı 
yiyc<:ckler kapalı zarfla eksiltmeye kon muştur. 

Eksıltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Alım, Satım Komis

yonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnamelerdeki yaz.ılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 

yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile b!rlıktc k palı zarflarını beli.saatten 

bir saat ewel Komisyon Başkanlığına te\ dileri. 
Şartnameler Komisyon Sekreterliğindı:n görülı.ip öğrenilir. (6921) 
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iki liraya temizledijiniz elbise ve kadın roplannı yalnız 

5 Kurusluk FEVA 
Da 1-ı bir bale koyal'llDIL Blltfin ipekli, keten ve y6nl6 mensucah, çamqırlar, faaileler, billıaua tbıiformalan, 

kum•tl•n, boyunbağı ve nazik ipekli eıya, cam ve madeni qyayı ve kirli ve pb eıki memuc:ab 

Bir Dakika içinde Temizler 
Almanyanm yeni lcadettiii ba pyanı hayret ihtiradan bGtün kadınlar memnundur. Dllnyanm her tarafında mllthif bir rajbet k•azanmp 

HASAN DEPOSU 30 Kur11ttur. Toptancllara te11zlllt. 

Hayatta ilk terbiye 1 
Çocuk!ara s~bah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günce 3 defa diflerini fırçalamayı 
öğretmektir. 

R A D Y O L 1 N ile aabah itle ve akpm pde 3 defa cliflerbıl 
muntazaman temizlemeje abpa çocuklar 1ana ea glbel, en 

ea aajlam dltl.. aahib olarlar 

RADYOLi~N . . .. - , 

Sabah, 61)1• ve •ktam her yemekten 
sonra gDnde 3 defa 

En korkunç düşman ve 
en mükemmel silah 

Sıjwk ......... telllik-.. bıp ke. fW• ti R 1P1 N 

l 

. .,...... ... , ..... 
SOCUK ALGINUCI: Baa, elif, GRIPIN lltBtmeden mllte•ellit 
bel, kulak ağrılarına aebep olar. hutabJdara mAni olar. 
GRIPIN bntna ağnlan dindirir. SOOUK ALGINUCI ı Kmkhk 
SOOUK ALGINUCI ı Nesle 11e1'eaizlik tevlit eder. ' 
Grip ve bir çok tehlikeli buta· G R 1P1 N: Kınkbj'I pçirir. 

!ıklar doğurur. Ht'eaizi iaie eder. 

icabında gUnde 3 k• .. alınablllr. 
lal• ve 111atk•~• dlkkaL Teklltlarl11den .. 111nınız. 

Devlet Demiryellan ve Limınlan isletme Umum ıdaresı ıli nıarı 
Ankara - litanbul arasında seri vı IÜ ndilze mahsus de\Pamlı bir yolcu Hl'Vi

rinin ihdası muvafık şörülmiiftür. 
Ankaradarı Pazar, Salı, Çaqamba, Cuma eünlerl saat 8,20 de kalkarak Hay

darpapya ııaat 20,00 de varmak ve Bay darpapdan Pazar, Salı, Peqembe, Cu-

martesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya saaı 21,03 de varmak ve Zl.10.37 
tarihinden itibaren başlamak üzere ıetere vaz'ı takarrilr eden bu lilndüz 1efe
Tjnde yolcuların yemek, içmek ve her tilrlil ilttralıatleri temin edildilf llbl bu 
trenle seyahat eden JOlculardaıı da e:Upru flcretı farkı aJ1nmı1aca1m& llYlD 
70lculan A ıttılaına arzededz. cam. c'llN4. 

ıa. de · 11• llrl•d•• 
...-aJUml 

KANZUK 

DO.ton cihanda eW senedir daima ns
ttın ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
BayQk bir bilgi ve uzun bir tecr11be 
mahsultı olarak vtıcuda geörllmlf 
yegane sıhhi l.remlerdlr. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini soz ve prlatanlıkla değil 

sıhht evsafını Londra, Paris, Berlln, 
Nev - York gQzeWk enstitnlerlnden 
yO.zlerce krem arasında bitincllik mO.· 
katabru kazanmış olmakla iıbat et
mlşHr. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMlN 

GO.ndQz için yağsu, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri olarak 
dOrt nev'i vardu. 

KREM BALSAMIN 
ôtedenberi tanınmış bususr vazola

nnda saWdığı gibi ıon def• sureli 
mahsusada imal ettırdlğimiz gayet 
flk ve bel"tlber tapmıya elvt!rişli bcı

susl tO.pler derununda dahi sablmak· 
tadır. 

Fiatça daha ebnn olduatı kadar 
pek kullanqb ve sar1f olan : 

KREM BALSAMlN 
Ttıplerl bQttın nnllerlle tamnmış 

ecza, ıtdyat ve tuhafiye matuala
nnda bulunur. 

INGh.tz KA.1illZVK ECZANESi 
BEYOOW • lsTANBUL 

• Ope1et8r • Urol09 •• 

Dr. ••hmet Ati 
idrar yollan 

hutabJrtm ............ Dpılbaş 
,. Eiıdıı0n11 Jıan, Tet: 2111.» ~ 

ilan Tarifemiz 
Birinci -1aile 400 1nırat 
llıinci ..lail• 250 ,, 
Opmea ..Jail• 200 ,, 
Dirclindi aalail• 100 » 
ı, .aiti/eler 60 ,, 
Son .,/aile 40 » 

MuayyP.U bir müddet zadmda fazla
ca mikdarda ilAn yaptıracaklaı· aynca 
tenzilitlı tarifemizden istifade ede
celderdir. Tam, yanm ve çeyrek sayfa 
ilinlar için ayn bir tarife derptı 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari illnlarma aid 
i§ler için ıu adrese mürı.caat edil
melidir: 

tıbeılık Kollektil llrketl. 
KabramanDde ilan 

.&nbraadd•i 

8oa Posta Matllulı 

Nepiyat Müdüril: Selim .Ragap ~ 
S.Raf&pBJdÇ 

iaJdl'l.alt A. = • DIAK' 1Gft, 

TÜRK ANONİM 

ELEKTRiK ŞiRKET 
MCDCRLOlitiNDEN ı 

lstan bul Elektrik Şirketi 
CUMHURiYET BAYRAMI 

esnasında umumi we hususi d 
nanma tesisatına IAzım olan 

elektriği vermek için, 
m69teri aaatinin kudreti dahilinde Lulunmadıkp mezkGr 
hakkında bir ihbamame verilmesi icap ettijiai tekmil alillradlarlllll 

arzeyı.. 

Bu ihbarname en geç 

25 TEŞRiNİEVVEL 987 
T ARIHINE KADAR 

Şi kete gelmelidir. 

TAKI ZAFERLERi 
ve tekmil mflhlm donanma teaisabnıa nbıt imkinlan enelce ş· 
tarafmdan tetkik edilecek ve IMmlar ralaaatlı tesisat mat • 
ne yaptırılacakbr. 

Bu ahki.ma riayet edilmemesi yalnız buna aebeb olaa 
deiiJ, bütfin bir mahallenin 

DONANMA TERTiBATINA ZARAR VEREBbJJl 

TÜRKiYE 
Şişe ve Cam F abrikalan 

ANONiM SOSYETESiNDEN: 
6 ay içinde 2000 - 3000 ton kumu Karadenia PodiDia - Podemif ır:.

madenindea fabrlJram1r.a nakli ifini 22/10/931 cuma gtlnil aut on betW 
ıhaJe edeceğimizden taliblerin prtnaıneyi a&mek iizere ........ 

Bahçekapı Birinci Vakıf hanındaki Merkezimize mtıracaatlan. 


