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Dost Yunan Başvekili Ankarada 

Dün ı •• an.butdan geçerek Ankaraya giden muhterem mt ıcafirim.i.ı Genercıl Metaksıısın istikbal ine aid intıbalar, ortada Averof görülmektedir 

Ankaraga gabancı H Ik b. b. • • d.. H f d 
bir memlekete gider a ır ırıne gır ı, ay a . a 

gibi gitmigorum ,, dört ev berhava edildi 
Muhterem misafirimiz ıebrimizde tezahüratla 

karşılandı ve uğurlandı, b~ alqam ı~refine • 
lngilterege meydan okuyan Filistin mü/ tüsii Musolini 

ile görüşmek Üzere Romaga gj.decekmiş 
· Ankarada mükellef bir zıyafet venlecektir 

Yunan Amirali danan11•ızdu hararetle bahsetti 
·---

Doktorıuou 
devlefleşflrmek? 

mışlardır. Fakat, 
bu kazanıı halk 
cephesinin saj ce
nahının ve muha

Kwlüste guetelm heı,ıecanla ok uyan. Arab ve Yahudilerden bazdan 

Londra 18 (Husus!) - Fililtindekf b-,tetrar bir Ermeni ve b!r Arab öldi!rill· 
rııılc vaziyet elin bütün gerıtnlilini mu- milıtilr. 
hafaza etmPktedir. Bu sabah Kudüste (Devamı 11 inci scıyfada.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karadenizdeki fırtına 
yüzünden seferler durdu 

Rasadhane, bugün de fırtına var, diyor 
. Bir ~aftadanberi ~e~am eden yağmur ı bahleyin az yağışlı ~e sonra da kapalı o. 

dün bıraz ara vermıştır. Dün, hava, ta· {Devamı 11 ınci sayfada) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tunceli isyanının ne 
suretle hazırlandığı 

lü fırkaların da sol BaJVekil Chautemps ~ _ 
cenahlarının aleyhine olmuştur. Yani, 

meydana çıkıyor 
(Devamı 11 inci ıayfada) 

"Anam, babam 
Perişan ve sefil 
Ben de içtim,, 
Bir sarhoı beş lira para 

cezasına çarpbnldı 

Muht 
· firi1rJz Bayan Meta kscu k~isini karıılıyanlar cıruında Evvelki Eıkşam sokaklarda nara atarak 

erem mua d N' . . . d b' . kal p M t Iuasın yanına yolculuktan duyacağı yorgunluğu takdir olaşan ıyazı ısının e ırı ya anarak 

1~rapalasta Bayan » e a b e Y fır- etJDiyor dejildlın. Fakat kendiaile bir da- adliyeye teslim edilmif ve Sultanahmed 
aştığım zaman doarusu, u pe . . · (Dmıma U iMi 1t111fada.) (Dtmtmtı .1 linci •Jlfadt&) 

Seflfd Rıza ve diler ıuçlu ln mahk~ıneden çıkarlarken 
(Ya;ısı 3 üncü •«iJfwmu:da) 
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r " r-
Her gün 

Doktorluğu 
Devletleştirmek 7 

Yazan: Muhittin Birıen -

Resimli Makale: X Vücudümüzü ihmal etmigelim X 

-

T ürkiyede halkın sıhhat ihtiyaç

larını bakkile: tatmin edebile

cek bir nizam ve bir teşkilat bulunmadı
ltı muhakkaktır. :Muhtelif zaruret ve se
beblerden ileri gelen bu \'rıziyetten halk, 
çok haklı olarak bir takım şikayetlerde 
bulunuyor. Fakir bir memlekette bu iş
lerin daima ıikayet edilecek tarafları bu
lunabilir ve ne kadar ıslahat yapılsa ge
ne de bir takım şikayet sebeble.ri kalaca
ğı muhakkaktır. Bu, başlı başına bir me
seledir; fakat, görüyorum ld, bu mesele 
için hiç te beklenilmiyectk tarzda hal 
şekilleri ~eklif ediliyor. Mesela, son gün
lerde bu meseleyi kısaca ,.e toptan hal
letmek istiyen bir muharrir, cbütün bu 
ş•kayetlerdcn anlaşılan şudur ki doktor
luğu devleUeştirmekten başka çare yok
tur> diye işi kesip atıveriyordu! 

İnsan çalıştığı ah ada kullandığı vuıtayı korur. Tabia,. Tabiatin bize bahşettiği eu büy{lk çalışma vasıtası ken
di vücudümüzdür. Halbuki elimizde. bulunan her hangi 
bir maddi vasıtayı korumamıza mukabil keneli vücudümü
zü ekseriyetle ihmal ederiz, unutmıyalıın ld ecelden evvel 
gelen ölüme sebep olan ekseriya bir ihmaldir. 

* Doktorluğu devletleştirmek fikri, o bü-
yük bir cdevletleştirmek> fikrinin öyle 
bir parçasıdır ki iş oraya kadar geldi mi, 
artık, öte tarafta her şeyın devletleştiril
mesi de tabii görünür: Avukatları dev
letleştirmek, ticareti devletleştirmek, 
bakkalı, komisyoncuyu devletleştirmek, 

:ıakliyeyi devletleştirmek, ziraati devlet
leştirmek, hulasa hayatımızda iktısad1 
faaliyet h:ılinde her ne-. varsa hepsini bi
rer birer devletleştirmek. Bu, bence, kor
kunç bir fikir uçurumudur; memleketin 
fikirlerinin bu uçuruma düşmemesini çok 
i~teriın. 

tin yıpratıcı tesirlerine karşı muhafaza altına alır, kırılıp 
dökülmesine, paslanıp ife yaramaz hale gelmemesine çalıpr. 
Çünkü kazancını ancak elinde bulunan o vasıta sayesinae 
temin edecektir. 

(~_s_o __ z __ A_R_A_S_B_N __ DA __ ) 
l talgan bok siJril ı•- ·-•ı 
Carnera if las etti HERGüN BiR flKRA 

Gece tuvaletile şapka 
Giynıelı modası 

Bu tarzcfa bir devletleştirme, insanları 
kukla telakki eden bir nizamın kendisi
ne sistem olarak kabul ettiği bir usuldür. 
Komünistlere göre, bu usul dünyayı kur
taracak olan yegane yoldur. Fakat, biz
lere göre, bu sistemde muhakkak olan 
şey, onun dünyada pek çok kanlar döktü
ğü ve pek çok sefaletlere sebeb olduğu
dur. Sistemin bugüne kadar müsbet olan • 

tarafı budur; acaba, bütün bu kanlı mü- Meşhur İtalyan boksörü Carnera 
cadelelerden sonra, sistem halk kütlele-

kazanç vergisini vermediğinden dola-
rine vadettiği refah ve saadeti temin ede- t kif ~;ı..,,..;., ın· tt' v • da 
bili. , ş· d' k d b al " yı ev e~ ve as e ıgıne -yor mu. ım ıye a ar usu e mus- . . . . 
bet bir cevab vermeği milmkün kılmış ;ır bır istıda doldurdukta;n ~nra, s~~ .~ 
bir dünya cenneti görmedik; bundan son- best b1?kı1mıştır. Re.s::nrmız bok~oru 
ra göreceğimizi de hiç zannetmiyoruz. gazeteciler arasında gostennektedir. 
Şu halde, Türkiyede halkın sıhhat ve şi- Carnera evvelce dünya ağır siklet 
fa ihtiyaçlarını daha iyi tatmin etmek boks şampiyonu idi. Fakat evvela 
için, doktorluğu devletleştirme fikı-ine Max Baer'e ve bilAhare Joe Louis'e ye 
biz sade muhalif değil, belki de şiddetle nildikten sonra eski şöhretini kaybet -
aleyhtarız. İnsanlarda teşebbüs fikrini miştir. İtalyan boksörü bilfilıare diğer 
öldüren, haycltı baştanbaşa bir bürokrasi bir takım boksörlere de mağlup ol -
makinesi haline getiren ve bütün zekii.- muştur. 
Jarı kurutup insan rolündeki bütün bu 
ilerleme şevklerini çürüten bu abus çeh
reli ve çatık kaşlı sistem, bilhassa ileriye 
doğru mütemadi hamleler yapmak mec
buriyetinde bulunan bir memleket için 
en fena bir sistemdir. Bur.un için bu fik-

ri, üzerinde durmaya bile lüzum görme
den hemen onu kafamızdan kovmalıyız. 

* Fakat, memleketin şimdiye kadar bil: 
diği ve inandığı şeyleri altüst edecek bu 
nevi müfrit fikirleri kafamızdan kovar
ken, ayni zamanda, sıhhi) e teşkilatımıza 
sıhhat ve şifa ihti) açlarını daha iyi tat
min edecek olan demokratik bir inkişaf 
vermeği rle düşünmek mecburiyetinde
yiz. Mesela sıhhat koopcı ntifleri, içtimai 
sigortalar henüz memleketimizde nümu
nelcri olmıyan şeylerdir Bu nümuneleri 
yaratmak lazımdır. Bir taraftan bu nü
muneleri yaratırken diğer taraftan da 
şehirlerde ve büyük .şehirlerde polikli
nikleri bugünkünden daha esaslı bir in
tizama bağ:amak, bunların adedlerini 
çoğaltmak, ci.evlet ve belediye hastanele
rinin mikdarlarını artırmak, ve bunların 
kapılarını fak•r ve hatta orta halli halka 

Asabi bir şair kızınca 
neler yapar ? 

Son zamanlarda ümitsiz kalan ve ayni 

zamanda bir şair olan bir boyacı, kendi 

fikrince gayet güzel bir şiir yazmış ve 

bunu bir İngiliz gazetesine yollamış. Fa

kat boyacı şair günlerce beklediği halde 

şiirinin çıkmadığını görünce, matbaa ci

varına gelerek, beraberinde getirdiği 

tuğlaları pencereden içeriye fırlatmış ve 

başmuharrirle tahrir müdürünün başını 
yarmıştır. 

Neticede asabi şair hapishaneyi, gaze

teciler de hastanyei boylamışlar. 
_.. .... -.... ._ ...... -. ... -... ······---········-.... 
çalı~alım. Memleket için sarsıntısız bir 
5nk.işaf, sakin ve mütemadi bir ilerleme, 
seri, fakat tedrici bir yükselme temenni 
edenler, gözlerinin önüne neticesi şüp

~eJi olan tecrübelerin aldatıcı nümune-
!erini alacak yerde, bugünkü muazzam 

Avrupa medeniyetini yaratmış olan de
mokrasi teşkilatının binbir tecrübeden 
geçmiş ve en geniş manasile mahsul ver
miş örneklerini alırlarsa elbet daha iyi 
ederier! 

ismini öğreninceye kada 
1840 ve 1870 ıeneleri ara.nnda Fran

ıadcı büyük bir ıöhreti olan muharrir 
Jül Janen bir kış günü, bir kah.,,ed~ 
sobanın ba.şına oturmuş; rigarasını içi
l/OT ve gazetesini okuyormuş. Biraz ö
tede bir masada oturan bir lngiliz, 
garıonu çağırmış: 

- Garson, .sobanın b<ı§ına oturmuş 
ıigara.smı içip ga.ıetesini okuyan mös
yönün adı nedir? 

- Bilmiyorum. 
lngilfz ayağa kalkmq, kasaya git

mif; ka.~adara da sormUJ: 
- Sobanın başında oturmuş, 6iga

Tasını içip gazetesini okuyan mösyö
nün adı. nedir? 

- Bilmiyorum. 
1ngiliz, kahvenin sahibini çağırtmış: 
- Sobanın başında oturmtl§, siga-

rasını içip, gazetesini okuyan mösyö
nün adı nedir? 

- Bilmiyorum, buraya ilk defa ge
liyor. 

lngiliz Jül Janen'e doğru yü.rümii§: 
- Sobanın başmda oturmuş, siga-

Son gelen İngiliz gazetelerine ba -
kılacak olursa, gece tuvaletile, şapka 
giymek, ve :ziyafetlerde, balolarda şap 
ka ile oturmak yeni baştan moda ol -
.maktadır. Londranın tanl.IlllllŞ en şık 
kadınlan, bu Dl-Odaya önayak olmakta
dırlar. Yukarıdaki resimler bu bayan
lardan ikisini bir ziyafette göstermek
tedir. 

Aşk ile kalb arasında 
mevcut münasebet 

ra içip, gazete okuyan mösyö isminiz Doktor Miktorer ismindeki bir a -
nedir? dam her milletin aşk kelimelerini '~op-

- Jül Janen. laınış ve neticede şöyle garib bir cüm-
- Öyleyse Mösyö Jül Janen redin- le bulmuştur: 

gotunuz tutuşmU§ yanıyor. - Seni kalbten seviyorum. 
Fakat lngiliıin redingotun tutuştu- Medent her millet sevgisini (kalb) 

1 
ğunu görüp haber veTdiği zamana ka- keli mesUe ifade ediyormuş. Bunwı ü-
dar epey müddet geçmi§, Jül Janen'in. zerine doktora bir merak sarmış, bu -
Tedingot'IJ da yarı yarıya yanmış. nun fizik bir sebebi olup olmadığını a-

• • raştırmıştır. Neticede aşkın kalb ile 
Evli kadınların mi.inasebeti olduğunu meydana çıkar -
Yaptığı bir nümayiş mıştır. Doktor bu keşfini de bir tıb 

Cenubi Afrikada Yohanesburg civa- mecmuasında şöylece izah et~tir: 
rında Kaffir şehrinde bir bira fabrika- cAşk filvaki ruhi bir meseledir. Am
sı tesis edilmişti. Geçen hafta 5 00 den ma, bunun maddi olan kalb ile dehşet
fazla yerli kadın toplanarak fabrikanın li alakası vardır. Çünkü kalb hayatın 
önünden resmi geçit yapar gibi geçtik- başlflngıcıdır. Ve hayatın sonudur. Ni
ten sonra doğru belediye dairesine git- hayet hnyatın kendisidir. Kalbsiı in -
miştir. Ve belediye reis ve azalarına san yaşayamaz. Sevgi de ancak yaşa -
büyük bir gürültü ile şehirde bira fob- yan insanlarda olabilir. Şu halde kalb
rikasına değil süthaneye ihtiyaçları bu- ,siz sevgi olamaz. Bundan başka kalb 
lunduğunu bağıra çağıra anlatmışlar _ ne kadar sağlam olursa sevgi de o nis
dır. Bu kadınların hepsi de evli idi. betle kuvvetli ve fazla olur. İşte insan-

Bunun üzerine balkona çıkan bele- ların sevgiyi kalb olarak tc.-1Tisil etme -
diye reisi, yerli kadınlara hak vererek }erinin hikmeti budur.• 

Sözün Kısası 
Kurak 
Duası 

E. Tala 

O oof! Artık illallah!. Mübarek, bir 

~ haftadır dinmek bilmedi Artık 
crahınet> liğini kaybetti de ckasvebı 
cnikbeb, cnühuset> oldu. 

Ben mahalle mektebine giderken, h~ 
camız, yazm sıcak ve sıkıntılı günlerinde 
bizleri önüne katar, Mısırın Elmukatta· 
mmı hatırlatan, yerden bitme bir tepe" 
nin üzerine tırmandırır, ilah.ilerle, amin .. 
lerle yağmur duası ettirirdi. 

tdarehanenin penceresinden, once :ına .. 
vimtırak akıp ta, sonradan siyahlaşafl 
pahalı frenk mürekkepleri rengindeki 
bulutlarla, sıvama, kaplı ufuğa baktıltÇS 
gönlümde nikbinlik namına ne ki varsa. 
birden eridiğini ve yok olduğunu hissedi .. 
yorum. . 
Yağmur nebatata can verir derler .. ıs· 

JAm diyarlarındaki çeşmelerin hemen 
hepsinin üzerinde: cHer şey sudan can 
bulur .. :t un arapçası yazılıdır. 

Bir haftadır durmamacasına gökte.il 

boşanan suyun, tabiati ne bale koydu • 
ğunu görmüş olsalar, o iddialan ileri sil .. 
renlerin yüzleri kızarırdı 

Her gün, sevdiği bir hastanın sıhhat 
haberini uman endişeli bir dost gibi, ga• 
zete namına telefonda rasathane ile gö • 
rüşen meslekdaşın ağzının içine bakıyO" 
ruın: Beklediğim, bu rahmet (!) günle • 
rinin sonu geldiğine dair bir müjdedir· 
Ne gezer?. Ekseriya aksi çıkmakla meŞ .. 

bur fenni hesaplann bile bu işte yanıl• 
mıyacağı tuttu. 

Bu, ruha elem ve melal verici su bol· 
luğu karşısında, demin dediğim gibi, al· 

tı. yedi yRşlarında bir mektebi sibyaP 
talebesi iken yağmur duasına çıktıkları " 
mız hatırıma geldi. Acaba, çoluğu çocu· 
ğu toplayıp, bir de ckurak duasl> na çık .. 
sam nasıl clur? 
Yağmur diliyen çocuk ağızları, eski .. 

den: 
Teknede hamur, 
Yollarda çamur, 
Ver Allahım, 

0

veT1 

Bir 1nzl~ yağmur! 
1 

Diye fer yad ederlerdi. Şimdi 'bunun ye"" 
rine onları: 

Tütmiyor ocak, 
Dondu kol, bacak .• 
Ver Allalıım, ver, 
Bir kızgın sıcak! 

Diye bağırtacağız. 

Fakat neye yarar? Nasreddin Hocan~ 
dediği gibi, eğer çocukların duası kabil 
olunsaydı, talebeye kırık numara veriP 
te sınıfta bıraknn muallimlerden bir ta • 
nesi sağ kalmadı. 

---·•••••••••••••••••••n•••u .... ••-••--••••••••• .. ""' 

Yolcu salonu ihale edilmedi 
İstanbul liman işletme idaresi ıa~8: 

fJndan gümrükler binası ile Liman iŞ 
!etmesi arasındaki sahada yeniden yaP 
tırılacak olan Galata yolcu salonu i.n~;. 
atl münakasası neticelcndirilemernıştl 
Münakasaya giren müteahhidler Y~; 
sek fiat istemişlerdir. ~iman .. işletJYlide 
inşaatın pazarlık suretile muteahh ııJ; 
verilmesini kararlaştırmıştır. Pazar 
2 teşrinisanide yapılacaktır. 

Boğazlarc an geçen vapurlar e' 
Son bir ay içinde İstanbul Iirnan15~ i fain harekatı şudur: Çanakkaleden • 

Türk olmak üzere 125 vapur ve trııll 
sit olarak da 266 vapur geçmiştir. 

1 
.. 

Karadeniz boğazından 42 si Türl<.~ 
mak üzere l 08 vapur ve transit oltl· 

bütün genişliği ile açmak sonra da dok
torların umumi se\·iye.Jerini yükseltmek, 
iJacların hamından veya mamulünden a
lınan gümrükleri kaldırmak, eczacılığı 
< ha sıkı bir nizam altına koymak gibi 
ittihazı elıem türlü türlü tedbirleri dü
şünmeliyiz Hele bir kere Türkiye, de-

Kaffir'in ihtiyacı nisbetinde süt teda- Doktorun bu sözleri üzerine bir ~.Jk 
rikine çalışıp bunu temin eder etmez maddi düşünen insanlar kalb ile sev -
süthane açacağını vadetmekle nüma - giniıı bir alakası olamıyacağını isbata 
yişçileri dağıtabilmiştir. Kadınlar ko - kalkışmışlarsa da bugüne kadar dok. -
calannın her birine günde üç litre süt j ~or~n fikrini .. tu~etle ce~h~ecek bır 
verilmesini istemektedirler. . ıddıaya tesadüf edılememıştır. 

da 205 vapur geçmiştir. de " 
Muhittin Birgen Gerek Çanakkale ve gerek J{ar~oıııl 

r-.:'.~~=======~=~====~~~=~====~==~===~========~, niz boğazından geçen vapurların 

mokratik memleketlere mahsus olan bu 
nevi işleri yapıp bitirsın de ondan sonra 
görelim. Eğer o zaman d;. hayatımızı ıs

lah edilmemiş bulursak, insanları kukla 
haline getiren bu müfrit devletleştirme 
lehinde .r.;fü. söylerneği tecıiibe edebiliriz. 

Demokrattı: memleketlerde muvaffaki
yetle tatbik --dilmiş ve frvkalade iyi ne
ticeler alınmış olan usulleri, Türkiye he
nüz tecrübe etmiş değildir ve yahut bu 
tecrübenin benüz ilk kademelerinde bu

lunuyor. Bu kademelerde yükselrncje 

. TER i N AN IS TER İ N AN M A ! 2
•
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dir. __ 1 S Büyükderede yeni bir tablisİYe 
Bir muharrir arkadaşımız anlnttı: 
cllalk için neşriyat yaptıklannı iddia eden iki mecmua

ya hikaye yazıyo!'dum. 
Bunlardan biri, haikın sosyal mevzuları tuttuğunu söy

ledi. Ona göre hilrayeler hazırlıyordum. Öteki ferdi psiko
lojiyi merkezi siklet yapmayı halkın okuması için şart 
sanıyordu. Ona göre de yazı hazırlıyordum. 

Bir gün iki yazıyı bir arkadaşımla gönderdim. Arkadaşım 
hikayeleri yerledni değiştirerek vermişti. 

İki mecmuadan dn aldığım cevap: istasyonu yapıldı .. iil' .. 
- Halk bunu anlamaz oldu. Türk gemi kurtarma şirket~ ~.~bıı " 
Ayni yazıları aldım. Sosyal mevzulu hikayeyi sosyal mev- derede Vakıflar umum MüdiırlU! ıııJi 

zu istiyene götürdihn: den bir arsa satın alar.a. k bu~da bıo··ıy~ 
c- Monşer, dedi, enfes!:t ta ır a t 
Öbür yazıyı da psikolojik hikaye istiyene götürdüm. lisiye istasyonu, motor m devD 

ve tahlisiye takınılan aıat ve .e ıtıır' 
_ Hah şöyle dedi, halk bunu anlar! deposu vücuda getirmiştir. aeını ~11,ife 
Halktan bahseden!er, halkı temsil iddiasında bulunanlar ed vı:u-

tarma şirketinin Büyükder e 
1 

?l t>\J 
hep böyledir.:t ve nöbet alan vapurları için yapı a te-1' 

1 S T E R l N A N M A J lyeni istasyon ileride yeni tesısatlıı 
L.----- ------------- ·---- --------------------""' si edilecektir. 

iSTER İNAN 



SON PO 

Roma, İspanyada 40 bin, 
Valansiya hükômeti ise 100 bin 
gönüllü olduğunu ilin ediyor 

Tunceli isyanının 
Ne suretle hazırlandıgı 
Meydana çıkıyor 

• Yunan milletinin 
mümessili General 
Metaksas aramızda 

Elaziz 18 (Hususi) - Tuncelinde 
muhalefet harekatına iştirak edenle -
:in muhakc:~elerine bugün d~ devam e
dilmiştir. Bugünkü celsede şahid ola -
rak bazı yerli memurlar dinlenmiştir. 
Şahidler aşiret reislerinin bir arada 
•oplandıkln:-mı beyan et•iler. Hıdır ve 
Hüseyin adlı şahidlerle nahiye mü -
dürü Hıfzı Seyid Rıza ile aşiret reis • Yuan: Sellin RaııP Emeç 

lerinin toplantısına Uso Seydonun, De- v ın 1 C b 
"l" d' w unan Başvekili General M""-

enan ı e raı ın ve ıger suçluların ..-
iştirak ettiklerini tafsilatile anlattı _ taksas dündenberi memleke-
lar. limizin mi.safiri bulunmaktadır. Efkan 

Muhakeme ilerledikçe toplanan de- umu~iyelerin ~iyi temasçıları olan ga
lillerin suçlular aleyhinde ezici mahi _ zetecılerden murekkep bir heyet te ken· 
yette olduğu görülmektedir. Müddeiu _ dılerine refakat etmektedir. Epey zaman-

Londra 18 (Hususi) _ Romada neıre- yanatta bulunan lspanya.•m Paris elçisi, hükümranlığı hakkında ecnebi m~ •• Tiumi Hat• mi'nin ilk izahatının içti- d~nberi yapdacağı bilinen bu ziyaretin 
d;Ien resmi bir tebliğe nazaran, halen ls- FrankO tayyarelerinin Barselonayı, lr~n~ leketlerde neşredilmi9 olan şayialar, malara taallilk eden kısmında ortaya ~>lhassa bugünkü ahval ve şerait içindı 
pany>da harbeden İtalyan gönüllülerin ve Valans'Y• Yl bombardıman e!lıkle~~-'· hükümeti bu adalar üzerinde ve bu a· attığı hakikatleri şahidler de mahke • ıcra edHmesi, Türk - Yunan münasebe-sayısı yalr.ız 40.000 dir. fakat bu tayyarelerden bazılarının duşu- dalarda bul d . 1. 1 mede tekrar etmişlerdir. tinin ehemmiyet derecesini bir defa da-

H 
rüldü.ğü. .. .. 

1 

. tir unup auna spanyo un - Ş h d ha tebaru- tt" b' 
albuki Valans hükfuneti bu sayının nu "'Y ernıı · surl d - a i lerin ifadelerine göre toplan- z • ıren ır vakıadır. 

100 000 den fazla olduğunu ve ayrıca 10 Düşürüleıı tayyarelerin pilotları İtal- nizo~~~ı au~ m~rdek.kk:pkolacakı·· olan gar- '.ıya .. favet•yc makamına kaım olmak ü- . ~ünya sulhu, muhakkak ki, çetin bir 

Valanslgagı bombardıman eden tayyarelerden bazıları dü.sürüldii, 
esir edilen pilotlar italgan a•lıerl olduklarını itiraf ettiler 

b; A w 'dd" zerın e ı onlro u mese - k k w t h .n lman teknisyen bulundugunu ı ıa yandır. Bunlar, asker olduklarını ve al- lesinde ufak b" .. 
1 

h 1 b . k zere şe er ve ekme lokması dagı\ıl - ;m 
1 

an geçiriyor. Bu hakikati inklir et. "" .... · ~ - " ım yo ur. arbi Avrupada bir ctmektedı'r. dıkları .. mı·r mucı"bın· ce bombardım":1a mı k ır şup 1eye ma a ııa - mış \re ,·,.tını' a sonunda bı'rer avuç su ı' mı·y,. ı"mk" kt G 
Dign taraftan hükUır.et saflarında ~evessül et!iklerini beyan eylemişlerdir. yaca - resmi ve kat'i beyanatta bu - çilmiştir. z.1manlar dernokrasinın· ı"fla"s ctıı·gw1• 01• ı"la"n 

• lunmak mecb · r d b km t . çarpışm ecnebi lejyonerlerin sayısı an- Balear adalan . urıye ın e ıra ış ıı. Şahidler dinlendikçe, vesikalar o • edenlerin bugün koyu birer demokrat 
<ak 15 bindir ve bunlar ise şimdi mun- Bu nota, ispanyanın Baleares ada - kundukça Seyid Rıza bocalıyor ve Be- oluverdiklerini gördüğümüz şu mucize-
taza m orduya iltihak etmiştir. .. ~Iamanka 1 8 _ ( A.~. ) - _Fran~ist !arı üzerindeki hükümranlık hakkının si' den istiane edivordu Ier "'rında, su Ih un şimdiye kadar m uha· 
Valansiyayı İtalyan tayyarecilıd hukumet ~a soz soylemege sa.a • diğer devletlerin Akdenizdeki menafii Sergerd<· Hıza İahidl~re b·le Besiye faza edikbUmiş olmasının dahi bir mu· 

bombanlıman ettiler hiyet!ar olan hır zat, bir nota neşret - için bir tehlike teşkil etmiyeceğini te- aOz koydu'< arını söylemek ister gibi oldu. <ize sayılabileceğini anlıyaınamalar~ 
Londra lB (Hususi) _ Bugün bir be- mıştır. Bu notada Baleares adalarının mm eylemektedir. ilk oolsede t.slim olmayış.nın sebetleri- cıdden hay<et edilecek bir şeydir. işte 

•j;p~~i·~~-d;~••'Çi~lii~;-d~··r11;1~-;;•ui,;g~~ı;••••• ~:g5::::·:~~~:~:~=~:r~:;:~ ::::: ~;:::~:~~~;;:~::i~~~:i::;:~~:~; • 1 ı d• ki • • •• ı •• ı Ankaradan dP. şa~idlcrdm Hıdır, Sevid Rızanın mak- :nillctlerin başında Yunanistanla Türki-

1 
~r e rını soy uyor ar A tul Bahtiyarlı Şahine 70 kişi ile Deliktaş ye geliyordu. Bu iki millet. bu da\'ayı \. :; 1 e grıldı karakolur.u bas diye emir verdiğini söy- ol . 1 d _ an ınanç arın an aldıkları kuvvetlcdir 

hdi. Diğer şahid Hüseyin de isyanın ha- ki B::ılkan Birliğinin çok hararetli bıreı 

Ve 
Ankara 18 (Hususi) - Milletler Ce zırlanma tarzile toplantıların nerede ve .. . . murevvici o!dular. Kurumun başarılma-

mıyetı namına gelen Hatay hey'eti is- ne suretle yapıldığını, Sevid Rıza ile di- . 

t 

~mı müteakip Küçu"" k İtilaf ile tesis edi-

asyonda Hariciye erkanı tarafından ğer aşiret reislerinin rolledni anlattı. Jen geniş dostluk münasebeti, Balkan Son 2ün:erdeki muharebeler çok şiddetli olmuş 
karşılanmıştır. Hey'et azası şerefine ha Büti.in şehadetlere karşı suçlular müte- B' 

Londra 18 (Hususi) - J apon Domei J Şanghay, 18 (A.A.) -Central News riciye siyasi müsteşarı Menemencioğ· '!ladiyen <başa, dediler. Demenamlı Ceb- ırliğinin kısa zamanda iktisab etmiş ol· ajansının bildirdiğine göre ş:mali Çin- ,ajansına göre, Çinliler, Chapei'de iki lu tarafından bir öğle ziyafeti veril • rail ile oğou ilk isyan eseri olan köprü- duğu büylık beynelmilel ehemmiyeti za-~•ki Japon f.uvvetleri ile rr.uvaffakiyet Japon tayyaresini d~ürmüşlerdir. miştir. nün nasıl yakıldığını anlattılar. man geçmeden meydana çıkardı ve atı-kazaı:~ı.rdır: - Çin tayyareleri ile bataryaları Pao - Misafirler saat dörtte Çankayaya gi Muhakeme diğer şahidlerin dinlenme- !an adımm ısabetini gösterdi. O gün, bıı-_Şarside toarru"1 geçmiş olan 50 bin Ching - Road mıntakasında bir Japon derek hususi defteri imzalamışlardır. si için ayon ymni ikinci gününe bırakoldı. gün, Balkan Birliği, onu sarsmaya malul ~m "<kerim püskürtmüşler, Hopei eya- tabunınu imha etmişlerdir. Hariciye Vekili tarafından da kabul e- Seyid Rızanın ilk muhakemesinde olarak ihdas edilen bütün sun'! hôdise;!1~de Hcnan şehrini :şgal etmiıl~; ve Bir Japon taarruzu üzerine Wou - dilen hey'et 1ızası akşam Toros ekspre- davayı izah eden müddeiumwni Hale- lere rağmen ve ehemmiyet ve kuvve-

üç Çin generali maktul düşmüştür 

kın - H'llıl<au demirvolunda muhım Soung koyunun cenubunda bulunan sile hareke! ettiler, istasyonda Hatay- mi bu esnada Dersimın tarihteki ve tinden bir zerre kaybetmeksizin yaşa-
'";euc il•r,emişlerdir. • bir Çin alayı mahvolmw;lur. lılar Ye bir çok zevat taralından uğur- haldeki umumi vaziyetinden de bah _ makta be•cievam oldu. Çünkü, bu k~rum 
ın aponJarıo bu iddiasını reddedôn Çin Ja- tebliği landolar. sederek esaslı hakikatlere, ihsai ve is- hakiki bir lhtıyacın ifadesi idi ve ciddi 

ın ·~· Ualan, Çin ku vvetleriniı: büyük bir Tokyo t 8 ( A.A.) - Suiyuan eyale - "11.1'. ta tisli k ma ı iima ta istinad etmi9· Der- bir sulh emnıyetlı>in zamanı olmak va-
u •veınetk çarpıştıklarını bildirmek- tinde Japon ordusu 17 ilkteşrin saat l Vl lSlrda mecburi sımde nelere inanılmazdı mevzulu bir zifesini üzerine almoştı. Bu vazife, elhak ledırlcr. 9 da Paotov şehrini işgal etmiştir. Bu A k k bahisde de bir haç meselesine temas 1'üyük bir muvaffakiyelle ifa edilmistir: 

Çinlilere göre vaziyet şehir Pekin - Suiyuan deı:.\iryolunun S erli etmi9tir. Şimdi, aramızda bulunan General Me;ak-

müntehasında ve harici Mogolistanı. . d . Şanghay .i3 (A.A.) _ Ceotral News a- -.6-k · çın· ted . t"b t h tt Kahırc! 18 (Hususi) - Hükümet me,.._ Komiteciler vaktile Venk kilisesine sa~ı, eğişen eşhasa ve tebeddül eden şe-ınıı::a ezı e rap en ır ı a a ın - . .. . . . . ....- ı · · · t ğ Jansıııın hı1d;rdig-ı'nr. göre .sekizinci or- d k". m"'h' b' k .. 
1 

kt burı asken.k tcsısı ıçın biı kanun proJ·e a tın suyuna batırılmış ve zıynetlı hır ıaı c ra men, bu kuruma her fırsatla sa-
d ... a aın u ım ır sev u ceyş no a - - h k 1 dakat" · b ld" uya menm:b çı·n kıt'aları ş.:ınsi'ni:l şi- d si hazırlamaktadır. Aynca Mısırda aç oymuş ar, ortasına da eski ve han ını ı ıren ve onu ta buraya ka-.... sı ır. · ı ı · k ·a ld w dRr bu 

1

~---d 
'."alinde taarruzlarına deva roederek Ça- ))okuz defa bombardıman 500000 Mısor lımı sarfilc bir siliıh fahri- gı ma' u a aı o, ugu bUinmlyen bir m•~ la yollıvan asil ve mütt•· 
nar " ı K l' gı' 

5 

h 

8 

(AA) T 

1 
kası da kurulacaktır. kemık parrası vazederek lmam Hu'"se· Ok Yunan milletinin bir mu-messı'lı' 

• ..ya eU hududunda kain uang ın ang a" ı t r e ~ •stird· d t . 

1 

. - ' • - ":; pon ay ya f' - j'İnin parmak kemigw i diye Al • tile c:el8mlarken b d 
' e •WŞ erdır. ri, bugün dokuz defa Suçcuvu tomhordı- K. f rh f .. . . evı ve - , u osUuk ve bu iti 

So•o günler zarfında Şansi'-eki muha- :nan etmi<ıer ve bilhas,. dem'rvolu is- ıe s· a abrikasında Turk Dersımlıler~ yuttunnuşlardır. Bu kın ebed müddet olarak devam etmes 
>ebel .. r P•< •iddetli oımustll'· BilhoSS• ?~syonu"u hedef ittihaz r-vleınişİerdir. Bir infi13k oldu sur~tle de hem dm r~rgandası yap- temennlsi'li serdedlyoruz ki bununla da 
16 llkteşrind; birkaç yü; Çin ve Japon Mukabil taa...:..z 30 amele öld Ü mış ar, hem de Alevı ı e Hıristiyanlık Türk milletinin samimi bir duygusun• as~'" ve üç Çin generali maktul düş- Şanghav 18 (A.A.) - 1'•iı•andan Cen- arasında ~ir ~akınlık. t~isin<;_ çalış'.:"ış- tercüman olduğumuzdan şüphemiz yok· ınuşıür. tril News •ıansına bilı!!roay.-: Çinliler, Kief 18 (Hususi) - Kief siliih fab- Ia~dır. _Mu.ddeıumumının _soyledigine !ur. Nitekim misafirimize, .hoş geldiniz• 

c· Tientsin • J'ukeu demiry·•'u ~·ephesinde rikasında evvelki gece bir infılak ol - gore şımdı ~u haç ve kemık Tunceli cüm!esile hitab etmekle de en tab'ıJ· bı'ı 
_ ın ajansı bundan maada Pukeu • Ti- muş, neticede 30 amele ölmüc: ve Lı"r kumnndanlıg-ında muhafaza altına entsin d w ..ı kabil pjangyuanın cenubunda mukabil h:icuw " • ' a- vazifeyi yerine getirmış bulunmakla ze\·k 

• eJ:Y;;ryolu uzunlugum .. a ınu · çok amele de yaralanmıştır. Zarar bı' r Iınmış bulunmaktad r d aan.. 1 p· g ma geçmişlPr ve Japonları ş!male doi!ru • ı · uyuyoruz. - Seıı·m Ragtp Eıneç 
~za gE>çen Çin pişdar arının ın - - milyon ruble tahmin edilmektedir. 

Yt•ana. vasıl olduklarını bi:dirınektetlir. ric'ate nıec.our etmişlerdir. S .!ylav Bayan Nakiye 
Erzurum da 

••• Yunan gazetecilerine 
ziyafetler verilecek Dokuzlar k'onf erans na 

rlavet edilen devletler 
Brüksel, 18 (A.A.) - Fransa, İngil

t ere, Amerika ve Kanada 30 teşriniev
" .elde toplanacak olan dokuzlar komite
sınc Belçika hükfuneti tarafından da -
Vet edilmişlerdir. ------
Pariste l:::ir tren kazası 
28 yolcu yaralandı 

. Paris 18 (A.A.) - Bu sabah Şark 
ıstasyonunda bir lôkomotü tevkif ta -
kozlarından birine çarpmıştır. 26 yolcu 
hafif ve iki yolcu ağır su rette yaralan
DUşlardır. 

Habeşist - nın payıtahb 
değ "ştirHiyor 

Londra l8 (Hu:;usi) - Habeşist3nın 
f J.l~yıtahtı Acfiı:nbabanın \•erine Musolıni

nin emrile 1'aşka ltir şehir yapılacaktır. 
İtalvan memurlatı pek mürtefi bir 

ınevkide bulunan Adısababanın şiddetli 
iklimine dayanamamışlardır. 

ltalyanlar Trablusa yeniden 
asker gönderdiler 

Napoli 18 (A.A.) - 21 inci kolorduya 
rncnsub 59 7.abit, 86 kiıçük zabit ve 1885 
kişilik bir kuvvet Toscana nakliye ge
ınisi ile Trnblusa sevkedilm~lerdir. 

Ankara 18 (Hususi) - Yarın gele· 
cek olan Yunan gazetecileri şerefine 
Çarşamba günü, Gazeteciler Birliği Re 
isi Falih Rıfkı Atay ve refikası tara -

fından Şehir lokantasında bir öğle zi -

yafeti verilecektir. 
Ayni gece Matbuat Umum Müdürü 

de bir ziyafet tertib etmiştir. ......................................................... ._ 

"'\ 

Ben bir tımarhane 
kaçkınıyım ! 

Deli diye tımarhaneye girerek 
yedi giin lıalan bir gazetecinin 
çok ıayanı diltlıat notlarından 
bir parça~ 

c- Yok evladım, ben deli değilim .. 
Benim nastalıgım cismani değil; ru
hanidir, ruhani .. Genç tombul bir İs
tanbul kızı ile evlensem, hiçbir şe-

l
yim kalrnaz. Acaba doktor beyin kızı 
var mı?> 

Pek yakında başhyoruz 

Erzurum 18 - Saylavlarm~ız Bayan 
~akiye ile Bay Şükrü telkik ve tPınas
ı~rınu dev.vll ..::tmektedir lı:r Nln alt sam 
Halk.:!vin~I.! ~mumi . bir k•J:ı~c:ma y;pıl
r,ıış \'e dı.l .{ıer tesbıt '?dı!t"1i!'!:r. 

Aş evi • 
Erzurum 18 - Belediyı' yo"<sullar ir.in 

.:oo kişilik bi:- aş evi aç"Y'ı'?tt!". Yersiz ·ve 
~·urdsuz nıan yoksıı lJarın b;u ınmal<>rını 
rc>rnin ve tnhsillerine devaP.' 'ntını de te
ı <ıin ctmi~l'r. 

"Anam, babam 
Perişan oe sefil 
Ben de içtim,, 

(Baştarafı 1 tnci sayfada ) 
birinci sulh cezada duru~ması yapılmış
tır. Suçlu mahkemede: 

- Ne yapayım bay hıikinı, anam, ba
ham evde sefil ve perifln bir halde .. Ben 
de teessürümden içtim, sarhoş olmuşum 
biraz... Kusurumu affedin, demiştir. 

Hakim Reşid ise, kendisine: 
- Evlıldım, madem ki bu kadar derin 

bir teessür içerisindeydin.. Eline geçen 
parayı evde sefil kalan anana, babana 
götüı·seydin, hem teessürün hafüler hem 
de iı;ki içip, sarhoş olmazdın, dcmi~tir. 

İhtardan sonra, sarhQşluğu sabit olan 
Niyaziyi 5 lira hafü para cezasile tecziye 
etmiştir. 

Sababt•n Sabaha : 

§cnebi profesörler 
Geçen gün sabah refiklerimizden biri Üniversitedeki b" ·· 

dair ~ir makale yazd.. Daha ziyade Tıb Fakültesini istih~~e ~ profesorlere 
ecnebı profesörlerin klinik mesaisi haricindek; çalı~m l a en bu yazıda 
yordu. · ,.. .. a arını. temas edili-

Gazetemizde Muhittin Birgen bu rr.evzuu bütün çıplaklığ il d . ~ılan şikayetlerin halk tabakalarından değil, rakib meslekd ı 1 ed eştı ve.!.a-ızah e~ti. aş ar an geldıgıni 

Son ıki yıldanberi Tıb Fakültesinin hariciye klini~i il k kı var. 6 e pe sı temasım 

··T-~b Fakültesinin Cerrahpap hastanesindeki hariciye klini~eri 
butun memlekete açan ve kim olursa olsun kendi . d . kapılarını 
bir rni!5avatıa kabul eden en mütekamil m" sıln e~ şıfa arıyanları tam uessese erdır 

Başlarında cidden yüksek ve Avrupada bile esi az bir· .. 
hakkak profesör Nissen bulunan fakülten' h . . operator olduğu mu-
Bürhaneddin, operatör Fahri gibi gene Al:::a ancıyte . kısmında profesör nya ye svıçredt! uzu 
yetişmiş hocalar olduğu gibi bilhassa r f .. . n zaman 
çalışan ve bugün de tallın heyetinde~-0 ~so~d Nıssenl~ dört yıldır yanyana 
zım gibı genç elemanlar mevcudd ay ~ uğu yen kazanan operatör Ha· 
kın eden binlerce ümidsiz vatan/r. ~u ~kıp mem~eketin her köşesinden a· 
tecrübeJerile tedavi ettikleri gib' ha§! ennın en yenı tekniği ve ilmin en ince. 
doktoru yetiştiriyorlar. 1 

er yıl da memlekete yütlerce genç Türk 

Asistanlarından profesörlerine ve ' . . . anlaşmış bir kombinezona h .. ı1astane ıdarecilcrınc kadar bu kadar iyi 
yarlık olur. er mues:;esede tesariüf etmek büyük bir bahti-

- IBud m:iessese, ~ani t.ıkültenin hariciye klinig" i muhakkak 
.,a 1a a çalışan bır takım hu u • .. ki harıçte ayni 
kadar sarsmıştır N l s sı .mue&seselerin bilançolarını şikayet edecek 

· e yapa ım kı halkın sıhhi iht' ı ad· karşılamayı itiyad edinen meslekda 
1 

•. ıyaç ar~ı ma ı ölçükrle 
ıncmleketin yu"'ksek b" 'rf _ ş arın ve muesseselerın bu şikayetleri 

ır 1 an ocagını körletmek ç· b' b b ı 
dar hscistir ve haksızdır. ı ın ır se e o mıyacak ka-

İlme ve hak5kate hürmet edelim. Biir1ıan Ca1ıid 



Belediye İstanbulda bir 1 
süt fabrikası kuracak 

lstanbul hileli süt içmekten kurtulacak ve bütün 
sütler fabrikada ti'kim edildikten sonra sahlaca1' 
İstanbulun ezelt derdi bulunan süt ~ 1 ~ 

meselesi Şehir Meclisinin teşrinisani 

içtimaında halledilecek, tatbikata ge -
çildikten sonra halk hileli süt içmek -
ten kurtulacaktır. 

Balkanlarda bilhassa A vrupada bü
yük şehirlerde süt işi halledilmiştir. 

Belediyelerin tatbik ettiği usuller saye 
sinde halk hilesiz sütü pek kolaylıkla 
kapısında temin edebilmektedir. İstan
bul belediyesi bu müşkülle uzun za -
mandanberi meşgul olmakta idi. Bu 
maksatla Avrupanın bir çok şehirlerin
de tatbik edilen usul tetkik edilmiş -
tir. 

Bizim memleketimizde tatbiki en 
muvafık usulün Macaristan ve bilhas~ 
sa İtalyada tatbik edilen usuller oldu -
ğu neticesine varılmıştır. Belediye l -
talyan usulünü daha ehven bularak on 
dan istifade etmek tarafını iltizam et
miştir. Ve bu usulü ele alarak da bir 
proje hazırlam1ştır. 

Berat gecesi Adam öldürmekten suçlu 
Birincite§l'inin yirminci günü Şaba- ko··y korucusu dı.nlendı· 

nın on dördüne müsadif olmakla önü-
müzdeki çarpmba günü akşamı (per-
ıembe gecesi) Leylei berat olduğu ilan Bir müddet evvel Çatalcanın İzzettin vardığında İsmaile hitaben: 
olunur. İstanbul Müftüsü köyünde rcnçber İsmaili öldüren, köy - Dur diye bağırdı, vuracağım seni. Ve, 

F. Ülgener korucusu Ek.remin duruşmasına Ağırce- tüfeğini İsmaile doğru boşalftı. İsmail ye-================:I za mahkemesinde başlanılmıştır. re yıkılmıştı. Ben ise korkudan kaçmağa 
... ·-----... ·-- Suçlu Ekrem dün mahkemede kendisi- baıladım, az ilerdeki bir çalılığın arkası• 

Poliale: ne isnad olunan cürmü tamamiyle iııklr na gizlendim. Ekrem, bana da ateş et. 

SarhOf)ukla tabanca atan bir adam 
Arap Hüseyin isminde bir adam ev

velki gece küskütük sarhoş bir halde 
Feriköyde Ortakır sokağında, tabanca 
atmış, halkı heyecana vermiştir. Hüse
yin yakalanmış, hakkında muameleye 
başl~tır. 

Bir çuval hır11n yakalandı 
Şehremininde Saray meydanında 

Mustafanın fırınından 65 tane boş çu
val çalan Osman oğlu İsmail Fatihten 
geçerken yakalanmış, bundan evvel de 
aynı fırından 289 çuval çaldığı anla -
,şılmıştır. 

İki kliçük kortun hır11zı yakalandı 
Melek isminde 1 1 yaşında bir kızla 

ayni yaşlarda Abdullah ismindeki ço -
cu.k:, Sultanahmette Sanayi mektebi -
nin sokak tarafında mektebe aid kur -
şun borulardan yedi kilo kadarını ke
sip çalmışlar, Gedikpaşa cadesinde 11 

ederek, h&dise etrafında ıunlan aöyle- mitti, fakat isabet ettiremedi. 
miştir: Suçlu Ekrem mahkemede şahid EmJ. 

- Ben köyde Şuaybın kahvesinde otu- nin asıl mücrim olduğunda ısrar etmiş, 
ruyordum. Sonra koruya çıkmak için tü- ıafeğini av esnasında boşalttığını iddia 
feğimi aldım ve kahveden çıktım. Uzun f'derek: 
müddet dolqtıktan sonra köye dönüşüm- - Beni yakaladıklan zaman tüfeğlı 
de beni yakaladılar. O gün köy civarın- muayene ettiler. Boş olduğunu görünce 
da Ct!reyan eden bu hAdiseden haberdar beni suçlu s:ındılar. Halbuki, ben masu• 
bile değildim. Ben, katil değilim. İsmaili mum, demiştir. Duruşma diğer şahidle
öldüren ayni köyden Emindir. Bana ifti- rln celbi için başka güne kalmıştır. 

ra edilmiştir. Adliyede esrar çeken iki kişi 
Bundan sonra, suçlunun katil olduğu-

nu iddia ettiği Emin mahkemede phid yakalandı 
olarak dinlenmiş ve demiştir ki: Dün adliyede bir hadise olmuş ve es-1 

Şehir Meclisinin teşrinisani içtima
~na sevkedi1ecek olan bu projeye söre 
Istanbulda bir süt fabrikası inşa olu -
nacaktır. Fabrikanın inşası için 400 bin 
liraya ihtiyaç vardır. Bu fabrikanın iki 
takimhanesi mevcut G!acak, fabrikanın 
) E'ri şehırcilik mütehassısı Prust'un 
muvafakati alındıktan sonra tesbit e -
di'ecektir. 

lar şafakla ta'kirn edilmiş süt tedariki- .numarada leblebici Şerife satarlarken 
ne muvaffak olacaklar ve timdi oldu- yakalanmışlardır. 

- Biz, köyden Osman ile birlikte ara- rar çeken iki esrarkeş cürmü nıcşhud ha-ı 
mızda münazaalı olan çayırda hayvanları linde yakalanmışlardır. Bunlar. Koço ve 
otlatıyorduk. Bu sırada korucu Ekrem İstavro adlarında iki arkadaştır. Adliye-< 
yanımıza geldi. İsmaile aid olan otlattı- nin üçüncü katındaki 100 numaraya gir• 
ğım öküzleri almak istedi. Bunun üzeri- mi§ler ve tam esrar çekecekleri sırada 
ne derhal İsmailin yanına koştum. haber tesadüfen kendilerini görenler, vaziyct
verdim. Birlikte çayıra döndük, öküzleri lerinden şüphelenerek, adliye polisine 
alarak, yola koyulduk. 200 metre kadar ihbar etmışler ve iki kafadar 'bu suretle 
yoJ katetmi§tik, arkamızdan Ekreınin ko- yakalanmışlardır. Suçlular dün geç va• 
şarak geldiğini gördük. Ekrem, yanımıza kit müddeiumumiliğe verilmişlerdir. 

.-.ıe • ....... ~.-..~ 

Dün bir kadım tren çiQn edl ğu gibi kapı kapı dolaşarak müşterile- Bir otomobil kazası 
rine dağıtacaklardır. Taks· d T kışl ı · d ş 

Bu fabrika kunılduktan sonra süt 
satan perakende ve toptancılar sütle -
rinin bozulmasından da kurtulacak -
]ardır. Çünkü vücuda getirilecek teş -
kilfıt saye<nde sütler sahiplerinden a
lınarak tfı'kim edilecektir. Süt satan -

ım e aş a er erın en a -
Toptan süt alan yoğurtçu, yağcı, ve kir oğlu Mehmede, Cumhuriyet cadde· 

mahallebici gibi müesseseler ihtiyaç - sinden geçerken şoför ismailin idare -
larını doğrudan doğruya fabrikadan te sindeki 1786 numaralı otomobil çar • 
min edeceklerdir. parak başından hafif yaralamıştır. Meh 

Fabrikanın inşası için lazım olan pa met tedavi altına alınmış. şoför yaka -
ranın hazırlanan projede ne suretle te- lanmıştır. 
darik edileceği de yazılmakta olduğun- -------
dan faaliyete pek yakın zamanda geçi- Müteferrik: 
leceği umulmaktadır. -------"'--......... 

Hültiir işleri: ı Şehir işleri 

Kütüphaneler tamir ettiriliyor Şehir Meclisi ruznamesi 
İstanbul Maarif Müdürlüğü şch -

rimizdeki kütüphaneleri tamir ettir _ Şehir Meclisi teşrinisani içtimala -
mektedir. Eyüpte Hüsrev paşa kütüp _ nna başlıyacaktır. Meclisin ilk içtima
hanesi, Çarşambada Kıtap sarayı, Sü • ının ruznamesi hazırlanmıştır. Azalara 
leymaniyede Atıf efendi kütüphanesi, davetiyeler gönderilmektedir. 
Koskada Ragıb paşa kütüphanesi ve Şehir planı avanprojesi ile İktısat 
Süleymaniyede iki numaralı kitap sa- Müdürlüğünün muhtelif cephelerden 
rayının tamirleri ikmal edildikten son- hazırladığı projeler de meclis ruzname
ra hazır.lanacak ikinci bir keşifle diğer- sine alınmıştır. 
leri tamir edilecektir. Muhittin Oıtllndai Ankaraya 
Beıikt~ı Halkevinde piyano derıleri fidiyor 

Beşiktaş Halkevlnden: Evtmıute piyano İstanbul Vali ve Belediye Reisi Mu-
dersleri verllme~e başlanmaktadır. Arzu e- bittin Üstündağ şehre aid bazı işler et
denlerln her gün saat 12 den akşama kadar 
'Evimiz idare memurluğuna müracaatla ta- rafında görüşmeler yapmak üzere ya -
71Uannın yaptırılması lAzımdır. kında Ankaraya gidecektir. 

Mimar Sinanın güzel bir eseri olaiı 
Rüstempaşa camii tamir edilecek 

.Rwtempqa camiinin içinden bir göriLnilf 

Halkevinin Cumhuriyet bayramı 
programı 

Şehrimizdeki Halkevleri Cumhu -
riyet bayramı programlarını hazırla -
mışlardır. 

Eminönü Halkevi temsil kolu 28 teş 
rinievvel akşamı Alayköşkünde bir tem 
sil verecektir. Ertesi günü saat 16 da 
Cağaloğlundaki Merkez binasında :ne • 
rasim yapılacak, gece balo verilecek -
tir. 30 teşrinievvel Cumartesi günü Fe Dün sabah Sirkeci gannda bir b- f{l.rmüş ve Emine başından, muhtelit 
rah tiyatrosunda saat dokuzda fakir :.ı:a olmuş. bir kadın muhtelit yerlerin- yerlerinden müteaddit hafif yara ::ıl "' 
çocuklara müsamere olacaktır. den yaralanmIJbr. Hldise tudur: 

50 İb mııtır. Eminenin ilk tedavisi gar ecza'" 
Prust gı' tti • . yaşlarında rahim kızı Emine, 

y ahall nesinde yapılmı.§, tedavi edilmek üze-
şehircilik mütehassısı Prust cubatta · enın:ı . eye gitmek üzere trene bin 

-ı mek ıçın Sirk · ·t-.v.;. k re Gülhane hastanesine yatınlmışhr. 
tekrar gelmek üzere memleketi olan ecı garına gıw.AMoljf, arşı . 
F d

.. .. t" taraftan trene bineyim diye hattın ü - Yukarıdaki resim yaralı kadını Jlk 
ransaya onmuş ur. · d · 

zerın en geçerken, istasyona gelmek - .tedavısi yapıldıktan sonra göstermek • 

Fakirlere 
Yardıma davet 
Topkapı Yoksullara Yardım Kuru -

mundan: 
Trakya Şeker Fabrikaları Şirketi ku

rumumuzun her ay 14 mahalle halkına 
yaptı~ı yardımlara inzimamen Cumhu
riyet bayramında yapacağı umumi ve 
geni~ yardıma medar olmak üzere 300 
kilo §eker teberrü etmiştir. 

Şirkete teşekkür ederken diğer ticari 
müesseselerimizle hayırsever zenginleri
mizin yiyecek, yakacak ve giyeceğe ait 
teberrülerinin Cumhuriyet bayramına 

kadar aynen kabul edileceğini ve bu sa
yede de yoksullara yapılacak yardımın 

gt>nişletilebileceğini bildiririz. 

Asherlllı işleri: 

Kısa himıetlileri davet 

tı olan tren çarparak kadını yere da - tedir. 

MATMAZEL DOKTOR 
TUrkiyeyi, Fransayı ve Almanyayı 
dolaşmış olan meş'um, esrarengiz 

vo güzel kadın 

DİTA PARLO 
çehresi altında bu hafta 

PlERRE BLANCHARD ile beraber 

SOMER 
SiNEMASINDA 

tamamen SELANlK'TE çevrilmiş 
emsalsiz fransız filminde seyirci

leri gaşyetmektcdJr. 

&RTUGRUL SADi TEK 
TİYATROSU 
(AKSARAY) da 

21 Perşembe sııdl 
20,30 dıt 

24 Pazar saat 15 Je 
HAMLET 

Cumartesi saat 14 de talebeye 
giriş 20- W Talebe 15 Kuru:_... 

S A R A Y SINEMASINDA 
Yann akşam saat 21 de 

MüNiR NURETTiN tarafmdan 

Fatih aslı:erlllı: fUbesinden: Şubemize men
sup 936-(>37 yılı tahsWnl bltirmlş yüksek 
ehllyetnamell, kısa hizmete tAbl olanlar 
1/2. tefrln/ 937 ıünü yedelı: subay okulunda 
bulunmalı: Uıere aevkedlleceklerdlr. 25/10/937 
tncl ıününe tadar vazlyetıerlnl teablt ettir- MEVSİMiN İLK BÜYÜK KONSERi: MÜTENEVVİ ve ZENGiN Prograın 
melı: üzere tubeY• gelmeleri. 
----------~•:.._ _______________________________________________________ ~ Rüstempaşa camii, Uzunçaqı civa- camiin Mahkeme sokağına bakan tara

rında, Hasırcılar caddesi üzerinde Ko- fının mihrab duvarı kaplama taşları 
ca Sinanın kıymetli eserlerinden biri- döküntü halindedir. Bazı korniş silme- L..ııı•••• 
dir. Bunun inşa tarzı fevkani'dir. İs - leri parça halinde dökülmektedir. Ma-

BU AKŞAM T l B B Sinemasında gala müsameresi olarak 
J::t;:ı~1•1z MART HA EGGERTH tanbuldaki Türk tarzı mimarisinden ğazaların hava payları gayri nizam! 

Rüstempaşa camii çini müzesi halinde- olarak kapanmıştır. 
dir. Bu camiin altında on iki mağaza ve Seyyahların sık sık ziyaret ettiği bu 
ardiye mevcuttur. Camiin Mahkeme camiin altındaki mağazaların istiınlfilt 
sokağı cihetine tesadüf eden tarafı kay edilerek kaldırılması ve camiin esaslı 
mış, mağazaların kemerleri üzeı inde surette tamir edilmesi için Müzeler i . 
çatlaklar meydana gelmiştir. Gene bu daresi bir rapor tanzim etmiştir. 

SARAY KONSERi Fransızca olarak ilk çevirdiği 

Emsalsiz müzik ve şarkılar, güzellik, görenleri 

Diğer yıldızlar: MAX MICHEL, COLETIE DARFEUIL 
MARCEL SIMON, FELIX OUDART illh. 

en bOyUk filmind~ 
hayran edecektir. 

Bu film dl!ble değildır .Frıtnsıtd 1 

Fransızca olarak ÇP"riımiştfr.,,,,,,,,. --
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u-a Bir gazetede gözüme ilif: 
asan Bey_ 

... Müesseselerde, daire -
Jerde çalı§All daktilolar-

• . . ruj, allık, pudra, ri· 
JQel libi fl)'ler kulluamı
JUak1anmi... 

Hasan Bey - Bundan 
IODra hiç bir kadın dakti
lolufa talip olmıyacak de-

1eıaet ••• 

Yurdda kültür hareketleri 
Bigada yeni mektepler açılıyor, Kozanda bir 

ortamektep yapılıyor, Payasblar muallim, 
Suaehirliler de mektep istiyorlar 

Bana - Kank yolu yapıltyor 
Havza <Hususi> Kavak ltazaslle iat.uyon 

arasındaki yol berbat ve klflu geçilemez blr 
halde idi. Bu tosenin fapılmıu.ına b&flan -
mıştır. 

hmitte bir çocuk denbde bolaldu 
İzmit <Hususi> - Hamal Halli lsıninde bir 

11damın tüçillt çocutu denizde botuJınuttur. 
Urfa ftlial Dl,arl»eldJde 

Dlyarbetir (HusU81) - Urfa vallal KAma 
Demirer Jandarma kumandanı Bedri, bele
dlJe rela1 ömer ve laUhbarat bı1r1 ttabrt Ue 
beraber Blveret yollle buraya ıelmlftlr. 

A•Hecla ltlr W'U' Ufaqlll ,._telaada 
Adana - Kale tapwndatl Karsa:1tı ha

nında •bakalı Kör Rahlmln oduında ıt 
IMlcat kilo 9ll'&r ıataıanmıtta. 

• 



• Sayfa 

~~HiSLERi~. 
Ekinlerin en tehlikeli 

düşmanı: Bambul bö,ceği .. ,.. ,,. 
Banıbal, Orta AnaJolu'nıın ~elılr6eti 6ibiJir. ElıinlnJe y1111tıiı zaTar, 
6acın hir taM aldnmıyaed War pfafa. ffalıJıııwl.t aeJ.•iı..• 
ifin, ,,.,,_,., uJbirlm eliirliiil• 11ııtıssd.,. nlNI Jeoldia JirJıtil 

oe yardunurı lıatınalı ~elıtil. 

Ziraat Vekili Şakir Kesebirin çağ-ı rı 5ırası geldikçe depne.k niyetinde -
rısına uyarak, Orta Anadolunun dört yim. Herhalde menılek:etin fU ve bu 
bir köşesinden Ankaraya gelen tarım- bölgt!Sinde ıık, mk tekrarlanacak olan 
manlann, Orman çiltliğinde yaptıkla- bu toplantılarla ziraat Alemi çok şey 
rı toplantıyı, gazetelerin havadisleri a- kazanacak, köylünün derdine daha ~i
rasında elbet okumuş olacaksınız. Ya- fa verici bir derman bulunacaktır. 
kın bir maziye kadar yalnız yeni bir Bugünlük, o toplantıda geçen bir şi 
yükü kaldırmak için çağrılmaya alı.şan kayet üzerinde duracağım: Bir tarım
köylümüz, Cumhuriyetin kuruluşun • man, c- Bu yılki ekinimiz çok iyi i -
dan sonra her çağrının kendi refah ve di, fakat tanenin yandan çoğunu Bam
saadetine hizmet maksadile olduğunu bul emdi> diyor ve buna çare temenni 
o kadar inanmış bulunuyor ki, bu defa ediyordu. Mahsulün iyi yetişmesini te
ki toplantıya da nasıl bir şevk ile koş- min ettikten sonra onu elde edeme -
tuğunu ve orada olanca dertlerini na - mek elbette pek üzücü bir şeydir. 
sıl döktüğünü anlata anlata bitire.mi- Bambul (= Anizoplia) Orta Ana -
yorlar. dolunun çekirgesi gibidir. Ekinlerde 

Ziraat Veka!etinin köylüyü kalkın- yaptığı zarar hazan hiç tane aldırmıya
dırma yolundaki programını, tatbikat cak kadar çoğalır. 1 O - 12 milimetre 
sahasında bu suretle takviye etmek is- boyu, 8 - 9 milimetre kadar da eni bu
temesini basit görmemek lazımdır. Zi- lunan siyah renkli ve kmkanatlı bir 
raat alemi yüzde yüz muvaffakiyetle böcüdür. Mayıs - Haziran aylarında tar 
neticeleneceği sanılan bir kararı, yüz- lalara çıkanlar, ekinlerin üstünde on
de yüz işe yaramaz bir halde göstere - lan binlercesine rastlarlar. Her başa -
bildiği gibi, bazan en işe yaramaz sa - ğa üç beş tanesi yerleşmiş, boyuna çi
nılan bir tedbirin de büyük bir başarı çeği yemede veya sütünü emmekte -
sayılacak kadar faydalı olduğunu gös - dirler. Bir taraftan da dişili erkekli bu
terir. Onun için her türlü düşünceleri luşup çütl~tikleri göze çarpar. 1 - 1.5 
bir taraftan işe geçirirken, diğer taraf- ay sonra ekinler biçilirken tekine bile 
tan iş içindeki düşünceleri toplamakta rastlanmaz: Erkekleri ölmüş, dişileri de 
da büyük bir fayda vardır. yumurtlamak üzere su basmaz, yu -

Nitekim bu toplantıda da, böyle bir ml.Şik U>praklı kıyı, köşeye çekilmiş -
takını şayanı dikkat düşünceler ortaya lerdir. Dişi Bambullar, kuruca ve yu
dökülınüştür ki, bunlar cidden müna - muşak bir yer aramakla beraber ora -
kaşaya değerler. Mese1a: bir köylü, at- da Neciliye ve Sayvaniye fasilesinden 
la ziraat bahsinde atın fazla yem mas- olan nebatlann bulunmasına da dik -
rafını mucip olacağını, halbuki öküzün kat ederler. (Çünkü buralara bıraka -
ata bakarak altıda biri kadar masrafla cakları yumurtalardan çıkacak Bam -
idare edilebileceğini ileri sürdü. Bu, bul kurtları, bu nebatların köklerini 
bi( hakikattır fakat bu hakikatı dört yiyerek geçinecektir.) D~i Bambul, 
başından tutup ona göre bir hüküm çı- keyfine uygun yeri keşfedince, topra
karmak lazımdır. Bir başka köylü. güb ğm 5 • 1 O santim derinliğine bir çukur
re bahsinde onun tarla hakkı olduğu - cuk yaparak 25 - 30 tane yumurtasını 
nu her tanmmanın bildiğini, fakat o - oraya gömer. Sonra az öteye, az beri
dunsuzluk yüzünden bunu yakmaya, ye birkaç çukur daha açarak karnında
ve hatta satmaya mecbur kaldığını i· ki 150 den fazla yumurtayı boşaltır ve 
şaret etti. Bu da bir hakikathr ve ge - son çukurun yanına kendisi de uzana-
ne bu hakikatı J'o1unca d~üniip bir rak erkeği gibi göçer. 
şekle sokmak lazımdır. Yumurtaların toprağa gömülüşün -

Buna benzer ne rnütalealar geçti ki, den 1 - 1.5 ay sonra -yaz sonuna doğ -
ortadan verilen hükümleri bir çırpıda ru- bunlardan beyaz beyaz küçücük 

IOM :fOS'I.& 

HADiSELER 
KAR$1SINDA 

Alb ay g~ince 
...... twlk .sen w,. 
fiWar aldumak,, 

Altı ay evveldi. Havalar u.ınm•&tL Bir 
akşam eve geldiğim zarnm pardösümü 
çıkarmıştım. 

- Artık yarından itibaren pardösüsüz 
gezebilirim! 

Demi§tim. Pardösünün yakası gözüme 
ilişmifti: 

- Çok kirli,, temizlenmesine de im.kin 
yok! 

Kol kapaklan elime gelmifti: 
- Öteye beriye . sürünmekten fazla 

a§ltlllll§ .. 
Y:ubndan apjı bakmıştım: 
- Biçimi de esasen demode, artık bu 

biçim pardösüler giyilmiyor. 
Elimi kumaşına sürmüştüm: 
- Kumaş tfi esasen pek iyi kuma~ de-

ğiJ! 

Aydınlığa tutmuştum: 
- Rengi de adamakıllı solm~. 
Eteğini tütup çekmiştim: 
- Çürümü~ nerede ise kopacak.. 
Astarını yoklam1ştım: 
- Astar mı bu da .. En fenasından koy-

muşlar .• 
Boyuna bakmıştım: 
- Boyu da bana biraz kısa. 
Enine bökmıştım: 
- Biraz da dar, giyince zibidiye ben-

ziyorum. 
Düğmelerine göz atmıştım: 
- En ucuz cinsten düğme .. 
Kaldırıp çiviye asmıştım: 
- Artık bir daha giymem. Ya bir eski

ciye satarım, yahut ta bir fakire veririm, 
g;der .. 

Altı ay geçti. İkinciteşrinin on beşinde 
havalar birdenbire soğuyuverdi; soğuk
t::ın donmuş bir halde eve geldiğim za-
man: 

- Yarından itibaren pardösü giymeli! 
Dedim. Alh ay evvel çiviye astığım 

pardöSümü çividen indirdim; yakası gö
züme ilişti: 

- Biraz kirli amma, silinince tertemiz 
olur. 

Kol kapaklan elime geldi: 
- Hiç te aşınmamış. Herhalde öteye 

beriye fazla sürmeden kullanmışım. 
Y:ukarıdan aşağı baktım: 

- Biçimi de güzel, esasen bu biçim 
pardösülerin modası hiç geçmiyor. 

Elimi kumaşına sürdüm: 
- Kurna§ ta iyi kuma§Jllış ya! •• 
Aydınlığa tuttum: 
- Rengi de hiç solmamlf. 
Eteğini tutup çektim: 
- Sapsağlam. Ne kadar çekilse kop-

maz. 
Astarını yokladım: 

- Astar dediğin böyle olur, kuma§ gibi 
astar. 

Boyuna baktım: 
- Boyu da bana tastamam. 
Enine baktım: 
- Dar ca değil, giyince k~rli ferli olu-

yorum. 
Düğmelerine göz attım: 
- En pahalı cinsten düime. 
Aldım, sırtıma giydim; aynaya 

tım: , 
- Mükemmel.. Bu sene de giyerim. Gc

kcek seneye de Allah kerim!.. 
lnnet Hul1"ı$i ··--·······-durduracak kadar kuvvetlidir. Bunla- kurtlar çıkar Bu kurtlar etraflarında •• .. ·----··-··· 

bulduklan Neciliye ve Sayvaniye fa -

CÖNÜLİSLERİ 
Evlenmek biraz da 
Geçim mrselesldfwJ9 
28 yaşl211nda İstanbullu bir genç, bir 

memuriyet alıp Konyaya gitmiş. Ay -
dan aya eline 44 lira para geçiyor. Bir 
annesi var, ona da bakıyor. Bu genç 
Konyalı bir kızla sevişmiş. Kızın ailesi 
ile de içli dışlı olmuş. Gece gündüz 
göriifüyorlar. Fakat kız tarafı, hayatı 
biraz ondan farklı görüyor. Kıilannı 
zengin bir adama vermek, gürültülü 
düğünler, kınageceleri yapmak isti -
yorlar, d<lmattan yüz görümlüğü gibi 
hediyeler bekliyorlar. Kızcağızın gözü 
bu gençle kaçmıya razı olacak kadar 
kararın~, fakat yaşı daha küçük. Kon-. 
yada yerleşen İstanbuUu okuyucu • 
muz, ne yapayım, diye soruyor. 

* Ben kız tarafının düşündüklerini 
pek o kadar haksız bulmuyorum. Her 

ana baba kızını, zengin bir adama ver
mek ister. Mihri müeccel ile mihri 
muaccel eski bir an'aneyi hatırlatırsa 
da - Aliah esirgesin - ayrılık günle -
rinde erkeğin kadına tazminat ver -
mesi medeni evlenme sisteminde de 
yeri olan bir nevi mukaveledir. Bun~ 
dan yana da kız tarafını ayıplamak 

doğru olmaz. Okuyucumuza bir de 
§Unu hatırlatırız ki evlenmek, sadece 
gönül işi değildir; hatta daha ziyade 
bir geçim meselesidir. Babasının e -
vinden kaçmış bir genç kızın kaynana 
yanında 44 lira aylıkla geçinmesi de 
pek kolay olmaz. Onun için genç oku
yucum biraz ağır başlı davranmalı, kı-
zın ailesi ile anlaşıp bu işi güzellikle 
halletmenin bir yolunu aramnhdır. 

Bunda da pek acele etmeğe gelmez, 
biraz mütecnni olmalıdır. ,. 

2'EYZE 

s:lesine mensup nebatlarm köklerini 
yiyerek toprak altında gezmeğe ve kış 
yaklaştıkça derinlere inmeğe başlar -
lar. 30 - '40 sm. derinliğe ulaşanlar ar
tık daha aşağı gitmiyerek orada bir o
dacık yapar, ve içine girip uyuşuk bir 
h&lde kışlarlar. İlkbahar gelip te hava-

i lar ısınınca gene yavaş yavaş yukarı -
!ara çıkarak o sırada tarlada bulunan 
ekinlerin köklerini kemirmeğe başlar-
lar. Kökleri Bambul tarafından ke -
rr.irilen ekinler bir türlü gelişemezler. 
Yerleşip canlanamadıklan için sonun -
da iyi mahsul veremezler. O yıl Bam • 
bullara başaklar üstünde rastlanmaz, 
çünkü ekinin köklerini kemiren kurt -
Jar bütün yaz bu zararlanna devam 
ettikten sonra, sonbahara doğru gene 
toprağın derinliklerine inerler. Bir kış 
daha geçirip öteki bahar gelince, gc -
çen seneki gibi yukarı çıkar, gene Ne-
ciliye ve Sayvaniye fasilesine mensup, 
tarlada ne kadar nebat varsa kök!e -
rjni yemeğe başlarlar. 

Havalar ısınınca Bnmbul kurdu i -
yice büyümüş ve artık doymuş olur. 
Bir kenara çekilip uykuya dalar:tk 
Boncu"k (= Şüfeyre) haline geçer. 

8:~-.J:.. ı' 
u--~- ~ 

G. Metaksasın beyanatı 
.. Ankaraya yabancı bir memlekete gider gibi 

gitmi1onım " 

Gnnat Metaksu t>e Jcenclinni iıtik'bal eden zevat Averofta 

(BGJf.anıfı 1 ftci ıayfada) ıduğumuz Türk.iyeye geldiğimden do!•, 
rü, Tümarı'.'iraJ Şükrü Okan, Yunanista- fevkalade memnun ve bahtiyarım. ~ -' 
nın Ankara e1..;.; Rafael -hrimizde1d Türk milletinin yüksek Şefi Atatur"' 

~..... , :ır- - - ·uı..-
Yun an konsolosu ve refikası, matbuat §~hsen tanı~1ak v~ bu.tün Yunan_ lTl_1 tt 
mümessilleri ve diğer zevat Adalar açı- nın EOn denn tazımatıle en samımı ·(J 
ğmda yüksek misafirimizi karfılamıt- mennilerir.i kendilerine arzetmek 1 

Jardır. 1:.bırsızlanıyorum. ti 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin 't!stün- Bu münasebetle bazılarını esasen tı ıı' 

dağ beraberinde Amiral Şükrü Okan, l!ıfım ve dığerlerini de tanımak fır33 
Harlciye kalemi mahsus müdürü ve Yu- bulmuş olduğum Türk ricalile görü1 
nan eJçisile konsolos da olduğu halde, A- ğimden, ayrıcıı büyük bir memnunı 

verof zırhlısından indirilen bir istimbot- hissediyormn. J 
la gemiye çıkmış ve dost başvekile beya- Türk ve Yunan milletleri aras~d .. 
nı hoşamedi yapmıştır. rlostluk bağları o kadar kuvvetlidır j,J 

Averof zırhlısı bilahare, va1ile diğer hundan daha fazla bir yakınlığa ve d 
erkanımızı da hamil olduğu halde, Zafer samimi bir birliğe imk~n yoktur. f 
ve Tınaztepenin refakatinde limana gele- An~a~ay~ y_abancı bı~. memlekete ı·ı' 
rck demir!emiş ve top atmak suretile der gıbı_ g~t:ıııyorum. ~rk toprakla ı? 
şehri selfımlamıştır. Selimiye kışlası bu- da kendımt oz memleketımde sanıyor 
n:ı mukabele etmiştir. Limanda bulunan Emin olabilirsiniz ki, her Y:unanlı da bl' 
gemiler de düdük çalarak misafirimizi nim gibi a:r,:1i hissiyatı taş!maktadı~ 
selamlamışlardır. General .ı..letaksas şerefıne bu a ttl 

Bu sırada, Şirketin 71 numaralı vapu- A'lkarada Başvekalet Vekili Celfil Ba it' 
ru Averofa yanaşmıştır. Kıymetli misa- tarafından mükellef bir ziyafet verıd1 
lirimizi, refikası, maiyeti erkanı ve istik- cektir. Ziy&fn+i bir suare takib edecek 

baı heyeu vapura g~tikt_~n son:a Türk Yunan Amiralinin beyanatı 
0

, 

ve Y:unan bayraklarile suslenmış olan Avcrofun kumandanı Amrial İkonoı 
Tophane rıhtımına çıkmışlardır. da bir arkada~ıınıza şunları söylemiştir" 
-~ıhtımda General İhsan. Ilgaz, .. di~e~ _ Yunanis;anın dostu ve ıpüttefi~; 

yuksek askeri erkan, Emnıyet Muduru !an Türkiyeye geldiğimden dblayı bu' 
Salih Kılıç, Yugoslav başkonsolosu Vu- bir neş'e içindeyim. Kendisini daha er 
koti~, Romanya konsoloshanesi k~çlar-ı, vel Atinada tanıdığım ve bilihare 1'J 
Yunan konsolosluğu akanı ve kesif bır drack da görüşmüş olduğum kJyıı'l 
halk kütlesi •YllŞ8> seslerile General Me- dostum Amiral Şükrü Okanla tekrar ~ 
taksası hararetle karıılamışlardır. Bir luştuğumdan fevkalade memnunurn. 
askeri müfreumiz selam resminl ifa et- Türkiye: ve Y:unanistan Masmdaki d"'" 
miş, bando mızıka da Yunan ve Türk !uğun ilk temelleri, deniz sllAh}aı~ 
milli mar§l•nnı çalmıştır. tahdidi hususunda yapılan bir anl8' 

General .Metaksas askeri teftişten son- :Je atılmıştır. Bu anlaşma billhare .,.a' 
ra, maiyetile birlikte kendilerine tahsis günkü sars:?maz dostluğa inkılab et~ 
edilen otomobillerl_e, binlerce halkın al- Uı. Bir denizci sıfatile bu mes'ud ~oStl ır 
kış ve yaşa seslen arasında Perapalasa tıı yol açmış olduğumdan kendimt l>ııl 
gelmiş ve bir müddet istirahat etmişler- ~iyar sayıyorum. ıl 
dir. Geçen sene, başta Yavuz olduğu lı~ 

Y:üksek misafirimiz, refikası ve maiye- dört torpirlonuz ve beş denizaltı geıtı_.fl' 
ti saat 17.15 de Perapalasdan hareket ede- evvela Maltayl ve sonra da Yunan Ji;tıY 
r.'?k tekrar Tophane rıhtımına inmişler ~arını ziyaret etti. 911' 
ve Şirketin 71 numaralı vapurile Haydar- Donannıanızın büyük bir muvai!.; 
paşaya geçmişlerdir. yetlc b.'.ı.ş:ırdığı bu muntazam seyab3 ' il' 

Dost başvekil Türk ve Yunan bayrak- cihetle takdire şayandır. Yunan ~o~ 
!arile süslenmiş olan Haydarpaşa istas- ması biU.assa denizaltılarının iştırJ 
yonunda da askeri merasimle k8I'§tlan- henÜ7 böyle bir seyahat yapamadı: ./' 
mı§tı":". Burada da Y:unan ve Türk milli Türk_ Yunan dostluğunun gayesı :ı tat' 
marşları çalınmış, selam resmi ifa edil- tur. Memleketlerimiz bu uğurda he!' , 

miştir. ıü geyreti sarfediyorlar. Fakat şura .Jf1 
Bilfilıare General Metaksas, refikası, kaydı:.tmck ıs!'~rim ki, bizler sulhPer

1 Atina elçimiz Ruşen Eşref, Yunanistanın olmakla bPraber, icabı halinde '11 ~ 
.~nkara e!çisi Rafael, hariciye kalemi menfaatler:mizi korumanın yotunll 
:nahı.us müdürü ve diğer zevatla birlik- biliriz.> 
!c, k~ndile.·ine tahsis edilen hususi tren- ---------
le tam sa&t 20 de Ankarnya hareket et- A!man Hava Nazırı 
mişlerdir. lngilterede ııt' 
General letaksassn beyanatı Londra ıs (A.A.) _ Hava ~~ 
Hükumet merkezimizde üÇ gün k.4la- General Milch kumandasında .}. tıt '• 

cak olan do-rt başvekil , dün, 71 numaralı hava zabitlerinden mürekkep bır U • 
vapurun Ealonunda matbunt mümessille- et, Croydon'a gelmiştir. Hey'et İl1~" 
r;ni kabul ederek şu beyanatta bulun- terede bir hafta kadar kaıaralt.~11' 
muştur: fabrikalarını ve meydanlarını ıı. 

- Pek ka!deşçe rnünascbatta bulun- edecektir. 
moı::ı::ı=o=====~==============-=-=--=m::o:::ıı=====================---~~-
Mavıs - Haziran aylarında da ekinle -
ı in· tam çiçek ,.e başak tuttuğu sırada 
bu yuvasından kınkanatlı kara bir 
Bambul böcüsü olarak çıkıp yer yü -
zünde uçmaya başlar. Haydi bu sefer 
de başaklara .. 

Bambulun yaşayışını öğrendikten 

sonra onunla tıasıl başa çıkılacağını da 
gelecek sefere anlatırım. 

TARIMMAN 

Gebze ıttısadi mlnada aneıtıl' ~ ıf 
rlf}I bir yer değildir. Geniş bir it tu ~ 
yet.lnde iseniz vazgeçiniz. ıtilçilk Jll! peİ# 
utrafıyorsanız ne aıı_ SordutunuJ 1" ;' 
baskı kalıplarının düzlerlnl '1 - 8 ~ 
llndlrll olanlarını 25 - 30 ura.ya ~ ti 
Galatadakl Kazancıyan depo&UDA 
rurs:ınız tafsillt alablllrslnls. ~sı,,I' 

Maraşta kitapçı Ahmet Dikeli 
Bekir Şlrlkç!ye: ıı' f 

Ökallptüs tohumu için bulundutull nJf 
rtn ziraat mi.;durliiğüne baş TUf11~~~ Her türlü zlraı muşküllerlnlzl bize yazı - lll""~ 
ze bnayak olurlar. Şu adreslere ~ 

nız. Size cenb nrelirn. da tedarik edeoilirslniz: Al aaıataü <J 

CEVAPLARIMIZ: tiye tohum mağazası. Bl l)Ördü~1. 
Gebzede. Gölcük onünde Hikmet Demir- handa bahçe mimarı Mevlud ~ ..... ""' 

eı·'e: -----



19 Birind~ 

Her yanından bir güzellik 
fışkıran yer : Yalova 

- " ~on Posta ,, nın 
edebi romanı 

_,_ . 
Yalova sulan saçsız baştan saç çıkan~ mı ? .... hayat 
kurtaran köpek .. Yalovanın yeg~~ ıstiraha~ 
edilemiyen köşesi .. radyoyu bastıran tabıat konserı 

3 gUnlUk kısmm hDIAsası 
Romanın kahramanı Adnan beyaz saç -

b, 44 yaşlannda zenatn bir adamdır. Ta~
tııtı kadınlann hepsi onun bir günlük, blr 
gecelik gönül eğlencesi olmuşlardır. 

Bir gece uyuyamamı§tL Bütiln düşiın -
düğü tek bir şeydi: 

Ah sevse, seveblbe, hiç oımaua bir ıııün 
sevebileceğine Jnansa ne mes'ut olacaktı. 

Bu düşüncelerle kalktı. Komodlnln gözün
den bir defter çıkardı. Bu defterde onun da
ğuuk duygulnrı vardı. Satırlara göz gezdlr
meğe başlıyor. Beylerbeyine, yalıya glttlğlnl 
okuyor .. Burada Gülsüm isminde ellisine yak
l:lşmış bir kadın ve kızları oturuyor kl, bu ka
dın Adnanın çocukluğunun en kuvvetll ha
tıralarının kahramanıdır. Allenln abiretl!ll 
olan Gülsüm, henüz on sekizinde, Adnan da 
16 sında iken aralarında bir hadise geçmio
tlr. Bir gün bu genç kız Ad nanı kollarının 

Güzel raıovanın güıeı btt' k61esf arasında sıkmış, genç çocukta unutulmaz 
k b · hatıralar bırakmıştır. Gülsüm blr belediye 

Ressam. Çallı İbrahime, tablolarının O sırada, masamı~ dibinde, oca .. 
1
r çavuşile evlendirlldlğt gün Adnan hıçkıra 

nıevzularıru Yalova manzaralarından seç- köpek peydahlandı. Bız, o kulakları duş- hıçkıra ağlamıştır. 
?nesini söylemişler: milf ihtiyar kur t köpeğile alakadar olun- Gülsümün kızlan artık yaşlanmışlar .. yal-

-
0 

kadar bol renk bulmak benim e _ ca, yanımıza sokulan genç bir garson iza- nız Mahmure henüz ııs 1ndedlr ve anasının 
1lın bat verdi: genç kızlığını taşımaktadır. Adnan onunla 

. de değildir! cevabını vermiş. _ Benim canımdır bu hayvan ... Haya- karşılaştığı zaman büyük blr heyecan clu -
Insan, bu cevabın manasını, Yalovaya .. k" v kfl y yuyor. gidınce daha iyi kavrıyor. tımı ona borçluyum, çun u.. a ı e, a- Adnan bir yılbaşı ıııecesi eve hiç kimseyi 
Yalova korularında Yalova bahçele - lova civarında epey yılan vardı. Akay kabul etmiyor. Daha o gün blr oyuncakçı -

r· d ' idaresi, bir yılan ölüsü getirene 25 kuruş dan gayri ihtiyarı, kime vereceğini bilmeden 
ın e, Yalova dagvlarında hakikaten, kuv- Jd ıı. bi b b vaadetti! .. Ben de işi gücü bırakıp yılan a ı6ı r e .eği karşısına koyuyor ve ona 

Vetli bir san'atkarı bile aciz bırakacak ktım Allah bereket versin. o cıMahmureıı dıye hltap ediyor. 
k~dar geni§ bir renk bolluğu, renk zen- avına çı · Aradan iki hafta geçiyor Beijjğ1 knoıcı
gınliği var!... zamanlar, yılan~an .epe! para yapt~~· nın kızma veriyor, Mahmur~yl al artık. dil-

Yalovadau kaplıcalara giden asfalt, o- Kazancım ayda uç yüz liradan aşağı duş- şünmez oluyor. 
tada işliyen otobüslerin eskiliklerini bile roüyordu. Fakat sonra da sık 81k Beylerbeyine Mahmu 
h' Garson, hikayesinin burasında, ikbal reyl görmeğe gidiyor. Blr aralık Mahmureyl 
ıssettirmiyecek kadar mükemmel. Oto- d b bir yere besleme veriyorlar. Fakat Adnan 

bü t triinlerinden bahse en .. ir mazul acısile s en iner inmez göze ilk çarpan bina, b- razı olmıyor, besleme olarak aldığı paranın 
y · içini çekti: enı yapılan muazzam otel... iki mislini vererek Mahmureyi eve aldırıyor. 

H 
· _ Bı'rdenbire kökü kurudu kafirlerin! Bi ı k ı b enüz resmi küşadı yapılmamı~ olan r ara ı Bey er eyine gitmemeğe karar 

bu ot ı y 
1
. Şimdi dağların altını üstüne _getirsen bir veriyor, gene kendi dlenee Alemine dönü -

b
. e alovanın yeşil çehresine sevim ı ır a d manda gözü kazanamazsın. Ilaç için bir yor. 

t 
zamet katmış! .. Onun arkasın aki o- .. k" Uyuyamadığı gece bütün bu hadiseleri 

el~er, asırlar devirmiş çınarların gölge- tane kalmadı, çun u... de!terinden okuduktan sonra yatıyor, uyan-
lerıne o kadar gömülmüşler ki, insan on- Sonra gene hikayesine döndü: dı~ı zaman gene Mahmureyl düşiinüyor. 
J~ra yaklaştıkça adeta tabiatin koynuna - İşte o sıralarda bir gün, dağdan kap- Ve dikkat ediyor ltJ, Mahmure anasına çok 
gırer gibi oluyor. Jıcaya dönüyordum. Bu köpek te yanım - benziyor. 

. Çınar otelindeki odalarımızda yerleş- daydı. Bir aralık arkamda bir gürültü { Roman devam ediyor ) 
tıltte.n sonra ilk işimiz şahlanan iştahla _ koptu. Dönünce ne görsem beğenirsiniz? ~ 
tun
1 

ızı temiz bir sofra başında yatıc:tırmak İki metre boyunda kara, zehirli bir yı • odu! :r !anla bizim Jrurd, altalta, üstüste boğu - Gülsüm, Mahmure idi. Gülsüm, Filibe-

i ~anınuzdaki masada oturan iki erkek, 
b~ Ye çoktan başlamışlardı. Birisi, genç 
ı·lr kadın kadar tuvaletine düşkün bir ih-
ıyardı. Ping pong topuna dönmüş ba -
Şındaki dört tel saçı iki dakikada bir iti
h~yla taradığı halde bir türlü istediği bi
Çırne sokamıyordu. Yuvarlak aynasında 
;J~~k başmı dikkatle teftiş ettikçe yü -

buruşturuyor: 
- Hala farketmedi, monşer! diyordu! 

ri ~onuştuklarını dinleyip te vaziyetle
nı anlayınca gülmekten kendimi ala -

:tnadun. 

l
'l'uvalet ıneraklısının zengin bir adam 

o duğ b kir ~~1 elliydi. Halbuki arkadaşının fa-
ı:· lıgı, sad~ kıyafetinden değil, gözle -
"Ulden, sözlerinden hallerinden de akı -
,,ordu B' ' d b' k g" · ıçarenin canı Yalova a ır aç s: Yan gelmek istemiş. Bunu kendi he
y t ıııa bec~remiyeceğini anlayınca, ha -

Ol
a taki bütün ıztırabı saçsızlıktan ibaret 
an o ·ı ' ı ıtıyar ve zengin dostunu bul • 

tnuş: ~ 

-a· ı ırader! demiş, ne duruyorsun? Ya· 
ovaya 'd ı· . . :rebir g~ e ım. Yalova suları bu ışe .bı • 

s gt>lır. Orada iki banyo yap. İkı ay 
o.ı1ra b • s aşında saç bitmedik yer kalırsa 
uratıına tük'· ' Ze ur. 

1 
• tıgin ihtiyar, açıkgöz fakirin bu söz-

erıne ka v gibi ' vnmış, ve onu da peşine taktıgı 
. solugu burada almış! 

Şımdi . . 
111

• • aynayı, tarağı elınden eksık ct-
ıyor, ve ikide birde: 

1 
~ Bala farketmedi monşerl diye esef-

enıyor. 

,, Bt>rikinin, eninde sonunda tükrüğü yi
,, ece~· 
g" gı muhakkak. Fakat o bunu çoktan 
oze almış, beriki eseflendikçe: ti.i; Canım, diyor, çıkmazsa, suratıma 

§ ur demedim mi? Fakat dur bakalım. 
g~'.nun şurasında üç gün oldu daha. Üç 
d Unde, senin kafanda saç değil, sulak yer-

e ot bile bitmez!. 
t Solumuzdaki masada da iki kafadar o -
r Uruyor. Onlardan birisi de, sofranın et
afında vızıldaşan arılardan müşteki: 
- Yahu, diyor; bunlar da nereden 

Peydahlandı? Dün gece b"r tane yoktu! 
Arkadaşı gülerek cevap veriyor: 

1 
- Dun gece de vardı amma, biz ka• -

r~yı çektiğimiz için arıları sinek ıtibi ~ö
Yord uk! 

şuyorlar. deki çiflliğinden, kim bilir hangi dahi 
Garson, köpeğin iri başını okşıyarak kimyagerin formülü ile yirmi dokuz şu 

gülümsüyor: kadar yıl bir serde saklanmış bir çiçek 
_ Sonuııda, yı1am hakladı kafir!.. Fa- gibi alınıp buraya getirilmiş, Beylerbe

kat eğer bu olmasaydı, yılan benden, öl- yinin bu yalısındaki odalardan birine 

dürdüğüm bütün yılanlann intikamını a- bırakılmıştı. 
lacaktı! O değişmemişti. Değişen yalnız ken-

Solumuzdaki masada oturan, ve gar - disi idi. 
sonun macerasını dinliyen genç, bilmem O hala on beş yaşında idi. Kendisi 
kaçıncı arıyı hiddetle savdıktan sonra: kırk dördüne gel.m.i~ti. 

- Darısı arıların başına! diyor, ve ila- Saçlarına düşen aklarla beraber ) ü-
ve ediyor: zünde de hafif çizgiler, buru~uklar be-

- Akay idaresi, şimdi de, arı ölüleri - lirmiş, gözlerinin altı . ince ince kırış -
ni satın alsa ... Arı başına on para ver - mış, bakışlarında eskı ~arlaklık kal -
se, burası onlardan da temizlenir!.. mamıştı. Fakat ŞU var kı, kendisinin de 

Garson, an avını, yılan avı kadar karlı hiç değişmiyen bir tarafı kalbi idi. Bu 
bulmuyor: kalb hala, inkar ettiği halde, on üç ya· 

_ Yok bayım ... Anlarda iş yok .. Dün ~ınm aşkını kovalıyordu. Yalnız 0 aş
gece açıkta reçel kaynattık ta, ondan ü - kın karş~sınd.a duygul.arı keskinfoşmi~, 
şüştüler ... Yarın gelin bir tane bulamaz- sertle~mış, bılhassa hır zamanki s::lflı-
sınız.. ğını kaybetmişti. * İyi amma, bu günah ta kendisinin 

Yemekten sonra, otelin istirahat sa!o- miydi? Eski Gülsüm, bir sam~n yığmı 
nuna geçtik. Salon hayli kalabalıktı. Ve arkasında bu günahını, punze>hiri olm·
bütün meclis, genç bir kadının, genç bir yan bir zehir gibi, ona vaktile içirme
delikanlı kesesi kadar boş konferansını miş miydi? Sonra Gülsümün daha bü
dinliyordu. yük bir zulmü de Mahmureyc gebe kal-

Ve 
0 

söyledikçe salondakiler birer birer ması idi. 
dışarı çıkıyorlardı. O halde bu üçüncü kızıyla kendi a _ 

Nihayet genç kadının karşısında ihtiyar rasındaki benzeyiş eski Gülgumü Ad-
bir kadıncağızdan başka muhatap kal nanın gözlerine nasıl büyümüş ı;;östc -
mamıştı. rebilirdi'? Sanki Filibedenberi yirmi 

Genç kadın kalkmıya hanrlanan ihti - dokuz şu kadar yıldır Tann o kızın ne 
yara ayni cümleyi kim bilir kaçıncı defa renginde, ne de nescinde hiç bir zerreye 
tekrarlıyordu: dokunmuş değildi. Yüz, gene biraz yu-

- Tuh f değil mi tey.ı:eciğim? varlakça pembe beyaz yüzdü. Vücut 
Bu akşam müthiş gevezeliğim tuttu ... gene o körpe, on beşindeki vticut, saç-

Halbuki ben başkalarını iz' ç edeceğim !ar gene o parlak kumral saçlar, 
diye ağz11nı açmaktan korkarım! gözler gene hep o, günün, 
Yanımdaki arkadaşlardan birisi, ihti .. mevsimin, muhtelif an ve saat-

var kadını teJmihan: Ierinde başka başka akislerle biraz ye-
. _zavallı, dedi, hayli sabırlı imiş. şile çalan koyu mavi gözlerdi. Nasıl 

Bir diğeri güldü: oynak ve çapkındı bu gözler! Sanki Me-
- Bıliıkıs ... Bu akşam orada bulunan- ricin dalgaları bu gözlere bu akışları 

1 :ırın en talihlisi o ... Çunkii sağırdır!.. vernıi~, Rumeli güneşi harel~rini, göl-
Üçüncü bir arkadaş: gelerini işleyip aydınlatmıştı. Adnan, 
- Ya!ovanın her köşesi istirahate el - bazım bu gözlere dalarken cDaha ne 

verişli... Fakat istirahat salonu miistes- yasıyorum, artık ölsem!> diye düşli -
na! diyor. nüyor, sonra Mahmurenin, iskarpinleri * üstüne düşmüş kısa çorapları üstünde 

Yalovada mükemmel bir radyo da var. şahane bir viicut mabedi tutan iki kil
.Fakat bana kalırsa, oranın en nefis kon- çük fildişi siitun zarnfetile en ince nok-

(Devamı 11 inci sayfada) tasından kabara kabara yük.selen hem-

Yazan -
Halid Fahri Ozansoy J 

, _ ____.,:__. 

MahmuTe: - Size t e,e kkürc geldım! dedi 

beyaz bacaklanna gözleri ilişince ba - ti Bu, büyük bir talihle vücuduna do
yılacak gibi oluyordu. Ftlibedeki ilk kunmayan, fakat onu sert rüzghile sar· 
uyanışından bu ane kadar sanki san otomobilin geç~i, Adnanı derhal 
her ~e~ büyümüş, her şey çökmüş, her bir bayılın.ışın yüzüne serpilen' bir bar~ 
şey.~tıyarlamıştı. Yalnız bu vücut kör- dak su gibi ürperterek kendisine getir
pelıgınden ve bu bacaklar tazelik ve di. 
beyazlığından hiç bir şey kaybetme - Şoför biraz ötede otomobilini dur • 
mişti. durmuş ve camdan kafasını çıkarıp 

E\ et, Gülsüm hala on beşinde idi. yumruklarını sallıyarak küfürler sa -' 
Yalnız ismini değiştirmişti. vuruyordu. 

Adnan, yemek bile yemeden, acele gi- Adnan, bu pek haklı hiddete cevap 
yinip sokağa çıkarken, baştan başa bü- vennedi. Zaten sinirlerinde mukabele 
tün ,·arlığile, kendi yaşındaki bir ada- edecek bir kuvvet de duymuyordu. 
mı bir anda ölü gibi yere serebilecek Yalnız atlattığı tehlikenin heyecanHe 
bir ihtirasın çalkantısına kapılmış sü- çarpan kalbinde yeniden yaşamak ve 
rük1eniyordu. hayata dört elle sarılmak arzusu u • 

Maçkadan t ramvaya nasıl bindi, et
rafında kimler vardı, tanıdıkları varsa 
selamlarını aldı mı, almadı mı, Ban -
kalarda tramvaydan inerken bunların 
farkında bile değildi. Yalnız bir yerde, 
belki Taksimde, yahut İngiliz sefaret· 
hanesini dönerken gözüne büyük bir 
saat ilişmişti ve akrebin b ire yaklaş
tığını görür gibi ol.muştu. Sonra gene 
dalmış, sanki gene beyninde zamanı, 
mekanı ve mesafeyi tayin eden bütün 
şuurlu hareketler durmuş, bütün yollar 
tıkanmış, yalnız bir noktada bir rüya· 
da gibi silik bir çehre, b ir gölge kal -
mıştı. B u aralık hayatın o kadar dısın
da idi ki şehrin uğultusu b ile kulakla
rına ancak ıssız bir kıyıya, beliti bir 
rıhtıma çarpan uzak dalgaların sesleri 
gibi boğuk boğuk çarpıyordu. 

Nerede idi? Nereye gidiyordu?. 
Yan kaldırımında, bir ipnotize gibi, 

hiç bir şey görmeden, hiç bir came
kan, hiç bir duvar, hiç bir bina cephesi 
farketınedcn, Adeta katılaşmış, diın -
dik adımlarla yürüdü ve bir -
den bir sevkitabii ile karşıki kaldırıma 
geçecek oldu. Ansızın, ta kulağının di
binde müthiş bir otomobil kornası çm
Jadı ve tekerlekler cehennemi bir ta
kırdı ile iskarpirilerinin yanından geç-
= --

Okuyucuİarımızın 
Sorgularına 
Cevaplarımız 
İzmir okuyucularımızdan Kemale: 

- Avcılar Cemiyetinin Başkanı Da
yan Nezihedir. Arkadaşınızla glr!ştığl -
niz iddiada bu suretle kaybetmJ~ otu -
yorsun uz. 

* Zonguldak Kozlu Nahiyesinde Arlt 
ojtlu Şerefe: 

- Mevzuu bahsettlğlnlz meseleyi yal
nız sizden dinledik. Halbuki ıtham ettık
lerlıılzln de fikrini almak lftzımdır. Bl _ 
naeualcyh bu işi ancak snH'ı.hlyet sahibi 
makam veya mahkeme halledeblllr. Ncş
rlnl muvafık bulmadık, m:ızur gorunUz. 

* Ankara.da S. Ünver'e: 
- Yazınız Ufi.na tdbi olduğu için n~ -

redemedik mazur gorünuz. 

* Fenerde Fevzi Dcrteclne'ye: 
- Çok geç knlmıpınız. Maamıı.fih 

yanmıştı. 

Karşıya geçti ve yazıhanesinin bu • 
lunduğu hana girdi. 

Hanın loş merdiveninden çıkarken, 
yukarıdan inen birisi ile karşılaştı ve 
p.arma.klığa dokunan bir tepsi içindeki 
fıncanlarla sırça çay kadehlerinin c:ın-

~ 

gıntısından bunun kahvecinin çırağı 
olduğunu anladı. 

Birden, garip bir tedai ile Nerimam 
hatırladı. Bir gün o, salonunda kendisi
ne likör ikram ederken elindeki tepsiyi 
hafifçe masanın kenarına çarpmış ve 
daha tok, daha ahenk li bir billur sesi 
çıkarmıştı. Kad:~ ~ir lahza kızarmış, 
sonra Adnanla gozgoze gelince karşılık
lı gülümsemişlerdi. 

.o günden sonra aradan üç yıl ~eç _ 
~işti ve Neriman, bir kaç ay eksiği ile 
uç yıldanberi metresi idi. 

Nerimanm kocası başka evlerde po
ker masasında sabahlarken, kendileri 
de Adnanın Maçkadaki apartımanında 
az n~ı buluşmuşlar, hatta, kapıcıya bol 
b~hşı~lc g~zli tutulan bu buluşmaları 
gunduzlcrı de az mı devam eltinnişler
di? 1!ele bir yıldır Neriman kocasile cta 
rıldıgmdan ve ayn yaşadığındanberi 
ne kadar serbestlemişlerdı!. 

(Arkası var) 

nevmıd olmayınız. Yapacağınız şey: Ça
lışıp orta mektep derslerini öğrenmek -
tir. Sonra orta mektep lmllhanma gır ~ 
mek, orada muvaffak olduktan sonra ge
ne hazırlanmak, bu serer de lise olgun -
luk imtihanına glrmek .. Bu, slze nı!lml 
iki sene çalışmaya mal olacaktır amma 
hay,ıtınızı da kurtaı mış olursunuz. , 

• 
Akhisarda Şen Kırnntnnesinde Şabana: 
- Yapacak hiç bir şey goreınlyoruı. 

Yeniden muamelesinin yaptmlınası için 
işe girişmek gerekiyor. 

* Anknra Cebecide İ. Arlner'e· 
- Mevzuu bahsettiğiniz şahsın isıninl 

vermekte b!zJ mazur görilnuz. 
,,.. 

Arlanada Darendeli Adil Subaşı'ya · 
- Blr insanın bu tun muvntfnkls eti 

kendi enreJlsl sayesindedir. aHayııtm ır

rı ismin! verdiğiniz şey, bizzat stzlıı rlı

nlzdckl bcnllk anahl.an ıle çoziıle -
billr. 
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Kahraman Ordumuzun Egedeki 
Geçid resminden intıbalar 

~eÇid rumin.i takib edenler t18 Mııre§aı Fevzi Çakmakla Orgeneral 1zzettinı 
~lı,lar ve Fahreddin Altay 

Ordunun en zenain harb vasıtalan: 'l'oplar ııe tanklar qe~d resminde 

Kcıhraman askerlerimiz ı;elik adımlarla komuranları önünden geçerken 

Komutanlar ve Mare§al Fevzi Çakmak geçid resmini takib edıyorıar 

Ordunun ~cçid resminden bir başka görünü§ 

SON POSTA 

, __ M __ o z· A H J 
Nimet abla Beyoğlunda 

Geçseler de karşı -
ma: 

- A kan, sen ıu 
ana kadar hep lof ah
mu tpaşadan, Kapa -
lıçarşıdan alış veriş 

ederdin, sanki ne za-

rarını gördün de 
elin ııllıklanna uy -
dun, Beyoğlundan 

alış verişe gittin! 
Deseler yerden gö

ğe, gökten yere hak
ları var. Hani kasım 
yaklaşıyordu. Eh u -

fak tefek lazım. İn -
san ne de olsa çıplak 
gezemez ya.. Ben de 

kendime bunları a -
lacaktım. Bizim kom-

§U Safinazın kızları

na söyledim: 

Yazan: /M SET 

- Kızlar, dedim, benim pdlll ne'.:)CU•na 1 ıny rm C'U<J'OfSUn: ~U Senın gıt>i Şll1lk18r 

pek aklım ermez değil amma, liradan sürsün, ben istemem. 
bi!mem şu kadar kuruş çıkınca geriye ne - Peki bayan darılmayın. Ne istiyor-
kaldığını zihnimde kolay kolay toplıya- sanız onu söyleyin. 
mıyorum. insan hali aldanırım belki... - Ne istiyeceğim, kışlık fanila istiyo -
Sız de benimle beraber gelin de öteberi rum. 
alalım. Kız: 

- Hay hay Nimet abla, dediler, geli - - Vodot! 
· Der gibi bağırdı. Ufacık bir kız pey -rız. 

Ben M mutpaşaya doğru yollanıyor- dahlandı. 
dum. Safinazın küçük kızı Hikmet: - J::Sayan fanila istiyor, fanila daire -

- Nimet abla! sine götürün. 
Dedi. Seslendi: Kiiçük kız önümüze düştü. Bir başka 
_ Ne var? tarafa gittik. Orada da bir kızla bir er-
- Buradan nereye gidiyorsun? kek vardı. Günahı boyunlarına birbirle-
- Nereye gideceğim, Mahrnutpaşaya.. rine pek yakın oturuyorlardı. 
- Aman Nimet abla, sen de hiç asri o- - Rahatmızı bozmuş olmıyayım am -

Iamadm, Mahmutpaşadan alış veriş e - ma hani fanila istiyecektim de ... 
di!ir mi, Beyoğluna gidelim .. Orada iste- Delikanlı hemen yerinden fırladı: 
diğin her şeyi bulursun .. Hem de en iyi- - Madam sizin için, Dürdane ile Hik-
. metı gösterdi: sun .. 

Safinazın büyük kızı Dürdane de ay
ni fikirde idi. 

- Haydi, dedim, öyle olsun, şu Beyoğlu 
diye diye bitiremediğiniz yere gidelim. 

Bir Harbiye Fatih tramvayına bindik, 
Galatasarayında indik, gerisin geri yü -
riidiik. Cadde ne de kalabalıktı. Herkesin 
evi mi yok nedir, sokaklara dökülmüşler. 
Hiicmetle Dürdane her mağazanın önün
de duruyorlar, camekandaki kuklalara 
bakıyorlar: 

- Ah ne güzel! 
Diyorlardı: 

- A yol kızlar, dedim, onlnr kadın de
ğil l~ukla. 

- Biz onlara güzel demiyoruz. Üstle
rindeki elb!selere güzel diyoruz. 

Derken büyük bir mağazanın önünde 
durduk: 

- Haydi girelim! 

Dediler; girdik. Mağazada eşyadan çok 
kukla ile kız vardı: 

- Dürdane, dedim, ben ne kukla almı
ya, ne de kız alrnıya geldim... Burada 
kızla kukladan başka şey yok. 

- Olmaz olur mu Nimet abla, ne is -
tersen var? 
Boyalı yüzlü kızlar etrafımızı aldılar. 

Bir tanesı bir kaşını kaldırdı, öbür ka
şını indirdi, başını öne arkaya kımıldatıp 
kıvrılmış saçlarını zıplattı. 

Vous de sirey Madam. 
Dedi. Kızdım: 
- Bana bak kız, dPdim; ağzını topla, 

bir kere ben madam değilim, madam de-

diğin senin gibi olur .. Sonra hangi yezi
dP. vurayım, hen buraya yezide vurmıya 
dPğil, alış verişe geldım. 

- Darılmayın bayan emrediniz, ne is
terseniz veı elim. 

Bir başka kız kırıta kırıta yanımıza 
geldi. 

- Parfönı dairesine buyurun bayan, 
her istediğinizi bulacaksınız .. 

Belki laf anlıyan biridir.. diye peşine 
düştüm. Çeşit çeşit kutuların, şişelerin 
bulunduğu bir tezgaha gittık. 

- Kız, dedim, burası eczane midir, ne
dir; ben ilaç almıya gelmedim. 

- En iy~ marka rujlarımız var? 

- O niye yarar o, öksürüğe mi? 
- Yok bayan dudaklarınıza sürecek-

sinjz .. Sonra çok iyi pomatlarımız var. 
- O da neymiş? 
- Yüzünüze sürersiniz. Yüzünüzü yu-

f 
muşak yapar. 

- Haydi oradan terbiyesiz, benimle a-

- Yoksa matmazeller için .. 
- Ben madam değilim, onlar da mat-

mazel değil! 
-· Pard::>n anladım: Onlar madam, siz 

matmazel! 
- Ne de anladın; senin anlıyacağın ben 

Nimet ablr.yım; onlar da Dürdane ile 
Hikmet.. Bi:dm Safinazın kızları. 

- Peki bayan, fanila sizin için olacak. 
- Benim için olacak. 
Delikanlı şöyle yan gözle vücuduma, 

göğsüme doğru baktı: 

- Hişt kendine gel; dedim, münase
betsizliğin liizumu yok. Kadına o kadar 
dıkkatli bakılmaz. 

- Tayınız kaç bayan? 
- Sen beni at cambazı mı zannettin? 
- Hayır bayan estağfurullah tayınızı 

soruyoruz? 

- Ne miınasebetsiz adammışsın, hala 
da tayınızı soruyorum; diyor. Ben ne at 
cambazıyım, ne de arabacının karısı, 
kısrakla, tayla işim yok. 

- Hayır bayan, yani ölçünüz. 
- Ha şunu şöyle söyle, amma ben ne 

bileyim, ver ışte bir fanila! 
- Len olacak? 
- Leğm ctegil, fanila. 
Bir kutu çıkardı. Kapağını açtı, içinde 

faniladan başka her şeye benzer ufacık 
ufacık öteberi vardı. 

- Canım bu nasıl fanila, bu nereye gi-
yilir .. 

- Şimdi böyle giyiyorlar bayan. 
Biraz ötede duran kız da lafa karıştı: 
- Ben de bundan giyerim, isterseniz 

görünüz. 

Entarisinin önünü açmıya hazırlanı -
yordu: 

- Ayıp, dedim, erkekler içinde soyu
nacak mısm, zaten soyunmana da ne kal
mış? Ben senin gibi değilim, böyle şey -
Jer giyemem. 

Dürdane ile Hikmete döndüm: 
.- Haydı, dedım, buradan yürüyelim. 

Kırmızı yanaklı şişman bir adam yolu-
muzu kesti: 

- Bir şey almadan gidiyorsunuz .. 
olmaz, ne ısterseniz var .. Bütün reyyon
ları size göstereyim. 

- Sizin oyunlarınızı seyretmiye vakti
miz yok, biz gideceğiz. 

- Olmaz bayan, bir şey almadan gi -
derseniz, mağazamız için ayıp. Yeni ge
len son moda ganlarımız var. 

- Rugan istemem, çabuk çatlıyor. 
- Peki gan fatemeyin, iyi oüamala -

rımız var. 

[ 

- O da ne?~ 
- Hani g 

pantalon, ceket .. 

- Bay sen işine 

ben bu yaştan st! 
Çiçekçi oğlu gib1 

yinip ortaya 1 
marn. 

Mağazadan dJI 
çıktım. Canım d• 
kıldı. Hikmet: 

- Başka bir f 
gideliın! 

Dedi. 

· - V<ı.llahi baŞ)I 
nı f aıan bil~ 
Hepsi böyle ise ..ıl 

Mahmutpaşaya Y 
yim .. 

-Sen de çabu~ 
zıyorsun Nimet :_,, 
bak ne iyi muıı 

ediyorlar .. Ne istersen var .. 
- Bir başka mağazaya daha bak• 
Evvelden girdiğimiz mağazanın bır ,; 

nına daha girdik .. 
Kapıda güzel giyinmiş bir delik"' 

duruyordu: 
- Bay oğlum, dedim, ben fanila, ço 

E'ntarilik falfın alacağım .. Nerede sauJI 
yor ki. 

Delikanlı put gibi duruyordu: f 
- Hişt sana söylüyorum, kulağın 

ğır mı? 

Hikmet kolumdan yakaladı: 
- Ne yapıyorsun, Nimet abla! .. 4 
- Ne yupacağım, o da bu mağaıBP' 

adamı değil mi? 
- O manken! .. ; 
- MankE'n de ne, midye demek JJ11• 

demek bakavım? ~ 
- Canım. o cansız, yani senin l< 

dediğin. ~ 
- Ne bileyim ben, ötekiler de tır 

bunun gibi! . V 
Yürüdük, gene kırıtkan ij:>yalı bır 

karşımıza çıktı: 

- Ne istiyorsunuz bayan? ııil' 
- Çok şey alacağım amma, kızıJJ1 ıfl' 

mem ki, elbise alacağım, manto alaca! 

- Buyur•m bayan. .,,. 
"te~ 

Kız boyalı idi, kırıtkandı amma, ~ tef' 
ler gibi fan, fin, fon etmiyor, terbiyelı, 
biyeli, güzP.! güzel konuşuyordu. ti 

O önde, biz arkada yürüdük, ufa1' 
kapı açtı: 

- Buyurun! rl 
Kiliır gibi bir yere girdik. Kız bir ~ 

meye bastı, kilar gibi şey yükselıni)'e 
ladı. 'fil' 

- Sclamün kavlen min rabbirrstıı 
Bu da nedir? ~ 

- Asansör, yukarıya çıkıyoruz. ,
gibi şey durdu. Amma benim de yüre •, 
durmuş gibiydi. Her ne ise oradan çı 
h~ ~ 
Kız bir dolap açtı, bir entari göste 

- Bu bir tuvalettir bajan, siz.ın 
çok iyi gider. .,., 

Entariye baktım. Kolu j oktu, ) 8 

yoktu. Tuhaf bir şeydi: ~ 

- Kız, ~enimle alay mı ediyorsun, 
bunu nereae gıyerim .fr 

- Baloda giyersiniz, suvarede gı 
siniz. • 

- Ben süvariye, piyadeye filan ~; • 
mern, evimde otururum. Evimde gı 
cek gıbi bir şey varsa. . . 

Biraz ötedeki bir tezgaha götürdıJ· 
- Bayana kumaş veriniz. 
Tezgahtaki adam yüzüme bnıctı: 
- Suva olsun mu? ştıtıl' 
Gene bir tuhaf konuşana rastlaJlllde.V 
- Og~lum evime duvar yaptıraca1' , 1tJll 

.. "neı 
lim ki sıv:ısını, badanasını duŞU 
Elbise yaptıracağım. 
Kızlara döndüm: . ]'Jll· 
- Haydi burada da iş yok. gıde ~o~ 
Biraz evvel çıktıgımız kilara 

yürüyordum. 
- Olmaz! 11 
Dediler.. Sebebini anl ını tıJJ'l· 

halde bir ~ey nlmadıgımız ı n b ı 
dirmiyorlardı. le 

Merdivenlerden indik. Ve artl t 

ettim. Bir daha mı o Beyoğluna 0 

8tı 
almı.ya giderim. Ah MahmutpaşadıJ)(l<j• 
Kapalıçarşı.. Taşına, topragınn, 

nma, dükkiıncısma kurban olnY;;ss'l' 
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Hollyvood' da bir münakaşa 
Birlikte olarak bir çok güzel revü filmleri çevirm;ş 

olan Fred Astaire'le Ginger Rogers'in arası açıldı 
F red Astaire diyor ki : 

sırrı bendedir. Ben olmasam " - Filmlerimizdeki muvaffakıyetin bütün 
;evrilen filmlerin neş 'esi olmazdı I • 

Ginger Rogers diyor ki: 
Hayır, bu sır bendedir. Filme zevki, güzellili, ateşi flertın 
benim. Ben olmasam çevrilen /ilmlerin ne tadı kalırdı, ne tuzu ..• ·-

Birkaç senedenberl 
Jnüzikli, danslı film· 
ler' her tarafta pek 
büyük bir rağbetle 
karşılanmaktadır Bu 
nevi fılmler bütün 
Jnemlekctlerde, en 
büyük sinemalardan 
en küçüklerine kadar 
Yayılmış bulunmak
tadır. 

Müzikli ve danslı 
filmlerin başm1a bü· 
tün gençliğin sevdiği 
altın saçlı Gingcr Ro
gers ıle tam manasilı 
bir dans makinecıi o
lan Fred Astail:e'ın 
beraberce çevirdik· 
leri: 

Karıoka, Roberta, 
Top Hat, Contine!ltal, 
Fıloyu takib cdelım.
filmleri gelmektedir. 

Dans ve müzik ıti· 
barilc her biri bir 
taheser sayılabilecek 
olan bu filmlerden 
IOnra, bu iki sevimli 
lan'atkar gene bera
~rce: Vals dalqası 
•e Uçan valslar adın-!• ilö büyüt film 

aha çevirmişlerdir. Her pıerndiklerl 
Yerlerde bu filmler fevtallde muvaffaki· 
Yet ka b zanmaktadırlar. Bütilıı ıazct~ler, 
u san'atkirların san'at tudreti.nl ve revü 

fil rnlerinde yaptıklan büyilk inkılabı 
llletheylemektedirl er. 

Gazeteler methedti halk aJkıllıy& dur· 

'l'red Aıtafre'lc Gfngrr Rogerı cValı dalgan• filminde 
aun; bu ild kudretli san'atklrın arası a· ı -Filmlerimizdeki muvaffalrlyeUn bil· 
damakılh ı.çılnıı§tır. Sebebi basittir. llat- tün aırn bendedir. Ben olmasam çevri-
tı çocukçadır bile!... len filmlerin neş'esi olmazdı! ' 

Ginger Rogers ile Fred Astaire'in her GinHger Robgers debeıöydled diyor: - ayır, u sır n e ir. Filme zevki 
biri alkışları, muvaff akiyetleri kendıne sruzelliği ateczi veren beni B ' • o • • ın. en olma-
mal etmektedır. sam çevrilen filmlerin ne tadı kalırdı nı 

. Fred Astaire diyor ki: tuzu. 
Bu. iki kıymetli . san:atkar başt:mbap 

renkli ve çok zengm bir film çevirecek· 
lerdi.. Fak:ıt araya bu anlaşamamazlık 
gırince bu proje yarım kaldı. 

Mamafih kazandıkları büyük muvaf
fa~yetleri her biri kendine mal eden bu 
an atkarlar nihayet bir hususta 1 . an.a§a-
bılrnişlerdir. 

Her biri başka partönerler il .. . ... ayrı 

fılmler çevıreceklerdır. Bu suretle h 
birinin muvaf!akıyeti ayrı ayrı öl~ülm~; 
olacaktır. Nihayet bu anlaşma tatb"k • 
dilmiştir. Şımdi fılmler çevrilmek 

1

dz:. 
redir 

Güzel Gınger Rogers'in filminin isml . 
• Ateşli kadın• dır. Kıvrak Fred Astaire' · 
filminin ismi de • Derdli kızı1 dır ~n 
filmlerin kazanacakları muvaff~kıye~ 
meseleyi halledecektir. 

Bu ayrıhk ve n;ıeydan okuyuf bütü 
sinema muhıtlerini alakadar etmekted n 
Şimdi bütün sinema meraklıları dava ır. 

t
. . . 

1 
nın 

ne ıcesını merak a beklemektedirler 
Sinema meraklıları her hususta bkbl

rini tamamlıyan bu iki sevimli artistin 
ayrılmasının çok fena olacağını vı talı 1 
kudretlerine rağmen ayrı çevirecekl si 
filmlerde ayni güzellik ve zevkin ek:;k 
olacağını kuvvetle iddia etmektedirlt!r. 
Fılrnlere ve artistlerin kudretlerine kıy
met takdir eden jüriler bakalım filmci
lık dünyasının bu karışık davasını nasıl 
halledecekler? 

Verilecek kararın bu iki sevimli yıl. 
dızı barıştıracak ve takdirkarlarım · da 
onları 1'eraber görmek zevkinden mah
rum. etmiyccek pkilde olmasını temennı 
edelım. 

IKADDN 1 

Re.ngi açllmış saçlara 
permenant yapıhr mı? 

Saçlarını hem sa -
rartmalt, hem de kı
vırcıklaştırmak is • 
tiyen kadınların ço .. 
funda ayni endişe 
var: Acaba (perma .. 
nant) ı saçın ren&inl 
açmadan evvel mı. 
sonra mı yaptırma • 
h? 

Bu dü§iince çok ta
bii ve haklıdır. Ba • 
husus altı aylık on· 
dülenin yayılmıya 

başladıfı ıırada or -
talığı bir de dediko
du sarillJflı. Oksijen
li saçlara permanant 
yapılırsa yanıyor .. 
mU§. 

O halde hangisin
den vaz geçmeli, 
Kıvırcık saçtan mı, 
yoksa sarışınlıktan mı? Bu birbiriDin zıd· 
dına çalışan ıeyleri birleştiren bir usul 

da boya ıaçın k.ıvırcıklığını giderir. Per
manantın tesiri kalmaz. 

O halde fle yapmalı? Sarartılacak saçı ycık muydu? 
Buna mütehassısların verdili cevap ıu- evveli bir (hüil) banyosu yapmalı. Bu 

dur: banyo saçı yağlar, mukavemetini arttınr 

Hem permanant yaptırabilir, hem de Böylece kuvvetlenen saça artık korku ~ 
saçlarınızın rengini açabilirsiniz. Ancak suzca permanant yapılabilir. Eğer (hüil) 
bazı ıeylere dikkat etmek prtile. Çünkü ilacın tesirı.ne engel olur da, saçın rengi 
permanant boyadan ne evvel ne de sonra iıtendiii kadar aararmazsa (permanant) 
iyi değildir. Rengi"açılan sa~ incelir, inu- yaptırdıktan sonra vakit vakit açılmıya 
'-·vemet' · ka b d~vam. edilır. Saçlar esasen sararmış ola-
- ını y eder. Permanant bundan 
sonra yapıl!rsa mukavemetsiz kalan sa- ~ğı ıçln bu i~~~i, üçüncü (retuş) lar ha· 
çı kırar. Ortada dolaşan dedikodu mü _ :e~larak geçırılir, kıvırcıklığa zarar gcl-

balAğalı, fakat yalan değildir · Ö · Bu suretle saçlar hem sararmış hem de 
nce permanant yaptırırsınız o zaman dalgalanmış olur. ' 

Mevsimin~ n10delleri 
,. 

Bu yıl basık türban biçimi ppkalarm ya nmda yükse lıyacağız. Salda ve solda bu nevi ppkal ardan k, uzun türbanl~ı:a da rast-
Bu türbanlar ekseriya renk reııt tu-... 1 d lilzel birer model eöruyorsunuz. 
_ ou-r ar an yapılmaktadır. 

Bu ropları kendiniz dikebilirsiniz 
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oİş TABİBi Saçlannızı Dökülmekten Kor 

A L G o p A N RATIP TORKOGLU 

.... Y8 dlfl alnJUlara, 
aızlell ve lurıkbl• 
oııaıua, aomattıma 

ve bel atrdarına 

Ank.ara caddelinde: Meserret oteli KANZUK 
k8l'Şlllnda (88) No. 1ı muayeneha-

nesinde hergO.n saat on dOrtten SAÇ EKsı·Rı· 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

' 
Senele.rdenberi 
tecrtlbe edilmiş 

en tesirli 
ve zararsız ilaçtır. 

Tokat Asliye mahkemesinden: 
Tokat Nafia eski makinisti Edib aleyhi

ne Toka\ hususi muhasebe müdürlüğü ta -
rafından açılan alacak ve tazminat dava -
tıından dolayı icra kılınan muhakemesinde: 

Müddeaaleyh namına yazılan davetiye -
nln bllltebllğ inde kılındığı görillmetıe hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ncl 
maddesi mucibince lift.nen tebllgat itasına 
ve muhikemenin 9/11/937 tarihine tallkine 
mahkemece karar ver1lmlş olduğundan yev

Daima İsmine ye madeni ml mezktrda Tokat asliye hukuk mahke -
• mealnde bizzat veya usulüne tevfikan bllve-

kutu]arda kı kAie Isbatı vUcud etmesı, aksi halde muha-

' 
k d•kk t 1 kemenin gıyabında yapılacağı Uln olunur. mar asına 1 a • işbu llA.nın blr suretı mahkeme salonuna 

Taklitlerinden sakınınız. asıımakla ıırın edllmtştır. 

Her ecz•nede bulunur. ESKIŞEHl:\D• 

~-------•' Ses - Işık Kitap Evi 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Küçük Menderes ıslah ameliyatı sahasında yapı
lacak regüHitör keşif bedeli 380933 lira 6 kunı§tur. 

2 - Eksiltme: 3/11/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü aaat 15 de Nafıa 

Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komiayonu odasında kapalı zarf 
usuliyle ve götürü olarak yapılacakhr. 

3 - istekliler: Eksiltme ~rtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 19 lira 5 kuruı bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek IUerin 18987 lira 32 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve 50000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 

bitirdiğine ve bu kabiJ işleri başarmakta fennt kabiliyeti olduğuna dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. İsteklilerin teklif mek
tublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikme-
ler kabul edilmez. c3770· c6922· 

Asri 

VENÜS Kolonr• .. 
80 derece 

Asrl kadın gQzellitfııin Wsı.mı oldu.. 
Botnn pk Te kibar familyalar 

şimdi onu kullanıyorlar. 

Depoau ı N•reddln l!vllr•zade. lata•b .. 

l evlet Derr.ır1 rlları ve Lımanları işletme Umum idaresı ilanJarı 
Muhammen bedeli 7471 lira 28 kuruş olan 25471 kilo muhtelif eb'atta yuvar

lak demir, 8000 kilo muhtelif eb'atta ıam~ demiri, 2000 kilo müsavi köşe deır.iri. 
2000 kik• aubl T putrel demiri, 2070 adet t:ıkriben 15920 kilo muhtelif eb'atta de
mir levha, 4-XI-937 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahi
lindeki ko:rıisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin kanunun tayin ettiği ves1iJt ve iesmt gazetenin 7/5/936 T. 3297 veya 
J-7-937 T. 3645 No. lu nüshalannda intişar etmiş talimatname dairesinde alınmıı 
ehliyet vesikası ile 560 lira 35 kuruşluk muvakkat teminatlarını muh~vi tek.!ıf 
zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıhnaktadır. c7010. 

""""""' Ankara - İstanbul arasında seri ve gündüze mah~ devamlı bir yolcu servi-
Einin ihdası muvafık görülmüştür. 

Ankaradar. Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 8,20 de kalkarak Hay
darpaşaya ~at 20,00 de varmak ve Hay darpaşadan Pazar, Salı, Perşembe, Cu-

martesi günleri saat 9.00 da kalkarak Ankaraya saat 21,03 de varmak ve 21.10.37 
tarihinden itibaren başlamak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bu gündüz sefe
rinde yolcuların yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibl bu 
trenle seyahat eden yolculardan da ekspres ücreti farkı alın.mıyacağmı sayın 
yolcuların ıttılaına arzederi.z. c386811 c104b 

H9tnen bir _. pkın bir 
tec:rUbe devre•lne da~ 
nan ftevue _.tlerl : •l:ıı:e 

tatnUIA~ - .. mınath bir 
.... takdim• ederler. T
llııellftn'\Ul ettn .. fenni alet.o: 
ler • kontrol ve çah•tn• 
tnetodu _,.e•lnde Revue 
aaatı•rlnln tnuvaffak ol~ 
larına -.he• Alnlllerdlr • 

.... ICI ........ bıılmır. 
---.. . ._....._._._.T.,.._. __ __ 

Tel.t-

• Ararı daha dakik 
Fiyatı daha ucua 

• 

ille, Orta Lise mektep Kitaplarının 
Satış Merkezidir. 

stanbul ikinci flu Me
murluğundan : 
Müfl.iJ larail Çiçya§Vili masasına mü

racaat eden Hazinei Maliyenin istediii 
583 lira 09 kurtıf ile 3810 lira alacajın 
be§inci sıraya ve Türk Anonim Elektrik 
Şirketinin istediği 25 lira 94 kuruJUil 6 ncı 

sıraya ve roabaşı Azizin istediği 20 liranın 
6 ncı sıraya ve hmail Rasimin istediği 
1525 liranın 6 ncı maya ve Kazlofsklnin 
istediği 397.15 İngiliz lirasının kezalik 

- ncı sıraya kayd ve kabulüne iflis ida
resince karar verilmlf ve sıra defteri dü-
zeltllmiı olduğu ilAn olunur. (939) 

Doktor 

lbrahlm Zati Oget 
Belediye karp.suıda, PJyerlotf 
eaddealiıde 21 numarada hergQıı 
atıedea ıonra .butalannı kabu! 

~--... eder. 

, 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 

DOknlmesinl keser. Kepekleri ta • 
maman giderir ve bnynme kabili

yetini artırarak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç eksiridlr, 

lNGlLtz KANZUK ECZANESi 
BEYOCLU • lsTANBUL 

1 Kadıköy Yakıtlar DlrektörlUğU 
Mahalfosi Sokağı No. ıııı Cinsi Kira 

İçerenköy Kozyatağı 00 Bostan 
Kadıköy İbrahimağa kotu yolu 120/1 Kulübe 31/5 
Yukarıda yazılı yerler hizalarında gösterilen müddeUe kiray 

ı_çıt arttırmaya çıkarılmqtır. İsteklilerin ihale günü olan 27 /l 
günQ aat 15 de .Kadıköy Vakıflar Müdürlüfüne gelmeleri. 

• 

, ~EKTA · 
. . 

8•1111'. aem8181'1•1a ANJiViROS De 

~ •• dq bum memelerinde, bum memelerinin 
iltihaplannda, cerahatlenmif fiatnllerde, kanayan 
melerinba tedaYilinde daiına muvaffakiyetle Pfayı 

Şark ispençiyari Liboratuvan, lst 

ökeUrenlere ve 
a&IU• nezlelerlne KATRAN BAKKI iKi 



··~ 
Karadenizdeki fırtına 
yüzünden seferler durdu 

Filistin de 
Kanlı çarpışnıalar 

(Ba§tarafı 1 hıcı sayfada) 

(Bastarafı 1 inci. sayfada) 
ı - . . 768 
arak geçnn5tir. Dün tazyiki nesıını . . 

di. Azami nararet 14, asg:ırl 13 derece ıdı. 
Rüzgar, saniyede azami 15 metre s~r·~tıe 
Yıldız istik~metinden esmi9tir. Te~ınıev
Vel ayının birinci gününden bugune ka
dar yağan vağmur mikdarı 195 ınilimet~ 
reyi bulmı;ştur. Bunun 162 milimetr(sı 
•on hafta :.o;\ıfmda yağmıştır. Dün de ha
fif fırtına devam etmekle beraber liman
da ve Boğe)zda kaza olmı.mıştır. .. e 

lfa~adhaneden verilen :ııalUınata gor 
bugün, Karadeniz kıyılarile Trakya, Ko
caeli \ ' e Ege mıntakalarındıı hava çok bu-
1 1 · R- • lar u·Ut u ve yağışlı gcçecektır. uzgar • 
nıumiyctle sımali istikametten ve garbı 
.Anadolu ile 'Marmara havzası ve Ege sa-

hilkrinde kuvvetli olarak esecek, yer ) er 
fırtınalar yapctcaktır. Yurdun diğer ta: 
raflarında rüzgfn;n orta kı..vvette esmcsı 
muht,..meltfü. 

Karad«>nizde fırtına 

Karaden: ;:Je fırtına bütün şiddetilc de
vam etme!;tedir. Birkaç gündenberi Bo
ia.zda bekh1•en vapurlar dün de Karade
llize çıkanıamışlardır. 

Cuma güni; ~ehrimize gelmesi bekle
nen Vatan vapuru fırtına yüzünden an
eak dün ak~am limana gelebilmiştir. 
R:araden iı:deki fırtına hakkında Vatan 

Vapurunun kaptanı Nuri Demirel demiş-
tir ki: . 

- KaradeTJizde şiddetli bir fırtına vc.r
dır. Biz de bu fırtına vüzünden ancak üç 
f'Ün rötarle gelebildik~ 

Sinoptan kalktıktan sonra iki de!a de
-r.i2de boca!adık ve tekrar Sinoba dön
neğe mecbur olduk. Fırtına biraz hafif

ledikten soma pazar akşamı Sinoptan 
talktık, hiçbir yere uğramadan buraya 
geldik. YcJ tla gelirken hiçbir gemiye 
taslamadık Fırtına yüzüııden muhacir 
rfiklü Nazun vapuru ile Suad ve Galata
laray vapurları Sinopta beklemektedir
ler. 

Bu sabah beş 
Yelkenliye tayyare 
lıe imdat glJnderildl 
Ka ı·adenizie Karabunırıa 30 mil, Mid

Yeye iki mil mesaftde Serf P-ı koyunda 
beı büyük yelkenlinin imd1t bckle!J"ekte 
olduğu hater verilmekt€dır. Bunlar fır-

tmanın şiddetinden ne kayahk olan sa
hile yanaşabilmekte, ne de yolJarı.~.ı de
vam ımtanını bulmaktadırlar .. 6 gunde~
!:ıeri tayfa!arı aç kalan bu gerrıılere tahlı
ı.:iye ;daresi tarafından ~ket takı~rı 
gönduilmiştir. Türk gemı kurtarma şır
ketinden de bir gemi bu sahı.ya hareket 
t>tmiştir. Ayrıca bir tayyar.e ıle kaza~ 
rlelere erzalt atılması da takarrür etrnış-

t . Bu sabah saat yedi buçukta bir tay-
ır. k 

vare kaza yerine hareket etmiş ve a-
1azedelere yiyecek ve batt:.ıniye atmıştır. 
Kazazedelerın kurtarılması için icap eden 
bütün tedlıırler alınmış, her çareye baş 
vuruımuştuT. 

Batan geminin tayfalan bulundu 
İki üç gütıdenberi Boğazın muhtelif 

verlerinde cesedler bulunmuştur. Bun
lardan iki tanesi Anadolufenerinde Ka
bakoru m-;vkiinde, biri de Yeniköy na
hivesi sahiilerinde denizden çıkarılmış
tı;. Evvelkı gün de Kanlıca önünde gö
rülen ve ~ıkc!rılan cesedle, hüviyeti mfÇ
hul cesedler dört tane olmuştur. Bu ce
sedlerin, geçen hafta odun yüklü olcU"ak 
Şile<len İstanbula gelen Niyazi kaptanın 
yelkenlisinin Anadolukavağı önünde ka
yalara çarııarak parçalanmasile denize 
dökülen s~kiz tayfadan, kıırtarılamıyan 
dördiine ajd olduğu tanıyanlar tarafın
dan teşhis E'dilmiştir. 

Ezinede bir ineğe yıldınm çarptı 
Ezine (Hususi) - 3 gündenberi devam 

eden yağmurlar susuzluk sıkmhsı çeken 
halkı sevindirmiştir. Yağmur esnasında 
yıldırımlar da düşmüş, kasabaya on da
kika mesaf eue bir ineğe de yıldınm isa
bet ederek ikiye bölmüştür. Havalar bir
denbire soğumuştur. Odun, kömür buh
ranı vardır. Fiatlar çok yüksektir. Eski
den 80 kuruşa verilen bir yük kömür 240 

kuruştur. 

Türkan vapuru kurtanldı 
Beş gün evvel Mudanyada kayalar ü

zerine düşen ve baş tarafından yarala
nan Türk bandıralı cTürkan> vapuru 
Türk Gemi Kurtarma şirketinin Hora 
kurtarma gemisi tarafından kurtarıl-
mıştır. 

Her ihtimali göz önünde tut:ın Filistin 
hükiımeti Vahabilerin askPi i tahşidat 
yaptıkları 1'Y1stinin şimal hucudun:ı ye
ni takviye kuvvetleri göndermiştir. 

Hayfada, bazı Arab tedhişl,ii1erin giz
.rnmiş buhmduk1arı dört evin berhava 
t·rfüdiği söy.~nmektedir. Bu haberi teyid 
~nen başkl malfımat beni.iz ~oktur. 

Müftü Musolini ile ıöriifecekn1if 
Londra ıu (A.A.) - Daily Herald ga-

~etesi Kurfüs muhabirinJen aidıjı bir 
habere at!P.n halen. Suriyeyt. iltica et
miş olan Kudüs müftüsünün Filiatindeki 
1ngiliz mı.kamlarına karşı y3rdım ara
mak üzere İt:ılyaya gitmek niyetinde ol
duğunu y~?:rnaktadır. 1\ıluhabir, müftü
nün Mus'J~•ni ile görüşmek arzusunda 
bulunduğunu arkadaşl arır.a söylediğini 
il:lve etmek.edir. 

Birbirlerine girdiler 
Kudüs 18 (A.A) - Hayfa ı l" Safd ara

r.ında yüzlerce Filistinli birbirine gir
r.ı.iştir. 

Mücadele, iki saat devam ı.: tmiştlr. 
Te1avivde ve Yafada vaziyet, gergin

dir. Zabıta ve askeri kıtaat intizamı te
min için mesailerin. tan.ci!!l ı>tmişlerdir 

Otomobı~IE>re, kamyonlara taarruz et
mekle maznJn olanlara karşı ııecri ted
birler ittinaz edilmiştir. 

Araplara atef 
Kudüs !8 (A.A.) - Bu sabah Kudüs 

civarında Arab işçilerinden mürekkeb 
·oir grupur. üzerine ateş açı:nııştır. Bir 
Arab yarnta.nmıştır. İşçiler Y:ıhudi ma
t.allesi civc.:·ındaki evlerden ;ıteş edildi
ğ!ni söylem ·~fordir. 

Bundan maada bu sab'lh Kudüsün ana 
caddesinde ~ir Arab üzerine bir el silah 
atılarak c!cii:rülmüştür. 

Müflil lngiltereye meydan okudu 
Paris 18 ( A.A.) - Paris Soir gaze

tesi, Filistin muhabirinin Kudüs Müf
tüsü ile yaptığı bir mülakatı neşret -
ınektedir. 

Kudüs Müftüsü demiştir ki: 
Arap milleti, Filistinin İngiltere ta

rafından teklü edilen taksimine kat'i
yen müsaade etmiyecektir. Bu taksim 
neticesinde, Arap topraklarının en 
münbit parçaları elden çıkmaktadır. E
ğer Avrupada, Hıristiyanlığın bidayet 
devrelerinden kalma gayri sarih hah -

Kar ralar dolayısile Araplar aleyhine hal -
Şibinkaı-ıırusar 18 (A.A.) - fiç gün- Iedilmek i:;Tenilen bir mes:>l~ mevcud i-

t.ienb~ri nafi yağmur yağm '~dır. Bu se, hakikat tamamile başkadır. 
i~e de şet re yakın yüksek 'iağlara kar Bin üç yüz senedenberi bu toprak • 
yağmıştır. lar, Araplanndır. Ve Araplar bu top • 

Dost Yun;.;-·ra~;,~;-çocuklanna :~::ı:~iti~1~~~~~::k~ 
r sureti tatmin edemez. Arapların iste -

ürkiyeye karşı muhabbet aşılıyorlar dikleri mutlak istiklaldir. 
Yahudilere 7apılan viuller 

zin memleketiniz için işittiğim gibi - ço- Kudüs Müftüsü, Filistinde Yahudi-
~ · ( Bn.ştarafı l inci sayfada) ı · · milli bir yurd yapıl balı 
... ıka konu~mak V"" bütün diğer gazeteci cuklanna bu muhabbeti aşılamaktadırlar. er ıçın ması -

k "' * sinde İngiltere namına vadleri ihtiva •r adaşlar;ına vapurda söylemek neza- b 
ket h · Dost ve müttefikimiz Yunanistanın eyliyen Balfour eyannamesi hakkın • 
. ve lıitfunda bulunduğu sözlerin an- unla ·· ıem· ı· ~ınde b ' k .. . . k :..+; ordum ve kıymetli Basvekili Bay Metaksasa da ken- da da Ş n soy ış ır: 

ır aç soz ıcıtme s.:ouY . . • t ·ıw · Yahud"le "--ı ~ 1 dı"sı"ni HaydarpaEAya götü"ren vapurdangı erın ı re yaptıkları 
~ millt.tın ba"vekilinin kıymet 1 eşı- r- • tl A bın ~ v b bir ara yak' ..... ·- ve iltifatından cür'et vadleri hiç bır_sure. _e raplan alaka-

. agzından işı"tmek istediğim şey, e- ""9"'"" İn tizi k d n alarak ona şu sözleri ıordum: dar etmez. gı erın, en ilerinin ol 
an için bi.ıtün Helen kadınlarının hissi- - Yunan kadınlan biz Türk kadınlan JIUYan bir şeyi, Arap Filistini, Yahu -

;:::ı~y~~-r·-üman olabil~k bir iki söz gibi memleketlerinin içtimai hayatında dilere vadetmiye hiç bir hakları yok • 

ReslmlJ fıkra müsabakamız 
Son Postanın Juı mevsimi proaramını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirece 

tesblt ederken sadece günün vak'ısı, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden 
kalesi, hik!yesi, romanı kiti değil, bira sip Jiııteye bağJıyaraJr bize gönder~ 
da eğlence lizım, diye düşündük, bu dü- siniz. 

nce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü 
müsabakanın esası ıudur: zel bir fıkra okumuş, hem gtizel bir 

MUsabakamn esası sim ~-~rmüş, hem de bi~ müsabakan 
verdıgı heyecanın zevkim tatmış olacak 

Mewhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

asını seçtik. Her fıkra için bir resim 
aptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık

talann resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mük!fatı verece 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi §Udur: 

i dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 > 50 > 

mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 > 25 ,. 
:-anın resmi olacaktır. l > 10 > 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 , 5 er lira 
oracağız: 63 > 2 şer buçuk lira 
- Hangi resim, hangi fıkranmdır? Mükafat kazanan okuyucuları note 
Siz de bize mesela (40 numaralı resim, !ayin edt:cektir. Müsabakamıza 17 gü 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. On sekizinci resim v 
11umaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 18 

Fıkra:18 

Hekim kim? 
Belui bir pn, llalatta bir Yahudi ile lıonupıyorJu. Y elaaJi Belrriye 

•orJu: 
- Aia hazretleri.. Sen, laer taralı dolQfır•ın. Buralar'1a bilJiiin iyi 

ba laelr.im var mı? 
Belıri: 
-Benim lıendi helıimim var. Çok erbabtır. Hn ne lıadalriım var-

.a, bıçak gi6i lre•er! 
YahaJi ~· IHqloJı: 
- Aman, ajam .• O ltelıiıni pılndı . 6izim eve gönJer / 
Belui plJi: 
- lıt• onu yapamom/ 
- Niçin1 
- Benim laeltiın, iinuenin ayaiına gelmez! Ben ltadalandılrça 

onan a7fliına pleriınl 
Ve luırpJJai 6i)'ii Baltıl me~laane•İni göaterdi. 

L--------------------------------------1 
Her yanından 

ger: 
bir güzellik fışkıran 
YALOVA 

--------~--~~ ıktif rol al:nıf mıdırlar? tur. .. .. .. . .. . 
Bayan .Metaksas beni en cesaret verici y kadınlan daha fazla aile yu- Müftu, sozlerıne şoyle nıhayet ver - (Bat tarafı 7 inci sayfada) den güneş ç1kmıyor. Ormana dalıvorsu -

"n doht bir tebessümle karşıladı ve bana: - unan ~-dı 1 d F kat mi~tir- seri, radyonun sükutundan sonra başlı- nuz ki , içine güneş girmi"·or. • 
vasına merbut olan - nar ır. a ·. . . . J 

. - 'Yolda vapurdan memleketinizi bi-
1 

k üm' . "çtimai hayatına da iı.ti- İngılızlere hazer etme]erını tavsiye yor... Bunlara benzer daha bir sürü tezat 
tın · mem e e ızın ı ~· · z· Fil" f d k" • 1

·- d Yir~ · defd olarak görmediğimi bundan ak etmekte çalışmaktadırlar. edenm. ~·. . ıs ın e ı sıyase!leri i- Çeşit çeşit kU§ seslerini, yaprak hışıltı- .IMlrşısın a zevkli bir mebhuhiyete da -
... ı beş sene evvel gene burada bulun- r . . . . le, yalnız Fılıstın Araplarını degil bi.i- lannı ve su şıkırtılannı, yani tabiatin bu !ınca , Yalovsnın niçin Akayın gözbebeği 

:uğurrıu sö~ lemiştim. Fakclt şiındi fstan- - Bizim memleketımızın ~ektebler~- tün Arap memleketlerinin ve bUtiin armonisi emsalsiz korosunu dinlerken olriugunu anlıyorsunuz! .. 
ul toprakıarına ayak ba:.tıeTım zaman de genç kızlarımız askeri talımler gor- islam aleminin sempatisini kaybettir - şehirlerde bir kenar mahalle sokağı gıbi Ataturkim ıkinci defa keşfederek mil-

b "-- mekte ve kadınlarımız bu suretle asker k .. edir ~ ~özü söylemekle adeta hata ettiğimi me uzer • daralan yüıeğiniz, bir meydan gibi ge - Jetine hedıye ettiği bu bin yıllık kaplı _ 
ı:oruyorum. Bundan yirmi beş seiıe ev- ol.maktadırlar. Dost ve ~ü::fik ~u~a- Kudüa UJ (A.A.) - Hükil.'llPt makam- niiliyor. ravı bütün dünyaya tanıtmak için, Akay 
v
1 

eliti İstanouııa bugünkü lstanbula ayru nistanda da kadınlarm Y ;a., e er Jan, nıuvasala yollan i!e ~"Yn~lmilel Ve ömriınıizün en rahat uykularından ·daı esi •akında bir propaganda bürosu 
stanbuldur demeğe imldn yoktur. Ga- alması mevzuu bahsolmakta mı ır. müessesel•rin muhafazasın: takviyeye birine dalıyorsunuz!.. kuracak ve bu iş için Avrupadan bir mü-

Jataya 
0 

defa çıktığını zaman bende hasıl _Bizde genç Jozlanmız beden idman- karar ver?:.ic:lerdir. Muvoı:ala yolları ile Bir su fışkırıyor ki, elinizi süremiyor - teJıassıs get :rtilecekmiş. Bence, getirti • 
elan intib:ıla bugünkü intibalarım ara- tan yaparlar ve sıhhi vazifelerde çalışır- bu gibi miiPS..1e1eleri, giİ"'t.ıtiı. polis kuv- sunuz. Çünkü yakıyor. !ecek mütehassısın elleri böğriinde kala-
~ındaki fark büyüktür. 

0 
zamanki 1stan- ıar. Bu cihet henüz mevzuu bahsolma- vetleri, gerelerl ise asker kıt'ıJan bekle- On adım ileride bir su dah'a fıtkırıyor caktır. Çüııkü YaJovayı, görmiyenlere 

b~l bugünkünün yanında bir köydü. Şim- mıştır. . r.lektedir. . . ld, elinizi süremiyorsunuz: Çünkü don - ımlatmak, tanıtmak bence imknnsızdır! 
eli m _ Yunan kadınlan, dost- Tllrkıye ka- Son karışıklıklara ışt:r:.k Men kövlere duruyor! Bir odada uyuyorsunuz ki, :çin- Nacı· Sadullah 

uazzam ve modern biı· şehirdeyim. zaı &~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~tt~~1~~~ --~N~-f--~V~--k-a~l----d--~---------~~~~ 
hi11etmiyorum. Atinadaki Türk elçisinin tekir.tüle ılika gösterirler mi? Kudüsto geceleri sokakt;a gezmek vasa- a ıa e A etin en: 

_·Bütün Yunanlı kadınlar Türk ka- ~> devam Nmektedir. 
\•e amiralin zevcesini ~luar karşımda 
§'Ördüjüm zaman adeti kendimi gene dınlarınm kurtulufUDU büyük bir alaka 
ll'lernleketimdeyim zannettim. Çünkü esa- .ile takib f'fmi§Ierdir. 
ren Yunan topraklannm dıflJlda bulundu- Güldü: 
iwna dair hiçbir ipret görmüyorum. Bu _ Hele güz.el yüzlerinizin peçe altın-
iki millet 0 kadar birbirine yakındır ki, an kurtuJmUf olması ayrıca onları se
kanı dahJ birdir, birbirine kaynamıştı vindirdi. 
diyebHiriz. Tiplerimiz bile birbirine o Sonra daha ciddi bir çehre ile ilave etti : 
kadar çok benziyor ki ben bu salonu dol- - Yalnız Yunanlı kadınların değil, bü
duran zevat arasında hangisi Yunanlıdır, tün Yunanistanın Türk kadınlarına ver
hangisi Türktür seçemiyorum. diği kıymeti görmek için birkaç Türk 

Bizim kadmlanmız arasında memleke- .kadınının loplu bir halde memleketimizi 
tıııize karp ve Türk tadınlanna karşı gelip ziyarP.t etmesi kiıfidir. Bütün mcm
olan muhabbet çok büyüktür ve bütün !eketimiz orılara alATca ve sevgi göstere-

. cctiir. D. Ş. 

Franıada son 
intihabat/an 
Çıkan mana ... 

(8-rarafı ı ltld •~) 
Fransada orta ve mutedil fikirler biraz 
2'ayıflamış, buna mukabil gerek sağda 
ve gerek solda müfrit fikirler kazan
mıştır. Solda komünistler ve sağda da fa

şistler en fazla kazanç temin etmiş olan 
unsurlardır. Bununla beraber, bu kazanç
lar ve yahut zayiat bugünkü umumi te
mayülleri esaslı s11rettc tadil edecek ma
hiyette değadir. 

1 - Eksiltmeye konulan it: Aydın b;•' akhgı kurutma kanalı ke§if bedeli 48.9'74 
lira 40 kuruştur. 

2 - Eks.iltme: 3/Sonteşrin/937 tarlh ı tıf' tasthyaıı Carşamba günü saat 15 de 
Nafıa Vekaletı : Sular Umum Müdürlüg•i Su 1'.:ksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf w;uliylc yapılacaktır. 

3 - İ~!Uiler: Eksiltme şartnamesi, rn uka\ le pnıJrsi , Bayındırlık işleri p, rel 
şartnamesı fenni şartname ve projey! 2 lıra 45 kumş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdtirlugundcn alabilirler. 

.f - Ekı.ıltmeye gırebilmek için istek ıilcrin 3673 l ra 10 kuruşluk muvakkat 
teminat ve:-mesı ve 20.000 liralık nafı~ ışlcrini taahhud edip muvaffakiyetle bi
tirdiğine ve bu kabıl işlerı başarmakta .k nbilı) dı o ı citı~una dair Nafıa Vekaletin
den "alınmış muteahhıtlik vesikası ı"raz ı tmr:>: İ "'if'ı(ıılerin Teklif mektuplarını 
;kinci maddede )ıt ?.l lı saatten bir s~ut evvclin.e k dar Sular Umum Müdürl:l
ğüne makbuı mukabılinde vermelcrt 15 7ıındır. Pv~lada olan gecikmeler kabul 
edilmez. ·3808. .69251 
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~-~. ,..ıı So.ragın<la .1J 
iılP Bir "~~e 

Haremağasının Habralan 
Yazan : Ziya Şakir 

Biraz sonra, bir kupa arabası Çırağan sarayı kapısında 
durmuş, dört çarşaflı kadın 

yere inerek mütereddit adımlarla içeriye girmişlerdi 
Hatta, Sultan Muradın sarayından bir 

kaç kadının da düğüne gitmesine mü
saade edilmişti. Giden saraylılar Be -
şiktaş sarayından gönderilen harema -
ğalarının nezareti altında düğünü gö
rüp avdet edeceklerdi. 
Öğleye doğru; dokuz sarayh, Sultan 

Muradın annesi (Şevkefza kadın) ın 
kıymetli hediyelerini hamilen üç saray 
arabasına binip evvela K'!.lruçeşmede 

Behice Sultan'ın, sonra da Tarlabaşın
da Seniha Sultanın saraylarına gitmiş· 
ler. iki saat sonra, saraya avdet etmiş
lerdi. Bunları götürüp getiren Beşik -

, taş haremağalan, kapıqan girerlerken, 
oradaki nöbetçi tüfekçilere sayarak tes
lim etmişler; sonra da çekilip gıtnıişler
di. 

Aradan b~ on dakika geçer geçmez, 
içeriden koşarak bir haremağası gel -
miş: 

- Valide Sultan hazretleri haber 
gönderdiler. Biraz sonra, Behice Sul • 
tan hazretlerinin saraylarından dört 
saraylı gelecekmiş. Valide Sultan haz
retlerine, sultan hazretlerinin selam -
larmı getireceklermiş. Sakın, kapıda 
bekletmeden içeri gönderilsin, dediler. 
Aman ayıp olmasın. Saraylılar gelir 
gelmez bize haber verin. 

Demişti. 

Haremağasının bu sözlerini büyük 
bir dikkatle dinliyen tüfekçi Halil Bey: 

- Başüstüne lala. · 
Demişti. Fakat bu zeki adamın kal -

bine, derhal bir şüphe girmişti. O an
dan itibaren artık kapıdan ayrılmıya
rak gelecek saraylıları beklemişti. 

Biraz sonra, temiz bir kupa arabası 
kapıda durarak içinden dört çarşaflı 
kadın inmişti. Yüzleri sımsıkı peçe • 
lerle kapalı olan bu kadınlar; müte -
reddit ve yabancı adımlarla harem ka
pısına doğru ilerlemişlerdi Halil Bey, 
derhal tertibat almıştı. Kapının yanın
daki odanın iç tarafına iki tüfekçi sak
lamıştı. Öteki arkadaşları da, harem 
avlusuna girecek kapının kenarına sı
ralanmıştı. Kendisi de, kadınhra doğru 
bir kaç adım ilerliyerek: 

- Behice Sultan hazretlerinin saray· 
!arından geliyorsunuz, değil mi? Bu -
yurunu~ efendim, şu odaya buyurun. 
Valide Sultan hazretlerine haber vere
lim. 

Diye mırıldanmıştı. 
Kadınlar, hiç cevap vermemişlerdi. 

Fakat mütereddit bir an geçirmişlerdi. 
Kurnaz Halil Bey, bu tereddüdü gör
memiş gibi davranmıştı. Ve derhal o -
danın kapısını açmıştı. Kadınlar, er -
kek huzurunda konuşmaktan utanıyor 
gibi hareket etmişler; birbirlerine so -
kularak başlarını eğip odaya girmiş -
lerdi. 

Halil Bey de bunları. takip etmi:jtl. 
Oturmaları için yer göstermişti. Son
ra, nazikane bir tavırla ellerini oğuş
turarak: 

- Efendim, malum ya; vazife! Ge -
1enlerin, gidenlerin isimlerini, Beşik -
taş sarayına bildirmiye mecburuz. LUt
f en isimlerinizi söyler misiniz? .. 
Demişti. Fakat bu suali, derin bir sü

kut takip etmişti. Halil Bey, sualini bir 
kaç defa tekrarladığı halde, hiç biri ce
\·~p ve~mcmişti. O zaman, Halil Bey 
bırdenbıre belindeki gümüş saplı Ka
radağ tabancasını çekmiş: 

- Hanımlar!.. Beni şüphelendirdi 
niz. Yüzünüzü açınız bakalım. 

Emrini vermişti. 
. Bu emir üzerine, bunlardan biri ye

rmden fırlıyarak kendisini kapıdan dı
şarı atmak istemişti. Fakat Halil Bey, 
tabancayı ona doğru çevirerek: 

- Kımıldama, vallahi karnını du -
manla doldururum. 
Demiş, çevik bir hareketle elini uza· 

tarak yüzündeki peçeyi şiddetle çek
mişti. Ve çeker çekmez de; karayağız, 
kal~n ve kırpık bıyıklı bir erkek çeh· 
resı meydana çıkıvermişti. 

Halil Beyin, evvelce odaya sakladığı 
iki tüfekçi de tabancalarını çekerek 
bunların Üzerlerine atılmışlardı. Bu 
gürültü üzerine, dışarıdaki tüfekçi!• 

de odaya dolmuşlar ve dört çarşaflıyı, 
kıskıvrak yakalamışlardı. 

Öteki üç çarŞaflının peçeleri de a • 
çılmıştı. Vaziyetin ciddiyetine rağmen, 
tüfekçiler birer kahkaha koıuırmaktan 
kendilerini alamamışlardı. Çünkü, üçü 
de erkek olan bu çarşaflılardan biri, u
zun ve siyah sakalını, saklıyabilmek 
için beyaz tülbentle sımsıkı boğazına 
sarmış, çok garip bir şekil almıştı. 

Halil Bey, meseleyi derhal Beşiktaş 
sarayına bildirmişti. Hasahırdan, ka -
palı arabalar gönderilerek, yakalanan· 
lar hemen oraya nakledilmişlerdi. Ab· 
dülhamid, son derecede te18.ş içinde idi. 
Tahkikat icrasına, damat Mahmut Pa
şayı memur etmişti. 

Mevkuflar, isim ve hüviyetlerini 
şöylece bild irınişlerdi: 

1 - Aslen Atinalı, fakat, Çarlık Rus
yası tebaasından Aleksandr Girlandi. 

2 - Yunan tebaasından ve İngiltere 
sefareti tercümanlarından İstavridis. 

3 - ~us tebaasından, İstavridisin 
biraderi Iskorlatos. 

4 - Rus tebaasından Lehli Rado -
veski. 

Ancak şu var ki; ne maksada binaen 
&araya girmek istediklerine dair bir 

tek söz söylememişler, bütün vaad ve 
tehditlere rağmen, he~si de büyük bir 
ketumiyet göstermişlerdi. . 

Tahkikata, Çırağan sarayında da de
vam edilmişti. Nihayet, bir saraylının 1 
ıfşaatı neticesinde bu esrarengiz hAdi
se, şöylece tenevvür etmişti. 

(Arkası oor) 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

ve 

Kuştoyn gibi hafif ve zevk ile U'af 
olması için 

HASAN TIRAŞ 
Bıçaaı ile kabildir. 10 adedi 30 kurup 

SON POST& , 

l~t~-
Etrafa itimad ve saygı telkin 

etmek lazımdır 
Adresini ve is -

mini yaznuyan 
bir okuyucumuz 
da şunları soru -
tJOr: 

_ Karakterim Türkiye - Polonya arasında yeni akdolu-
nan ticaret anlaşması, iki memleket arasın

nasıldır, zengin O· da ticari inkişafın temini yolunda rol oyna
Iacak mıyım? maktadır. Yeni itillifname ticart mübadele -

Hayatta yalnız lerl kolaylaştırmıştır. Kontenjan kayıdların
kendini düşünmek dan başka Türkiye, ayrıca. Polonyada mer'i 

. . . . genel ithalftt rejiminden de istifade etmek-
her vakit ıyı bır tedlr. Polonya da Türkiyede ayni şek.ilde is-
değildir. Etrafı tifadeler hakkını haiz bulunmaktadır. 

§ey değildir. Etrafı gözlemek, itimad ve Polonyaya başlıca ihracatımız tütün, ku
saygı telkin etmek lazımdır. Kazandır· ru üzüm, incir, susam, bakır, yün, pamuk, 
masını bildikten ıonra kazanmak kendt- ıarap, zeytinyağı, deniz süngerleri, kuru seb 
rgv. d n h A 1 I ze, taze yemiş, kestane, badem, fam fıstığ"ı 
ı m e ası o ur. balmumudur. 

Mıw Polonyadan aldığımız mallann ekserls1 de 

Uysal ve girgin olması IAzım ~a~~~:ı~~~e diğer sanayi maddeleri teş-

gelen bir denizci lngiltereden hurda demirleri 
Vatan vapurun. ne yaptl vQlmlZ Soruluyor 

da Ş. Ôzgın sonı
yor: 

- Denizde çalı
şıyorum, karada iı 
bulma.ğa muvaf· 
fak olaca1c mıyım'.' 

Denizde çalışan
lar karada çalış· 
maktan pek haz
zetmezlcrse de, de
nizden bıkanlar veya ıstenilen kazancı 
temin edemiyenler için böyle değildJr. 
Uysal ve girgin olmak maksadı temine 
kafi gelecektir. Ancak te§ebbüs gerektir. 

MIW 

MUsbet teşebbüsler IAzımdır 
Ankara okuyu

cularımızdan Ek-
rBm Ergün ıoru

lngilterede lkincıteşrinde hurda demir ve 
demJr kırpıntıları hakkında beynelmilel pi
yasalara atd bir broşür neşredllecektlr. Bro
şüre "konulmak üzere Türklyede hurda de -
mir ve elemli kırpıntıları ile neler yapıldı -
it hakkında Londra ticaret odası tarafından 
malümat 1stenllmiştır. 

12 kişiye bir fanila düşüyor 
Dün Sanayi Blrllğinde trikotajcılar top

:anmıştır. Bugün de telAcılar toplanacak -
tır. İktısat Vekô.leti tarafından trlkotaJ ve 
dlğer sanayide istihsal fazlası olup olmadı
tı hakkında sorulan auallerln cevapları ha
zırlanmaktadır. Bnzı sanayicilerin fazla is -
tlhsal olduğu iddialarına rağmen hakikatte 
istihsalin fazla değil, 1st1h1Akin az olduğu 
anlaşılmaktadır. MeselA. fanllA. sanaylinde 
nüfusumuza nlsbet edlllrse 12 k1şlye bir fa
nlll bile düşmemektedir. 

Bergamada zeytin mahsulü 
bereketli yor: 

_ Zen in olacak Bergama (Husu.sn - Bu J1l burada zey-
? g tinler çok bereketlidir. Toptan alıcılar kllo-

mıyım. suna 6·7 kuruş vermektedirler. Bu flat mlıs-
Mirasa konmak, tahsili nlsbeten memnun etml.ftlr. 

piyangodan büyük 
ikramiyeye sahib 

_.a!IL...J __ _. olmak ihtima llerj-

ne bel bağlamı
yanlar, müsbet teşebbüsler peşinde koş
makla emellerine muvaffak olabilirler. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • • 
Adreı • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll içln bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

-·············· .. ·······································-.. 
IRADVOI 
BugünkU progra111 

19 Teşrinienel 193'7 Salı 

İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Pllkla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelit plA.k neşriyatı. 

Akşam nefriyah: 

18,30 PlAkla dans muslldsl, 19,30; Konfe -
rans: Eminönü Halkevi namına doktor E
tem Bakar (Verem tedavisi>, 20; Nuri Halil 
ve arkada§ları: Kllslk Türk musikisi, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk farkıları: (Saat Ayarı), 

21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa ha -
berleri, 22,30: Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
20 Birinciteşrin 193'7 Çarşamba 

İSTANBUL 

Öfte neşriyatı: 
12.30: PJAkla Türk musikisi, 12.50: Hava

dis. 13.G5: Muhtelif plAk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

Antalyada pamuk istihsalAtı 
Antalya (Hususi) - Gerek bu )'11, gerek 

geçen yıl Fenikede ve Sulak mıntakasında 
faila mlkdarda pamuk eldlmlf, Te hasat ya
pılmıştır. Akalı tohumu Antalyada çok iyi 
yetişmiştir. Bu pamuk çekirdekli olarak 13 
kuruşa satılmakta, bir dönüm tarladan da 
100-150 kilo pamuk 1stlhaal edilmektedir. 

İstanbul Borsası kapanış 
fiaUanlS-10-1937 

ÇEKLER 

Açılış Kapanıı 

Londra 'j26.7S t.27.00 

Nn-Yor• 0,7912 0,79)5 

Par11 "·"" 25.42 

Mlllno 15,05 ıs.0240 

Brtlk.ltl 4,6940 4.6915 

Atin& 87. 19S8 87.1610 

CtneTre S,437J 5,4368 

Sotya 63.821S 63.7958 

.ADUtercıua 1.4310 1.4, 

Prat 2l.60S5 2l,S964 

Vlyana 4.1950 4.193J 

Madrld 11.9664 11.9617 

Berlin 1.9694 1.9692 

vartoft 4.1818 4.18 

Budaı>elM S.9968 3.99.S:> 

Bükrtt ı01.ms 107."6S 

Betsrad M.4236 M.41 
Yokoh&ma 2.7410 2.74 
MOlkOT& 20. 29S 2t.30S 
Stokholm S.0945 S.09SS 

•BB.&11 
A,Uıı Mp,.aıı 

Anadolu em. ,. eo 
plf1n °"· 00. 

A. em. ,. eo ndtll 00.00 00,00 

BomonU - Nektar 00,00 oo.oa 
Aalan çlmtnto 11,5') 11,25 

Merkn bankau 93 2S 93,25 

İl Bantuı ıu,..ıJ 00,110 

Teieton 6.85 

ittihat H Detir. 11.65 
Şark DetirmeoJ ı.ıs -. 
Terkoa 7.10 O.OJ t 

ISTİKBAZLAB 

Aplıı 

Türk borcu I p&l1n 00.00 
• • I nd•U ıs. 62.S 
• • u ndell ou.ooo 

TAHVİLAT 

Mpaıuı 

00.0J 
13.47S 
00.1100 

Köylü bütün arazisini pamuk eldmlne bu • 
retmektedlr. 

Dun gelen mahsul 
Dün piyasaya 11 vagon buğday, ı ugon 

arpa gelmiştir. Piyasa isteklidir. 

Frankla istikrar 
Fransız frangında bir istikrar göriilmek

tedir. Dün Londra borsasında bir sterlin mu 
kabili 146,91 fronkt.a açılIIll§tır. Sterlin 
624 - 627 kuruştur. Unıtfirk 13,46 dlr. 

Tiftik ve yapağı piyasası 
Tiftik ve yapa~ı piyasasında harareUi 

muameleler başlamıştır. Dün 8,5 ton UfUk, 
85 ton yapağı satılmıştır. Tiftik 134 - J36, 
Yap:ı.ğı 57 ,5 - 68 kuruş arasındadır. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
18/10/937 --=----=----
FİA TLAR 

Cl N S 1 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır sarı 

Yullif 
Kuşyeml çuvallı 

Nohut kaba 
Susam 
Tiftik mal 
Yapa~ı Anadol 

Aşağı Yukarı 

K. P. K. P. 
6 S, 6 U 
5 25 
4 lJ, 
4 2 4 s 
4 ıs 

4 JJ, 
5 3J 
7 'JS 
8 

16 6 
134 136 

57 2l S9 

1 Yeni neşriyat 1 -----
Çıtır - Bu edebiyat, san'at ve fikir mtc· 

m uasının 55 inci sayısı çıkmıf tır. 
Varlık - 103 üncü sayısı Cemil Sena on

gun, Umran Nazif, Orhan Vell. Oktay Rıfat, 
Fazıl Hüsnü, Necl~ Vecdinin makale, blkA
ye, şllr, tercümeler! ve Vedat Nedlm TÖr'Üll 
Köksüzler adlı piyeslle çıkmıştır. 

Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumu tara· 
fından her hafta çıkarılan bu çocuk mec • 
muasının 56 ıncı sayısı renkli b1r apak ıçın· 
de güzel yazıla~~~ar etı:nlştir. / _ 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 
hastahklarmın 

kara habercisidir· 

Hastalık ihtimallerini 

GRiPiN 
alıırak yok edebilirsiniz. Griptn. 
Radyolin müesseselerinde feV· 
kalade itinalarla bazırıaıııt· 

18,30: PlA.kla dans musikisi, 19: Tanburl 
Cemil , Pllikla, 19,30: Radyo fonlk komedi 
(Mes'ut yuva), 20: Blmen ve arkadaşları ta
rafından Türk muslklai ve halk şarkıları 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söylev'. 
20,45: Nezihe ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: 
Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
22,30: Plakla sololar, Opera ve operet parça

Afll'f *"-ıı•.aıı Rahatsızlıkları, ağrılan defet-
Anadolu I pe. 00.00 oo.oa ..ıı-tl 

• ı vadtll oo.oo oo.oo mekte bir panzehir Jcuw .. 
• D pe. O(ı.oo 00.0l göst<'rir. Kalbinize, midenlS' 

inhisar idaresi 'tUtUn An:doıuum~~ peıın ~:~ ::::~~ ::rme~~breklerinize yorgunl~ 
ları. 

mUbay&aSlnl başladı p A & AL AB İcabında 3 kate alınabilir· 
Manisa <Hu.susl> - İnhisarlar idaresi ttı- 1 Alıt Sabf lıim ve markaya dikkat; 

tün almıya baflaDUftır. Bu yıl mahsul çok 1 T1lrk altını 1064 106S. Taklitlerinden aakmmıs. 
verimlidir. MU..tabsil piyasanın açılmasını 1 Banknot Ol. a 20. 264. 'Iİll•ıiıİl!llll•••llİlllll••llİI ..... 
beklemektedlr. ~------•••••lllİm" "' 
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Posta ,, nın Hikayeleri 

Ablam nasıl evlendi? 

mi 

en 
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Son Posta'nın riyasi tefrikaSl : 60 Son F ostanm tefrikası: 7 4 

Denizlerin. M&kıaveti 

Kaptan Bum Bu111 
Talat Paşan.n 

son günleri 
Yazan : Arif Cemil 

Jüri heg'eti nihayet salona avdet ederek kararı bildirdi: 
•-Maznun Salamon Tay"!irgan 7921 Mrırtının 15 inci 
günü bir adamı, Talat Paşayı, taammüden katlettiğinden 

gelir gelmez Nevyorka 
Hele bir tanesi 

etrafımı 
• • 

Çniren: Ahmet Cerulettba Saraçoil• 

derhal hafiyeler aldl
bırakmıyordu dolayı müttehim degildir ! • peşımı 

Yalnız Ermeniİer değil, orada bulu
nan Türkler dahi, neticeyi kat'i surette 
bildikleri halde, gene bir taraf endişeye 
ve di;:;.er taraf da ümide kapılmaktan 

':> 

kendisini alamıyordu. 
Nihayet jüri heyeti mahkeme salonuna 

geri geldi. Heyetin reisi olan zat verilen 
karan şu suretle tebliğ etti: 

4 - Jüri azasının şu kararma narnu -
sum e vicdanım üzerine şahadet ediyo
rum: Maznun Salomon Tayliryan, 1921 
senesi martının on beşinci günü Şarlot
tenbergte bir adamı, Talat paşayı, tar 
ammuden katlettiğinden dolayı mütte -
him midir.?• 

c - Hayır!> 

Bu karar tefhim edildiği 7.aman mah
keme salonunda büyük bir hareket gö
rüldü. Türkler hariç olmak üzere herkes 
kararı şiddetle alkışlamağa başladı. Ka
rar reis tarafından imzalandıktan sonra 
mahkeme katibi tarafından tekrar okun
du ve katile de tercüme edildi. Nihayet 
jüri heyetinin kararı mahkeme kararı 

şekline bağlandı, bunu mahkeme rcisi 
aşağıdaki surette tebliğ etl.i: 

• - Maznun, mahkeme masarifi dev
let kasasından tediye edilmek üzere be
raet eylemiştir. Çünkü jüri azası tarafın
dan sadir olan karardan dolayı maznun 
kendisine atfedilen cürümle müttehem 
değildir. Binaenaleyh hakkındaki tevkif 
kararı da rcfedilmiştir.> 

Bundan sonra katilin taraftarlarının 

sevinçlerini görmeliydi! Arkadaşları, ya
ni cürüm ,şerikleri onu kucaklarında 

mahkeme salonundan dışarıya çıkarır -
larken bir kısmı da avukatlarının etrafı
nı alarak muvaffakiyetlerinden dolayı 

kendilerini tebrik ediyorlardı. Alkışla -
yanlar, tebrik edenler arasında bir çok 
da kadın vardı. İnsan kendisini bir ti -
yatro kapısının önünde zannediyordu. 
Sanki meşhur bir artist sahnedeki mu
\•affakiyctindcn sonra seyirciler tarafın
dan kapının önünde alkışlanıyordu! 

Filhakika, geçen vak'a bir oyundan 
ibaretti. Bu oyun evvela facia olarak 
Hardl'nberg sokağında başlamış, ondan 
sonra mahkeme salonunda pek ayıp ve 
gülünç bir komedya şeklinde devam et
miş ,.e nihayet bir taraf için mes'ut ve 
diğer taraf için acıklı bir tarzda hitam 
bulmuştu. 

J.iuhakemcyi başından sonuna kadar 
takip eden Türkler arasında doktor Ba
haeddin Şakir de bulunuyordu. Türkler 
aleyhinde söylendiğini yanında Almanca 
bilenlerden öğrendikçe gözlerinin parıl
dadığı görülüyordu. Karar tefhim edil
dilcten sonra Bahaeddin Şakir çok hid
detlendi ve yapılan haksızlıklardan dola
yı söylemedik söz bırakmadı. 

Sadrazam Talat p&§aya karşı Alman 
topraklarında bir cinayet işlendikten 
sonra ilk iş bu cinayetin tenvirine uğraş
mak olacak iken hadisenin mahiyeti ta
mamile gizli kaldı, yalnız Ermeni mese
lesinden uzun uzadıya bahsedilmiş oldu. 
Alman hükfırneti ve Alınan adliyesi 
yalnız katil meselesile meşgul olacak i
ken yalnız Türk, Ermeni meselesini 
ortaya attı. Tayliryan ilk ifadelerinde 
kendisinin İran tabıiyetinde olduğunu 
söylediği halde, sonradan Türk tabüye
tinde olduğu ddiası kabul olundu. Hal
buki İranlı bir Ermeninin Türk sadra
ummı öldürmesini Alınan hükı1meti
nin adi bir cinayet gibi kabul etmesi 
laZJllld1. 

Alman zabıtasının mahareti herkesçe 
malümdu. Onun cinayetteki esrar per
desini yırtmağa muvaffak olacağma 
herkes kani bulunuyordu. Halbuki bu 
kanaatlar tamamile boşa çıktı. Katilin 
hüviyetini ve ifadelerini taqkik etmek 
için hiç bir teşebbüs yapılmadı. Mah
keme katilin bütün ifadelerini birer 
hakikat gibi kabulde tereddüt etmedi. 

Katil ile beraber bir pansiyonda otur
muş olan arkadaşlarının cürüm şerik
leri olması ihtimali çok kuvvetliydi. İlk 
tahkikatta zaten bu neticeye varılmış
tL Bu şerirler de mahkemeye verilmek 
lazım gelirken bilakis hem katil lehine 
şahit olarak din'endiler, hem de ken
cmerine tercümanlık yaptırdılar. 

Bundan başka mu deiumwnlnin bazı 

itirazlarına rağmen katil lehine ifade- B.aırca b"ftzetecilerden birisi kuy - olmuştum. Kendisi iyi kalbli, mert bir 1 dun. Çünkü cOrion• cStokholın.t J 
ler veren bir çok şahitler dinlendL Pa- ruklu bir yalan yumurtlamış ve benim adamdı, bana: decekti ve uam1 .sür'atile seyre~.J 
pas Lepsius'un saatlerce devam eden Almanya imparatorundan almış oldu- - Yakında kömür hamulesile hare - şartile bu seyahati ancak (32) ~ 
hayali ifadelerine karşı hiç ses çıkarıl- ğum bir emri mahsus üzerine Ameri - ket edeceğiz. Siz sintinede saklanırsı - yapabilecekti. Bu uzun müddet~ 
matlı ve jüri azasına yanlış telkinat ya- kaya gelmiş olduğumu ve hususi bir nız. Ben de size manikalar vasıtasile da ben havasız ve daracık bir Y,J. 
pılmış oldu. vazife ile tavzif edildiğimi yazmıştı. yiyecek, içecek indirilmesine dikkat e- kömür yığınları üzerinde yaşaY 

Bir çok Türkler ve Türkiyede bulun- Başka birisi de gene imparatordan hiç derim; aç, susuz kalmazsınız. Siz bir ciğerlerim kömür tozile dolmuş b~ Jı' 
muş Almanlar şahit olarak dinlenme!e- bir kimseye ifşaatta bulunmamak için an evvel gemiye gidiniz!.. demişti. de ömür geçirecektim. Dünyada bıÇ 
ri için istida \'erdikleri halde bunların emir aldığımı yazıyordu. •Orlon• vapuru cFiladelfiya• da, insan buna tahammül edemezdi. 
şahadetine lüzum gösterilmedi. Gerek Şu gazeteciler yaman şeyler vesse- «Richmond Poind• de demir üzerinde Bina~aleyh kaptana bir kartpı>S" 
Türkiye ve gerek Ermeni mese'eleri ıam. Yalanın bu derecesi insanda tıp- yatıyormuş. Hemen o gece trene atla - yazarak: 
hakkında en doğru malumatı vermeğe kı bir şaheser seyrediyormuş hissini dım ve Filadelfiyaya vardım. c Gemiyi gördüm. Sizinle gideJ11 
muk~edir olan bu şahadetlerin katil .. a- uyandırıyor. Bu şehri esasen iyi tanırdım. Binaen- ceğim. Daha müsait bir fırsata ıııt 
leyhıne çıkmasından korkuldu. Buyuz- Sanf . k d k' .. k ld aleyh cOrion• vapurunu bulmak be- edeceğim!.• dedim ve Nevyor~ ~ 
den jüri heyeti tamamile karşı tarafın ve.vakt~~sısb.?• .. kab~e ~z gun (~ ım nim için güç olmadı. Lakin gemiye gi- düm ve bizim polis hafiyesi ile beP". 
tesiri altına girdi. p1m.ıf~k uyu .. 

1
r. ısmhın~k 1 ana- rince bu vapurla yurduma dönmenin tad köşe kapmaca oyununa başla 

K til T r B r 1 d ma - ası ı ·) sergısının arı a arını 
1 

k f)llf 
. a .ay ı~y~n er ıne ge m.e. ~~ seyretmekle geçirdim. Bilvesile şura- mümkün olamıyacağını derhal ana - (.1.r ası~ 

C\vel Parıste ıdı ve oradan Ceneue) c s·nı d ·· ı· · k. S f k ) -1 
g . t• B 'k' h ' d k.d be . a soy ıyeyım ı t an ransıs o M •• t b• 1 _,, ___________ _ 
eçmış ı. u 1 ı şe ır e es·ı en rııpek s d .• . b' ı· d l k t l us esna ır eser· r 

Erm ·1 . k •t t k 'l• t t ev ıgım ır ıman ır, o ana arı • e· D kt enı erın omı e eş 1 al mevcu ipek ho .d •• • ır o orun 
ld - h k . l. d H t• T şuma gı er. F f) T k o ugu er esın ma umıy ı. ata a- t ıye 

ıat paşayı öldürmeden evvel Paristcn Sonra yeniden hüviyetimi değiştire- o ogra a ur Günlük SAl.I 

katile on iki bin mark gönderilmişti. ' rek trene atladım. Bu sefer Dan:mar - Matbuat Genel Direktörlüğii bu yılın 
1 

No ti arından (•) 1' 

Bu cihetler muhakeme esnasında kat'i- kalı doktor cLarsen• olmuştum. O sa- hem fayda, hem zarafet, hem de güzellik 1 ~ · 
yen dikkate alınmadı. bah erkenden hareket eden trene atlı- itibarile en muvaffak eserini denilebilir 

Katilin Talat paşayı adım adım lak:p y~n iı~iyarı .~ 1:~?:.~ıcu kompartımamn bir ki bu son hafta içinde neşretmiştir. Bu 
etmiş olduğu gün gibi aşikardı. Bu ~oşesıne .?uz~. uyor ve yol arka?aşla- et"er cFotografla Türkiye> adını taşıyor. 
nokta hakkında ona bir şey sorulduğu ı:ndan mumkun mertebe uza~ kaıarak, Jsminden de anlaşıldığı gibi i~inde yazı 
işitilmedi. Halbuki ananın hayali ve 1 lakırdıya ~rışmıyarak sessız ::adasız' yoktur, sadece fotoğraf vardır. Bu fotoğ
rüyaları şiddetle ileri sürülerek haki- seyahat edıyordu. raflar ne kadar iyi olmak mümkünse o 
kat yerine hayaletle uğraşıldı. Böyle ağzımı açmadan şimend:ferle kadar iyi alınmış ve azami itina ile basıl

hvlerimizi 
Isıtma meselesi 

3 

Dünyanın her yerinde bir türlü ada - ( 3000) millik bir mesafe katetmek hiç mıştır. Hurufu heca sırası ile Ankaradan 1 

Jet olabilir. Halbuki Tayliryan davası- te hoşa gider bir şey değildi amma is - başlıyarak memleketin birçok köşelerini 
na bakan mahkemenin, bu işde adalet ter istemez buna katlanmak icap edi- göstermekte, ayrıca memleketimizin te
fikrini o zamanki hükumetinden almış yordu. Nihayet cNevyork• a geld:k. rıkki ha~lelerini de saflıa safha tesbit 
olduğu apaşikar meydana çıktı. Bütün İlk işim cManhattan• da gencra] e!mekted:r. Denilebilir ki cFotografla 
hakimler, avukatların hiç bir taraftan konsolosumuzu ziyaret etmek oldu. Türkiye> e!inde tutanın gözleri önünde 
itiraz gönniyen uydurma ifadeleri:ıin cNevyork» konsolosumuz da bana ınah- açılmış re!ıkli bir Tılrkiye bahçesidir. 
tesiri altında kaldılar. ıem ve hususi bir vazife verdi ve c Va- TJrke zevk. ecnebiye de Türkiye hakkın

Evlerimizi ısıtma meselesinde hıl~ 
nokta! nazarından diğer mühim bir::; 
sele de meskenlerin teshlni esnası ,,J 
teshin vasıtalarından çıkan gazlar •e 

0 mahsuıatıa odaların havasının usat 
lunması meselesidir. 
Yakılan mahrukattan hamızı tar 
humzu karbon, duman, su buharı, t!ll, 
sair sülp ve gaz mahsulA.t lnttpr 
der ve bunların hemen hepsi zehl 
Bu sebeple yakılacak maddenin süt" 
ve tamamen yakılmasını ve ondan !I' sif'. 
içeriye alınmasını ehemmiyeUe ta~ 
ederiz. Natamam yanan maddele 
daha çok semdar gazlar çıkar. BU~ 
maada sobaların, şömlnelerln etra ~ 
son derece sağlam ve mazbutJ "laral ' 
pılması l~ımdır. Boruların ve bacanın~ 
duman ve gazları çok güzel ve sUr'at1~;..t 
kecek surette inşasına çok ehen1tt 

vermelidir. 

Nihayet, katil serbest bırakıldığı gi- şington• da Alman sefırine teslim edil· da doğru bir fikir verecektir. Matbuat 
bi dört sene mütemadiyen Almanya ile mek üzere bir takım gizli evrak tevdi Müdürlüğünü samimiyetle tebrik ve her
omuz omuza harp etmiş olan Türk mil- etti. "kesin salonunda bu eserden bir nüsha 
leti de, ciğeri on para etmiyen insanıar Benim cNevyorb a ge miş oldı.ığu- bulundur~bilmesini temenni ederiz. 
tarafından tahkir edilmiş oldu ve .nah- mu kimin ifşa ettiğini bilmiyorum am
keme bu tahkirlere karşı sesini çıkar - ma, muvasalatımın ertesi günü gaze
madı. teler bir fotografımı basmak suretile 

Muhakemenin aldığı acıklı netice şehirıerine gelmiş olduğumu yazdılar. 
üzerine Berlinde bulunan bütün ~ark- Belki de bu oyunu bana İngilizler oy -
lılar toplanarak bir protesto imzaladılar nanuşlardı. Zira mütemadiyen pe~im -
ve bunu Almanya adliyesine tevdi et- de-koştuklarını biliyordum. Bir müd -
tiler. Bu protestoyu imzalayanlar aa- det sonra nereye gidersem hafiveler 
sında Türklerden başka, Mısırlılar, A- tarafından takip edi}rnekte olriuğ~mun 
raplar, Azerbaycanlar, Hındliler, İran- da farkına \'ardım. Insan daima peşin
lılar ve Tatarlar da vardı. de yürüyen bu iğrenç mahluklara h;raz 

Bundan başka Mısırlı doktor Man - sonra alışıyor ve kendılerini derhal ta
sur Rıfat da o zamanki Almanya cum- nıyor. Beni takip eden herif bir İngi -
hurrcisi Eberte bir protesto telgrafı çe- lize benziyordu. Ben de kendisini pe -
kerek dedi ki: şime takar, onu otel demez, müze de

c Almanyanın bu zamanlarda dahH- mez, kilise demez dolaştırıp dururdum. 
de ve hariçte yaptığı azim mücadeie- Bacakları kuvvetli bir adam olduğum· 
ler karşısında, Türk-Ermeni meseleleri dan herif: 
ve bunların son neticesi olan Talat pa- - Aman izini kaybetmiyeyim!.. di 
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şanın katli ve katilin muhakemesi gibi ye ayak teper, ter döker dururdu. 
meseleler şüphesiz ehemmiyetli sayı-
lır. Şayet adaletin şan ve şerefi o mu
hakemede suiistimal edilmemiş olsay
dı, mesele hakikaten ehemmiyet kes
betmezdi. Biz, cumhuriyetin en büyük 
memuru ve adaletin koruyucusu olan 
şahsınıza müracaat etmeden evvel, a
dalete vurulan bu darbenin üzerinden 
geçip gidemiyeceğiz. Yapılan haksızlı
ğın herhangi bir suretle tamir edilme
sini beyhude bekledikten sonra sizin 
kapınızdan başka vurulacak kapı buia

Nlibelcl 
E·czaneler 

( Arka.sıvar) 

Ba ,.ece nöbetçi elaa eczaneler fllllfar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Sarim), Alemdarda: (Ab

dülkadir). Beyazıtta: <cemll). samatya
da: CTeotllos), Emlnönünde: (Salih Ne
cati), Eyiipt.e: CArlf BeşlrJ, Fenerde: 
(Hüsamettin), Şehremininde: (Nazım>. 

Şehzadebqında: CÜnlverslt.e), Kara -
gümrükte: CSuatl, Küçükpazarda: <Ne
cati Ahmet), Baku' köyünde: <Merkez). 

Beyotı u cibetindekller: 
İstiklll caddesinde: (Dellasuda), Ga

la tada: CHilaeyin Hüanü), Tatsımde: 
(L1monciyan), Pang&ltıda: (Nargileci -
JU). Beşlktqta: (Ali Rıza). 

Boiu~i ft Adalal'd&: 
'Osküdarda: <İttihat), Sanyerde: CA

sat), Kadıköyilnde; (Saadet), (Osman 
BuIOaı>. Büyük:ıdada: <Şinaal aaaı, aey
bellde: CTanaş>. 

Bu herifi yormak, onunla mütema -
diyen alay etmek benim için artık bir 
meşgale, bir eğlence olmuştu. Hazan 
yüksek binalara asansörle çıkar, sonra 
hızlı adımlarla yaya olarak merdi -
venlerden inerdim. Bazan da girdiğun 
bir binanın hiç umulmıyacak bir veri
ne gizlenir, saklanırdım. O zaman· pe -
şimdeki hafiye bozulur, şaşınrdı, ~ak.in 
işini bırakmaz, gölgem gibi beni takip
ten usanmazdı. 

«Vaşington• daki sefirimize götüre
ceğim gizli evrak meselesi için bu şeh
re gitmekliğim icap ediyordu. cVaşing
ton• a ayni gün zarfında gittim \'e 
döndüm. Tabii bizim hafiye bay da 
bu seyahati benimle birlikte yaptı. 

Muhakkak ki bu adam beni munta
zaman devam ettiğim lokantada bulu
yor olmalı idi. Zira cNevyorb ta mun
tazam olarak devam ettiğim yegane 
yer İskandinavya lokantası idi. Bu 
lokantaya devam etmekliğime sebep ise 
Amerikadan A vrupaya gezmek için 
yapacağım yolculuğu bitaraf bir İs -
kandinavya gemisinde yapmıya karar 
\'ermiş olmaklığımdı. cNevyork» ta bu
lunan şimali memleketli kaptanlar, de
nizciler hep bu lokantaya devam edi -
yorlardı. Ben İsveççeyi oldukça temiz 
konuşurum. Ayni zamanda İsveçli de
nizcilerin açıktan para kazanmayı se
ver ~ler olduklarını da dünya bilir. 
cOrion• vapurunun kaptanı ile ahbap 

Berljamada tutun rekoltesi 
Bergama <Hususi) - Bu yıl, tütün rekol

tesi geçen yılların çok fevldndedir. Tutün 
fazla olmasına rağmen, Ege havallsin\n en 
iyi tütünü sayılan Bergama tütünlerine rağ
bet de fazladır. Maamafih, henüz tütü'l pi
yasası açılmış değildir. Tütünlerimlzln yük
sek fiat bulacağı kuvvetle tahmin olunmak
tadır. 

Tütün eksperleri en iyi tütünü Bergama
nın Turanlı nahiyesinde bulduklarını ~öyle
nıektedlrler. 

Havza panayırı başladı 
Havza (Hususi> - Havza panaylrl ba.şla

mıştır. Bir hafta devam edecek olan pana
yır için civar kazalardan pehlivanlar gel -
mekte, satıcılar akın etmektedir. 

Yakılacak maddelere gellnce: fi 
Bir kilo üzerine yapılan hesaplard•~ 
kilo odunun ancak 2000-3000 kalo~ 
ret tevlit edebildiği görülmüştür. _, 
odunun içinde mevcut su ve rntuı>et ti 

"blıtl raretin yüzde 30-40 a kadar rnu 
kısmını bel'etmektedir. il' 
Bu sebeple yakılacak odunların ~~:ıs' 
rece kuru olmasına dikkat etreelt 

Nafıa Vekiletinden: 
6/Birindkanun/937 Pazartesi günü sa at 15 de Ankarada Vekalet ?l•~ 

Eksiltme Komisyonunda 25,500 lira muhammen bedelli font boru ve tefe t1JC 
teslim müddeti uzatılarak yeniden kapalı zarf usulile eskiltmeye konulrrıu~ 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 128 kuruş mukabilinde Ankarada "/ 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradır. ~ 
İsteklilerın teklif mektublarını talimatnamesine göre Vekaıetten aıınrnıŞ ~ 

zeme Müteahhitliği vesikası ile .birlikte 6/12/937 ~az~rtesi günü saat 14 ~~ıı8' ~ 
Vekalet Malzeme Eksiltme Komısyonuna vermelerı lazımdır. c3900~:.,....ı-;; 

1 lıtanbul Eelediyesi lıan_ları . ~ 
Senelik muhammen kirası 5 lira olan İstınyede Emırgan caddesınde, sO ,ı:JJ, 

74/88 No. 7760 metre murabbaı tarla 938 veya 939 ve 940 seneleri rna~ µe~ 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttır maya konulmuştur. Şartnamesı ~ 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekli ?.la~la r 38 kuruşlu.k ilk te.~inat rne'lt;;!;' 
makbuzu ile 25/10/937 'Pazartesi gunu saat 14 de Daımi Encumende bll 
dırlar. (B.)-~(6_8_78...:.) __________ , ______ _ ----

Dahiliye Vekaletinden: ,;.t11 
1 ·- Vekaletin 937 mali yılı ihtiyacı için c350• ton Sömikok cTürk ı\Jltr e/ 

kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. da 1 
2 - Eksiltme 3/İkinciteşrin/937 Çarşamba bünü saat 15,30 da Ankara ~· 

~ehirde Vekalet binasında toplanacak Satmalma Komisyonunca yapılaca 
3 - Muhammen bedel 410150> liradır. 
4 - Muvakkat teminat c761> lira c25• kuruştur. rı t 

aıııı•11 5 _ İsteklilerin bu baptaki şartnameyi Vekalet Levazımından ti 
nmdır. . etcttlbl' 

6 _ İsteklilerin 3/İkinciteşrin/937 günü saat 14,30 za kadar teklif ınb ede'· JI 
Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilınde vermeleri ica •azılı '~ 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mek ~ublarının altıncı maddede ) ıııı>'·' 
kadar Reiıliğe gelmi§ bulunması şartt1r. Postada olacak gecikmeler 
değildir. c38&1. c'104Cb 
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TÜRK ANONİM 
ELEKTRiK ŞiR~ETi 

MDDDRLOöDNDEN: 
lstanbul Elektrik Şirketi 

CUMHURiYET BAYRAMI 

esnasında umumi ve hususi do· 
tesisatına lazım olan nanma 

elektriği vermek için, 
d k ezldlr ıe.iaat 

Dıiitteri aaatinin kudreti dahilinde bulunma 1 ça m 
hakkında bir ihbarname yerilmesi icap ettiiini tekmil alakadarlara 

arzeyJer. 

Eu ihbarname en geç 

25 TEŞRiNiEVVEL 937 
TARİHİNE KADAR 

Şi kete geJmer dir. 

ZAFERLERiN 

ELBiSENiZiN 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERiNiN 
De ile çıkanlacağını 

dilfünmekteoae 

ELBiSELERiNiZi 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribabndan 

SUDORONO PERTEV 
kullanarak kurtanoız. ., ____________ _ 

AN KARADA 

AKDA 
Kitap Evi Kutçıhk 

ı Bntnn mektep kıtaplnnnın satış 
yerıd r. MekLep kırtasiye çeşilleri 
en musaıt şartlarla temin edılir. 

Tel. 3377 

Eskişehir Asliye mahkemesinden: 

Eskişehir Cumhurlye mahallesinde Eleke 
sokağında 10 numarada Kfunll kızı ve Efdal 
karısı Selva: Kocası Hoşnudlye mahallesinde 
Yalı sokağındıa Hı numaralı evde mutim 
iken elyevm ika.metg hı meçhul bulunan 
şeker fabrikasında idare şefi Efdal aleylılne 

Ye tekmil mühim donanma tesisatının rabıt imkinlan evvelce Şirket kocası llc dort senedenberi karı koca olup 

tarafından tetkı"k edı.lecek ve bunlar ruhıath tesisat müteahhitleri- 15/Mart/937 tarihinde hiç bir malümat verntlyerek ortadan kaybolmuş ve aUe blrlitlnin 

TAKI 
be Yaptırılaeaktır. kocaya alt vazl!elerlnl ihmal ve burada ıken 

Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız buna sebeb olan tesisata arnlarında evllllk birliğinin ldanıesını çekil
mez bir hale koyacak derecede şlddeUl ıe-

değil, bütün bir nıahallenin çlmslzllk mevcut olup bu da davalıya kablll 
DONANMA TERTiBATINA ZARAR VEREBiLiR. ısnat bulunmuş olduğundan ve yapılan sulh 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~şe~wü~hlftam~d~nınm~hul~
lunması haseblle aulh teşebbüsünden isUsna 
kararlle neticelenmiş bulunduğundan karı 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklannın aranndaki kapntılar, 
dolama, meme iltihabı ye çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traı 

yaralan, ergenlikler, koltuk alb çıbanları. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

fark lape11çırarı Ultoretuvan, l&TAN tUL 

Beyoğlunda : Eski 

MA YDEN m•tezalarında 
Netis ve mOntehap BAl<ER 
~Obilyalan teşhir edil mel-. tedir. 
i ATAK ve YEMEK od1tlnrı 
le SALON takımlarının en 

u zengtn Qeşitlerini her yerden 
cuz fiatlarla bulacaksınız. 

lıı.... 

!lh~Jıp - Galata salonuna ınukaYYet 406 
-.ıaraıı ml ka bettitn a&ndaJcılık ehliyetname Y 

:tnü J'ok!.~~nı alacağımdan estısinln huk 
-.-. (957) --...,...._ SancJalcı: Yusuf -- ~~--~~---- .... 

~011 Posta 

,_ 

Yevını ' 811aaı. Ha vadla ve Halk gazetesi 

Yerebatan, Çatalçeşme sok.ık, 25. 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkı.n yazı ve 
ıesimlerin büfüıı haklan 
mahfuı ve gazetemıze aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. c-----

1400 7.IJ 400 150 
.340 1220 710 270 
2700 14C)O 800 soo 

Abone bedeli peş ndir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. ... ,,,,,,,, 

Gelen e111alr ıen aJer:lme~ 
llônlardan rne•'aliyet alınma. 
Cevap ıçm mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lAz.ınıdır 

koca olduklarını evlenme cüzdanı ile ve mü
dafaasmı da şahitlerle ispat edeceğinden 

hukuk usulu muhakemeleri kanununun 
l 134 uncu maddesine tevfikan boşanmaluına 
ve masarltl muhakemenin kendisine yulle-
tilmeslne dair Dldşehlr Asliye Hukuk mab
kemealne açtıtı davanın icra kılınmakta o
lan tahkikatı sıraaında: Davalı namına çı
karılan davetiye lkametg~hının meçhul kal
aığından bllO. tebliğ müba§lr tarafından iade 
edilmiş olduğundan davalının 15 gun zar
fında esas davaya cevap vermek üzere ila
nen tebligat ifasına karar verilmekle tayin 
kılınan 27/11 937 cumartesi günü saat 10 da 

1 
b

Eskifehlr asllye hukuk mahkemesinde hazır 

ulunmanızı veyahut tarafınızdan bir vekil 

1 
gondermenlz, akal takdirde kanuni muamele
nın yapılacağının malümunua olmak üzere 

f lllnı keyfiyet olunur. 

1 

' 

LAROCHE 

1 lnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Afüma Tütün fabrikasında keşıfname ve krokisine tevfikan yaptınlacak 

marangozhane inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 .- Keşif bedeli 5779,62 lira ve muvakkat temınat 358,47 liradır. 
3 - Eksiltme, 22/X/937 tar'hıne rastlı~an Cuma günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 29 kuruş mukabilin d~ hergün inhisarlar Umum Müdurlüğti 
fnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin diplomalı mühendis veya mımar olmalan 
v~ mukayyet bulundukları Ticaret Odasından alır.mıs iktidari malisini ve şim
dıye kadar bu gibi inşaatı yapmış olduklnrını gôsterir vcsıka ·ı İnşaat Şube ine 
ibraz ederek eksı ltmeye iştırak için aynca .. ıka alma lan lfızımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme için tayin edılcn gun ve snatte % 7,5 guvenme para-
lariyle bırlikte adı geçen komisyona gelm leri ilan olunur. cB , c6734> 

Ntı#//1 

1 - Eskişehirde inşası mukarrer knpsul d posu, keşfi, şartname i ve planına 
tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık, 26/X/937 tarihine rastlıyan Salı gunü saat 14 de Kabataşta Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacıuctır. 

3 - Muhammen bedeli 3879,38 Ii a ve muvakkat ternınat 291 Jıradır. 
4 - Şartnameler 20 kuruş mukabilinde hcrgün İnhısarlar in a t Şubesinden 

ve Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilır. 
5 -:- lst~kl~lerin, pazarlık için tayin olunan gün ve saatte '1 7,5 güvenme pa· 

ralarıyle bırlıkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB,, ,6899, 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Yalovadak.i Panayır dolayısile 20, 21, 22/İlk Teşrin/937 tarihlerinde KöprO. 

ile Yalova arasında yapılacak ilive seferleri tarifesi iskelelere asılmı tır. 
c7125t 

Poatcı kutusu : 741 İstanbul 
T'!lgraJ : Son Posta 
·r~ıefon : 20203 

I • ,_ ---·----

lı Banlıa•ı asgari 25 lira mevduatı bulunan 6Qtiln 
•ened• ltara 1111 20,000 lira milJ1~fal dağılmaktadır. 
Ba •enenin aon lıeıtlle•l: 1 Birinci R~11a11 19!J7 

kumbara aahıpu1rln11 
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Bu ahize 
ıennln en son harikasıdır. 

PH LIPS Eli 
pek· mükemmel bir süper olmasına rağmen, fiyatı 

YAL ız - 1 IRADIR. 
Bu ahizenin başlıca basası evsalıı 

e BUtün dalgaları ahr. • Sonderece müessir otomatik antlfadlng tertibat 
• 110 • 245 volt arasındaki bütün volt•jlarda çahıır. • Sadayı ıslah edici tertibat. 

• ikinci bir oparlör ilavesi ve gramofon için duylar, • 9 kilosikl ayırma kablliyetı. 
• Arka kapakta emniyet tertibatı. • Permanant dinamik oparlör. 

R A D Y O alırken 1938 modeli P H ı L ı P s 'leri dinlemeden kararınızı • • 
vermeyınız. 

Satış 
Yerleri: 

P H 1L1 P S SALONU Galata, Jeneral Han, Voyvoda cad. 17 ve acentaları: OROZDl .. BAK, İstanbul - BASMACIYAN, lıtikli.I cadde i, Beyo"'lu -

EKREM, Kadıköy Muvakkithane caddesi 49 -AHMED ve HAMiD Özgül, Pendik. 
I 

Taşra Ankara. Adana· Afyon· Antalya· Adapazarı· Amaaya ·Burdur· Balikeıir ·Bandırma· Bursa· Bolu. Çorum. Çankın - Çanakkale -Diyanbekir • 
Eakiıehir • Edime • Elaziz • Gaziantep • Giresun • Isparta • İzmir • lzmit • lnebolu - Kayseri • Konya • Kütahya • Kır§ehir • Kırıkkale - Kastamonu • 

Satış Yerleri: Kırklareli. Mersin- Merzifon. Maraı. Malatya· Niğde· Ordu· Sivas· Samsun· Sinop· Tokat - Tekirdağ. Trabzon· Uşak. Urfa- Yozgat· Zong11;ldak. -------
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EVEREAD EVEREADY EVEREADV· 
EVEREAD EREADY EVEREADY EVEREADV 
EVEREAD EADY EVEREADY EVEREADY E'1EREADV 
EVEREADVEVEREAOYEVEREADVEVEREADYEVEREADV 
EVEREADY EVEREADY. EVEREADY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREAOY EVEREADY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY EVEREADY EVEREADY EVEREADY 
EVEREADY EVEREADY EVEREADY EVEREADY EVEREADY~ 

WOURJ.'A BiRAIJEllllll VE 5!: iSTANBUJ.·ANKAIA·ilNiR. 
VE HE~ YCROE ARAVINIZ 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

* ... ,~--DiKKAT ! ~-.. 
Yavrularrnm saghgım 

düşünen 

annelerin nazarı dikkatine: 
Çocuklar için en lyt gıda ana sü

tüdür, fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek en iyi ve mükemmel 
gıda Amerikada mütehassıs dok

torlar nezdinde hazır

lanan 'e memleketimiz 
dolttarlarmca takdlr 

edilen: 

S. M. A. 
markah 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

literatür gönderilir. Galata posta 
ıcutusu 1255 

Her Ec:mnede Sahlır. 

.., 
İlan Tarif em iz --Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü ıahile 200 )) 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıalıileler 60 >> 

Son ıahile 40 >> 

Muayyım bir müddet :zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklal' ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir l:ırife derpiş 

edilmiştir. · 
Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 

işler için §U adrese müracaat edil
melidir: 

İlincıhk Kollektif Şirketi, 
ıtahramanzade Hım 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp .!'meç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: ~. Ekrem UŞAKLIGIL 

... ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMO iN 
Tabletleri, Her eaaııede arayınız. (Posta kutu.su) 1255 HormobiD 

Galata latanbul ...( 


