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İngiltere ve 
bir miitareke akdini-

Frankoya teklif ettiler 
Gönüllüler çekilmedikleri takdirde 
ademi müdahale sistemi kaldırılacak 

j
- -----·--

-ll Türkkuşu filosu 

fspanyada esir edilen ftalyan g6nü llülttt Valen.riıtacla hükflmetçi bttı 
sıı.bayl-n etrafında gıllüşüyMl4,. 

cenevre 30 (Husust) - İspanya mese- ımiyeti ıiyaı! komilyonu, dünkü aklın ka-
Jesfrd tetkik etmekte olan Milletler Ce- (Devamı S üncü sayfa.da) 

Öulgar ordusu büyük bir 
geçit resmine hazırlanıyor 

gral manevralan sonuna kadar takip etti, ecnebi 
ataşemiliterler de Şipkaya ~ittiler 

t!,.fya 30 (Husu .. 
~ Bütün Bul· 

sO .~nda büyük 
g~1 

81aka ile takib 
dilen manevralar, 
~1zılara karşı 

ijc8dele eden ma • 
: ısrafın muvaffa • 
JdYe!ile neticelen • 
~tır. 

J\skeri hareka ' 
eııı başlangıcından • 
ftibaren sonuna ka • ~ 
tJa.r manevra saha .. 
sında bulunan Kral 
Boris1 harekatı ter • 
tip \'e idare eden · 
harbiye nazırı Lu -
t:of'u ve &iğer ge -
neralleri tebrik etmiştir. 

Manevralarda hazır 

Kral Borls manevraları takib ederken 

1 

nebi askeri ataşeleri, hareklt esnasında 
(Devamı 3 üncü sayfada.) 

bulunan ec-

-Güzel bir spor hareketi 
kürekcileri yarın sabah Galatasaray 

uzun bir seyahate 

Galatasaraylı kürekçilerin takib ede· 
cekle·ı"i yolları göstP.ren harita 

çıkıyorlar 
a{A'2A DENiZ 

• diğimize göre Galatasaray kü niz seferleri tertip etmişlerdir. Yarın 
ögr~ "zel bir programla uzun de> j (Devamı a Uaci •11/rıda) 
· erı, gu 

bugün inönü 
kampma dönüyor 

Sabiha Gökçen, arkadaşları 
intıbalarını anlatıyorlar 

Sabiha Gökien tayyareden indikten sonıra 
(Yazın 8 inci sayfa.da) 

Hariciye Vekili 
şehrimizde 

Tevfik Rüıtii Aras Belgrad 
ıazetecilerine beyanadda 

butundu 
Belgrad 30 (Hususi) - Cenevreden 

Türkiyeye avdet etmekte olan Türki
(Devamı 3 üncü sayfada) 

lzmirdeki facia 
Zaç yağı ile tanınmaz hale 
gelen ameleler kendilerini 

denize attılar 

Facicı kurbanlanndcıtı biri hcutanede 
(Y&aA a ıncı • JJfa.daJ 

o 
İdare işleri telefonu : 20203 Fiatl 1 kurut 

Harb Akademisinden 
mezun olan 49 subaya 
diplomaları dağıtıldı 

ı 

Akademi Komutanı G. Ali Fuat 
bu vesile ile mühim bir nutuk söyledi 
Heybeliada harb okulunu bitiren 44 deniz subayı da 

dün büyük merasimle orduya iltihak etti 

Yeni kunnay aubaylanmız 

Dün Yıldızda, Harb Akademisinden bu arasında, Askeri Şılra azasından Korge
yıl çıkan kurmay .subayların diplomata- neral Cevad, Merkez Komutanı General 
rı tevzi edilmiştir. İhsan, General Pertev, saylavlarımızdaıı 

Diploma tevzi merasiminin davetlileri (Devamı 5 inci ıay/acfa) 

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

Yarın başllyoruz 
ı - Yakm tarihe ait çok merakll bir tefrika 

Bir haremağasmm hatıralan 
Ycızan ı Ziya Şakir 

Şimdiye kadar, Abdülhamid devrine ald bir çok şeyler yazıldı. Bunların ekserlll, 
şunun bunun yanlış rivayetlerinden dotan bir takım hayali şeylerdir. 

(Kan dalgası), CAbdülha.midln son gilnJerll, (30 sene evvel bizl idare edenler>, Cit
tlhad ve Terakki), gibi her blrl en haklld membalardan alınmış, uzun tetkikler ne
ticesinde yazılmış eserlerlle ıöhret kazanan Ziya Şakir, bunlardan sonra en aallbi -
yettar zevattan bir çok vesikalar ve hatıhılar toplamış, gazetemiz için bu büyük 
tefrikayı hazırlamıştır. 

Bu eser; yalnız karilerin otuma zevklerln1 tatmln etmiş olmakla kaltnıyacat, bir 
çok billnmiyen hakikaUerl, en doğru blr şekilde ortaya koyacaktır. 

Eserde, çok dik.kate şayan kısımlara tesadüf edUecektlr. Bu meyanda vaktlle Yıl
dız sarayının bütün entrikalarına iıtlrak ettikten sonra, meşrutiyetin lllnını mflte
akıp vatanperverlerin satıarına geçen bir hayli zevat görülecektir. 

2 - Kadmları yakmdan alAkadar edecek bir anket 

istanbulun en şık kadım kim? 
Anketi yapan: Suad Derviı 

iR<ımanları, hlıtayelerl ve röpOJ"ta~lan ile tanınan maruf kadın gazetecimlz Suad 
Derviş, yüksek sosyeteye mensup bıı.yanlrıra soruyor : .istanbulun en şık kadını tım? .. 
Anketin bunun kadar ca2lı:- daha bir çok sualleri var. Mavwun güze1llğine muharrlrlu 
kudretini de ekledik ve anketin kadın okuyuculanmız arasında büyük alAka uyandı
racağı kanaatine vasıl olduk. Sizin de bizim fikrimize iştirak edeceğlıılze eminiz. 

3 - Guzel ve eğlenceli bir röportaj serisi 

istanbul meyhaneleri 
Röportajı yapan: Naci Sadullah 

Meyhaneciye göre akşamcı, a~mcının gözile meyhaneci, eski ve yeni meyhaneler, 
çalgılı gazino, tezglb başı, ev sofrası.. . Dünün ve bugünün meşhur akşamcılan, at _ 
ıamcılarla ;ıı•.ihl.ka';, meşhur akşamcı hlltflyeleri ... Bütün bunı'.l~"l N:ı.cl Sadullabın ku\·
vetıı ve ren~ll. kalemlnJen dinllyecek.~inız. 

4 - Çok eğlenceli ve istifadeli bir müsabaka 

Resimli fıkra müsabakası 
Badece günün vak'ası, makalesi, hikayeci, romanı kafi değil. Biraz da eğlence il _ 

sun. ıSon Posta> bu d~ünce ile bir müsabaka tertip etti. Meşhur Bekri Muatafanın 
fıO tane fıkrasını alacağız. Her fıkra için bir resim yaptıracağız ve her gün bir fıkra 
lle blr başka fıkraya alt bir resim koyacağız ve sonra okuyucularımızdan soracatıa : 
cHangl res1m, hangi fıkranındır?ı Bilenlerden yüze yakın okuyucumuz para miıkl
fatı kazanacaklardır. 

Yarını bekleyiniz ! 
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1 
Her gün 

Arop aleminde 
1 Mühim bir hareket 

Yazan: Muhittin Birgen -
~ rablık aleminde mühim bir 

~hareket var: Kuvvetli bir mil· 

liyet hareketi ve istiklal hamlesi. Bütün 
Arab memleketleri arasında pek sıkı bir 
tesanlıd havası esmektedir. Beludan kon
gresinden sonra, Filistinin parçalanması
na karşı muhalefet etmek üzere, şimdi 
de Geneve'de bir kongre hazırlanıyor. 

Falestinin taksimi siyasetini, kendi ha
yati menfaatleri ile taban tabana zıd bir 
hadise olarak gören Suriye, Hicaz ve Irak 
Arabları bu siyasete karşı şiddetle mu
halefet ederken Yemen, Mısır, Tunus, 
Cezair, Fas, bütün Arablar, harekete ge
çiyorlar ve bu işlerde doğrudan doğruya 
alakadar olanlarla birlikte sıkı bir el bir
liği yapıyorlar. 

Son zamanlarda Arab matbuatını ta
kib edenler görürler lô, adedleri günden 
güne artan ve gerek teknik, gerek tiraj 
itibarile günden güne ileri giden Arab 
gazeteleri sıkı bir milliyet ve istiklal ha
vası içinde çalkanıyorlar. Bu §imdilik, 
daha ziyade, ilhamını birtakım milli ve 
dini hislerden ve klasik sahada müşte
rek olan edebiyattan alan bir harekettir. 
Arablık filemi, kısmen dini bir mahiyet 
te gösteren bu hareketi, henüz kuvvetle 
teyid edecek tekamül devrine girmiş de
ğildir. Fakat, his halinde kuvvetli, siyasi 
ideoloji bakımından sağlam unsurlardan 
da mahrum bulunmıyan bir harekettir. 
Öyle bir hareket ki, bunun etrafında 
hatta, şımdiye kadar telifi kabil olmaz 
zannedılen bazı feodal menfaatlerin bile 
birleştiğini görüyoruz. 

* / 
Arab milletleri arasında göze çarpan 

bu hareket, bilhassa onu canlandıran, 

ona hararet ve heyecan veren tesanüd, 
bugünku dünya meseleleri arasına yeni 
bir mesele daha atmıştır: Cihan impara
torluğu yollarının üzerinde ve dünyanın 
müşterek bir havuzu olan Akdenizin en 
uzun bir sahil kısmında günden güne 
manevi kesafetini artırarak ilerliyen 
ınilliyetçil"k ve istiklal cereyanı, cihan 
imparatorlukları ile alakadar olan mem
leketleri ciddi bir endişeye atmıştır. Hind 
yollarının en mühim bir kısmı Arab 
memleketlerinden geçer; Süveyş kanalı
nın uzun kenarları Arab çöllerinin kum
larile örtülüdilr; yeni bir petrol havza
sının hem kuyuları, hem de boruları ve 
muslukları Arab memleket'lerinin için
de yapılmış bulunuyor; Afrika impara
torluğunun bütün yolları üzerinde bek
çiliği Arablar yapıyorlar. Atlantikten İs
kenderuna kadar uzanıp giden sahile ve 
bu sahilin arkasında, derece derece de
rin sahalnra yayılmış olan Arablığın ru
hunda günden güne kızışan milli hare
ket, cihan imparatorluklarile alakadar 
olan memleketleri hayli merak ve endi
şeye düşürmüştür. 

Bunun için, alakadar devletler, yani 
İngiltere ile Fransa, bugün Arablık me
selesile her zamandan ziyade meşguldür
ler. Bu meşguliyet muhtelif yerlerde 
muhtelif şekillerde tezahür eden birta
kım tedbirlerin peyderpey ittihazı sure
tinde dikkati celbcdiyor. Her tarafta, en 
ziyade ehemmiyet verilen şey, sahilleri 
iyi ve sıkı tutmaya çalışmak ve Arab 
kütlelerini denizlerden uzaklaştırmaktır. 
Lübnan bunun için müstakil oldu; Suri
yenin Homs'u o kndar istemesine muka
bil bunun kendisine verilmemesi hep ay
ni sebebdendir. Şimdi de Falestinin tak
simi ve sahilde bir Yahudi devleti YÜ

cude getirilmesi işi, ayni siyasetin mah
sulü görünüyor; hiç olmazsa Arablık ale
minin bu işlerden anladığı mana budur. 

İşte, Falestinin taksimine karşı göste
rilen muhalefet te buradan geliyor. A
rablığın dünya ile münasebetlerinin bu 
suretle kontrol altına alınmasına \'e A
ı .,b milletlerinin çöllere, iç memleketlere 

< • ..ığru sürülüp atılmasına razı olmıyan 
Arab kütleleri birbirini tutarak, şiddetli 
bir mukavemet hareketi yapıyorlar. Ya
kında Geneve'de toplanacak olan kongre, 
bundan evvel Beluclanda toplanmış olan 
1':ongreden daha ehemmiyetli olacaktır. 

* l3ir şark milJeti olmak ve ayni zaman-
da müstemlekeciliğin türlü türlü taar
ı·uzlarına uğramış bulunmak itibarile 
Arablık aleminde göze çarpan bu hare
keti, biz Türkler ancak sempati ile kar
şıları;>;. Arnblık için bugünkü vazlyet ha
kikaten mühım ve Arablığın istikbali ba-

Resimli Makale: X Sevilen ış, se'<Ji.lmiyen iş x 

L 

Bazılarına içinde çalıştıkları iş ağır gelir, sıkıntı verir, 
paydos saatini sabırsızlıkla beklerler ve bir defa halas za

manı gelince kendilerini sokağa fırlatırlar. Bazıları ise bila-

Bir insana ağır gelen iş sevmediği iş, eğlenceli gelen iş 
sevdiği işdir. Birincisinde benimsenmediği için muvaffaki
yetsizlik muhakkak, ikincisinde bEnimse:Ddiği için muvaffa· 
kiyet mutlaktır. Çocuğu kabiliyetini ve isteğini hiç göz önü
ne almadan peşinden seçilmiş bir mesleğe sürükliyen aile 
fena akibeti hazırlar. Doğru yol çocuğun kabiliyetini ve iste
ğini düşünen ailenin hareketindedir. 

kis intisab ettikleri mesleki benimsemişlerdir, eğlenceli bu

lurlar. Sabahın alaca karanlığında işlerinin başına koşarlar. 

Kazananlar bunlar, kazanınıyanlar onlardır. ,. 
1 
\. 

sez 
Sarhoşluk derecesini 
Anlamak için 
Garib bir alet 

., 

Bu garıb işaret, Tokyo meyhanelerın
den birinin kapısında asılıdır. Altında da 
şunlar yazılıdır: 

cEğer bu gördüğünüz tek ipretten bir 
kaçını bir arada görürseniz, anlayınız ki, 
bulut gibi sarhoşsunuz!. 

kımından bugünlerin çok büyük bir e
hemmiyeti vardır. Bunun için, bir taraf
tan bu hareketi sempati ile karşılarken 
diğer taraftan da Arablara, milli davaları 
uğrunda açtıkları mücadelede muvaffa
kiyet dileriz. 

Giriştikleri mücadelede muvaff akiyet 
çok güçtür. Maddi kuvvetleri zayıf olan 
milletler için, haklarının müdafaasında 

seri ve esaslı muvaffakiyetler elde etme
nin müşkül ve hatta imkansız olduğunu 
çok acı tecrübelerle pek iyi biliriz. Bu
nunla beraber, hayatta tek bir hakikat 
vardır ki o da cmücadele• den ibarettir. 
Yaşamak istiyen bir millet, ümidsiz ol
duğu zaman dahi, en son kuvvetile mü
cadeleye atılmaktan çekinmemeğe mec
burdur. Son zamanlarda Arablık alemi 
bu kuvveti gösteriyor. Eğer bu kuvvetli 
hamlede devam edebilirlerse elbet gü
nün birinde muvaffak olurlar. 

Muhittin Birgen 

ARASON DA ) 
'ld.·--------------· 

HERGüN BiR FIKR 
Çizmeden yukarı çıkma! 

Resim sergisini gezenlerden biri bir 
tablonun karşısında durmU§. Uzun 
müddet seyretmi§ti. Tabloyu yapan 
ressam, oııun bu halini görünce yanı· 
na yakl~ı: 

- Tabloyu beğendiniz mi efendim. 
- Evet, çok güzel olmU§, fakat ba-

zı hatalar var. 
- Ne gibi? 
- Mesela adamın ayağındaki çiz-

menin kırışıklıklarının yeri iyi tayin 
edilmemi§. Çizme OTadan kı"§maz. 

- Evet hakkınız var. 
- Sonra yüz çizgilerinde de bir 

hata göze çarpıyor. 

Çok okuyan değil, 
Çok gezen 
Çolı bilir 

Yüz çizgilerinde hiçbir hata olma- llk ve u.rta tahsilini Dıtiren şu ı9 yaş-
dığma kani olan ·essam adama dön-

larındaki genç. mektebin kendisine iste
müş: 

_ Siz de ressam mısınız? diği faydayı temin etmediğini görünce, 
babasına şöyle bir teklifte bulunmuş: - Hayır çizmeciyim! 

- Baba, mektebim için sarfedeceğin 
- Öyleyse çizmeden yukarı çıkma-

parayı bana ver. Ben okuyacağıma, seya-
«-yı_n_ız_ı _____________ .. hat edeyim. Mühürlü diploma yerine ta-

B • •• i biatin diplomasını alayım demiştir. 
lr CUCen n Babası da bu orijinal teklifı kabul et-

Aşk hususunda miş ve delikanlı, cebinde 100 İngiliz li-
Gö t d • .., i # k ..- l k rası, boynunda fotoğraf makinesi, omu-

S er ıg ve,a ar l zunda tüfeği, elinde yazı makinesi seya-
Alelade bf: gazete boyundan daha kı • hate çıkmış. 

sa boylu olan cüce Pyott Tim ellinci ya- San Fransiscoda 10 İngiliz lirasına bir 
şını kutlamıştır. Pyott, cenubi Afrikaya motosiklet alınış, bununla 3000 mil ka
gitmiş, bütün Avrupayı dolaşmıştır. Ha- dar bir mesafe katederek ulaştığı Ten
yatında bir kere seven cüce Tim, ken • nesseede makineyi lirile satmış ve bu 
disinden bir buçuk misli uzun olan sev- para ile de Japonyaya giden bir transat
gilisini bir türlü unutamamıştır. Daha !antikte bir yer temin etmiş, böylelikle 
hfilfı da onun aşkile yanıp tutuşmakta • Asyaya geçmiştir. 
dır. Delikanlı seyahatleri esnasında, Man-

Kendine mahsus yatağı, kaşık, çatal, çuryada Japonlar tarafından muhafaza 
bıçak, tabağı olan cüce Pyott, daha ev - edilen bir köprünün resmini aldığı için 
lenmemiştir. . hudud harici edilmiş, Fujiyamaya tır

Hitlerin kardeşi Berlinde 
bir lokanta açtı 

manmış, Sibiryada casus diye tevkif e
dilmiştir. 

Delikanlı: 

c- Gezdim, gördüm ve çok şeyler öğ-
Hit1erin kardeşi Aloiz Hitler bir rendim, demektedir. 

kaç gün evvel Berlinin en işlek cadde- ---------
)erinden birisinde bir lokanta açmış

tır. Halen Führer'in ailesınden Aloiz
den başka hiç kimse Berlinde bulun

Bir musibet neticesinde 
gelen saadet 

mamaktadır. Aloiz eskiden Berlinin Londralı madam Nikolson'un otuz se
mahallelerinden birisinde küçük bir nedenberi gözleri kör olınuştu. Geçenler
lokanta sahibi bulunuyordu. de bir gün bir tanıdığının yardımile 

Führer'in kardeşinin lokantası açıl- yeraltı elektrikli treninin merdivenlerini 
dığı gün, büyük bir müşterı akınına inerk!en başını şiddetlice duvara \rur
uğramıştır. Almanya hükumeı:; re.sine muştur. Kör madam büyük sancılar için
çok benzemekte bulunan Hitlcr Aloiz de evine nakledilerek bir müddet hasta 
babalarının ikinci izdivacından doğ - yatmış, fakat sancılan azaldıkça gözleri 
muştur. Bitler Adolf'dan yedi yaş bü- de yavaş yavaş etrafını farketmeğe baş-
yüktür. Adolf da üçüncü izdivaçtan! lamış ve nihayet başının sancısı tama-
doğmuştur. mile geçtiği vakit görmeğe başlamıştır. 

r 
iSTER İNAN İSTER iN ANMA! 

Bir arkadaşımız nnlattı: 
Galata kumaşcılanndan birinin camekanında deseni gayet 

güzel bir kumaş görmüştüm. Gıı erek sordum. Bir kostümlü
ğü 45 lira idi. Bahalı, çok bahalı buldum. Fakat sahibi bunun 
İngiltereden getirtilmiş tek kostümlük bir parça olduğunu 
söylüyordu, ve benim de o kadar hoşuma gitmişti ki daya
namayıp aldım, yaptırtıp giydim, fakat sırtıma geçirdiğim 

gün Eminönünde bir işim çıkmıştı, dolaşırke~özüm hazırcı 
bir elbise mağazas;ımn camekanına ilişti, orada benim ar
kamdakinin tamamen ayni bir elbise vardı, üzerine de Iia
tının 22,5 lira olduğu yazılmıştı, gözüm döndü, kendimi bir 
solukta Galatadnki kumaşçının mağazasında buldum, adam 
oradaydı, anlattım: 

- Sizinki hakiki, oradaki sahtedir, cevabını verdi. 

l STER l NAN l STER i N AN l\t A'. 

r ---, 
Sözün Kısclsı 

Şehitlerimiz 
İçin 

E. Talu 

D ünkü gazetelerde kısa bir ha

ber intişar etti.. Anadolu ajan· 

sının bir telgrafı: Letonya'run Cesis ka· 
sabasında, Türkiyenin Riga orta elç~si 
Bay Nuri Batu, l 877 - l 293 harbinde 
Moskof eline esir düşüp oraya götü • 
rülmüş ve anayurda dönemeden gur -
bette ölmüş olan 26 tane askerimizin 
adlarına dikilen anıd'ın açış törenine 
_riyaset etmiş. 

Gurbette öldükleri için, harb mey· 
danında vurularak hayata göz yuman 
silah arkadaşlarından hiç bir farkla ı 
olınıyan bu ~ehid yurddaşlanmıza kar· 
şı bu saygıyı ve bu fedakarlığı göstc • 
renler, kim olursa olsun, bütün Türk 
milletinin sevgi ve minnettarlığına is· 
tihkak kazanmışlardır. 

Muhterem şehidlerimizin hatıraları
nı ebedileştirecek bir abideye yer ve
ren ülkenin namını her Türk daima 
dostça, muhabbetle yad edecek, o şc -
hidleri andıkça, onlan koynunda barın· 
dıran Letonyaya da, gönlünün en te • 
,miz duygularından hisse ayıracakt'r. 

Bizim şehidlerlıniz sade Letonyada 
değildir. Hfırnid'in muhalled bir man • 
zumesinde geçen: 

Her köşesinde Dclırin, 
Namı bekaınedfırın .• 
Beytinin medlulünü nefsinde ifade 

eden Türk hamaseti, dünyanın her bu· 
cağını temiz kanı ile sulamış, her yer
de yığınla şüheda terketmiştir. 

Haıa, Lehistanın eski Lemberg ve 
şimdiki Lvov şehrinde, Cesis'deki ka • 
dirşinaslığın, saygının ve törenin ay • 
nını bekliyen bine yakın ve belki de 
binden fazla Türk yiğidi yatar. 

Bir vakitler bunlarla, gene b"ziill 
alakadar makamların meşgul oldukla -
rını, oraya kadar bir de memur gönde
rjp, vücuda getirilmesi mutasavver şe
)ıidliğin planını bile yaptırdıklarını, 
Varşovada memuren bulunduğum s.ı • 
ralarda duymuştum. 

Fakat bundan henüz hiç bir net ce 
tıkmadığını sanıyorum. Bunu bugun, 
Cesis töreni vesilesile hatırladım ve a
lakadarlara da hatırlatmayı vatani bir 
borç bildim. 

Biz, böyle bahislerde çok hassa ız. 
Fakat, anlaşılan, o kadar çok, başarı • 
lacak işlerimiz var ki, imhalimiz hazan 
ihmale benziyor. 

~--L. /~, 
. -· 

Bir /ngiliz tiyatrosunda 
cereyan eden gülünç hadise 

Geçenlerde 1ngilterenin Baomly şehri 
tiyatrosunda fevkalade gülünç bir hadi· 
se cereyan etmiştir. 

Sahnede aktörlerin bulunduğu bir sı

rada Üzerlerine projektörleri çevirecek 
olan makinist yanlışlıkla yangın söndür· 
mek için yerleştirilmiş olan tulumbaları 
tahrik edecek düğmeye basınca biçıırc 

oyuncular tepeden tırnağa kadar sırsık· 
lam oluvermişlerdir. Vaziyeti kavrayamı
yan seyirciler ise gülmekten bayılmak 
derecesine gelmişlerdir. Nihayet maki· 
ııist hatasını anlıyarak tulumbaları dur
durmuş ise de aktörlerin üstlerini baş
larını değiştirip tekrnr oyunlarına de
vam etmeler~ için tam bir saat valôt geç
miştir. ................. ............ .... . 

Dün hava açık ve rüzgliTlı geçti 
Kandilli rasad istasyonunun dün öğle

den sonra saat 14 de kaydettiğine göre 
hava rüzgarlı ve 
açık olnrak geç
miştir. 

Güneşte hararet 
50, gölgede en faz
la sıcaklık 24, en Lı.ııı:ıa•=•llliiil•.ı 
az da 15 olarak kaydedilmiştir. 

Rüzgar yıldızdan saniyede 14 metre 
sür'atle esmiştir. Barometre hava tazyıki 
763 olarak kaydetmiş, rütubet derecesi 
de 54 ü göstermiştir. 

C..une' :5.56 Ôğlc 
lkiodi : IS,23 Ak,a-n 
Y at.ı : 19.26 lmsac 
l\umi acoa U5j - Arabi IOU 

Hızır 149 

ıı. 114 
17 53 
,.16 

lJ.>.1 



Akdenizde İtalyanın kontrol 

Habeşi si anda 
harp tekrar 
başlamış • Nyo_n anlaşması 

ve ita/ya 

.E 
.. 

edeceği sahalar tesbit edildi l\ı1itralyözlerle mücehhez 50 
bin Habeş harekete geçti 

Yazan: Selim Ragıp Emnç 
a 

Pariste mütehassıslar tarafından 
ve Romaga 

hazırlanan 
arzedildi 

itilaf 
Faris 30 (A.A. )- Faris Soir, yazıyor: 

Tüfek ve mitralyözlerle müsellfıh olan 
ve ellerinde birkaç da tank bulunan 50 
bin yerlinin İtalyanlara Habeş;stanm şi
mali garbisinde bazı aksamını tahliyeye 
mecbur etmiş oldukları söylenmektedir. 

u talyanın Nyon itilafına iştiraki-
~ ni temin eden e.nlaşmaya varıl -

d~gına dair olan ilk haberler dün gel -
dı ve he~ yerde olduğu gibi burada da 
rne~nunıyetle karşılandı. 

Londra, Par is 
Paris 30 (Hususi) - İtalyanın Akdeniz anlaşmasına iştiraki- 2 - Fransa, kendi kara sularından başka Cezayir sahilile 

ni temin etm~k üzere İngiliz, Fransız ve İtalyan deniz müte- Filistinden Portsaide kadar uzanan sahayı kontrol edecektir. 
hassısları arasında yapılan müzakereler müsbet bir suretle ne- 3 - İtalya, kendi kara sularında bulunan Sardinya ve Si
ticelenmiş ve basıl o~an itilaf Londra, Paris ve .Roma hükfı· cilya sahillerinden başka, Tripoliden Fortsaide kadar uzanan 

400 İtalyan yaralısı, İtalyaya gitmek 
üzere Djiboutiden geçmiştir. 

. Italya, mühım bır Akdeniz devleti _ 
dır. Akdenizde btr zamandanberi ha -
vada, denizaltında ve deniz üstünde ya 
pıl~g:Imekte olan korsanlık hareket _ 

metlerinin tasvibine arzedilmiştir. sahayı kontrol edecektir. l hgiltere ve Fransa ıerının takibi işile itaıyanın meşgul 01_ 

Mütehassısbrn hazırladığı yeni plan mucibince Akdenizde- Bu itilaf, alakadar hükumetler tarafından tasvib edildikten 
ki kontrol mıntakahırı şu şekilde taksim edilmiştir: sonra Nyon anlaşmasını imzalıyan devletlere de arzedileccktir. 

Bir mütareke akdini ma~~s! el?ette kı bir eksiklikti. Onun, 
• bu ıtılafı ımzalıyan devletlerle bera -

Frankoga teklif etlıler ber Akdenizdeki korsanlığa karşı dur -
(B:ışuırafı ı inct sayfa.da) mak ~ararını vermesi bu eksikliği iza-

1 - İngilteıe, Cebelüttarık mıntakası ile Ege denizinden Fransız bahriye nazırı, elde edilen bu neticeden dolnyı mü-
Portsaide kadar uzanan sahayı kontrol edecektir. tehassısları tebrik ve takdir etmiştir. 
....... ........................................................... , ............................ . lan müzakerelerinden sonra bu&rün tek- le ettı . 

rar toplanmıştır. İtalyanın Nyon itilafına iştirake ka-

Mançukuda askerler ' A . " tatürk l zmiri 
İspanya murahhası Delvayo Valensiya :~r .vernıcsinın tesiri yalnız maddi de

hükumetinden yeni talimat almış oldu- gıldır. Bu anlaşmanın a\ rı bir manevi 
ğundan, siy.:ısi komisyon asambleye arze- ~ahiyeti. de vardır. Bir Akdeniz devle
dilmek üzere bir karar sureti hazırla- tı olan Italyanın, bilhas a bu denizin 
mıştır. şarkında ifa edebileceğı mühim vaz fearasında isyan çıktı 

Çinde dördüncü biiyük taarruzlanna baılıyan Japonlar 
arka arkaya 6 kere püskürtülmüşler 

Tokyo 30 (Reuter muhabirinden) -
Mançuokuoya askeri takviye kıtaatı 
gönderilmekte olduğu teyid E:dilmekte
dir. 

Maamafih şimdiye kadar günderilecek 
asker ve mühimmat mikdan hakkında 
bir guna malümat verilmemiştir. Man
çuko askerleri arasında isyan çıktığı söy
lenmektedir. 

Dördüncü büyük taarruz 
Nankin 30 (A.A.) - Resmen bildiril

diğine göre, dördüncü büyük taarruzla
rına başlıyan Japon kuvvetleri, bombar
dımanlaruı şiddetine rağmen, arka arka
ya altı ke:-e püskürtülmüşlerdfr. 
Yırmi Japon tayyaresi, muhtc>mel ola

!"ak ticar':!t mümessilliğini hedef ittihaz 
edc>rek ŞapC'iy<' hücum etmiştir. 

Sabah Footungde topçu kuvvetleri ile 

Japon harb gemileri arasında ateş tea
tisi yapılmıştır. 

Çinlilerin mukavemeti 
Şanghay 30 (A.A.) - Japonlar, bütün 

gece ve bu sabah, Çinlilerin mevzilerini 
zayıf düşürerek umumi taarruza geçmek 
rr.aksadile Çin müdafaa hatlarının bom
bardımanına devam etmişlerdir. 

Çinliler, mukavemete devam etmekte 
ve arazi kaybetmemiş olduklarını söyle
mektedirler. 

İngilizler Çine tayyare satıyorlar 
Londra 30 - Glosester tayyare kum

panyasına Çin hükumetine tayyare ver
mesi iç~n mezuniyet ita edilmiş olduğu
nu ve Ingilız tayyarecilerinin bu tayya
relere refakat edebilecekleri haber veril
mektedir. 

Şereflendirecek 
İzmir 30 -. Garbi Anadolu manev

ralarında bulunacak olan büyük as -
ker Atatürkün İzmiri de şereflendi
recekleri haber alınmıştır. Bu haber 
halkı şimdiden sevince garketmiştir. 
İzmir büyük halaskarı karşılamak ve 
alkışlamak için hazırlanmaktadır. 

Romen mektep 
• • gem ısı 

Misafir gemiT~~h~ne 
önünde demirli 
bul un maktadır 

Limanımızı ziyaret etmekte olan ~<ap
tan Dimitresko isimli Romen mektep ge
misi Tophane önünde demirlemiş bulun
maktadır. Dün de neşrettiğimiz program 
mucibince merasim ve ziyaretler yapıl -
maktadır. Gemi yann Romanyaya hare
ket edecektir. 

Öğretmen ve 
Eğitmen Okulları 

Siyasi komisyon, devletler tarafından le~. v~rd~~· Bu mmtakada mahfuz ve 
tatbik edilmekte olan ademi müdahale musaı.? uslere malik bulunan İtalya _ 
sisteminin akim kaldığını ve halen İs- nm go~tereceği faaliyet, bilhassa şarki 
panyada birçok ecnebi gönüllülerin harb Akdenız mıntakasında her türlü kor _ 
etmekte olduklarını kaydettikten sonra, sanlık hareketlerinin önüne geçebilir. 
bu gönüllü1eri geri çekmek üzere İngil- Buna mukabil Garbi Akdenizde vazi _ 
tere, Fransa ve İtalya arasında başlıya- yet böyle değildir. Fransız ve İngiliz 
cak olan müzakerelerin rnüsbet bir şekil- d?nan:r.r1alarının bu mıntakada çok faaı 
de neticelenmesini temenni etmekte ve ~ır murakabe tesis etmelerine rağmen 
aksi takdirde ademi müdahalenin ilgası- Ispanyol sahil ve adalarında tahassun 
nı taleb etmektedir. edebilecek olan İspanyol denizaltılan

Milletler Cemiyeti asamblesinin tasvi- run b!r hayli zararlar ika edebilmele _ 
bine arzedilecek olan bu karar sureti He, ri ih~imali mevcut olduğu gibi tayya • 
ecnebi gönüilülerin kısa bir müddet için- rele:ın de ayni surette tahripkar bir 
de İspanyadan çekilmedikleri takdirde, rol ıfa etmeleri ihtimali büyüktür. De
Cemiyet p:ıktının 11 inci maddesinin tat- m:k oluyor ki İtalyanın korsanlıkla 
bikini istemekte ve icab eden tedbirlerin m~cadele itilafına girmesi, evvela bu 
alınması konseye bırakılmaktadır. mucadeleyi müessir kılmak bakımın • 

Siyasi komisyon tarafından hazırlanan dan kuvvetlendirmiş, ayrıca manevi 
bu karar sureti, İspanya murahhası Del- huzuru arttırmak suretile de sarsılan 
vayonun dün ileri sürmüş olduğu, he- emniyeti iade etmek imkanlarını ha _ 
men h:men'. b~tün noktaları ihtiva et- ?Jrlamış olu~or .. Yeni anlaşmanın baş • 
mektedır. Sıyası mahfeller bunu Delva- lıca ehemmıyett ve kıymeti de bunda
yo için büyük bir muvaffakiyet telakki dır. - Selim Ragıp Emeç 
etmektedirler. Mektebl~,rd~'J~i-;emurlar 

ar asındaki değişiklikler 
Bu akşam Valensiyaya hareket etmiş 

olan Delvayo beyanatta bulunarak, İs
Ankara 30 <Hususi) - Killtür B:ıkanlığı panyadaki gönüllülerin geri cekilmesi 

bu yıl açılmasına karar verilen İzmir Kızıl- · · l • 
ull .. ğ t k ıçın yapı ac.:ık olan müzakerelerin müs-ç u o re men o ulu ve eğitmenler kursu 1_ 

Bir ita/yan nskeri 
Tayyaresi diislü 
Sekiz kişi öldü 

le Eskişehir Çifteler Mahmudiye öğretmen bet bir netıce vermediği takdirde ademi 
okulu ve eğitmenler kursu kndrolannı ha _ müdahale s.steminin kaldırılacağı hak-

Ankara, 30 <Hususil - Kultiır Bakanlı - mektebine, Kandilli kız lisesinden Sara İne. zırlamıştır. kında Fransa ve İngiltere tarafından 
ğı muall1m mektepleri, liseler ve orta mek- bolu orta mektebine, Yozgad lisesinden Belı- İzmir Kızılçullu ôğretme kul k d' · ı t•• t 

Roma 30 (A.A.) - Bır askeri tayyare 
Speziada ye re inC'rken dti mti ve parça
la?mıştır. İçinde bulunan s k 7. kiş' öl
~uş ve tayyareci de a ır sur tte yara
ıanmı tır. 

.. . n o u ve eğit- ·en ısıne m ı eminat verilmis oldugwu-
tcplerde çalışan memurlar arasında şu de - cet. Kırşehir orta mektebine tayin edildiler. menler kursu direktörJtiğune Ankara ilk ted nu söylemi~tir. · 
ğişlkliklerl yapmıştır: Izmir kız lisesinden Ruştu Ödemiş orta rlsat müfettişi Emin, muallimliklere Enver 

Bursa kız muallim mektebinden Nazif mektebine, Aksaray orta mektebinden Gaf- ve Tarnt. tntblknt t.1uıılllmli clerine ~nknra Mütareke teklifi 
Edremit orta mektebine, Nevşehir orto. mek- far Nev hir vildycti rnunlllmlerinden Şaban ı\khl Cenevre 30 (Hususi) _ Snlaman _ B l 
teb!ndcn Sadık Aksaruy orta mektebine, A- den Ra şi~ orta mektebine, Kars llscsiıı - mualllmlerlnden Sabahat, Antal~ ınua~:ı~ kadan. alınan bir habere göre Cenevre- U gar OFdllSll 
dann erkek l!seslnden Hüseyin Osmaniye or orta meşkt~btrtvin orta. mektebine, Giresun llmler!nden . Mustafa, Manisa mualllmlcrln- deki Ingiliz ve Fransız murahhnsları B İİy İİ k bı·r geçı·ı 
ta mektebine, Sivns erkek muallim mekte- bine, İs art nden Şukru Pazar orta" mek.te- den Bahri, Inşaat usta mektebi mezunla _ ı 
binden Süleyman Şlbtnkarahlsar orta mek- P a orta mektebinden Eyup Duz- rından Ömer ve Mustafa tayın edilmişler - General Frnnkoyu temsil etmek üze,.e R • h 
teblne, Sivas lisesinden Rüştü Karaman orta ce orta mektebine, Bartın orta mektebinden dlr. burada. bulunan Dük d'Alba ile görü _ esmıne azırf antgOr ' 
mektebine Balıkesir munllim mektebinden A Ali Rıza Sinop orta mektebine, Üsküdar bi- Eskişehir Çifteler Mahmudiye öğretmen şerek, Ispanyada bir rnütnrekc akde _ (Ba,'1 tarafı ı inci sayfada) 
li Nnzmi 'Ayvalık orta mektebine, İstanbul rlnci orta mektebinden Asım Beykoz orta okulu ve eğitmenler kursu dlrektörluğı.ine dilmesini teklü etmişlerdir gördükl . .. , . kd 
kız ııseslnden Şe!lka Çatalca orta mektebi- n~ekteblne, Edirne erkek mualllm mekte - Eskişehir ilk tedrisat mufettişi Remzi a B t kl"f · erı sur atı ta ir etmişlerdir. 
ne, Zonguldak orta mektebinden Şukrü Bar b nden Galib Tekirdağ orta mektebine, Muğ dlrektörlüğune Yozgad ilk tedrisat ~u~e: : .u e ı ~n ~e s~retle ~ karşılanmış Manevralara iştirak eden kuvvetle~ 
tın orta mektebine, Sivas erkek muallim in orta mektebinden Baha Turgutlu orta tişl Rıza, mualllmllklere Gazı Terbiye En - olduguna daır hıç bır malumat yoktur. 3 teşrinievvele kadar ·st. h t d k, 
mektebinden Seyld Zile orta mektebine. Ve- mektebine, Dlyarbekir lisesinden Ziya Üsku- titüsü mezunlarından Nedim ve Enver t ts Londra 30 (Agma) - İspanyadaki ler ve Kr l t h ı ıra a e ece • 

dar biri ı blk ili ilki i • a - b" ·· ·· a ın a ta geçtig" inin vıld ·· fa lisesinden Ztilıll Kandilli kız lisesine, Bey ne orta mektebine naklen tayin e- at mua m er ne Eskişehir mualllnue- ecne ı gonullülerin geri alınması i in nüm.. 1 .. .1 ° -
koz rta mektebinden Ahmet Gel!bolu orta dllmişlerdlr. rlndcn Memduh, Rüstem ''e Hüsnü, 'nşaat İtalyayı bir Fransız • İn iliz - İta!? b . ..u o .an o .gun m.anevra sahasında 

-..... .... --... .. - .. ,..,.. __ ... "''" .. ..,. usta mektebi mezunlarından Mehmed AU , K f g j an uyuk bır geçıt rcsmı yapacaklardır. 

Dahl.lı·ge 17ekı.lı• ~.eyı;d--Rıza yalnız Ahmed tayin edilmişlerdir. ~ on eransına davet edecek olan nota- Yabancı memleketler ataşe Tt 
I' 4 nın yazılması işine devnm olunmuş - ]eri, bu sabah Tirnovo'vn haremkı tı ert -

M I • • R tur. . 1 . .1 e e -Jstanhulda Uzüm gı·yor uso ını omaya Muharib hakkı mı§ erdır. Oradaki eski eserleri göre -

V c:~ler, oradan Şipka'ya geçecekler ve 
Ankara, 30 (Hususi) - Dahiliye Ve- EHiziz, 30 (Hususi) - Müddeiumumi arJr Varmaz Londra 

30 
(A.A.) - İyi malumata- bılahare, geçit resmınde bulunmak ü • 

kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka- muhalefet ı-eisi Seyid Rıza hakkında ha- s· k ;a~ mahafilden öğrenildiğine göre İ - zere yeniden Popovo'ya döneceklerdir. 
ya eksprese bag"lanan hususi vagonla is- zırlamakta olduğu iddianamesı'nı· bı"tı·r- iT D UtU SO•• y)edı• ~~·an büyük elçisi Grandi İngiliz ha-

rıcıye nazırını ziyareti esnasında Fran- H ariciye Ve •~ı·ll 
1.anbula hareket etmistir. Kendisine Par- ınek üzeredir. Muhakeme gu .. nü çok yak- R 30 k h .. • it 

• !aşmıştır. oma - Musolini bu akşam sa- o ukumetinin muharib haklarının ta- Ş h • 
ti başsekreteri Zi'-'a refakat etmektedir. e Tlmı•zde 

.1 at 18,20 de Romaya gelmiştir. Keıldı·- nınmasını görüşmüştür. ita]van hüku-
Vekil, istnsyonda siyasi müsteşar Mut- Sergerde bütün yiyeceğini üzüme ha _ .1 

talih, vali Tandoğan, vekalet erkum ve retmiştır. Yalnız arasıra bol yağ istemek- sine ist~onda fevkalade parlak istik- meti bu meselenin ademi müdahale ko- (Ba.~ tarafı 1 inci sayfada} 
gazete ınüır.cssilleri ltarafından uğurları- tedir. İkide bir: •Kafamın içinde bir çal- bal merasimi yapılmış ve trenin istas- mitesinde tetkikini teklif etmektedir. '):~ Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüş-
rnıştır. kama var. demektedir. yona girişi bir alkış ~ufaniyle karşılan- Harb vnz.iyeti tu Aras bugün buraya gelmiş ve istas-

D • h mıştır. Valensiya 30 (A.A.) - Müdafaa ne- yonda Başvekil doktor Stoyadinovi~ 
A li Haydar Enıir, 
Vefat etti 
Deniz Hcırp Okul lisesi ve DeniL Harp 

Akademisı tarih oı~rC'tmeni Ali Haydar 
Alpagod bu gece sabaha karşı saat dörtte 
vefat etmiştir. Cenazesi yarın kaldmla -
caktır. Merhum Ali Haydar Emir nami
le gazetelerimizde bir çok tarihi eserler 
yazmıştı. Ailesine ve arkadaşlarına tazi
yet beyan ederiz. 

Edirnede zelzele 
Edirne 29 (Hususi) - Bu sabah saat 

beşi otuz be~ geçe şarktan garba doğru 
amudi §ekilde bir hareketiarz oldu. 

l'FSlm mu a /ef et Musolıni Vencdi~ ... arayı balkonun- zarctinin ı·es.mi tebliği: ile Türkiye sefaretı erkıinı tarafınd~ 
Rebılerinden biri dan ?u kı~ nulk~ soylemiştir: Ara~.on cephe~inde Zuera mıntaka- karşılanmıştır. 
D h k Sıyah gom.eklıler, sında dun kaybettii1imiz bir kar- . T . 

a a y a af andı Roma • Berlın mihverini teyid ~den geri alınmıştır. o ~· mevzı \ k~lendın k tevakkufu e nasında Baş· 
Er · 3 · .... 'e ı o tor St d . azız O - Dersim sergerdelerinden Italyan - Alman dostluğu bugün h"r Nasy(\llalistler ilerliyor k" H . O) a ınov ç ıle Tür-

ve Yusufan aşireti reislerinden Fındık iki milJetin kalbıne derin bir tnrz~a Salamanka, 30 (A.A.) _ Ka • J) e ,arıcıye V~k li .~ü tü Aras istas-
• · ··r 1 · · b 1 . . rargahı yon sa.onunda bır mudd t .. .. .. 
<)Sayış mu reze erimiz tarafından vaka- gırmış u unuyor ve orada dain1a ka _ umumının resmi tebliği: 1 a· e goruşmuş • 
lanmıştır. Mahkemeye verilecek m~hale- la raktır. Asturies cephesinde sark m tak er ır. 
!"et suçlularının sayısı yetmişi geçmiştir. Bu dostluğun hedefleri, jki ihtila _ sında kıt'alarımıza Mo~f~ho'n ın . a - Türki) c Hnrıci) e Vekili hareke -
Bunların ekserisi sergerdelerdır. lin sıkı tesanüdü Avrupanın teceddu·· - li garbisinde Llardan'vı bı'rk ın tşıma: tinden evvel gazetcc !ere şu beyanatta 

--- - ·------ d" .1 aç cpeyı bulunmuştur: 1 t b f u ve millet adını taşımnya lfiyık bü _ ve en mühimleri San _ Mart" G 
3 an u un imarı için tün milletler arasında sulhdur. zoles olmak üzere birkaç k .. I~ ve ra- «-Tekrar Belgradda bulundui-um-

A k 30 ıı· ı · d · · oyu zaptet - dan son d n ara, (Hususi) - fstanbulun i- ıt en avet mıştır. Kıt'alarımız Cavadong .. 
11 

. • ~rece memnunum. Avrupa • 
marı için y.ıpılacak yardımların şekli tes- Berlin 30 (A.A. )- Musolini, bu gece rine varmıştır. ' a go e - <lakı sıyası gerginliği Cenevre muza • 
bit edilmektedir. Bu tedbirlerin mahi- Avusturya hududunda kam Kufsteindan Aragon cephesinde Calbe kerelerinin bir derece tadil ettıği ka _ 
Yeti. ı·ki ·t · de B Hı"tle b' t l f ·· t k arnas mm- naatinde"ı'm ncı eşrm anlaşılacaktır. : . . re ır e gra gondererek kendi- a asında düşmanın bir hüc J ·• 

sını Italyaya davet etmiştir. dilmiştir. umu tarde- Tevfik Rüştü Aras Sofya tariki!' 
yoluna devam etmiştir 
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resı 

ettiriyor • m • ey t 
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Göztepede İtfaiye sokağında oturan Marmara havzasında dcnizyollarile 

lthalô.tımız 
ihracatımız 
Yedi ayda ihracatımız, 
ithalatımızdan 1,300,000 

lira fazla 

lı Bankası kumbara 
talilisi 

profesör doktor Recebin 18 yaşların - yapılan nakliyatta gümrük muamelo -
daki oğlu Mehmet, Erenköyünde Şen- si kolaylaştırılmıştır. Basit usul dün -
) uva tiyatrosundan evine dönerken E- den itibaren tatbik edilmeğe başlan - EylCıl başında Türkiye İş Bankası -
renköyle Göztepe arasında Çukurçeş - mıştır. nın kumbara keşidesinde kazanan, 
mc denilen yerde arkadan gelen bir o- Merkez bankası bloke paraları bankanın Mersin 
tomobilin sadamesine maruz kalmış - veriyor şubesinde 1 ss ı ' 

d l küçük tır. Mehmet başının sağ tarafın an ve Türk - Alman ticaret anlaşması ü - nw:ıara ı . . 
sol kulağından ağır surette yaralan - zerine tüccarların bloke paralannın can hesap sahı~ı 

H d N.. h t . . Mehmed Bener'1n 
mış, av arpaşa umune as ane ıne Merkez Bankasından venlmesıne baş- r . . . 
kaldırılmıştır. Mehmedin yarası çok lanması hakk ndaki emir büyük bir esmını derce~ı . 

- t hl"k ı·d· 1 yoruz Bu talıb 1i agır ve e ı e ı ır. scdnç uyandırmıştır. Yalnız verilecek · 
Otomobilin, Kuşdilinde Misk soka - miktarın ne nisbette olacağı tediyede genç ~ankay~ n 1• 

ğında oturan Ahmede aid 1908 numa - anlaşılacaktır . rkacad~ . e. erbe.ııl 
l t b·ı ld • Ah d" en ısıne ısa e 

ra ı o omo 1 0 ugu ve me ın mu- İstanbulda ihtiyaçtan fazla eden 2.000 lira • 
avini tara!mda~ kulla~ıldığı anlasıl - yakacak var yı almıştır. Tür .. 
mıştır. Alı, vak ayı muteakıp kaçarak . .. .. _ <iye t Bank s • 
kadıköyüne gitmiş, otomobili şoför Ah Istanbula odun ve komur muva - ş a ~ 

· · - ·· redatı hergün artmaktadır. Devam et- ,nm asgari 25 lıra 
medın evı onune bıraktıktan sonra or- k 

1 
.. d t t t b 1 . .nevduatı bulu - Mehmed Bener 

d bol P l. me te o an muvare a s an u un ıs-
ta an kay muştur. o ı~çc yapılan t hl* k d - . d . d ld • nan bütün kumbara sahiplerine yılda 

t t . · d k ru e ecegm en zıya e o ugun -
araş 11 ıuna ne ıcesın e ya a1anm u- d b k 1 b .. . h . yedi defa kur'a çekerek 20.000 lira 
çunu iCraf etmiştir an ır ısını ta e uzenne arıç şe - .. • ~ • • .. .. 

· hirlere satılmakta ve sevk0lunmakta - mukafat dagıttıgı malumdur. Onu -
Bir şapkacı kızın bacağı kesildi .. H·ı 1. l b 

1 
. d k.. müzdeki ayın başında yekunu beş bin 

u.r. ,ı en ~an u pıyasasın an o - 1. t ta h 1. ··k*f ı 
Bahçekapıda Sadıkiye hanında Va- . k .1 •. tl Ç kk 1 E ıra u n ve mu te ıf mu a at arı ih-. . mur çe en vı ) e er ana a c ve s- . d b.. ·· k . ı 

sıhn şapka atölyesındc çalısan Nıko kı- .· . . . . tıva e en uyu keşıde yapı acaktır. 
20 l d '" k t··ı kışehırdır. Istanbul pıyasasından malı- Birincikanun ayının başında ise 2 000 

zı yaş arın a ı~ıarı a a o j cnın da- k k ek h ı · ·· l k . _ • · · 
mı d k . k. ·· · k k ru al çe ec şe ır erın gun geç 1 çeılıralık mukafat çekilecek ve bu suret-n a ı came an uzerıne çı ara etra- - 1 - im kt d 
fı seyrederken müvazcnesıni kaybet _ çoga acagı umu a a ır. le 19 3 7 yılının kumbara keşide planı 
m·ş, duşerek, kırılan camlar bacağım •• tamamlanmış olacaktır. Yurdumuzda I 
kesmiştir. Mari.ka Haseki hastanec;ine Açık T eşe kk ur küçük tasarruf hareketini ilk defa ku-
knldırılarak tedavi altına alınmı~tır. A t ,. l··'·t ··k f b .k t . t ran ve teşvik eden Türkiye İş Bankası, ı 

~ r , ın e l::A ı ı a rı a ve csısa mı h b ld • .. 1938 · . 

ık. · k d .,..,.. · ·ı· 1 f d k a er a ıgırnıza gore yılı ıçın· 
1 otomobıl çarpıştı ur um. ınesaım vı ayet ara ın an ta - d h . b" .. k.f 1• h ' 

d. d"ld"ğ" d h • "d a a genış ır mu ·a at p anı azırla -
Ankara Hukuk Fakültesi profe .. _ ır e ı ı ın en usus1 ı are namına e-1" kt d 

. sor • kt "k k" t h ·ı· . . A ma a ır. }erinden Ibrahim Alive aıd la c: .e rı ve ma ıne a sı ı ıçın vrupaya ---------
J 

0 n Ve :ı;O- •· d ·ı k · G k Ç ' • 
f .. H . "d . d b 1 766 gon erı me teyım. ere oruhun de- Mesut hır evlenme or ayn ı aresın e u unan nu - • . . . . 
ma 1 to bili Ort k

.. .. .. . gerlı' valısı Bay Refık Koraltana ve ge-
• ra ı o mo e a oy uçuncu ko- . . . 

m . Fikr" · k 
11 

d • 
28 

rek hususı ıdare heyetıne alenen teşek-
ısen mm u an ıgı numara- l.- d . (94") r.ur e erırrı. , 

1ı otomobil Büyükdere yolunda çarpış- Nazım Gürel 
mı.şiardır. Fikrinin otomobilinın arl~a ............................................................ .. 
tarafı ve çamurlukları parçalanmıştır. 
Bu otomobilin 2500 liraya sigortalı ol
duğu da anlaşılmıştır. 

Askerlik işleri: 

Asker olacakların şubelerde 
toplanma günleri 

Sellmlye Tümen Askerlik D:ı.lresi Baş -
kanlığından: 

;~lliı m~ fepebaşı Dıram kısmı 

f: l
,ı:i B A'-u KŞam 

il mıı, saat 20 - 30 da 

ı ıdlli KURU GÜRÜL TO 
Komedi 3 Perde 16 Tablo 

Yttz ım: SIIA ESPEARE 
Türkçesi M. ŞÜKRO 

~ehir Tiyatrosu Operet 
Bu akşam 

saat 20-hO rln 

T·O K A 
komedi 5 per le 

Ynznn: ımVAR BUHDE 

Kısmı 

İstanbul adli tıb müessesesi memurla
rından Bayan Neı·min ile İnhisar İdaresi 
memurlarından Nüzhet Yalımın evlen
me töreni cumartesi günü Beşiktaş Hal
kevinde kal~bnlık bir akraba ve dost hu-
zurunda ynpı!mıştır. Yeni evlilere saa
d~tler diledz. 

Türkçesi: FiKRET Adil ., -------------

1 Hastabakıcı hemşire er 
mektebinin mezunları 

Motosiklet 
Kazasında 
Genç öldü 

bir 
Raif Necdetin 
Cenazesi yarın 
Defnedilecek 

Dün akşam Ortaköyde ölümle ne _ Lo~drada vefat eden şair Raif Nec .. 

tı·celenen b" t iki t k lın detin Istanbula getirilen cenazesi ya "' 
ır mo osı e azası o uş- . 

t K h kk d d • • rın merasımle kaldırılacaktır. Cenaze 
ur. aza a ın a al ıgımız malu - namazı Teşvikiye camiinde kılındık • 

mat şudur: tan sonra cenaze Zincirlikuyudaki as· 
LUtfi isminde bir genç motosiklet- ri mezarlığa götürülecek ve orada Şa· 

le Şeref stadı önünden geçerken kar _ ir A~~ülhak Hamidle Übeydullah ·ıE · 

Ş la t • k b -kı·· b" b fendınm mezarları yanına defnedı.e ., 
ı ş ıgı ar uz yu u ır ara aya cektir. 
çarpmış ve arabanın yanı başındaki e -
lektrik direği önünde parçalanmıştır. Yeni gümrük bayrağı 
Müsademe son derece şiddetli olmuş, Yeni rn~şr:dil~~ Türk_ bayrağı ~~ -

L
A tr d h 1 ··1m·· ı·· zamnamesı gumruk bayragını da degış .. 
u ı er a o uş ur. ı · . ı· y · ·· ~ ·· t ı : . .. .. .. . ırmış ır. enı ornege gore yap ırı an 
Hadıse Ortakoyde buyuk bır tees- gümrük bayrağının başmüdürlük bina· 

sür ve heyecan uyandırmıştır. sına çekilmesine başlanmıştır. • 

Ankara Mlzlk 6t retmen O 
Dlrekt6rllfjlndea : 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna İmtihanla parasız ve yatılı 

talebe alınacaktır. 
Kabul şıırtları Ulus, Tıın, Cumhuriyet ''e Akşam gazetelerinin 

Pazar, Çarş1mba ve Cuma nnshalannda intişar etmektedir. 
isteklilerin lstanbulda Şahir Tiyatrosu Rejisörltlğllne ve Anka

rada MDzik öğretmen Okulu Direktörlnğnne mnracaat etmeleri. 
u36tıfo c6612» 

Oniversite Rektörlüğünden : 
Tıp Fakültesinde Anatomi, Histoloji ve Anıbriyoloji, Anatomi, Patholoji, Ge

nel patholoji, Fizyoloji, Hijiyen, Mikrobiyoloji, Adli tıb, sinir hastalıkları, ha
rici hastalıklar, göz hastalıklan, kadın ve doğum hastalıkları, kulak, boğaz ,.e 
burun hastalıkları, Radyoloji ve 'Üroloji asistanlıkları açıktır. İsteklilerin Tıb 
Fakültesi Dekanlığına baş vurmaları. c6615• 

• 
JJU GECE 1 p E K Sinemasında 

KAE KAHA TUFANI - NEŞ'E KAYNACI 
EGLENCE MENBAI - ZEVK FIRTINASI 
DÜNYA KOMİKLER KRALI LOREL ve 

LOBBL BAR 
HARDI 
D 1 

B 1 ve llllZLE 
2 Komik + 2 EŞi : 4 KOM1K TÜRKÇE 
dayanılmaz derecede eğlenceli büyük film. 

SÖZLÜ, 2 saatlik 

1 - 937rl'eşrln celbinde hizmeti !i'llyc -
lerlnl yapmak üzere hangi doğumlıılann 
çağırılacağı evvelce dört gazete ile Uı\n e -
dllmlştı. Sözü geçen ilandaki doğumlular -
dan Deniz erlerinin şubelerde toplanma b'Ü
nU 15/ l. Teşrin/937 giınüdür. 14 ı. Teş -
rln/937 günü akşamına kadar bedel kabul 
edllecektir. 

2 - Deniz sınıfınd:ın gayri sevkedilccek 
sınıfların şubclerc!cki topl!lnma gunü de 
21/1. Te rin/937 dir. 20 - ı. Teşrin - 937 ü -

u akş n na kadar bedeli rl kabul c-d ıe -
cektlr. 

ERTUCRUL S A Di TEK 
Bu gece (H f< .. YBELf DE) 

Yarın gece (Bnyokdere) 

Aile tiynlrosun la 

Bıışlan başa modern 
bir şekilde tezyin edilen TÜRK SİNEMASI KAY FRANCIS ve RlKARDO 

COHTEZ'in şnheserl ~---

3 - AH\kadarlarm mensup oldukları şu
belerine müracaut etmeleri 115.n olunur. 

DONANMA 
GECE S i 

BE AZ ZAMBAK 
FevkalAde ı!Ozcl, 

( MANDALA Y ) hissr Fransızca BU 
film ile 

Yeni 
AKŞAM mevsırııe 

başlıyor 

~----ııııı. ilaveten : ÇİN JAPON harbi ve Afrikada arslan avı, öğretici film. 41----••I' 



-

Köyde bir ecza dolabı tesis edilecek, bir de doktor 
tutularak köyün sağlık iılerine ehemmiyet verilecek 

Odun buhranı 

- Hasan Bey, ikide bir ga
zetelerde asri mezarlıktan 
bahsedfltyor. 

- Bu asri mezarlık nasıl 
bir ıey acaba? 

Hasan Bey - Asri ölülerin 
ıömüldükleri meArWı: olsa 
prek.. 

- Alrl ölü de kimlere eli· 
~orlar, 

Hasan Bey - Otomobil, 
tramfty, motosiklet altında 
ölenlerel .. 

a S 

Harb Akademisinden 
mezun olan 49 subaya 
diplomaları dağıbldı . 

Heybeliada Harp Okulunda 
yapılan merasim 

Dün Heybeliada deniz harb okulun· 
dan mezun olan yarsubayların diploma 
alma merasimi yapıldı. Merasim, saat 
3,30 da mektebin ön bahçesinde yarsu
bayların hep bir ağızdan söylemek sure
tile iştirak ettikleri 1stikl41 marşile baş
ladı. Bunu and içme \Te diploma alma ta· 
kib etti. And içme merasimi şöyle olu· 
yordu. Yarsubaylar iklşer, ikişer bayra
ğın önüne gelip selAm aldıktan sonra 
yüksek sesle şöyle yemin ediyorlardı: 

' cHazarda, seferde, karada, denizde, ha· 
vada, her zaman ve her yerde milletimi· 
ze, memleketimize ve cuınhurtyetimiz• 

doğruluk ve muhabbeUe hizmet, .kanun· 
lara ve &mirlere itaat edecejime. uter-

( Devamı B inci ıa11fada) 
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Kocamustafapaşada güpegündüz 
fırın soyan adam 

Mahkemede cürmünü inkar etti, fakat 7 sene hapse 
mahkum oldu, cürüm ortağı da iki ay hapsedilecek 
Kocamustafapaşada, fırıncı Nurinin 

yazıhanesine giren ve Nuriyi bıçakla 

tehdid suretiyle elini kolunu bağlıyarak, 
1000 lira kadar parasını gaı.petmekten 

suçlu marangoz Hulusi Ağırceza mahke
mesine verılmişti. Yapılan duruşmada 

suçlunun Nurinin yazıhanesine had se
den evvel bir kere daha girdiği ve du
varda asılı mavzer ve brovnig markalı 
lki tabanca ile, kasada bulunan 480 lira 
parayı çaldığı sabit olmuştur. A vrıca, 
çaldığı parnları ve dukkana ildncı gidi
şinde Nuriyi tehdid ettiği bıçağı sakla
ması için Bcyazıdda arkadaşı kitapçı Ce
mile verdiği de mahkemece sabit görül-

iptidai şekillerde 
Seyyar sat' cılık 
Tarihe karışlı 

rnüştür. Cemilin bu bıçağı Beyazıd hela
sına atarak, zabıtanın tahkikatını güç
leştirdiği de anlaşılmıştır. Suçlu, mahke
mede cürmünü tamamiyle inkar yoluna 
saparak, Nuride eskidenberi alacağı ol
duğunu, onu tehdid suretiyle parasını al
dığının hakikate uygun olmadığını iddia 
etmiştir. 

Suçlu Hu!Cısinin bu müdafaası mah
kemece varit görülmemiş, ve mahkeme 
heyeti suçlunun 7 sene 1 ay 15 giin müd
detle hapsine, müebbeden amme hizmet
lerınden mtıhrumiyetine, suç ortağı Ce
milin de 2 ay müddetle hapsine karar 
vermiştir. 

Camilerin 
Kırkçeşme 
Suları ke~ilmiyor 

Sırtta, sırıkta ve başta seyyar satı - Hamamcılar, hamamlarındaki Kırk-
cılık İstanbul belediyesi sınırları için- çeşme suyunu kesmiş olan belediye 
de bu sabahtan itibaren yasak edilmiş- hakkında dava açmaktan vazgeçmiş -
tir. Buna mukabil sabah pazarları ih - lerdir. Peyderpey her hamama terkos 
das edilmiş ve seyyar satıcıların sata - tesisatı yapılmıya başlanmıştır. Kırk -
caklarını el arabaları ile usul dahilin - çeşme suları kesilince kapanan otuzu 
de satmaları esas konulmuştur. Sabah mütecaviz hamamdan bir çoğu kuyu su 
pazarları her sabah saat 8 den on bu- ları ve terkos sulan ile çalışmağa baş
çuğa kadar bir kaç mahallenin topla- hımış bulunmaktadırlar. 
nabileceği yerlerde kurulacaktır. Pazar Şehir suyunu pahalı bulanlar bu 
yerlerinde yalnız yaş sebze ve meyva suyu kuyu sualrile birleştirerek mali
satılabilecek, umumi pazar yerlerine yet fiatını düşürmekte ve ondan sonra 
jştirak eden manıfaturacı vesair es - kullanmaktadır. 
nafm buralarda durmalarına izin ve - Belediye sular idaresi Balat ve Fe
rilmiyecektir. Sabah pazarlarından ner civarındaki camilerin kırkçeşme 
maksat pazar kurmak değil, yalnız sey sularını yolları tamir etmek maksadile 
yar esnafın durak yerleridir. Saat on kesmiştir. Bu civardaki camilerin kırk 
buçuktan sonra seyyar satıcılar elle - çeşme suları bir müddet sonra tekrar 
rinde bulunan el arabalarile sebze ve akıtılacaktır. 

meyvalannı sokak sokak satabilecek - Sıhhat ve İçtimai muavenet Veka -
lerdir. Ayrıca bu pazar yerlerinde sey- Jeti İstanbul belediyesinden şehir su
yar satıcıların muhakkak bulunmaları ]arından ne tarzda istifade edileceği ve 
mecburiyeti yoktur. Halk gene eskisi suların evsafı hakkında mufassal bir 
gibi araba ile sokaktan geçen seyyar rapor istemişti. Bu rapor tanzim edi -
satıcıyı çağırarak ihtiyacı olan yaş seb lince ve kırkçeşme suyundan ne tarz -
ze ve meyvayı alabilecektir. da istifade olunacağı kat'i şeklini alın-

* caya kadar camilerdeki kırkçeşme su-
Seyyar satıcıların kullanacakları el ları kesilrniyecektir. 

arabası tipini seçmek üzere belediye -----
bir müsabaka açmıştı. Müsabakaya 12 Dairelerde kıı saah 
araba nümunesi ile iştirak edilmiştir. Dairelerde kış çalışma saatleri bu. -
Belediye iktısat müdürlüğü ve fen hey günden itibaren başlamıştır. Bu sabah
eti mühendislerinden teşekkül eden tan itibaren dairelerde 9 da işe başla
hey'et bu arabaları tetkik etmiş ve hiç nacaktır. 12 de öğle tatilidir. Tekrar 1 3 
birini matluba muvafık mulrnıyarak de işe başlanacak 17 de daireler kapa
müsabaka harici bırakmıştır. Belediye, nacaktır. 

seyyar satıcıların kullanacağı araba ti- e· bal k k d. b w ·ı ı d . . . ır ı çı en ı ıçagı ı e ynra an ' 
pını kendı yaptıracaktır. R lih" d B b k 1 d b' 

Eminönü Halkevinden: Evimiz Fransızca 
ve Almanca kursları Blrlnclteşrln 1çlnde a -
çılacaktır. Yazılmak ve günlerini öğrenmek 
1steyenlerln ikişer vesika fotagrafı ile (es -
kiden kaydı olanlar birer !otgraf) hergün 
evlmlz bürosuna müracaatları rica olunur. 

ume ısarın a e e yo un a ır 

kulübede oturan balıkçı 35 yaşlarında 
zenci Hasan ağları toplarken düşmüş, 
cebinde açık duran çakı kasığına bata
rak ağır yaralanmıştır. Hasan Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

CÖNÜLiSLERi 
Genç kız, genç 
Erkekle alay etti 
Z. O. harflerini inisyal olarak kulla

nan bir erkek okuyucum bana bir ma
sal anlatıyor, kısaca hülfısa edeyim: 

- .Baloda yeni tanıştığım bir genç 
kızla dans ediyordum. Bir aralık ku -
lağıma fJsıldıyarak Hayriye isminde 
bir genç kızı hatırlayıp hatırlama -
dığımı sordu. Menfi cevap verdim, o 
zaman söyledi: Bu genç kız altı ay ön
ce bir baloda dans etmiş ve şimdi has
ta yatıyormuş, ve öyle ima etti ki bu 
hastalığa benim aşkım sebep olmuş. 
Adresini sordum. Söyledi, şimdi ben 
gidip bu genç k1zı görüp görmemek 
arasında mütereddidim.> 

* Bana mektup yazan bu genç erkeği 
biraz saf bulduğumu saklamıyayım: 

c Yıldırım Darbesi> La dame aux Ca-
melias'ın Margariti ile birlikte öl -
müştür, ve genç erkek kendisine ve-

rilen adrese gidecek olursa bir görüşte 
aşık olup verem döşeğine düşen genç 
kızın yerinde kim bilir belki bir siyah 
bacı görecektir. Çocuğum eğer sen bir 
gece rüya görmemiş isen fettan bir 
genç kızın latifesine kurban gitmiş -
sin. 

* Beyaz ıaç sırmadan taç, boya 
bir lekedir 

- cKocamla aramızda küçük bir ih
tilaf var. Ben beyazlanmıya başlıyan 
saçlarımı boyuyorum, yüzüme biraz 
pudra sürüyorum, o, buna muarız .. Si
zin fikrinizi almak istedik.> 

* Bence beyaz saç sırmadan taç, boya 
as<ıleti eskilikten alan bir san'at ese • 
rinde çirkin bir lekedir, okuyucumun 
kocası mesela bir süvarenin yüzlerce 
makyajlı davetlileri arasında tek ka
lan bir beyaz saçlının zarafetini gör -
müş, kadın da fena misallerden örnek 
almış olsa gerektir. 
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Evvel zaman içinde idi. Gene bu 
dünya vardı ama bugünkü şeklinde de
ğildi. Şimdiki Atlas denizinin olduğu 
yer büyük bir kıt'a idi. Ve o büyük 
kıt'ada bugünkü medeniyetin aynı bir 
medeniyet vardı. 

Şimendifer nedir bilirlerdi. Oto -
mobil icat edilmişti. Radyolar, televiz
yonlar neşriyat yaparlardı. Erkekler 
şıktılar, kadınların saçları boyalı ve 
permenantlı idi. 

C IEDIEBÖVAT=ı 
Sahneye çıkan ilk Türk 

kadını « tatlı sır » ı 
oynarken nasıl sır oldu? 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
- 11 rı 

O zaman da plaja gidilirdi. Kumla
ra yatılırdı. Kadınların mayoları, bu 
günkü kadınların mayoları kadar açık
tı. O zaman da yaz vardı, kış vardı. Fa
kat -0 zamanın kışı yazın aynı idi. Yaz 
nasıl sıcak geçerse, kış da öylece sıcak 
geçerdi. 

Afife Jale c Yamalar> piyesinde mavi 
bir elbise ve beyaz iskarpinlerle Emel 
rolünü oynamış ve bu rolü daha evvel 
oynamış olan Eliza Binemecyandan hiç te 
geri kalmamıştı. Tiyatroyu çınlatan al -
kışlar onun bu muvaffakiyetine çok açık 
ve çok haklı bir karşılıktı. 

Bir hafta sonra cTatlı Sır> oynanırken 
ilk perdede genç Türk kızının muvaffa • * kiyetli oyunu ayni alaka ve harare le ta· 

O zamandan bahsediyorum .. Yaz, ldp olunuyordu. Tiyatronun salonu ve 
bir gün plajda altın saçh, Dorothi La- bütün locaları öyle dolmuştu ki ldeta ne
mour vücutlü bir genç kız g~rmüştü. fes almak imkanı kalmamıştı. Ben, aağ 
Ve birdenbire bu genç kıza __ aşı~ ol : taraftaki bir locada Reşat Nuri ile bera
muştu. Artık hergün onu gunduzlerı berdim. Çalıkuşu muharriri bir aralık 
yarı çıplak plajda, geceleri çırılçıplak sevinç teessüründen hafif hafif ağlama-
odasında seyrediyordu. ğa başladı ve bu teessürünü bana da si· * rayet ettirdi. Kulaklarımda hlla onun 

Yazın müddeti dolmuştu. Gidecek, titrek bir sesle kulağıma fısıldadığı. ke -
yerini kışa bırakacaktı. Fakat sevgili - sik kesik sözleri işitir gibi oluyorum: 
sini kıştan kıskanıyordu. - Ne güzel ses! .. Ne güzel dil! .. Sahne-

Kışın, onu yarı çıplak plajda, çırıl- de Türk kadınının konuşması .. Unutulını... 
çıplak odasında görmesine, gönlü razı yacak gece! 

almıyordu. Hakikaten unutulmıyacak bir gece idi. 
Yaz düsündü: Bir hafta evvel ilk defa Türk kızının sah-

- Acab~ ne yapabilirim? neye çı!Mrıldığı ve bu gece de çıkarıla-
Aşıkların dişi ilahı Venüs o zaman cağı bütün gizlemelere rağmen kulaktan 

arada sırada ortaya çıkar dolaşırdı; kulağa öyle yayılmıştı ki İstanbuldan da 
Yaz: akşamüstü bir hayli kimse Kadıköyüne 

- Acaba ne yapabilirim? gelmişler ve bu kalabalık tiyatro salonu-
Diye düşünürken Venüsle kar~ılaş- na dağılmışlardı. Bunların arasında şair 

tı. Venüse derdini anlattı: CeHil Sahir de vardı. O akşam Modada 
- Kıskanıyorum, dedi, Kışın, benim bir dostunda misafir kalan şaire misafir 

onu gördüğüm tarzda görmesine gön- odasında yatağını akşamdan hazırlamış-
lüm razı olmuyor. lar ve o ela oyun başlıyacağına yakın 

Venüs aşıkların halinden anlardı: neş'eli bir yüzle tiyatroya gelmişti. Ön 
- Sen üzülme, dedi, öyle bir tılsım sıralardan birinde oturuyordu. 

yaratacağım ki sevgilin kışı görür gör- İlk perde kapandı. Biz Reşatla bir si-
mez vücudunu tamamile örtecek. gara tellendirmek için locadan çıktık. 

Yaz sevindi. Venüs tılsımı yarattı. Bir de ne görelim! Bir kon.iser, iki polis 
Bu tılsım «soğuk• tu. locaların arkasından sahneye doğru git-

Yaz dünyadan gitti, yerine kış gel- miyorlar mı? Koridorun başında da bir 
di. Fakat tılsım kendisini gösterdi. Ya- iki polis daha var. Yanlarında bir de si
zm sevgilisi kışı görür görmez örtün- vil memur ... 
dü. Ve kış onu çıplak göremedi. - Aman! .. dedik. Mesele çıkıyor! * :Bu heyecanla biz de sahneye gittik. 

İşte o zamandanberi kış geldiği za - Bu anda komiser, kulislerin arasında 
man soğuk olur ve herkes örtünür. Hüseyin Suada sahneye çıkan Türk kızı-

İsmet Hulftsi nın oyuna devam edemiyeceğini söylü • 
---·------~---- yor, yoksa tevkife mecbur kalacağını ha-

Mareşa} Çakmak her veriyordu. 
Gördünüz mü? İş, hakikaten sarpa sar-

b ugÜD geliyor mı~~~ayet, kızın odasına gidildi. Afife 
Yugoslavyada yapılan manevraları 

takib etmek üzere Adatepe kruvazöri
le Yugoslavyaya gitmiş olan Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak -
mak bugün şehrimize gelecektir. 

I 
Adalar için ıonbahar tarifesi başlad 

Adalarda sonbahar tarifesinin tat
bikatına dünden itibaren başlanmıştır. 
Adalardan Köprüye sabah seferleri 
Büyükadadan; 5,50 dedir. 7 de Büyük
adadan kalkarak Heybeliye uğradık -
tan sonra doğru sefer yapan posta bu 
ayın sonuna kadar bırakılmıştır. Ay 
sonunda bunun yerine 6,40 postası ko
nacaktır. 8 drekt postası da 15 teşrini 

evvelden itibaren kaldırılacaktır. Bur
gazdan kalkarak Kınalıdan sonra köp
rüye gelen 7, 1 O postası da 31 teşriniev
veldcn itibaren lağvedilecektir. 

Büyükadadan 9 da kalkan doğru 
posta yerine 9, 15 de bir posta konul -
muştur. Bu vapur bütün iskelelere uğ
rayacaktır. Büyükadadan köprüye son 
vapur 18,05 dedir. 

Köprüden Adalara son vapur 19,45 
dir. 19, 15 kaldırılmıştır. Yerine 19 kon 
muştur. Pazar günleri Adalardan Köp
rüye son vapur 19,25 ve Köprüden A
dalara 2 1, 1 O dadır. ------
yeni terkos muslukları yapılacak 

Belediye tarafından şehrin muhte -
lif mahallerinde yeniden ierkos ml1s
luklan açtı.rılacaktır. Bundan başka 
su getirilmesi az masrafla müm -
kün olan çeşmelerin tamirile buralar
da terkos suyu akıtılması düşünülmek
tedir. 

Yalnız, bu tertibat istikamet hatları 
değişmiyecek olan caddelerde yaı)lla -
caktır. 

komiseri önce lakayt ve heyecansız gibi 
karşıladı. Fakat karşısındakinin kat'i e~ 
ri karşısında çok geçmeden sinirlerine 
mağlup oldu. Artık karşılıklı mücadele 
başlamıştı. Komiser kıza tekrar sahneye 
çıkamıyacağ'ını söylüyor, o ise çıkmakta 
inat ediyordu. En sonra zabıta memuru, 
sert bir sesle: 

- Çıkarsan saçlarından tutar, seni ka
rakola sürüklerim! 

Dedi. Afife de: 
- Sen sürüklersin amma, ben de camı 

kırar, sokağa fırlar, gene sali.neye gelir, 
çıkarım! 

Cevabile meydan okudu. 
Eyvah! Artık felaket buhurdan gibi 

tütmeğe başlamıştı. Maainafih Hüseyin 
Suad, aktör Galip ve gene Darülbedayie 
mensup kimselerden bir knç kişi komi -
serle Afifenin arasına girdiler. söylenen 
sözleri yumuşatmağa, işe bir hal çaresi 
aramağa koyuldular. Fakat ne hal çare
si? .. Bir tek çare, kızın ikinci ve üçüncü 
perdelerde de sahneye çıkabilmesi idi. O 
da mümkün olamayınca ne yapılacaktı? 
İşte içeride vaziyet bu hararetli safhada 
iken dışarıdan da bir gürültüdür koptu. 
Perde arasının mutaddan fazla uzadığını 
gören halk sabırsızlanmış, ıslıklar, ayak 
patırtıları, arkasından bağırıp çağırma

lar çoğalmış ve bu gürültü gittikçe ta -
hammül edilmez bir kıyamet dehşeti al
mıştı. Bunun üzerine seyircileri yatıştır
mak ve onları dağılmağa davet etmek la
zım geldi. Ancak bu defa ortaya çıkan 
hail, komiserin ve polislerinkinden daha 
çetin bir kaya idi. Öyle ya, bu halk nasıl 
dağılacaktı? Ona vaziyeti açıkça, olduğu 
gibi söylemek o devir, bilhassa o gece 

(•) Bu yazı muharririn (Kadıköyilnde 
be§ yıl sllren bir edebiyat sezonu) ba§
Zıklı ıerisinin 11 inci yazısıdır. 

Şair Bay Celal Sahir 

için mümkün değildi. Fakat o halde ne 
söylenecekti? 

Nihayet, sırasile Hüseyin Suad, Galip 
ve daha iki zat, kırmızı perdenin önüne 
çıkarak ve kimi yeni aktrisin ansızın ra· 
hatsızlandığından, kimi bazı sebepler -
den dolayı oyuna bu gecelik devama im
kan kalmadığından bahsettiler. Fakat bu 
sözlerin hiç biri kar etmedi ve tiyatroyu 
dolduran seyirciler evvelkinden daha coş
kun bir sinir boşalışı ile terter tepinip 
haykırmağa başladılar. 

Bilhassa Kadıköyünün coşkun genç -
leri yumruklarını sıkarak haykırışıyor -
lardı: 

- Hayır .. oynanacak.. 
- Yoksa gitmeyiz! 
- Sebep isteriz, sebep .. 
- Martaval yok .. 
- Haydi canım, açın perdeyi! 
Hasılı her kafadan bir ses çıkıyordu. 

Derken sahneye yakın localardan birin
de şişman ve yaşlıca bir adam gençler • 
den üstün bir heyecan ve asabiyetle ulu
orta söylenip çığlıklar koparmağa başla
dı: 

- Ne rezalet efendim!.. Kim karışır • 
mış efendim? .. Kim oyuna mani olacak
mış bakayım! 

Fakat zavallının bu isyanı çok devam 
edemedi. Yakasına yapışan iki polis, a -
damcağızı, bağırta bağırta, zorla sürük
liyerek götürdüler. 

Ben o gece akşamdan biraz neşelice 
idim. Yani sizin anlıyacağınız bir kaç 
duble bira yuvarlamıştım. Sıcak, gürültü, 
heyecan ispirtoyu beynime mi vurdu, ne
dir, bir aralık başımın uğuldadığını his· 
settim ve o anda arkamdan Hüseyin Sua
dın sesini duydum: 

- Yahu, birader, çık bir lakırdı da 
şunlara sen söyle! 

Bu esnada arkadaşım aktör Galip kır
mızı perdenin önünden halkın gürultüsü 
üzerine ürkü p içeriye girmişti. Demek ki 
o mevki bo~ u! İşte Hüseyin Suad beni 
oraya yolluy rdu! 

Hasılı uzat.nıyayım, hayır dememe va
kit kalmadan iki elin omuzunıdan itme
sile kendimi rampın önünde coşkun se • 
yircilerin ka:rşısında buluverdim. H. ni 
doğrusu ya. çatmıştım belaya ... Galıbin 

hutbesini ağzında bırakan bu sevimli, fa
kat taşkın ve köpürmüş kalabalık beni 
nasıl dinliyecekti? Buna imkan var mı 
idi? İşte bu endişe ile bir lahza sağa sola, 
localara, sonra gene karşıya, salona bak
tım. Her ta:;-aftan gazabh nazarlar, asa -
biyetten titriyen vücutlar ve bu vücut -
ların etrafında çarkıfelek gibi yukarı, a
şağı dönen kollar gördüm. Arkasından 
da şu müşterek bağırmaya cevap ver -
mek zaruretinde kaldım: 

- Kız niçin çıkmıyormuş? .. Perde ni
çin açılmıyormuş? .. 
Artık benim de sinirlerim öyle gergin 

bir hale gelmişti ki fazlasına tahnmmü -
lüm kalmamıştı. Bu hiddetle baklayı ağ
zımdan çıkardım: 

- Ne için çıkmıyacağı var mı? .. Çıka· 
maz.. Bu gece de çıkamaz, haf yada da ..• 

(Devamı 8 inci sayfada) 
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C f d fil """'ı·rirken bile /ıer 1asıladan istıfade 
Joan raw or m y"v • 

tuvaletini tazelıyor 

ederek 

Mis Lucille La Suer'e şapkalarınızı 
çıkarınız, baylar ... Zira Mis La Su~r _bu
günün Joan Crawfordudur ve bu ıstıha
le, hem kendis hem de M. G. M. sinema 
kumpanyası için, bir buluştur. . 

Sinema direktörlerinden Gouldıng onu 
··t ve 

bir birahanede, şakrak şakrak 0 e~ 
kısacık külotile dansederken keşfettı: 

- Kızım, dedi, sen beni dinl~r~e~, ~el 
benimle çalış, zekisin, işe elverışlısın, ıs-
tikbalin parlaktır.. . 

La Suer bu uzun görüşlü patronu d~~-
ledi. Sözlerinden istüade etti ve bu~un 
film dünyasının en yüksek kadın artıst-
lerinden biri oldu. 

* .. San'atım fotoğrafçılıktır. Dunyanın 
.. l k dınları adesemin karşısında t>n guze a • 1 . . k 

türlü türlü pozlar alarak resim erını çe -
tirmişlerdir. Sinema yıldızlarının ~a ~.e
simlerini ben alının. Onun için, bır gun 
Hollywood'da (şimdi timarhanede olan) 

' M l kin esmini çekmek Buster Keaton a e • r ~ 
.. ~ k ı nın yatagından uzere gulmezler ra ı • 

' . . kl k b na delalet kalkıp gelmesını be er en, a 

eden arkadaşım: . . k Pat-
- İstersen, Joan'm resmını çc . 

. d .1 mnun hafta-
ronları ondan zıya esı e me ' 
Jığını da arttırdılar dedi. .1 

Mis Crawford, çok berbad bir makyaJ a 

d ld. Gözlerinin etrafında kırmı-
o aya ge ı. . · htı 
ı.ı boyalar vardı. Dudakları sımsıya 
ve daha ilk görüşte kanlarımı~ kaynay~-

d 
·ır Tıpkı uyuşamıyan ıkı ecza gı

ma ı, gı ı. ·t· d vardı 

b. "d"k Onun bana pek az ı ıma ı . 
ı ı ı . d ·ıd· B de lalalık edecek vaziyette egı ım. 
en · B ·· liık bu 

Neyse birkaç resim çektık.. ugun 
kadar yeter dedık. 

* . Bu hiidisenin üzerinden bir sene ge.çtı. 
Bir gün tekrar karşılaştık. Gen: r~sım-

1 . . kt"m Crawford'un keçı ınadı 
crını çe ı . .. . 

biraz daha yatışmış, saçları duzleşmış, 
tuvaletleri sadeleşmişti. Bununla . b~r~
ber eli kalçasında, gözleri ayrı bır ıstı
ka~ıette ve daha buna benzer pozlarda 
resmini çektirmek hususunda ayak dire

medi değil. 
Bugün ise, perdenin en garib yapma-

cık tavırlı kadını muhakkak ki Joan 
Crawford'dur. Onu,.ı(:iyle duvar gibi bem
beyaz suratı, kazan dibi gibi simsiyah 
gözleri ve böbrek gibi dudakları ile sey
retmek te hoş oluyor. Saçlarını türlü tür
lü renklere boyar, hazan ondiile yaptırır. 
Hele tuvaletleri garib mi garibdir. Hiçbir 
ınistik, Cnıwford kadar idealine sadık 
kalmamıştır. Crawford, aynaya baka, ba
ka, yüzüne türlü türlü şekiller vere vere, 

ve günde belki binlerce defa mı ayene 
ede ede, görünüşünü tamami1e değiştir
miştir. 

* Gene hiçbir Hind fakiri, kendisine Craw 
ford kadar ez.iyete, işkenceye sokmamış-

tır. Kalçası çıkmasın ve elmacık kemik
leri çıkık, çıkık görünsün diye açlık 
kürü yapmıştır. 

Joan Crawfordım hakiki çehresi 

telakki eden Crnwitırd, paydos düdüğü 
çalar çalmaz. doğru oda'sına koşar. Ken
disini bekliyen sanduviç ile dondurması
na el sürmez. Zira, o, yemek yiyeceğine 
gündüzkü makyajını ,5ilerek, öğleden 
sonraki makyajını hazu·lamayı tercih e
der. Aynada kendisini seyrederken de: 

- Fotoğrafçı böyle olmamdan daha 
hoşlanıyor. Zira yüzüm hareketli görü
nüyor der. 

Halbuki iyi gören bir göz, bu maskeli 
ifadenin arkasında korku ile karışık bir 
hayret ifadPsini kolayca sezebilir. .. 

Crawford, daima yeni yeni makyaj şe
killerini dener. Kirpikleri ne ok gibidir, 
ne de top top... Sadece aşağıya doğru 
çevrilmiştir. Sanki gözlerinin etrafında 
kıldan bir parmaklık vardır. Baznn bir 
müddet pudra kullanmaz ve sivri burnu
nun üzerindeki parlaklığı herkese scy
ı ettirir. Bazan da garib bir maniye tu
tulur ve tanıdığı bir artiste adeta tapınır. 
Bir zamanlar Marlene Dietrich'e bayılan 
bu tuhaf tabiatli yıldız, evinin köşe bu
cağını güzel Alman yıldızının boy boy, 
çeşid, çeşid resimleri ve gramafon pUık
larile doldurmuştur. 

Marlenc'nin yerini bir müddet Tash
rnar, sonra da Eliosa Landi tuttu. Bunun
la berab~r, Crawford'un en büyük 
:dolu daima ve daima Greta Garbodur. 
Onu o kadar sever, beğenir ki. her hu
susta taklide kalkışır. İki yıldızın resim
lerini mukayese ediniz, Crawford'un ken
disini ona h<'nzetmek için ne kadar özen
diğini göreceksiniz. 

* Joan Crnwford hakikatte, hiç te cazi
besi olmıyan, alelade bir kızdır .. Türlü 

türlü garib huylar da peyda eden bu meş
hur yıldız. bu huylarının tezahürlerini 
yanlış yerlerde meydana vurmakta, son
ra da yaptığı densizliklerden özür dile-

ınektcdir. 
Mahrem hayatında, gayet çocuktur. 

Kararsızdır. Onun için her şeye kolay 
rnnnır, çabuk kızar. 

Bütün bunlara rağmen, sinema dünya-
sının yüksek yıldızlarından ve sevilen 
varlıklarından olduğunu da inkfır ede-

Dünkü gazete
lerde, önümüzdeki 
pazar günü Tak
sim stadyomunda, 
Hindistan şampi

yonu Fazzal Mu
hammedle Tekir
dağlı ve Mülayim 
pehlivanlar arasın .. 
da serbest güreş 

müsabakaları ya- Yun~ güre§çilerin-
pılacağı yazılıydı. den Galatis 

Filvaki, Hindistan şampiyonile Tekir
dağlı Hüseyinin ve Mülayimin bu paza
ra güreşmeleri mukarrerdi. 

Fakat dün öğrendiğimize göre, Hindis
tan pehlivanı rahatsızlanmıştır. Bu ani 
ve umulmadık arıza ise, pazara ya
pılması mukarrt?r bulunan güreş 
müsabakal:ırının programını da değiştir
miştir. 

Eğer bir arıza çıkmasaydı bu pazar, 
""'tınla Tekirdağlı Hüseyin, v~ Yunanis
tan profesyonel güreş şampiyonu Pana
gosla da Mülayim güreşeceklerdi. Mem
leketimize gelmiş bulunan diğer Yunan 
pehlivanı Galatis de, başaltı şampiyonu
muz Hayati ile güreşecekti. 

Bu vaziyet karşısında Panagosla Mü
Iayimin yerine Tekirdağlının güreştiril
mesi takarrür etmiştir. Bu suretle, Yu
nanistan şampiyonunun karşısına, daha 
kuvvetli bir rakib çıkarılmış olacaktır. 
Galatis ile de Mülayim tutuşturulacak o
lursa müsabaka çok cazib bir şekil alır. 

. Galatis daha on beş gün evvel Atinada 
Dirnitriyel adındaki meşhur Yunan peh
livanını 7 dakika gibi kısa bir zamanda 
mağlub etmiştir. Ondan evvel de, Van
dervoldla birlikte İstanbula ;gelen, ve 
Mülayime yenilen Kanada şampiyonu 
Kampeli 4 dakikada, yani Mülayimden 
daha az zamanda, ve daha kolaylıkla 

yenmiştir. 

Bütün bu neticelerden de anlaşılmak
tadır ki, GaJatisi, kendi ayarında bir ra
kib olan Mülayimin karşısına çıkarmak 
daha makul ve daha yerinde bir hareket 
olacaktır. 

Tekirdağlı Hüseyinle güreştirilmesi 
mukarrer bulunan Panagos, yukarıda da 
söylediğimız gibi, profesyonel serbest 
güreşte Yunanistan .şampiyonudur. 

Ve Panagos bu şampiyonluğu, evvelce 
1stanbula gelen, ve burada Mülayimle 
berabere kaldıktan sonra intikam güre
şinde yenilen meşhur Maksosu mağlub 
ederek kazanmıştır. 

Vücudünün harikulade tenasübünden 
ve kuvvetinin fazlalığından dolayı, Yu
nımlılar bu genç şampiyonlarına Apollon 
ünvanını takmışlardır. 

Selim Tevfik 

Beşiktaş klübünUn güreş yeri 
ve yüzme havuzu açıhyor 

BC'şiktaş jimnastik klübünün Çırağan 
sarayındaki stadyomunda yeniden inşa 

edilen güreş mahalli ve yüzme havuzu
nu yarın saat 14.30 da İstanbul Valisi 
Bay Muhittin Üstündağ bizzat açacaktır. 
Açılma mc>rasimini müteakip hazırlanan 
program dairesinde yarın ve pazar günü 
büyük yüzme müsabakaları yapılacaktır. 

Beynelmilel kabul edilen nizami cb'ad
da olan bu havuzda durgun deniz suyun
da yapılacak müsabakaların neticeleri 
ı.porcularımızın hakiki derecelerini tes
bit edeceğı için çok mühimdir. Su spor
lariyle meşgul klüpler ve mektebler mü
sabakalara iştirak edeceklerdir. 

Memleketimizde ilk defa yapılacak o
ian bu yüzme müsabakalarını herkesin 
seyredebilmesi için dühuliye (15) ku
ruştur. 

Sovyet müdafaa 
Komiserl1ğinde değişiklik 
Moskova 30 (A.A.) - Merkezi icra ko

mitesi, kızılordu siyasi daire şefi Petr 
Smirnovun Sovyetler Birliği müdafaa 
halk komiserliği muavinlil:ine tayinini 
tasdik etmiştir. 

Berger'i 
-

kim Qldürdü 
e Samueı Berger'ln sayfiyede bü -

yük bir iÖl yanında bir evi var
dı. Bir ıün gölün başında bir 
kayıtın içinde beynine blr kur
ıun 7arası yemiş olduğu halde 
Olü bulundu. O sıralarda evde 
Fletcher ve sıms lslmlerlnde lş 

ortaklanndan 1k1s1 bulunu -
yordu. 

, 

l - O sabah saat 9,30 da kayıkçı Joa, 
efendisinin sandallarından birine birkaç 
tane yastık atmıştı. Berger, ekser sabah
lar, kayıkla gölde gezinirdi 

2 - Uşağın iddiasına göre, o gün 
efendisi saat 10 u beş geçe, kütüp
hane odasında piposunu doldur
muştu. Yanında da Fletcher bulu
nuyordu. 

3 - Mary Berger ifadesin
de o gün ~at 10,20 de klüpte 
bir tenis partisi yapmak için 
evden çıktığını söyledi. 

4 - Şayanı itimad bir §ahid olan orta 
himıetçisi Mister Sim'in saat 10,30 dan 
biru sonra kütüphaneye girdiğini ve o 
ıırada efendisile, Fletcher'in nerede ol
duklarını bilınediiini ııöyledi. 

5 - Berger öğle yemeğine gelmemişti. Evde bulunanlar, geciktiğini merak 
edip dururlarken, Mary bir kayıja binerek göle açılmıştı. Gezerken kendi ka
vıkhanelerinde bulunan babasının diğer kayığını, kuma çekilmiş bir halde buldu. 

6 - Kayığa yaklaşınca, babası
nın ölilsile karşılaşmıştı. Yapılan 
muayenede maktuliln yarım metre 
uzaktan atılan bir tabanca kurşu
nile vurulmuş olduğu anlaşıldı. 

7 -· Müfettiş cesedi muayeneden 
sonra, gölün dibini araştırarak si
llhı bulmalarını emretti. Herkesi 
sorguya çektikten sonra, o sabah 
bu kayığa Bergerden maada bine
bilmesi muhtemel olan Sims ile 
Fletcher'i zannaltına aldı. 

8 - Müfettiş, katilin kim ol
duğunu anlamıştı. Fakat iddia
sını isbat edecek delili yoktu. 

Bunun üzerine tuzağını kur
du. İki adamla Mary Berger'i bir 
odada yalnız başlarına bıraka

tak telefonun bulunduğu öbür 
odaya geçti 

9 - Telefon- 10 - Kayık

la Amirini bul- haneye gizlendi. 
du, hadiseyi an- Aradan iki saat 
)attı. Yüksek geçti. Derken 
bir sesle ve kas- bir ayak sesi du-
den: yuldu. 

cEvet, hadise Meçhul adam 
bir cinayettir kayığına atlar
ve katil, müthiş ken müfettişin 

bir ipucu bırak- elektrik feneri 
mıştır.ı. dedi. !üzerinde ışıl-

Ve gece bas- dadı. 

tırınca .. 

e Evet, bu 
adam katil
di. Fakat a

l caba hnngisi 
1 idi. Fletcher 
mi, yoksa 
Sims mi? Ka
yığa ne yap-
maya gel-
mişti? Re-
simlere bir 
daha dikkat
le bakınız ve 
katili bulma
ya çalışınız. 

Bulamaz
sanız 9 uncu 
cıyf ı.ıyı çevi

rinız. 
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Harp Akademisinden 1~1.tı;flllB 
mezun olan su baylar ~nka~0:!~ıeşebbusı~r 

lzmirdelıi 
Facia 

Tilrhlıuşu filos'fl 
Bugün lnönü dönüyor 

İzmir, 30 (Hususi) - Gümıük ambar- , Cenub ve şark viliyetlerinde bir. 
lanndaki iştial hadisesi, hakiki bir facia tur yapan ve Türkkuş\I komutanı yüz-
yaratmıştır. İthalat gümrüğü ambarla- başı Zeki Gül.sün'üıı Jınımandasında b11 
rında yaralanan dört deniz işçisinden iki- lunan altı tayyarelilt filo dün saaİ 
si, şimdi hastane köşelerinde : cGörmü- 8,45 de Ankaradan hareket ebniş 1,3~ 

( Baştarafı 5 inci 1Ayfada ) 

· )iğin namusunu, Türk sancağının pnını 
canımdan aziz bilip icabında va\an ve 
cumhuriyet uğrunda seve. seve canımı 

feda edeceğime namusum üzerine söz 
veririm.> 

Bu yeminden sonra mekteb komutanı 
.ı;ubayların diplomalarını vererek her bi
tini ayrı ayrı tebrik ediyordu. 

Merasimi müteakip mezun olan genç 
' subaylardan, makine yarsubayı Feyzi 
Taşkın, arkadaşlarına tercüman olarak 

1 çok güzel bir nutuk söyledi. Genç yarsu
bay nutkunda ezcümle şunları söyledi: 
(- Müşfik komutanım, sayın konuk

lar, sayın öğretmen ve subaylarım., 
Bizi uzun yıllardanberi bağrında bes

liycn bu yuvadan ayrılacak arkadaşla
rımın kalbleri hüzünle doludur. Fakat 
bu hüzün öyle bir hüzündür ki yanı ba
şında büyük, hem de çok büyük bir se
vinç taşıyor. 

Sayın öğretmenlerim, sizler yurd ve 
insanlık ödevlerinizi saçlarınız ak olun· 
caya, beliniz bükülünceye kadar yapı

yorsunuz. · Bizler de yurda ve sizlere la
yık evladlar olduğumuzu isbat etmek 
için ölünceye kadar uğraşacağımıza. biraz 
evvel and içtik. O dakikalarda heyecan
dan titriyorduk. Kalblerimiz, göğsümü
zü yırtarcasına çarpıyordu. Sözlerimi bi
tirirken bizlere bu şerefli günler yaşa
tan, bizlere her yolda ışık saçan Büyük 
Önderimi şükranla ananın.> 

Feyzi Taşkından sonra Deniz Harb o
kulu komutanı albay Ertuğrul, büyük 
bir alaka ile dinlenen bir nutuk söyledi. 
Albay Ertuğrul nutkunda ezcümle dedi 
ki: 

c- Kumluşunun 161 inci yılını yaşa
yan okulumuzun büyük emeklerle bu yıl 
yetiştirdiği 44 yarsubayı sizlere takdim 
etmekle sevinç ve şeref duymaktayım. 
Değerli çocuklarım, yarsubay olmak 

Türk orduc;u subaylarının malik olduğu 
haklara sahib olmak demektir ki bu şe
refin büyüklüğü ölçülemez. Bu formayı 
faktığınız günden itibaren cihanm saygı 

1beslediği her Türk askeri saygı ile sizi 
,selamlamakla mükelleftir. 
• Öz Türk olan her Türk için söz verme
.se de, and içmese de bu güzel vatanı ko
ıumak, yükseltmek için lhım olanı tam 

.zamanında ve layıkile yapmak bir borç
tur ve her Türk, bunu kayıdsız -.e şart-
sız yapmıştır ve yapacaktır.> 

Bundan sonra yeni subaylar ve mek
teb talebesi bir geçid resmi yapblar. Bu
nu müteakip mektebin arka bahçesine 
geçildi. Yeni. mezunlar oradaki Atatürk 
heykeline güzel bir çelenk koydular. Bu 
merasimden sonra davetliler salona ge
çerek orada hazırlanan büfede izaz edil
diler. Bu esnada mekteb cazı muhtelif 
parçalar çalmak suretile davetlilere eğ
lenceli saatler geçirdi. 

Deniz Harb okulunun bu seneki me
zunları 19 u makine ve 25 i güverte kıs
mından olmak üzere 44 yarsubaydır. 

Genç mezunların isimlerini veriyoruz: 
Güverte kısmı: 

Neriman Erçetin, Be7.al Orkunt, Şemsi 
Tarın, İsmail Göksu, Şebap Ülkur, Turgut 
özel, Kemal Kutakan, Enver Demlrören, Na
zım Orkan, Necat Tezeren, Doğan Ülkan, 
De.niş Yıldızalp, Cevdet Ülgen, Feridun 8e • 
vil, Mustafa Ülman, Fethi Naya!, Klmran 
Evrenos, Nasuhi Gökçen, Süleyman Gıyas, 
Niliıret önel, Şevket Parlar, Saim Türkeş, 
Murad Karak1lrt, Kerem Olta, Hüsnü Bor:er. 

Makine kısmı 
Doğan Erokan, Almled Gazez, Ahmed İ

nal, Namık Boyeren, Feyzi Tunç, Mazhar 
Yüngfil, Abdurahman Vlltan, Zihnl Dora •• 

cularımızdcıtı A -
1 

demi" de suali ay
nıdır: 

·- Mu.,,affak o -
lacak mıyım? 
. İleris~i göre ~ 
cek kadar düşün· 
celi ve hesapçı ol~ 
m a k lazımdır. 

Müsbet teşebbüs

lere dayanmıyan dilekler tesadüflerle 
meydana gelse de makbul sayılmaz. 

Mevsimsiz talepler neticesiz 
kahr 1 

yonım. işitmiyorum. diye sayıklamakta- da Yeşilköye gelmiştir. Tura kadıu 
dırlar. tayyarecilerimiz Sabiha Gökçen ile. 

Hldise §Öyle olmuştur: Naciye Toros ve Yıldız Uçman da iş .. 
Şark halı kumpanyasının, ipliklerin tirak etmektedirler. 

boyanmasında kullanmak üzere Fransa- Filo, Yeşil.köy tayyare meydanın ... 
dan celbettiği 25 çelik bidonu içindeki da Atatürk'ün hemşireleri Bayan MaK' 
asid sülfrik gümrüğe gelince, mevaddı bule, profesör Bayan Afet, Cumhur 
müştaileden olduğu için gümrük ambar- Başkanlığı Baş Yaveri Celal, Vali ve 
larına kabul edilmemiştir. Bunlar, güm- Belediye Reisi Muhittin Üstündağ, is
rüğün yanında, deniz kenarında muha- tanbul komutanı Korgeneral Halis, 
faza edildiği için üç gün güneşin altında Tayyare Cemiyeti Müdürü İsmail Hak 
kalarak kızışmış, gümrükteki diğer eşya- kı, Türkkuşu üyeleri ve tayyare su .. 
Iar için de hakiki bir tehlike yaratmıştır. baylan tarafından karşılanmıştır. 

Sadık Viltan, Necati oa.n. Haldun Dinçmen, İzmit- okuyucularımızdafl Hal.ile fotoğ-
Mithad Göksel, Avui ÖZgören, Mehmet Gli~ . . . . 

Gümrük idaresi bu vaziyet karşısında, larıB~~nar~~:~n~:n v:0:~a1: : 
bidonların güneşten müteessir olmıyacak türk'ün hemşirelerinin elini öpmüş v~ 
emin bir yere nakli emrini vermiştir. 

Hamal Raşid ve Mehmed daha ilk çe- karşılayıcılara teşekkür etınişlerdir.ı ney, Abdülkadir osmart, ceıaı Atadan, Sey:U rafının d~cınıı ıstemiyerek ıoruyM: 
Çobano~lu, Suat Çatır, Besim özel. - Mesud olacak mıyım? 

EDEBiYAT: ~ 
Sahneye çılıan lllı 
Tiirk kadını 

(Ba§ tarafı 1 na a«hif~de) 
Bekliyelim Türk kadınının sahneye sel'

bestçe Çlkacağı inkılabı ..• 
Bu sözü ben mi söylemiştim, yoksa 

içimden bir kuvvet mi söyletmişti? ~ 
sılı taşı gediğine koymuştum. 

Koymuştum amma, kıyamet te büyü • 
müştü. Artık salondakilerin hepsi ayağa 
kalkmışlar: 

- Çıkacak ta çıkacak! 
Diye bir nakarattır tu.tturmuılardı. 'Ar

kamdan, perdenin içinden de Hüseyin 
Suadın sesim işitiyordum: 

- Gir içeriye, Allah müstahakkını ver
sin! Hepimizi tevkif ettireceksin! 

Bu tevkif kelimesi üzerine kendime 
gelmemle, tekrar içeriye dalmam bir ol
du. İlk önce Hüseyin Suadın faltaşı gibi 
açılmış gözlerile karşılaştım. Sonra bir -
denbire zifiri karanlık içinde kaldık. 

Sonradan öğrendiğimize göre meğer 
Hale tiyatroswıun müsteciri Siroçkin, 
birdenbire ışıklan söndürmüş, salon da 
dahil olduğu· halde bütün tiyatroyu ka -
ranlığa boğmuştu. 

Bu esnada Siroçkinin kansı da, Afi
feyi sahnenin altındaki merdivenden in
dirip bodrumdan geçirerek yandaki batı. 
çe kapısından dışanya kaçırıyordu. 

Bir tanıdığın evinde saklanan Afife o 
gece tevkiften kurtulmuştu. Fakat onun 
yerine, bizim Celil s~ tevkif olunu -
yordu. Bizimse o karanlıkta bundan ha
berimiz bile yoktu. Sah.iri, halka sahne
den söz söyledin diye tevkif etmişlerdi 
İşte bu yanlışlık ve bunu takip eden hA
diseler aynca anlatmağa değer. Fakat 
dekoru değıştirmeme ve hatıralarıma ye
niden bir çeki düzen vermeme müsaade 
buyurun! 

Halid Fahri Ozan.soy 

Mes'ud olınağı istiyenler, evvela buna 
ne dereceye kadar hazır olduklarını a
raştırmalıdırlar. Saadet, hariçten konup 
gelen bir şey değildir. Bilerek, istiyerek 
ve çalışarak dileği elde etmek mümkün
dür. Hem mevsimsiz talebler ekseriya 
ııeticem kalır. 

Saadete inanmak iyi şeydir r 

lik bidonu, nakletrnek üzere yuvarladık- Tayyareciler otomobillerle Yeşilköy "' 
lan sırada, güneşin tesirile inbisat eden den doğruca Parkotele götürülmüşler-· 
asid sülfrik iştial etmiştir. Bu o kadar dir. Vali ve Belediye Reisi Muhittin 

Üstündağ tarafından Parkotelde ~eref-
ani olmuştur ki, iki hamal kaçacak va- 't 

kit bulamamışlar, ıztırab içinde bağırış- .!erine bir öğle ziyafeti verilmiştir. "-! 

mağa başlamı lardı Filo bugün İnönüne gidecektir. Sa-
. ~ r. . biha Gökçen şehrimizde kalacaktır. 

~_kimse bzazed~ ya~ı.na yak- Filo komutanı ve üç kadın tayyareci -
laşmaga cesaret edeme,n.ce, iki kazaze- miz dün kendilerini Yeşilkö de k 
de d~er ~bi .d~ize a~lar, bağrışa- ştlayan muharririmize seyah:t inh~: : 
~~ asıd ~ tesirini serin suyun lannı anlatmışlardır. 

L i ı e b u r - ıçınde tadile çalışmışlardır. Bir müddet Bayan Sabiha Gökçen demiştir ki: 
ga.zdııa Mehmet s~nra deniıden çıkanlu bu iki işçinin. - Bizim için çok istifadeli olan bu 
Sözm imza.sile .so- vucu~e~. ta~mmıyacak hale ge~ir, . seyahat çok iyi ve neş'eli geçti Uğra
rıt.luror: Asid sulfrikten parçalanan elbıselen dığunız bütün yerlerde halle bizi can " 

- Jf eı'ut ol«ak ım:-e lime olarak denil'.de kalriıış, vücud- dan bir alaka ile karşıladı. Bilhassa 
mıyıtn1 len bir kireç tabakası altında imiş gibi genç kızlar ve mektepliler bizimle çokj 
. Dilekler meY - b~~yaz _k~iştir. Rafi~ sa~ dö- allkadar oldular. Hepsi ayn ayrı uç ~ 
sıme uygun değil • külmll§. gozıen ~ararak gorm.e imkan- mak istiyorlardı. 
dir. Mes'ut edece .. larını kaybetmiştir. EUzizde iken Seyid Rıza ve aşire\ 
ğine inanıyorsa ge Mehmedi.n vücudünün alt kısmı fena reislerinden Kanber'i gördüm. Tunçe~ 
lecek saadeti da - halde yaralanmıştır. Melim.edin sesi çık- müddeiumumisi Seyid Rızaya: 

ha kolaylıkla bekliyebillr. rna.mış, sorulan suallere cevab verme- - İşte sana i1k bom.bayı atan Ata ... 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

lsim • • • • • • • • 
.A..drea • • • • • • • 

DİKKAT 
!'Qtograf ta.hllli iç.in bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi p.rttır. 

General Dirik Edirnede 

mi!, yalnız atlamıştır. türk kızı budur, diye beni gösterdiği 

Raşid hastanede göremediğinden. işit- zaman, Seyid Rıza yalnız: 
mediğinden şikayet etmektedir. Memle- - Sağ olun dedi ve bizi selfunladı. 
ket hastanesi yaralılara derhal icab e- Başka bir şey konuşmadık. 
den müdavatı yapmıştır. Arkadaşlarun yarın gideceklerdir-, 
Şimdi başka bir nokta gü.mıilk idare- Ben burada kalacağım..• 

sini me§gul etmektedir, Filo komutanı yüzbaşı Zeki de: 
Gümrük idaresi, değeri on bin lira <>- - Ayın 2 5 inde Ankara dan hareket] 

lan kezzablarm ya imhasını, yahut ta e~erek .. ~onya, Adana, Urfa, piyarıbe-
gümrükten çıkarılmasını istemiştir. Şark kir, Elazız ve Ankaradan Istanb~ 
halı kumpanyası ardiye ve-rdiği içhı bu- geldik. Seyahatimiz çok iyi geçti. ~ 
na mecbur ohnadığını, hamal ve iŞÇi bu- .zizde Tunçeli muhalefeti reislerinden 
lamadığını bildirmiştir. Filhakika güm- S~yi~ Rıza ve Kanber'i gördük> tle • 
rük idaresi de bu bidonların başka bir mıştir. . 

Edirne 30 (Hususi) _Bir hafta evvel yere nakli için işçi bulamamaktadır. Bu- Tayyarecı kızlarımız Naciye Toros 
Selinik panayırına gitmi§ olan Trakya nunla bera~ bidonların üzerleri, gü- ve Yıldız u.?111an da: 

Umumi )füfettişi General Kizım Dirik: 
Selan.ikten doğruca Lüleburgaza avdet 
etmiş ve İstanbul - Londra asfalt yolu

nun açılış töreninde bulunduktan sonra 
İstanbula geçmiçti General İstanbuldan. 
Edirneye dönmü§. makamında meşgul --
olmağa başlamışttt. 

neşten müteessir olmaınuı. için muhafa- - Çok guzel geçen bu seyahatten. 
ıa altına alınmıştır. ,iyi istifadeler tem.in ettik ve çok mem, 

nun olduk. Bilhassa indiğimiz yerleTIUI 
,halle, mektepliler, genç kızlar biz~ 
çok yakından alakadar oldular. Genç-. 
,lerde tayyareciliğe karşı büyük bh 
heves vardır. Halk tayyareciler ara .. 
sında üç Türk kızının da bulunınasm-ı 
,dan çok memnun oluyordu. 

Bir paşa oğlu 
dilencilikten 

mahkum oldu 
• Son Poata • mn edebi tefrikuı : 48 makara gibi konuşmağa, anlatmağa baş- Mehmet Ali isminde eski paşalar _ Seyahat iyi geçmiştir. Yalnız Diya· 

Jadı... dan birinin oğlu olduğunu iddia eden = -Kayseri arasında biraz soğuk 

- Bana fincanından, fıncamnla bir 
yudum süt ver~ ~edim. 

Mazlum fincanını uzatt1, ben b;.r yu
dum içtim, soma ona da içi.rdim, peçe
teyi aldım, dudakl:innm kenarını ku
ruladım. 

Annem bizi yalnı:~ bıraktı.. 

* 

Artık söylüyordu. Aklına geleni, ağ- Arif Hikmet isminde biri dilencilik , demişlerdir • 
zına geleni söylüyor, biraz evvelki po- suçundan dün adliyeYe sevkedilmiş - Güzel bir s:por 
tu düzeltıneğe çalışıyor, Mazlumdan tir. .. . ,. . . 
bir cevab almak için sinirleniyor, bu Muddeıumu:r~ıJ~ bu perışan adamı Harekeli 
asabiyetile sersemleşiyor, ağız kalaba- Sul~ed 1 ~~ı sulh ceza mahke - (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lıgv ı ile bizi de se · · d ınesıne gondermıştır. . . rseme çevırıyor u. . . . sabah genç sporcular dört grup halin-

Ya.zan: SELAMI iZZET Beliti de benı kıskanıyor, beliti de Arif ~~t, ~ahkem~e es~. pa - de Bebekten dört istikamete hareket 
varacak sanıyordum. İkisi de birbirle- hayat~ . ızt.ı;rabını ç:ıayor, beliti de şa~ardan b~ oglu oldugunu soyle - edeceklerdir. 
rini severler ••• ' ö _ yanlış ~ır ızdivaç yaptıgım anlayıp hid- .mış, sadec~. . . Birinci kol, sahilleri takiben Ça .. 

Mazlum· det ediyordu. Fakat o anda ıztırabını, - _Haşa. Bay_ hakim. ~' asın di - nakkaleye kadar gidip gelme olaralC 
. kıskançlığını hiddetini her şeyi unut ,lenmıyordwn. Öteden ben, seyyar sa - b.. ük b. M turu kt 

- Malfun dedi, ama başka türlü de muştu. Yaln~z bir istegı~· vardı: Kırdıgv~ tıcılık: yaparak hayatımı kazanırım.. ·Ik. ll_Y . k ırl B bekarmaraGernlik, !.a~ac~ kırl. 
S 

· · · B ·· 50 da . . ıncı o e - uçuncu o 
evımı seVllllij olsaydı evlenemezlerdi potu tamrr etınektL Sqsmağa cesaret .hugunb kil!a.şınd kmyım,k şımdıye kadar Bebek _ İzmit ve dördüncü kol da Be-
- Neden? edemiyordu. Eğer susacak olsa biraz ep u şe e e e paramı çıkar - b k R' Bozh ·d· elm ' d N hın d"' tüm.' p . e - ıva - ane gı ıp g e se-
- Bernanın evlenmeğe sıhhati müsa- evvelki sözü ortalıkta çınlıyacak sanı- · ım.. e yapa • uş · olısler de, f ı · · · ed ktir 15 ·· ·· 

. d d v . L d c kılığım.dan kıyafetimden dil . - . er erını ıcra ece . gun sure -
ı egı. yor u. eli 'beni y ksa . eneı. ~~ cek olan bu seyahatte kürekçiler tak .. 

Bu hafta üç gece Gönüle yemeğe git- Ablam başını salladı: Sanki 0 söz, 0 garib cümle: n: yorlar. · . 0 . dileruneyı ırtı- riben 1200 mil katedeceklerdir. Yuka-
tik. - İnsan .. Sev~ ~bi .fed~kar olursa... «~.vle~eyd~ mes'ud ~lur~~!·:• kap etmedim demıştır. . ·rıdaki kroki tak.ib edilecek yolları gös-

Ablam her zamandan daha ne~'eli Her şey mümkundur, :imkfuısız bir şey Hukmu sanki odanın bır koşesınde . Suçlunun oldukça m1;lltazam hır şe- tennektedir. 
görünüyor, ama dikkat ediyorum, Mı.ız- kalmaz... pusu kurmuştu, sanki ilk fırsatta gene kıl~e konuş~sında:1'. ha:- ve. tavrından Genç sporculara muvaffaki.yet te -
1umla yalnız baı:başa kalmaktan çeki- Ve tuhaf bir sesle ila"ve ettı'· kulaklara hücum edecekti eskıden hakikaten ıyı hır aıleye men- . d . , ·~ . ld v bir h d- t .. w .. 1 mennı e enz. 
niyor. O da abiam1 aramıyor, yalnız - Berna evlendiğinizi duyunca bü- ~öylüyor, söylüyordu .. yaz eğlence- sup 0 ugu, .. a a~ uş .~gu ~ a.şılı- ---------
kalmak için fırsat gözlemiyor, fırsat yük bir inkisarı hayale uğramıştır her lennd~n, kış oyunlarından, gece so:Iı- yordu. K~ndi ~adesıne gore, aı.les~ • Ali Çetinkaya Ankarada 
bulunca istifade etmiyor. Bu hoşuma halde... · betlennden, babamın anlattığı fıkralar- den, de, ~ıms7s_ı kahn~tır. Arif ,!I~k- V kili 

·d· d w . . . dan bahsediyordu· metın dilencilik yaptıgı, fakat hakım Ankara, 30 (Hususi) - Nafıa e 
gı ıyor ogrusu... Ben çatıldun, sesım hafiften tıtre- Bı'lmezs·nı· b. b .. 

1 
huzurunda. btmu itirafı 011 ,., 1 .., 1.,,a ye Ali Çetinkaya İstanbuldan geldi, vekalet 

Ama buna rag
wmen abl h. . di· - 1 z a am ne guze şey- . ı:ı~ ~ .... u -, ,amtn ıssıya- . .. w• . . diremediw• anla 11 ....... ...+ll' erkanı tarafından karşılandı. 

tını inceliyorum ve hissctt:kJerim h~- - Olmıyacak şeyler düşünüyorsun ler anlatırdı, oy~e degıl mı Sevım? ,. . gı . ş J.U~~ • 

şuma gitmiyor. Gönül... Nişanlandığımızı sö ledi vimiz Cevab beklemıyordu artık, söylüyor, Hak.un ~eşıd, d~a son~da Fuat Bulca An karada 
.. . . . Y g söylüyordu Gece yansı, karanlık b' suçlunun bır hafta muddetle beledıye A 

Bir sefer, bir pot kırdı ve canımı ::;ı- zaman oyle sevmeli, öyle sevindi ki... lda k k. b' h l t ;· ır hizmetinde çalıştırılmasına karar ver - Ankara, 30 (Hususı) - Hava Kurum.Q 
kacak laf bul~_u. Beni tebrik edişinde samimi olduğunu ~~ an b'; ~~~k ır'bi a~:!: .ırkerek miştir. Suçlu mahkemeden çıkınca hız- Baş~anı Fuad Bulca bu akşam Bursadan 

Bernadan soz açılmış<t Doktoru ge- derhal anladim. 
1 

ç d kç gı ' an, nefes lı hızlı kapıaltma d gru" •• •• •• tü. geldi. Kurum erkanı tarafından karşı-
• . . . .. . ,. a ma an onuşuyordu... o yurumuş r. landı. 

ne ~akacıkta o,urmasını ve bır ıkı ay - Oyleyse ısabet . .. Malum ya has- Annem zavallı annem de nihayet 
hiç Istanbula inmemesinı tavsiye etmiş, talar fazl~ ~ayal ~urarlar ... Maa:nafih Gönülün 

1

i.Jndadına yetişti. o da niha- Kaymakamlar arasında 
o da kalkıp gitti. evlenseydınız mes ud olurdun... yet daldığı hülyadan silkindi, kızının Ankara, 30 (Hususi) - Dahiliye 

Ablam gülerek dedi ki: Söyledi ve pot kırdığını kavradı. halini görerek uyandı... Vekaleti kaymakamlar arasında bazı 
- Ne dersin Mazlum, Sevim Berıı~ya Kavrar kavtamaz da, şurdan hurdan, (Arkası var) değişiklikler yapmaktadır. 

Silolar 
Ankara, 30 (Hususi) - Ziraat Vek~letl 

mevcud siloların 100 bin tona çıkarılma
sı için tetkikler yapmaktadt 
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Talat Paşanın 
son günleri 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum Bum 
Yazan : Arif Cemil 

Tayliryan kaçarken arkasından koşanlar tarafından Çeviren : Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 
gaka/andı. On, onbeş kişi üzerine hücum ederek sille Ben lokantada otu,urken karşı masalardan birinden 
tokat ile onu kaldırım üzerinde sürük/emeğe başladılar , 

- Tutunuz, katil kaçıyor ••• Yaka!•-/ dil ve sendeliyerek o tarafa doğru iler- bir ses geldi: " Emdenin seyir zabiti Lauterbah 
yınız herifi diye bağrışarak TayUrya- ledi. Almanyaya do·· nmeg"" e 1 ' 
nın arkasından koştular. Her ne kadar Vak'a mahalline geldiği zaman dur- Ça IŞIYOlIDUŞ • 
katil can havlile var kuvvetini tabana du, daha ziyade ilerlemeğe cesaret ede- Gözlerimi c:J ava» denizinden ayırıp 
vererek kovalıyanların ellerinden kur- medL Çünkü yerde yRtan naşın Talat muhatabıma çevirdiğım zaman herifin 
tulmağa çalışdıysa da buna muvaffa~ Paşa olduğunu derhal anlamıştı. Her cebinden İsveç mamUlatı bir kibrit ku
oıamadı. Takib edenler tarafından ya- ne kadar cesedin üzeri örtülü ise de tusu çıkarmakta olduğunu gördüm. 
kalandı. On, on Leş kişi üzerine hücum dizlerinden aşağısı örtünün dışında Holandalı kibrit kutusunun kapağı 
ederek sille, tokat ve tekme vurarak ttalınıştı. Pantalonunun bir kısmı \'e üzerindeki isveççe yazıyı parmağile i
onu gene kaldırım üzerine sürükledi- potinleri görünüyordu. O pantalonun §aret ederek: 
ler. Her yumruk vuran ona bir küfür ve potinlerin Talat Paşaya ait olduğu- - Bunu bana lı1tfen tercüme eder 
savuruyordu. Kimisi: r.u anlamakta güçlük çekm~di. misiniz? diye sordu. 

- Edebsiz herif, Berlin sokaklarını Bahaettin Şakir ölüye doğru yaklaş- Derin bir oh! çektim. Vakı.a isveççeyi 
dağ başı mı sandın da güpegündüz, t.ı. Polisler mani olmak fstediler. O, bu- su gibi bilmezdim ama öyle ufak tefek 
herkesin gözleri önünde adam öldür;i- nun farkında değildi. Bir Alınan po tercümeleri pekala yapabilirdim. Bina-
yorsun? diyor, k:mis~ ise: ~islere işaret etti: enaleyh her kelimeyi birer birer ingi-

- Al benden de sana bir sopa myc - Bırakınız gidip baksın' dedi. lizceye tercüme ettim. Herif tasvibkar 
bağırarak ~lindek~ bastonun sapını Bahaeddin Şakir titri.yen ellerile ör- bir eda ile başını salladı ve bana teşek-
Tayliryanın kafasına indiriyordu. :üyü kaldırdı ve baktı. Evet, yatan ö- kür etti. Hiç şüphe yok ki ımtihanı mu-

Katil Tayliryan, bu hücumlardan lü, Talat Paşa idi. Kafasının arkasın - vaffakiyetle atlatrmşt1m. Çünkü Holan
kurtulmak için yarım yamalak bildiği daı:r giren bir kurşun beynini deldikten dalı artık bir daha yanıma uğramadı 
Almancasile: sonra yüz tarafından ~ıkıp gitmişti. ve beni rahat bıraktı. 

- Size ne? O yabancı, ben yabancı, Osmanlı devletinin sadaret mevkiini Yalnız bu vak'a benim için bir ders 

siz Alman! diye söz anlatmağa çallşı- işgal etmiş olan Talat Paşa, yaraların- Joelmmuedşteun. Tevevveelkkı.eki~ kaetarleardu?,şiru··nsözdesmöye: Hatta lskoçyalı bir aralık: cAcaba Lc:ıu.te. rbah denilen bu adam hakikatn bu 
yordu. Halbuki katilin bir yabancı ol- dan akan kanlar içinde ölü olarak yüzü 
duğu anlaşılınca üzerine hücum ederı koyun Berlin sokaklar::.nda yatıyordu! mişler. Zaten bunun için değil midir ki vapurda mı? :t eli ye benden sordu 
Alınanlar daha ziyade köpürüyorlar Bahaeddin Şakir canı kadar sevdiği Allah insanlara bir ağız, lakin iki kulak hakikaten bu vapurda mı? diye benden na girerken yolcular arasındaki mübaı 
ve: Talat Paşanın ölüsünü tekrat' örttü ve ihsan etmiştir. Badema daha ih- sormuştu. hase tavsadı ve ben de b iraz nefes ala· 

- Bak, hem de yabancı imiş! Hain soğukkanlılığını muhafazaya çalışarak 1.iyatlı davranmıya karar verdim. Ve Felemenk vapuru limandan çıktık- bildim. 
herif, git vahşiliğinı kendi memleketin- yavaş yava~ doğruldu. Biraz evvel po- bu gibi işlerde ihtiyatsızlıkla ağızdan tan 5~.nra gemide büyük bir mübahase «Dongalla» da ancak birkaç saat kal· 
de göster, Berlin ~:okaklarınm huzur ve lislere işaret eden Alınan şimdi ona k_açı~~an .. bir tek kelimeni,:ı bile tela.fi- v~ ~~aka.~adır b~şladı. Het'kes kendi dık. Sonra yeniden cSelebes• sahilim 
rahatını ne hakla ihlale kalkıyorsun! yaklaşarak elini uzattı ve: sı mumkun olınıyacak felaketler doğu- goruşune gore benım maceralarımı talı- dogru-lduk K d • dık 

b·ı -· · · d h 1 d lil d ' H ' dli k · · vik ve « urn ang• a ugra Diyerek daha ziyade üzerine hücum - Çok feci, çok acıklı bir hadise! O ra ı ecegını hır kere a a an a ım. e ıyor, ın as en JSyana teş Burada da pek az kaldık Sel be i1 
ediyorlardı • kadar şaşkınım ki ne söyliyeceğimi bi- «Java» denizini geçtikten sonra uğ- etmek için benim bile hatır ve hayalim- ve c e S• 

Cinayet fiilinin işlenmesi ile polisle- lemiyorum. Arzı taziyet ederim, dok- radığımız ilk iskele cSelebes> adalan- den geçmemiş olan binbir şeytanetim- şimali şarkisinde ıssız bir liman °1~ 
rin yetişmesi arasında geçen bir daki- tor, dedi. (Arkası var) mn idare merkezi olan cMakassar:. li- den bahseyliyordu. Aman yarabbi! Me- «Mendao» ya vardık. Vapurumuz cMeı 
kalık müddet zarfında katil o derece T ""''' ·····-.. ·~-··'"" '~ · .. --.... -..... ~.m~ .... m- •··~-, manı oldu. Vapur limana girer girmez ğer ben neler yapmışım.?... H erifleri dao» da tamam iki gün kalacaktı. Be~ 
pataklanmıştı ki artık ayakta bile dur- Bir Doktorun bir sürü ziyaretci gemiye üşüştü. Ben dinledikçe sırtımda soğuk ürpermeler ve arkadaşım c:Sohenberg• vapurdaı 
mag-a mecali kalınanııc:tı. Agy zından, bur karada tanınmak tehlikesine daha az hissediyordum. O kadar ki biraz kendi- orada ayrılmayı kurmm:tuk ama tam 
nundan ve başından baston darbelerin- Günlük Cuma maruz kalacağımı düşünerek şehre çık- me gelınek için garsonu çağırıp veni- ve kaderimiz buna mü:ade etmedi 
den dolayı hasıl olan yaralardan müte- Notlarından (*) tım ve otellerden birisinin lokantası- den bir «viski ve soda> ısrnarlamıya 
madiyen kan akıyordu. Polisler onu a- ___________ ....;....;;.. ___ 1 na giderek Iaalettayin bir masaya otur- mecbur oldum ... 
lıp en yakın karakola kadar sürükledi- Diş çürüklerinin sebepleri dum. Canım bira içmek istiyordu. La- «Makassar»- dan sonra uğrıyacağımız 

Biz o:Mendao• da bizi c:Filipin• e gö. 
türebilecek yerli bir kayık bulabilece
ğimizi ümid etmiştik. ler ve derhal lazım gelen tedbirleri al- Ve hastalıklarla olan kin İsveçlilerin kuvvetli içkilere ınef- iskele «Borneo» daki cDongalla· is-

mağa başladılar. Katil yakalanınca ta- tun olduklarını bildiğimden bir «Viski minde küçük bir limandı. Vapur !ima- (Arkası var) 
bil~~mş~k~~ıp~m~~~ ~na~be~ri ilew~·~~~d~ =============================~ 

o gün Tayliryanın yediğ!. dayak, ağ- ııı Masamda «Viski» mi yuvarlamakla Yüksek' Ziraat 
zmdan burnundan akan kanlarm Ta - D~ çürümesi sebeblerinde cinsiyetin da- meşgulken «Makassar» da yerleşmiş 
lat Paşa faciasının müretteplerinden hl dahli ve tesiri çoktur. Kadınların dlş- birkaç Alman lokantaya girdiler ve 
\'e katilinden alınmış ve alınacak ye - leri erkeklerden daha fazla ve evvel çü- yanı başımdaki masalardan bir!ne otur-

gane intikam olacağı o esnada acaba ~ür. Kadınlar gebe olduğu 2aman çocuğa dular. Bunların arasmda gemileri li-
kimin hatırına gelirdi? 1§.zım olan kireci kemiklerinden ve diş- manda sıkışıp kalmış olan birkaç Al-* !erinden alacaktır. Daimi bir surette man bahriyelisi de vardı. 

Doktor Nazım ve Bahaeddin Şakir, kalsyum kaybedeceğinden jiş:erinin çil· Bu havlar aralarında konu~urlarken 
p rümeslne sebeb olur. J ~ 

hala yazıhanede Talat aşayı bekli - İkinci sebebi de gebelerin tükrüklerinln mübahase arasında ismimin geçmekte 
yorlardı. Paşadan hiç bir ses çıkmayın- hanuzt olmasıdır. Ha.mızı bir ağızda ise olduğunu farkeder etmez derhal kulak 
ı.:a Bahaeddin Şakir yazıhaı:ıeden çıkıp dişler çabuk çürür. Kadınların Met za- kabarttım. Bunlardan birisi: 

Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı kalem eşya ka
palı zarf usulile, eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 4/10/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Yüksek Ens
titü Rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 6555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 
4 - Teklif mektublarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulunmalan. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

gitmek istedi. Tam bu esnada kapı ça- manlannda ağızlarının hamızl olması _ cEmden» in seyir zabiti Lauter-
lmdı. Arada sırada yazıhaneye uğn - dişlerinin çürümesine sebeb olur. hah Almanyaya dönmeğe çalışıyor-

. Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c3346> c6139. 

yan Türk arkadaşlardan birisi içeriye Yaş meselesi: Gençlerde ihtiyarlara na- muş! 
zaran çürük daha fazla olur, sebebi de -

girdi, telaş içinde: gençlerin dişinde uzvt maddeler çoktur. Diyordu. Diğerleri, hep bir ağızdan 
- Paşa yazıhanede mi? diye sordu. Dl§ çürüklerinin umum! hastalıklarla birer: 
Doktor Nazım ona: münasebeti: Umumt hastalıklar dolayı. _ Ya! çektiler: Beriki etrafına bir 

H b g .. g- d b slle zayıf düşen vticud mukavemetsiz ka-- ayır, u un u rama .. ceva mı göz gezdirdi ve beni görünce sesini al-
lır. Bunun neticesi olarak dl~leı'in çürü-

verdi. mesine sebeb olur. çaltarak arkadaşlarına izahat vermeğe 
Yeni gelen zat endişeli bir tavır ta - Bu hastalıkların başlıcaları: başladı. Yalnız biraz kulak kabartınca 

kınarak: Mide, karaciğer, şeker, kan, aınır, akcl- ne söylediklerini pekala işitebiliyor-
- Haberiniz var mı? decii. Şimdi ğer, böbrek, gebelik, kızıl, kızaınık, çı~ek, dum. Bakınız herif ne diyordu: 

H d b k - .., · d romatizma, verem, frengi gibl hastaJık-ar en erg so agınaan geçıyor um. - Haydi çocuklar! Hep birlikte şu lar aynı zamanda ağız ve dişler üzerine 
Kaldırım üzerinde bir kalabalık gör - tesir ederek onların harablyetin& sebeb Felemenk vapuruna gidip bir bakalım. 
düm. Polisl.er etrafı kuşatm1ş·ardı. Me- olur. Belki kaptan Lauterbah'ı buluruz da 
!"ak ettim, ne var diye sordum. Benim ı--<-·>_B_n-no_t_ıa_n_k_n_J_p_•_a_lda_JmD __ ,-,.-b-•-,.1 «Emden» in akınlarını, Singapur isya-
gibi kalabalığa sokulmak istiyen bir bir albüme yapJ.ttmp k0Uebl70n JaJll1llL nının içyüzünü kendi ağzından dinle-
a<lam: Galiba bir Türkü vurmuşlar, ce- 8ıkın&ı •amanınızcla ini notlar •ır ıloll&oı riz ... 

di k ld .. . d t cnıı tmdadmu:a ye~ebb. 5e a ırım uzerm e ya ıyormuş, ce- ._ ...... ____ ....... _...,.. ______ ...,: Hüsnüniyet sahibi olduklarında şüp-
vabını verdi. cBir Türk vuruımuş• sö- r -, he etmemekle beraber projelerinde mu 
zünü işitince aklıma bin türlü fena fi- NiJbelcl vaffak olurlarsa beni mahvedeceklerin-
kirler geldi. Onun için hemen kalaba- de gene şüphe etımediğim bu düşünce-
lıktan ayrılarak koşa koşa buraya gel- Eczaneler siz vatandaşlar hep birlikte lokantadan 
dim. Sizden şimdi Talat paşanın bugün Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun - çıkarak gemide beni aramıya gittiler. 
yazıhaneye uğramadığını haber alınca !ardır: Onlar gittiler ama beni de bir düşün-
dizlerim.in bağı çözüldü. İstanbul cihetindekiler : cedir aldı. Acaba bu adam benim ge

Aksarayda: (Ziya Nurll. Alemdarda: 
Gelen zat bunu söyledikten sonra bir (Eşref Neş'et). B~yazıtta: (Haydar) . mide olduğumu hakikaten biliyor muy-

sandalyenin üzerine yığılıp kaldı. Al - samatyada: (TeofUos). Eminönünde: du? Bu bana pek mümkün görünmü-
nında hasıl olan ter tanelerini silmeğe (Salih Necatı). Eyüpte: (ArU Beşir). Fe- yordu ama kendi kulaklarımla işitmiş 
başladı. nerde: (Hüsamettını. Şehremininde: olduğum sözler de meydandaydı. 
Arkadaşlar cinayetten haberdar ol - <Nazım>· Şehzad~başında: (A. Halli)· Bunun içiın. vapurun. vakti hareke-

Karagümrükte: (Kemal) . Küçükpazar • 
mamakla beraber hepsi, hatırlarına ge- da: (Hulusi). Ba!ı:ırköyünde: <Merkez). tinin son dakikasına kadar dışarıda kal-
len şüphenin tesiri altında titrediler. Beyoğlu cihetinllr.kiler'. dun ve gemi tamam lima.ndan ayrıla-
Yerde yatan ölünün Talat Paşa oldu- İstikHil cadde.sinde: (Galatasaray). cağı dakikada kendimi merdıvene zor 
ğnnu akıllarına getirmek istemedikleri Tünelbaşında: CMatkovlçL Galatada: attım. 

(İki yol). Fındıklıda: (Mustafa Nall). 
halde gene gayri ihtiyı:ı.t'i düşünceleri o Cumhuriyet caddesinde: lKürkçiyan). Lokantada arkadaşlarına bent arıya-
noktaya gidip saplanıyordu. Kalyoncuda: (Zafiropulos). Flruzağada: cağını söyliyen Alınan kaptanı hakika-

Nihayet doktor Bahaeddin Şakir da- (Ertuğrul). Şi§lide: (Asım). Be~lkta§ta: ten gemiye gelmiş ve vapuru yukarı-
yanamadı. Şapkasını giyince kapıdan (Ali Rıza)· dan aşağıya aramış. Bunu hem «Sohen- . 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: b d h d ı· k lı M k 
dı!')arıya fırladı. Hızlı 'ldımlarla Har -

1 
· · erg» en em e s oçya " a - Usküdarda: Cittihad). Sarıyerde: CA-

'denberg sokağına doğru yürüdü. So -ı saf). Kadıköyünde: <Sıhhat). (Rıfat). Pherson» dan öğrendim. Hatta İskoç-
kağın köşesine gelince havvanat hah - Büyükadada: (Şinasi Rıza) . Heybellada.- yalı bir aralık: 
çesi istikametinde baktı. kalabalığı gör-' da: <Tanaş> . - Acaba Lauterbah denilen bu adam 

1 

Beherinin fiatı Yeklln tutarı 
Cinsi Adet Kuru~ Lira 

Yorgan çarşafı 1200 380 4560 
Yatak ) 1200 215 2580 
Yastık yüzü 1200 75 900 
Yatak ) 225 80 180 
Yüz havlusu 100 60 60 
Bornuz 60 550 275 

8555 

Tekııik okulu giriş imtihanı 
Tekna( okulu müdürlüğünden : 

Giriş imtihanı 4/Teşrinievvel/937 Pa-.:artesi günü Üniversite Fen Fakültesi 
lltonferans salonunda yapılacaktır. Kavd'llunanların fotoğraflı karnelerile o gün 
"",Qat 8,30 da Fen Fakültesi bahçesinde b·ılunmaları ve riayete mecbur oldukları 
;ntihan talimatını öğrenmek için her gü '1 mektebe müracaatları ilan olunur. 

(6456) 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden 
4000 aded Ankara Telefon rehberi bastırılmak üzeredir. Memleket iç ve dışı

na tevzi olunacak bu rehberin iş adamları ve ticarethaneler için kuvvetli bir 
propaganda vasıtası olacağını izahtan müstağni görürüm. 
İlan şeraiti İstanbul Telefon rehberinin aynıdır. Kayıd muamelesi ve ü.ahat 

almak için Müdüriyet Abonman Dairesine bizzat veya (02) N o. roya telefon 
edilmek suretile müracaat lazımdır. Rehber kısa bir zamanda tab'a verileceği 
için isti.!al buyurulmasını rica ederim. Müdüriyet 

...... ----~~~~------~~~----~----~------------~-------
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz okulları için lüzumlu olan 200 adet tulum ve 600 adet spor 
lastik ayakkabı açık eksiltmeye konm~tur. 

2 - Muhammen bedel 2650 iki bin altı yüz elli ve muvakkat teminat 198,90 

liradır. 
3 - İhale Yüksek Enstitü binasında toplanan komisyon tarafından 18/10/937 

tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de yapılacağından taliplerin hazır bu
lunmaları. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
Müdü'rlüğüne müracaatları ilan olunur. c3582, c6544• 
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KUNDURASI T(MiN (D<t.>! 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

o ·RiP - NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ ve DiŞ ağrlları • ARTRiTIZM 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 
·p . -. 

ADEMi i KTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 Hormobin 

> Galata İstanbul 

~·ÇOK DiKKAT 
FEMiL adet bezleri .. 
yeriae başka marka verirlerse almayınız. Çünkn FEMtL kanı emici ve 

Fraıısanın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen saf ve şeb
nem gibi taze erimemiş balmu
mu ile yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kafidir. 
Parföm lerin istihsal edildiği bu 
havalinin kadınları, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası
nı keşif ve bunun yerini tutaca~ 
başka bir maddenin mevcud ol
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafından tak· 
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin> tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, gece 
yatmazdan evvel cildinize tat
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesameler de zail olur. İhtiyar
lık çizgileri silinir ve altındaki 
yeni cildiniz tazeliğ! ve yumu
şaklığı ile meydana çıkar. Yüzü
nüzün açık ve beyaz cildin güzel
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
memesi için cSir a Septin> i 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 

lazımdır. Yalnız Paris Aseptin 
laboratuvarları bu calibi dikkat 
ve şayanı hayret cSir Aseptin .. i 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par
fümörünüzden cSir Aseptin> i 
musirren isteyiniz. 

Kayıp Belge 
Zogra.fyon lisesinden aldığım bir belge 

kaybolmuştur. Yenlslnl alacağımdan eski -
sinin hükmü kalmamıştır. 943. 

Yani Apostolide~ --··--· . ....... . __ _.... .............. ......... ~ 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
l kinci •ahile 250 >> 
O çüncü •ah ile 200 » 
Dördüncü •ahiİe 100 » 
iç •ahileler 60 >l 
Son •alıile 40 » 

.... 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlı:.ca m ikdarda ilan yapbracak -
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is• 
tüade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş edilıı:ıiştir. 

muhataza edici beyaz ve kırmızı iki cins hususi pamuktan yapıldığı ı 
için ~~ynelmilel kadınlar Cemiyetinin hercihetçe takdirini kazanmıştır. 
Daima FEMIL ve beğlarını isteyiniz ve kullanınız. Kutusu eczanelerde J 

65 kuruştur. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil• 
melidir: 

lllncuık Koılektlf Şl.rketı. 
Kahramanzade llın 
Ankara caddesi 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

MASONLUK NEDİR ? Dilnya<laki bu gizli 
teşekknlün içyUzünü 

t ·r vesikalarla öğreneceksiniz. ~O ku~ Öğretmen Fuad Gtı.cüyener'in: 

Kayıp : Çorlu Şücaaddin ilk okulundan 
aldığım ((29311 numara.lı diplomamı kaybet -
tiğimden yenisini alacağım. Eskisinin hük -
mü yoktur. 

Hüseyin kızı Kevser Gülen ............................. --·--·----................ .._.._. 

Son Poıta Matbaaıı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

S. Ragıp EMEÇ 
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HASAN TIRNAK CiLASI 
TUrkiyenin en mükemmel cila.landır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 
1, 2, 3, 4, 5 renkte ve mandarin nevi fırçasile şişesi 

küçük 10 ~ kuruş, büyük 20 kuruştur. 
iter yerde Basan ismini ve markasını isteyiniz. 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde üç defa 

niçin fırçalamak lazımdır? 

Çünkü bir defa dişler haricden alınan mikroblara 
karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki "Salya,, 
denilen mayide milyonlarca mikrob doludur. 

Salyada bulunan Lüab 
dişlerin en birinci düşma

nıdır; dişlere yapışarak 

yosun peyda eder. Mine

leri aşındırır, yavaş yava§ 

dişleri ve kökleri çürütür. 

diş etlerinde iltihablar 
peyda olur. Dişlere yapı· 

şan yemek artıkları ve 
ecnebi maddeler de temiz .. 
lenmezse birer mikrob yu
vası haline gelir. Eğer di§ .. 

ler muntazaman ve günde 
en az 3 kere 4Radyolin• 
le fırçalanmadığı takdirde 
çok çabuk mahvolmağa 

mahkUındur, 

r ile B-A.J? !Q !:!te~nra ' 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

11/11 ............................................. . 

Asri kadın güzelliği 
Ruju 

Pudr••• 

Kremi 

Alhğı 
/ 

Briyantini 

Esansı 

VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS 
VENÜS Kc1onyası 

90 derece 
Asri kadın güzelliğinin tılısımı oldu. 

BUt!ln şık ve kibar familyalar 
şimdi onu kullanıyorlar. 

Nureddin Evll~azade. l•tenbul 


