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Her gün 
Doktorlar, derken 
Avukatlar ve 
Nihayet digerleri ... 

- Yum: Muhittin Bircen 
(BtJltG.rafı 1 inci sayfada) 

' 

şun, fikir hürriyetini yalnız doktorluğu 
devletleştirmeğe taraftar olanlara mah
sus bir imt•yaz olarak telakki edenlerden 
değildir ve benim de bu fikirde olmayı
şıını ayni prensipin zaruri bir neUcesi 
şeklinde telakki ederek aşağıdaki izahatı 
vermemi bir vatanda§lll tabii hakkı ola
rak tanır. 

* Eğer, doktorluğun devletleştirilmesi 
fikrini, doktorlardan canı yanmış küçük 
bir insan tarafından mahalle kahvesinde 
söylenirken duymuş olsaydım, güler ve 
geçer, giderdim. Bu gülüşün içinde bü
tün bir felsefe gizlendiğini, meslekdaşım 
pekala anlar: İçtimai hayatta bir takım 
hadiseler vardır ki bunlar büyük bir da
vanın küçük bir parçasıdır ve bu hldi
seler üzerinde basit şekilde düşünen i"l
sanlar, gayet çabuk ve kolay bir takım 
neticelere varırlar. Böyle bir neticey~ 
mahalle kahvesinde, rüşdiye mezunu Bay 
Ahmed kolayca varacak olursa hiç hay
ret edilmez. Fakat, bu fikri, ötedenberi 
sistemli düşünen ve memlekette sistemli 
düşünmenin kuvvetli taraftarlığını yap
mış olan ve kafasında dört tarafı munta
zam bir çerçeveye alınmış bir sistem ta
pyan bir muharrir ortaya atarsa o za
man, bu toprak üstünde daha yaşanacak 
günleri ve kendinden sonra yaşıyacak 
insanları bulunan bir fikir adamı sıfatile 
bu defa gülüp geçemeyiz. Çijnkü do~tor
h.ığu devletleştirmek fikri, muayyen bir 
sisteme göre düşünen bir kafadan çık-

SON POSTA 

Resimli Makale: IC Erkekte güzellik .. X 

Meziyeti ve esprisi olan bir erkek çirkin sayılmaz, hatta 
çirkin olsa da çirkinliği görülmez. 

Erkekte meziyet ve espri, kadında yüz ve vücut güzel
liği.ne benzer, her şeyden evvel görünür. 

( soz 
Tek başına 62 taggareı• 
Düşilren taggarecl 

ARA S O N 'D A ) 
HERGüN BiR FIKRA . * l 

Hangisi del 1 ? 
Bit' doktor, meşhur ;.amancı Bat

mk'ı bir akşam yemeğine çağınn'l§tı: 

'l metre uzunluğunda 
Mea,ud bir yılan 

- Sizin için kaçırılmıyacak bir fır
ıat, demişti. Masada dört ki~ olaca· 
ğız .. Siz, ben, bir Amerikalı ve bir de 
deli. Amerikalıyı yeni tanıdım. Bir 
deli tle birlikte yemek yemek istedi
ğini ıöyledi. Ben de hatırını kırama
dım. Hastanedeki delilerden birinıi çı
karıp evime getireceğim. 

Ak§am doktorun evinde dön kişi Amerikada Minnesota hayvanat ba1\ mıştır ve bu fikir muayyen bir sistemin 
de bir parçasıdır. O zaman, bu fikir kar
ıısında derhal dikkatimiz harekete gelir Alınanyanın en meşhur tayyarecisi 
ve bakarız: Acaba bunun arkasından ne General Emest Udet geçenlerde sergi.-

bi?'likte yemek yemişlerdi. Deli ye- çesinin Blondi isimli 7 metre uzunlu -
mekte hiç konuşmamıştı. Yemek bit- ğunda ve gayet kuvvetli meşhur bir 
tikten tonra Amerikalı doktoru biT yılanı vardır. Bu yılanı 15 kişi güçlük
kenara çekti: le zaptetmektedir. 14 kilo tavşan etin-gelecek? r n \ yi gezmek üzere Pariıe gelıniştir. Bu 

1-3 'E \~',r"'* '-j tayyareci umumi harbte tek başına 62 

Doktorluğun 'ddvletleştirilmesi fikri Fransız tayyaresi d~ünnüştü. 41 ya -
arkasından gelecek olan onun kadar mü- şında bulunan tayyar~ iki defa da pa 
h. ·ık l. .. tr...+.. t akul - - raşütle tayyareden yere atlamak mec -

- Doktor, dedi, dostunuz romancı den mürekkep öğle ve akşam yemek -
sempatik bir adam, fakat hiç konU§- leri de makinede kıyıldıktan ve top şek 
muyor, deli de amma çal çene imiş, linde yuğrulduktan sonra, büyük bir 
bütün yemek müddetince konU§tıı. tahta kürekle ağzına tıkılmak sureti .. ım ve ı ~ ... gaye m gorunen . . . . 

fikir avukatlıktır. Bunları da devletl"c- bu.rıyetınde kalınıştı. Bır keresınde de •·--------------• le verilmektedir. 
~ Tranganyika'da · di • · vak·t b" 

tirmek içi:c. acıklı bir edebiyat yaparak yere ın gı 1 
' ll" Bisikletle otomobil 

kalbleri sızlatmak hem kabil, hem de ko- gergedan'm hücumuna maruz kalmış 
laydır: cMüddet ile müddaaaleyhi birbir- ve ölümle burun buruna gelmişti. 

Arasında bir icat Çektigi her resme 450 lira 
alan /otograf çı 

lerine düşürüp bunların arasında ceble
rini doldurmaktan başka bir şey düşün
miyen bu avukatlar ... , diye başladık mı 
bunların da nihayet devletleştirilmesi 
neticesine pek kolay varabiliriz. Nitekim, 
vaktile Bulgaristam kana boyayan İs
tanbuliski de böyle düşünmüş, ayni ede-
biyatla yola çıkıp doktoru da, avukatı da 
devletleştirmişti. Fakat. zanneder misi
niz ki, bu iki münevver zümre, doktor-
larla avukatlar, devleUeştirildikten sonra 
boş otururlar? Onlar da ötekilerin dev
letleştirilmesini isterler. Mesela, cşu tür-
lü türlü dalaverelerle ceblerini milyon
larla dolduran müteahbidler •.. > diye tut
turup bir edebiyat bombardımanına gi-

ri~tik mi, nihayet bunları da devleUeşti
ririz. Arkadan öteki, daha arkadan beri
ki, bütün bunlar devletleşir ..• 

Bütün bu devletleştirme hareketinin 
sonu, Türkiyenin bütün iktısadi ve içti-
mai hareketini muazzam bir bürokrasi 
çerçevesinin içine alacak ve ilerlemek 
için servet biriktirmeğe, yürümeği hız
landırmak için teşebbüs enerjisine muh
taç olan bir memlekette, bütün faaliyet
leri felce uğratacaktır. 

* 
Dediğim gibi, eğer bu tarıda fikirler 

sistemsiz kafalardan rasgele doğup geç
mış şeyler olsaydı, aldırmıyabilirdik. Fa
kat, muayyen bir sistem içinde düşünen 
1 ir muharrinn kaleminden çıktığı zaman, 

· memlekette kendisinin de küçük bir 
hakkı bulunduğunu bilen bir vatandaş 
sıfatile fikrimizi söylemeğe mecbur olduk. 

Meslekdaşım ne demek istediğimi çok 
iyi anlar. Bunun için, beni kabahatlı çı-
karmıya çalışmak için, bu nevi fikirlerin 
serbestçe söylcnebileceğinden ve dünya-
n1n her tarafında da söylenmekte oldu
ğundan bJ.hsederek uzun uzadıya deliller 
göstermesine ve bilhassa Amerikada da 
bunların düşünüldüğünü zikretmesine 
liizum yoktur. Ke:ndisi kadar olma~ lfüe 
Amerikayı ben de biraz tanının; bilirim 
ki Amerikada bir zamandanberi bir sa-

Viyanada bir haftadır sokaklarda ga 
fon komünizmi vardır. Roozwelt'i tutan- rib bir otomobil dolaşmaktadır. Cüce 
lar arasında bulunan ve ekseriyetini son bir otomobil manzarası ile sokaklarda 
buhranda iflas etmiJ Yahudilerle san'at otomobillerin tekerlekleri arasında yu
ve edebiyat ileminin cyumuşak elli ame- varlarup giden bu otomobilin ne oldu
leleri> ara.ondan toplıyan bu zümre, sa- ğunu içine binerseniz anlarsınız. 
Jonlarda oturup dünyaya yeni bir nizam Dışarıdan adeta otomobil manza -
vermek istiyen dedikodularla vakit geçi- rası veren bu nakil vasıtası hakikatte 
rirler. Bunların büyük bir kısmı da, ilk. bir bisiklet azmanıdır. Bisiklet terti -
fırsatta. yeniden zengin olmaya ve o za- batı ile hazırlanmış olup hareket ettir
man doktorluğu da, sermayeyi de dev- mek için adale kuvetine ihtiyaç var -
letleştirmek fikirlerini şiddetle reddet- dır. Ve ayak ile müteharrik olan bu 
meğe ııamzed madrabazlardır. Ben bu bisiklet azmanı saatte 30 kilometre ka
unsuru dünyanın her tarabnda gördüm.. dar katetmektedir. 
Bunların yaptıkları sonu gelmez ve dip- Bir mühendisin dü.şünerek meydana 
~iz dedikoduyu, dünyanın yürüyen bir çıkardığı bu adale otomobili pek ya -
fikri diye telakki etmek gürültülerinden kında meşhur olacak ve bütün dünya-
uzaktır. yı muhakkak surette istila edecektir. * Bunun sebebi gayet basittir. 

Ben K ınali t" Bisiklet fiatına olan bu otomobilde, 
« e s ım,, cHalk Fırkasının muntazam bir oturma yeri ve rahatça 

programı devletçilik e~sı üzerine kurul- · d 1 · imk~ d B w t d k.l b pe a çevırrne anı var ır. acaam 
muş ur> eme e u meselede ileri git- k t" ld k · t d" • · · k d -=> . ld ,.. uvve ı o u ça ıs e ıgınız a ar me-
mış 0_ U5umuzu gizlemeyiz. Kemalizm safe katetmek işden bile değildir 
r.~ sa~~. ve ne_ solda dogmatizm yapan Bundan başka bu otomobil bi~iklet 
bır müfrıtler sıstemi değildir. o günün g"b' tehlik ı· d' d w · ıd· o·· . . . . . ' ı ı e ı e egı ır. uşm.esı, yu-
re:ıııtel.erı lizerıne k~rulmu_ş bir dina- varlanması. tekerlek vidalarının gev -
~~ ifade eder. Hıç değilse onu ben şemesi nihayet pedallarının sıkışması 
~~ı: a~ı:~orum. Sağ veya sol müfrit- yoktur. Rahat rahat ayak çevrileceğin
. erın~n ıkı~ı d~ ~e:no~rasiyi kendilennin den durmadan dört, beş saat ayak çe -
temsıl ettıklermı ıddıa ederler. Halbuki virmek kolay bir işdir. 
ikisi de yalandır. Koca bir bürokrasi te- Bu otomobiller küçük olduğu için 
samuhsuzluk niza.mı içinde demokrasi o- apartımanların kapısından giriyor -
lamaz. Kemalizm ise hakiki demokrasiye muş, yani her şekilde evlere de soku
tloğru giden ve içinde muhtelif fikirlerin luyormuş. Garaj, benzin, makine pa -
c;öylenmesine müsaade eden bir rejimdir. rası olmadıktan sonra herkes böyle bir 
Bu rejim, şimdiye kadar ne doktorluğu, otomobili niçin tedarik etmez. 
n~ de sair şeyleri devletleştirmeği hcıt!- Nitekim Amerikalılar bu mühen _ 
rma bile 2etirmiş değildir. disten adale otomobilinin Amerika için 

müsaadesini yüz binlerce dolar muka
Muhittin Birgen bilinde satın almışlardır. 

Londra ile Nevyorkun kibar mehafi -
linde en mutena salonlarda ismi baş kö
şede duran bir adam vardır. Bu henüz 30 
yaşını doldurmamış olan Cecil Beaton 
ismindeki bir fotoğrafçıdır. 

Londra ile Nevyorkun hangi sosyete 
sine giderseniz onun imzası ile süslen -
miş bir kadın veya erkek resmine mu -
hakkak tesadüf edersinib. 

20 yaşında san'ate atılan ve Londra -
mn kenarında ufacık bir dükklnda işe 
başlıyan Cecil birdenbire me§hur oldu. 
Bunun sebebini fotoğrafçının güzel bir 
delikanlı olduğunda bulanlar vardır am
ma, Cecil hakikaten güzel fotoğraf çek 
mektedir. Eğer böyle olmasaydı, bele A -
merikada meşhur olmasına imkln yok -
tu. 

Bugün Cecil bir fotoğraf çekmeje tam 
50 İngiliz lirası alır. Bizim para ile 450 
lira kadar tutan bu mebliğ belki çok gi
bi görünür. 

Fakat onun çektiği resimler o kadar 
canlı ve öyle gü-ı:eldir ki, müşteriler, en 
çirkinlerin bile güzel tarafını bularak 
objektifte tesbit etmek marifetini bilen 
Cecile bu parayı seve seve verirler . 

Bugün Londranın en meşhur adamı ol
duğu için dük.kanı da Londranm en işlek 
yerindedir. Geçenlerde İngiltere kralı re 
fikasile birlikte bu meşhur fotoğrafçıya 
gelerek bir kaç resim çektirmişlerdir. 

Bu fotoğrafçı için daha büyük reklam 
olmuş ve Hollywooddaki film kumpan -
yalan 30 yaşında.ki bu adamı binlerce do
lar haftalıkla angajeye teşebbüs etmiş -
!erdir. Cecil henüz bu teklülere cevap 
vermemiştir. Arkadaşian teklifleri kabul 
etrniyeceğinı zannetmektedirler. 

İSTER İNAN iSTER İN ANMA! 
Bir arkadaşımız soba alacaktı, veresiye eşya satan bir ma· soba orada da vardı, ve fiatı sadece 17 liradan ibaretti Biz 

ğazaya uğradı. Beğendiği tip soba için 24 lira istediler. Ar- hadiseyi arkadaşımızdan dinlediğimiz için 17 liralık bir mala 
~ad:!ınuzw fiatı fa:1a bula.rak çıktı~ peşin para ile satan bir 8 ay için 7 lira, yanı sene hesabile yüzde 88.faiz istenildiğine 
aş magazaya ugradı, bır evvelkısinden beğendiği ayni tip inandık, fakat ey okuyucu sen: 

İSTER iNAN İSTER INANı~AI 
L·--------------~--------------------~~~,--

Birinci~ 23 

Sözün Kısası 
Birbiri"e 

girdiler ..• 
E. T3lo 

B irlıirine girdiler, dolaplarla Ab 
lar .. ahlar galip gelince döndüle 

dôlAplar! .• 
Beyit kimindir? Ne münasebetle söy 

lenmiştir?. Edebi mahfuzatım biraz da~ 
madağındır, kusura bakmayın. 

Fakat, bizim İstanbul matbuatının so 
bir kaç günkü manzarası kar§ısında 
beyti hatırlamamağa imkan mı vardı 
Eski üdebanın tabirlerince .ha.tınma bu 
tiir ediverdi .. > işte! 

Yoksa, sizi temin ederim ki, bu hatır 
layışı.mda, iki taraftan hiç birine te 
kasdım yok. Güdülen davada, pay edile 
miyen kozda asla mı, aslil alakadar deği 
lim. 

Kavga istediği kadar kızışsın, bana bak 
mayın .. Şu veya bu tarafı iltizam ede · 
derken, bütün bir çam ormanını b 
hamlede devirmek gafletini ben de 
göstereyim? 

Matbuat kavgalarını çoktanberidir u., 
nutmuştuk. Kavvallığı ile meşhur yabancl 
bir Devlet adamının ağzından çıkan biıı 
söz, Babıali caddesini altüst etti Şom ağız 
diye buna derler! 
Şunun şurasında - kedinin ayağı gibi "" 

jlç buçuk gazete, hoş geçınip g«iıyo:duk... 
Durup dururken birbirımızin kızılın\ 
meydana çıkaracağız diye bu kaıem dala .. 
tına ne lüzum vardı? 

LAkin ne edelim? Bir kere olan oldu .• 
Ok yaydan çıktı. İstanbul matbuatınm 
Davudu ile Cfilıitu arasında ba§lıyan bu 
müsaraanın neticesine, şimC.ilik seyirc~ 
olacağız. 

İspenç ile Viyandotıı karşılaştırmak ho .. 
roz dövüşü meraklıları arasında makbul 
sayılmazsa da, bu kavgadan mes'ul bi.2ı 
değiliz: Vebali Göbbels'in boynuna! 
Davanın ne kadar süreceği ve nasıl ne• 

ticeleneceği hakkmdah-i tahminlere gelin .. 
ce, bunlar çok muhtelif olmakla beraber, 
ben şu fikirdeyim: 

- Tan yeri ağarıncaya kadar devam 
edecek ve adamakıllı bir Hünyadi Yanoı 
tedavisinden sonra bir Zekeriya sofrası .. 
nın etrafında banş görüşle hitam bula .. 
caktır. 

_.._._ ....... -........................ _._._.. .... ... 
tlüdde:umumiliğin bir 

mektubu 
Bu sütunda çıkmış olan bir yazı müna .. 

sebetile İstnnbul Müddeiumumlliğindeıı 
aşağıda göreceğiniz tavzihi aldık: 

Son Posta gazetesi neşriyat 
müdiirlüğüne 

Gazetenizin 20 Teşrinievvel Q37 gün ~e 
1927 sayılı nüshasının birinci sahüesinin 
4 ve 5 ci sütunlarında (Ercümend Ekrem 
Talu) imzasile (Sözün kısası bu çocuğıı 
maznun mevkiine oturtanlar acaba rahat 
uyku uyurlar mı) başlığı altında çıkan 
yazı münderecatı itibarile dikkate şayan 
görülerek mesele tetkik edilmiş ve neti
cede yapılan muamelenin tamamen ka
nuna uygun cereyan ettiği anlaşılmıştır. 

Hadisenin mahiyeti şudur: 
.10/6/936 gününde Cağaloğlunda Molla· 

fenari caddesinde 15 No. lu Nafianın e-
vinde kira ile oturan (Ruhsan) evinin 
döşemelerini tamir ettirmek üzere 50 ya
şında marangoz İsmail Hakkı ile 19 ya
şında çırağı Muzafferi evine getirere1' 
çalıştırmış ve ertesi günü de ayni e:vde 
JUra ile oturan Saime Alemdar polis ka• 
rakoluna müracaatla oda kapısındaki ki
lidinin halkası çıkarılmak suretile odası
na girilerek sandığında bulunan hamaı11 
takımının ve adı geçen Ruhsan dahi ına· 
sasıı.ın üzerindeki 20 kuruşunun ve se" 
petteki yumurtalarının çalındığını ve ça
lanların İsmail Hakkı ile çırağı Muzaffer 
olduğundan bahsilc şikayette bulun" 
muşlardır. • 

Pek tabiidir ki zabıta bu şik~yet iize· 
rine işe el koyarak Hazırlık tahkikatını 
yapmış ve evrakı ın~muriyetimize tevdi 
ctmesile memuriyetimiz de evrakı der
hal mahkemeye vermiyerek incelenmesi
ne lüzum gördüğünden işi sorgu haltiıni· 
ne vermiş ve oraca yapılan ilk tahkikat 
sonunda: 

Her iki suçlunun Saimenin hamam ıa
!nınını çalmaktan muhakemelerinin ıne
nİne ve Ruhsanın eşyalarına aid hırsız" 
lıktan muhakemeleri yapılmak üzere e'I" 

(Devamı 11 inci sayfada) 



F rankocuların muvaff akıyeti 
harbin vechesini değiştirdi 

F ranko kuvvetlerine 
tahmin ediliyor, harb 

. ·ıı ve le Franko kuvvetleri artık tek bir cep- esir edilen veyahut saklanmış o1an mi-
Londra 22 (Hususi) - Ingı ere hede harb-.."'Cfeceklerdir. Bu da Madrıd !islerin adedi, 60.000 kişi tahmin edil-

F · F k makamatı reı.nsa hükıimetlerı ran o . cephesidir. . rnektedir. 
nezdinde tP.sebbüste bulunarak, Asturıe 'Ca"vekil Negrin ve Ko_mpan_yıs bu sa- İtalyan askerlerinin rolii 

. ~ . • muamelede ~ · eyalı:tı halkına karşı ınsanı bah Valer.siyadan Madrıde gıderek as- Londra 22 (Hususi) - Popolo d'Ita-
bulı..;nulmaı-ını taleb etmişlerdir. k·-'ri vaziy"!t hak.kmda malumat almış ve lia gazetesinde bugün intişar eden bir 

Gijon işgali ve Ovideo'nun d~ k~nl- Madridin müdafaası işinin tanzimi husu- yazıda, Gijonun işgali münasebetile İs-
rrıc.sı ile ~imali İspanya harekatı billtuv- sunda müzakerelerde bulunmuşlardır. panyadaki İtalyan askerlerinin gös -
ve. nihayet bulmuşt~r.. .. .. den- Teslim olanlar . t7rm~ş oldukları büyük yararlıklardan 
l~panyanın en muhım komur ma Oviedo 22 (A.A.) - Havas ';ıJaası sıta) ışle bahsedilmiştir. 

lPrı buralarda bulunmaktadır. uhabirinden: Bugün 700 yaralı İtalyan askeı i fs-
Harbin veçhesi şimdi artı~ • tama~:; m Oviedo nııntakasıiıda teslim olan ve panyadan Napoliye gelmiştir. 

deği<::miş bulunmaktadır. Hukümetç • •,, •••• • • • • ••• • •• • ••• ... •••• •• • •• .._ •••••••,, •• • •••• • • •• • ••• 

-:s·~·y'i'd"R~-;~ nihayet 'Çin - Japon harbi 
itirafa uıecbur kaldı tekrar kızıştı 

Du 
.. nku·· h k mede birçok hakikatler meydana 

mu a e • 58 · b ld ktı su lulann adedı ı u u 

Çinliler, Japon kuvvetlerini 
ihata ettik, diyorlar 

çı ' ç .. t•• .. k 1 cKorkn1ayınız, us umuze uvvet ge - Sanghay 22 - Central News ajansı, 
Çblilerin bu sabah Vousoung nehri fize
ıfodt:- kain Hei-Ta ve Huan-Tche'yu is
tidat etmiş olduklarını bildirmektPdir. 
Çin kuvvetlt>ri şimalde mukabil taarruıa 
geı;erek Chantoung eyaletinde Pinyuan 
ile Youcheng arasında Japon kuvvetleri
ni ihata etmeğe muvaffak olmuşlardır. 
Pekin~Hankeou demiryolu üzerinde Ilo
pei'de Mauoh'a varmışlar ve Honan'a 
girmiş olatt Japonları şimale doğru tar
JPtmişlerdir. 

Elaziz, 2~ (Hususi) - Tunceli ınaz· miyecektir. Gelse bile Duzikbabaya çe
nunlarının bugün sabahtan akşaına ka· keriz. Rus harbinde olduğu gibi oradan 
dar devam eden muhakemeleri çok h~ bir top atılır ve kuvvetler kaçar. 

Yecanlı oldu. . ı Şahidler, Munzur kıyılarında yeminler 
Müddeiumumi Hatemi mevkiini ışga d b etmişti. Heyeti hakime eskisi gibi idi. edildiğini, su an irer avuç içildiğini 
Bugün mahkemeye sevkedilen beş söylediler. 

maznun 'hakkındaki evrak ve iddianeın_e Öğleden sonra akdedilen celsede 

k la 
·d vrak dı· - .. ktul =k! Şahinin biraderi Hıdır İb-

o unduktan sonra bun ra aı e ..... r-ğer suçluların evraklarile tevhid olun· rahim ve bazı şahidler dinlendi. Seyid 
du. Okunarı şahidlerin ifadeleri arasında Rıza bu iddialar karşısında nihayet 
Seyid Rızanın damadı Mustafanın ve to- Munzur içtiınaına riyaset ettiğini iti -
runu Narinin ifadeleri Seyid Rızanın ne rafa mecbur kaldı, kanun önünde ya -
türlü propagandalarla halkı kandırm~_ğa lan konuşamıyacağını anladı. Jandar -
yeltendiğini anlatıyordu. Bunlara gore ma kumandanının ifadesi suçlular a -
sergerde, halka ellerindeki toprakların leyhine bir çok hakikatleri ihtiva edi -
dağıtılacağı, herkesin arazisinin değ: - yordu. 

Nankin 2~ (A.A.) - Çin resmi teb!iği: 
Dazang'ın üç kilometre kadar şimalinde 
tayyare kuvvetlerinin de iştirakile çek 
ş•ddelli bir muharebe olmuştur. 

Japonların şiddetle müdafaa edilen 
Çin hatlarını yarmak için yaptıkları bır 
çok hücumlar akiın kalmıştır. Çinlıler, 
nısıf daire halinde bulunan Japon mev· 
zılerine üç noktadan şiddetli mukabil 
taarruzlarda bulunarak Japon mevzile
rini sarmışlardır. Kıtaatımız kat'i bir ha· 
rekete hazıdanmaktadır. 

rileceği, vNgi alınacağı, keçilere ver~l.c~ Muhakemeye yarın da devam edi -
ıncşe yaprağının vesika ile verilecegını 
söyledikten sonra demiş ki: lecektir. Suçluların adedi 58 i buldu. 

Atatürk'ün 
Telgrafları .. -------.. 

Acıklı 
Bir haber 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) 
allim pilot ve üç paraşütçü bulundu. 
ğu halde havalanan talim tayyaresı 

~ "-•' tle inJDeye 
ansızın yere dogru SiM a kt 

da Yapılma a 
başlamış ve meydan ° 
olan tarassuda göre pilot doğrultma 
teşebbüslerinde bulunınuşsa da ta~
yare sür'atiyle yere düşerek pa~ça
lanmıştır. Maalesef bu kaza net~ce· 
sinde Türkkuşundan muallim pilot 
Tevfik Aytan, Ferid Urbayla para· 
~ütçü Hikmet özalpay, Nureddin 
Mutlu, Umad Akhun, vazife kurbanı 
olmuşlardır. 

Bu acıklı haberi alır almaz BaşVe-
kil Vekili Celal Bayar, Dahiliye Ve-

ş .. k" Kaya 
kili ve Genel Sekreter u ru 
derhal kaza yerine gitmişler ve ora
da hazır bulunan Hava Kurumu Ba_ş
kanı Fuad Bulcaya ve Türk.kUŞU ~ı-

. · · bildır-
lesine teessür ve tazıyetlerını 
mişler ve kaza ve sebebi hakkında 
tafsilat almışlardır. 
Türkkuşu gençleri, kazaya kurban . le-

gıden arkadaşlarının acılarını ıç 
rinde taşıyarak Türk havacılığına 
inanlarını mesleklerine karşı bes
ledikleri bağlılıklarını bir an için bi
le kaybetmemişler ve uçuş ve atla
yış talimlerine devam etmişlerdir. 
Kurbanların cenazeleri yarın resıni 
törenle kaldırılacak ve Şehidliğe 
defnedilecektir. 

Bu haber Ankarada derhal duyul
muş ve umumi teessürü mucib ol-

muştur. 
Anadolu ajansı, Türkku§UDA ve şe· 

hidlerin ailelerine taziyetlerini be-

yan eder. 

Ankara, 22 - Afganistan kralı Ma· 
jeste Mohammed Zahir Hanın doğum
larının yıl dönümü münasebetile Cum· 
hur Reisimiz Atatürk ile Majeste kral 
arasında telgraflar teati edilmiştir. 

Tokyo 22 (A.A.) - Changhai cephe
sinde Japcn ordusu 21 Ukte~Tin sabahı 
Liuhangchen mıntakasında taarruza ge· 
çerek Kuvııngfuchen ile bu şehrin cf'nu· 
bunda kain birçok noktaları işgal etmiş
ierdir. 

Harckita iştirak eden Japon bava ku :1-

vetler; bu mıntakanın şarkında ric'at t?t
mekte olar. Çin kıt'alarını bombardıman 
etmişlerdir. 

Birvapur Hamidiyeye 
çarptı ve derhal battı 

Dün gece limanda bir vapur batmıştı.r. dilmektedir. Gemi Hamidiyeye kıç ta _ 

Ankara 22 - Romanya Kralının do· 
aumunun yıldönümü münasebetile Re
isicumhurumuz Atatürk ile Kral Ka -
rol arasında telgraflar teati olunmuştur. 

Kaza hakkında geç vakit aldığımız malu- r:ıfından çarpmış ve batması beş dakika 
bile sürmemiştir. Geminin kaptanı Ave-

mat şudur: . kl rof tarafından kurtarılmış, fakat kaptan 

Becriktac:ta Hayreddin iskelesı açı a- h ~- ~ ·d gayrişuuri bir areketle kendini tekrar 
rında bulunan Mahmud ka(Ptan ı areı- denize atmış, bu sefer de Hamidiye tara
. deki Ordu ismindeki şilep saat ona sın · f tından kurtarılmıştır. Boğulanlar şilebin 
doğru demirini alarak hareket etml§ !r. ateşçisi Receple kömürcü Halildir. Tay
Vapur manevra yaparak açılırken bır· folardan biri de fazla su yuttuğundan 
deııbire suların cereyanına kap~mış, 

.. r'atle DoJmabahçe önünde demirlı bu- &yojlu hastane~ne kaldınlmıştır. 
~~nan Hamidiye }truV&ZÖrüne. çarpm~ştı~. K'ddın mahkumlar 
Müsademe son derece şiddetli ve an o. Çalı"lırılacak 

Ordu vapuru derhal batınııtır. y 
muş ve d üh. basar t '" 1 · · f da) Haınidiyc knJvazörün e m ım (Ba§ arap ıncı say a 

D 
hal batan vapurun kaptan ve yerde ibmetleri temin edilmiştir. Ça· 

yoktur. er .. tt b t lan Hamidiye sübaY ve mure e a ı ıışrna hususunda diğer ameleden biç 
tayfafı dan kurtanlını§tır. Yalnız Ordu brkları olmıyacaktır. 
tara n f 1 d b. · atec:çisi ile tay a ar an ın Orada iyi bir şekilde çalışan ve mah-
vapurunun ~ 'd k 1 t Bu zavallıtarm gemı e a a - kfuniyet müddetlerini bu suretle ikmal 
kaytP 1~· }duklan tahmin edilmektedir. edenler, kanunun müsaadesinden istifa
rak =yeden indirilen sandallarla kur- de ederek, mahkilmiyetlerinden kanu· 

Ha dedi 15 ~idir. Bunların a- nun tayin ettiği mikdarda, indirilerek 
tarıJanların a d B rasıııda iki kıadın ve iki çocuk var ır. a- fabrikadan ayrılacaklardır. 
tan vapur 981 tondur. Fabrikada müessesenin iş nizamat ve 

Kaza etrafında tahkikata devam edil· tahınatına tabi olacaklar ve i§ haricin
deki zamanlarda hapishaneler nizamat ve 

mektedir. t 
t 2

o 20 de olmuştur. Kazanın talimatına uyacaklardır. § haricinde ge-
l{aza saa ' · kt 

6 
mil olması tzmıre hare e çecek zamanlarda terbiyei bedeniye ve 

akıntının ' d t •. bulunan Ordu vapur kaptanının a ruhiyeleri ıçm icab eden ihtimamlar gös-

yetlerı·nı· bildirir. e mış lu biraz geç vermiş bulun• ~erilecektir • .. ı••••••••••••mlJ!!I! şilebe tam yo ı~;x.1 .. _ı.-ı .. e-""' ~ ması yü.züııden vuku& ge ~· ı.cuu&~· 

SON POSTA: Vazife kurbanı tay
yarecilerimizin ailelerine derin tazi-

Koııu~nıa: 

Kahv~ oc~ğ1 (*) 
Nurullah Ataç 

Bir zamanlar san'at adamı eserleri lle 
para ka7.anmaz, ya babalarından kalan 
ı::crvctle veya zenginlerden, hükümdar -
lnrdan aldığı ihsan ve caizelerle geçinir
miş. Bir asılzadenin, bir paşanın hima -
ycsine sığınan şair eserine rahat rahat 
çRlışıp ona ıstedıği mükemmeliyeti vere
biliı miş ... Şimdi, ekmeklerini çıkarabil -
mek için her yıl bir iki kitab yazmağa, 
hattfı. her gün çalışmağa mecbur olan 
muharrirler arasında o günlere hasret 
~<'kenler ç'ıktur. 

Onlara ilk bakışta hak vermemek ka -
bil değildir Geçimini yazısından çıkar -
mağa mecbur ola~ muharrir, her hangi 
bir ticaret adamı, bir czanaatkar• gibi 
müşteriyi kollamak, onun heveslerine uy· 
mak, hasılı ona tavizde bulunmak zo • 
rıında kalıyor. San'at alemi de ticaretin 
carz ve taleb> kanununa boyun eğiyor. 
Zaten serveti olmıyan muharrirler, keyif
lerine göre hareket edemeyip kitabcı va· 
sıtasile müşteriden sipariş alıyor. 

Bunun muhtelif fenalıkları oluyor: 

1 - Muharrir yalnız kendi temayul • 
lcrine tabi olmadığı için kuvvetini tama· 
mile gösteremiyor, istidadını charcıyor>; 
belki bir yaratıcı olabilecekken bir mu· 
akkib olmağa mecbur oluyor. Bazan da, 
bunun aksine olarak, istidadını zorluyor, 
zoraki bir yaratıcılığa kalkışıyor ve ö -
küze benzemek istiyen kurbağa gibi çat· 

Jıyor. 

2 - Halkın zevki, muharririn değil, 
kitab naşirinin tesiri ile teşekkül ediyor. 
Naşir de, bir irfan adamı olmaktan ziya
de bir ticaret adamı olduğu için, işin ko
layına gidiyor; hatta içlerinde değerine 
hiç inanmadıkları muharrirleri ilan kuv
vetile halka kabul ettirip, sonra kari ile 
de, muharrirle de alay edenler var. 

3 - Küçük, fukara, dilleri yaygın olmı
yan milletlerin muharrirleri büyük, zen· 
gm, dilleri her tarafa sokulmuş millet -
ler muharrirlerinin tesirinde kalıyor -
lar. Beynelmilel şöhrete eren mUharrir -
Jer her memlekette okunuyor, hatta o 
memleketin asıl muharrirleri ile rekabet 
ediyor. Şu veya bu memlekette san'atka
rın, romancının çok para kazandığını gö
ren muharrirler sinirleniyorlar ve bu öf
kenin de ı:an'atları üzerinde tesiri olu -
yor. 

4 - Sa.ıı'at bir ticaret matahı olmuş-
tur. 

* Fakat bu meseleye başka bir noktadan 
bakmak da kabildir: Zenginlerin, asil -
zadelerin, hükümdarlann himayesine sı
ğındıkları zamanlarda san'atkirlar - ce
miyet içinde - birer hizmetkar, birer u· 
şak, ikinci derecede birer adam sayılı • 
yorlar. Onlar müesses nizama uymağa, 
onu methetmeğe, devlet işlerine karış _ 
mamağa mahkO.mdurlar. XIV üncü Louis, 
şair Racinc'e hayli iltifat etmiş, hayli 
bakmıştır. Fakat Racine, işlerin pek iyi 
gitmediğim imaya kalkıştığı gün kral 
kaşlarını çatmış ve müteessir olup hemen 
çıkan şairin arkasından: cBu adam da iyi 
mısralar söyliyebildiği için nazır mı ol
mak ister?. demiş. Bunda sadece ihtisas 
hürmeti görüp hemen alkışlamayın: kral, 
o sözü ile, şairin, san'atkinn devlet işle
rine, halkın haline al&ka göstermesini 
menediyor. Onun nazarında san'at adamı 
cemiyet için bir süstür, itte o kadar. Ne 
devlet adamına yol gösterebilir, ne de 
halkla teması olur. Zaten onun eserleri, 

e ltalga, bu defa da 
manevrasında 

muvaffak oldu 

E 

Yazan: Sellin Ragıp Em~ 

o spanyada cereyan eden muharebele-

rin inkişaf istikametlerine bakılacak 

olursa Franko kuvvetlerinin b~tün gay
retleri hükumetçi İspanyanın Fransadan 
ayrılmasına matuftur. Bu kuvvetler 
Oviedoyu aldıktan sonra önlerinde dıki
len ilk mania olmak üzere Gijon'a taar
ruz ettiler. Son gelen haberler, bu şehrin 
de sukut ettiğini ve bu sukut ile beraber 
Astüri denilen İspanyanın madenlerle 
dolu havalisinin Franko kuvvetlerine in
tikal ettiği görülür. İspanyada karşılıklı 
olarak mevki alıp iki hasım safta müca
dele eden gönüllüler meselesinin Londra
da konuşulduğu bir sırada Franko kuv
vetlerinin temin ettikleri bu muvnffaki
yetin maddi bakımdan buyuk ehemmi
yeti olmakla beraber manevi tesirinin de 
kabıli ihmal olmadığı muhakkaktır. Miı
tearrız kuvvetler hareketlerini inkışaf 

ettirıniye muvaffak olup şımali İspanya
yı Fransanın Pırene huduılundan ayırd 

etmiye muvaffak oldukları takdirde va
ziyeti esasen pek parlak görünmiyen Va
lensiya hükumetini, daha büyük bir zor
luğa düçar edebilir. Eğer Franko kuv
vetleri bu hareketi yapmaya muvaffak 
olurlarsa Madridin atisi kendiliğinden 
taayyün etmiş olur. Bu takdirde, mezkur 
şehrin sukutunu birkaç aylık bir mesele 
saymak, fazla nikbinlik olmaz ve bu su
retle esas dava da, böylece halledilmlf 
olur. Şayet, bu sırada, devletlerin arasın
da cereyan eden müzakereler bir çatışma 
ihdas etmez ve bir ihtilAt vukua gel· 
mezse. 

Maamafih, hadisatın gidişatına bakıla
cak olursa, İtalya ile Almanyanın, bu da
vada, vakit kazanmıya matuf mükemmel 
bir rol oynamış oldukları görülür. On
lar nyalama siyaseti güttüler, ötekiler 
yüklendiler ve böylece meseleyi kökün· 
den halledecek bir vaziyete getirdiler. 
Bari İngiltere ile Fransa bu derece ileri 
gitmemiş olsalardı, hiç olmazsa zavahir 
kurtulmuş olurdu. Halbuki, bugün, fü
zuli yere, karşı tarafa, bır puvan daha 
kazandırmış oluyorlar. 

Selim Ragıp Emeç 

larda bilinecektir. 
San'atkir cbüyükler• in himayesini. 

bir cmadun1ı olmağa nza göstermediği 
gün kaybetti. Fakat o gün halkla temas 
etti; büyük kütle tarafından okunmağı, 
ona t~sir etmeği istedi, cemiyette sade -
ce süsten ibaret olmıyan bir vazife aldL 
Umumu alakadar eden işlere karıştı, ka
naatini söyledi. Konakların ckahve oca
ğ11ı ndan çıkıp sokakta halkın arasına 
karıştı. Bugün eski zamanlar san'atk&r
larının haline hasret ve hasedle bakanlar 
•kahve ocağı> na danmek istiyorlar mı? 
Meşhur kurd ile köpek hikayesi. Tas -
ıuaya razı olur musunuz? 

Gerçi san'atkirın eseri ile geçimini '8-
mine çalışması, ıı;;an'atini bozabiliyor; 
karşısına birçok müşkülat çıkarıyor. Fa
kat itiraf edelim ki bugünkü şartlar, bil
tün kusurlarına rağmen, ckahve oca • 
ğ11ı nın şartlarından iyidir. 

okuması, yazması olmıyan halka meçhul (*) Kahve ocağı, eski konaklarda a
kalacaktır; ancak saraylarda ve konak - pklann oturduğu odaya verilen isimdl 

' 
Sabahtan Sabaha: 

Edebiyat - sinema 
Bir kere daha inandım ki sinema edebıyatı katlediyor. 
Büyük bir neslin hayalinde bütün samimi taraOarile yaşıyan (La dam o 

Kamelya) sahne .,azılarmm elinde üçüncü deh idam edildi. Ne Greta Gar
bonun san'ati, ne Taylorun hüneri hayalimizde yapyan Margrit Gotye ile 
Arman Duvali kepaze edilmekten kurtaramadı. 

Şekspirin Romeo Jülyeti de ayni Akıbete uğramıştı. Daha evvel (Manon 
Lesko), Tolstoyun (Anna Karenin) ini de roman halindeki edebi kıymeUeri
:rıi ekran üzerinde kaybetmişlerdi. Nihayet üçü~cü defa filme çekilen (La dam 
o Kamelya) gene üçüncü defa mahvedildi. Muhakkak ki stüdyo san'atkln 

daha ziyade hissi olan eserlere adapte olamıyor. Yıldız diye göklere çıkarılan 
şöhretler bile hissi roman kahramanlarını yaşatamıyorlar. 

Sinema mevzuu bulmakta müşkülfı.t çeken sermayedarlar edebiyat tarihin• 
de ve nesillerin hafızasında yer etmlf eserlerin ı:öhretinden iatifade etmekte 
haklı olabilirler. Fakat onların materyalist ihtiraalanna kurban olan bu kıy• 
metli eserlerin samimi izlerini beyaz perde üzerinde kaybedenler ne yapıntı 
lar? Bugünkü edebiyatın bugünun hayatında adl bir propaganda vasıtaa 
mevkiine dilftüğü muhakkak. Hiç olmua dilnün ruhlanmıı.da yer tutan kı1-
metlerini kepaze etmiyelim.. a...... Cahia 



... ,,. 

Satılığa çıkanlacak camiler Cumhuriyet 
Bayramı 
Hazırlıkları Eski eserleri Koruma Cemiyeti evkafın satmak için 

verdiği listedeki bir kısım camilerin tamir ve ihyası 
cihetine gid:Imesi icab ettiğini bildirdi 

Cumhuriyet bayramında Ankarada 
büyük geçid resmine Galatasaray ve 
diğer liselerden iştirak edecek olan iz
ciler bugünlerde Ankaraya hareket e
deceklerdir. 

İleri şehir planında İstanbulun her 
tarafına serpilmiş olan yüzlerce camiin 
vaziyeti ehemmiyetle göz önünde tu -
tulacaktır. Bu maksatla Evkaf umum 
müdürlüğü şimdiden faaliyete geçmiş 
bulunmaktadır. Tarihi kıymeti ve hiç 
b ir bakımdan istifadesi görülmiyen ca 
miler yıkılacak, kıymetli camilerin de 
etrafı aç ılacaktır. 

Vakıflar Umqm Müdürlüğü iki se -
nedenber i bütçesinin kifayeti nisbetin-, 
de a\•ırmış olduğu tahsisat ile camile -
r i eski şek " llcrine yakın surette tamir 
ettırmeğe çalışmaktadır. Vakıflar U -
mum Müdürlüğünün bu iş için bütçe-. 
s nde ayırmakta olduğu paranın mik - ' 
tarı .:ı i.iksek yekun tutmaktadır. Bu pa 
ran·n miktarını arttırmak için Vakıf -
lar idaresi yeni varidat membaları ara
maktadır. İlk iş olarak da hiç bir işe 
yaramıyan camilerin anl< azı ve arsa -
ları satılması, bu satışlardan elde edi -
lecek varidatın ka 1an camilerin tamir 
ve ihvasına tahsisi düşünülmüştür. 

İs anbu]da 750 ile 800 arasında ca
m· mevcuttur. Bun1ardan ha1en istifa
de edi_enlerin c-ayısı 242 dir. Diğerleri 
ise yanmış, yıkı lmış, yıkılacak kadar 
har ab olmuş ve kadro harici bırakıl -
mıştır. 

Vakıflar idaresi kullanılmıyan bu 
kab"l camilerden tarihi kıymette olmı
ya n ıarı peyderpe~1 satacağından bun -
1ar tesbit ed ilmektedir. Tahminen İs -
tanbu ' da ~a tılığa çı karlıacak camilerin 
ye kim u 300 kada rdır. Diğerleri tamir 
edilerek muhafaza edilecektir. 

Vak~flar idaresi satacağı camilerin 
isimlerini eski eserleri koruma cemi -
yetine göndermekte ve tetkik ettir -
mektedir. Şimdiye kadar 150 camiin 
esamisi müzelere gönderilmiş ve tet -
kik ettirilmiştir. 

Eski eserleri koruma cemiyeti, va -
kıflar idaresinin sattırıp yıktıracağı ca 

Polisle: 
Bir adam demir kepenkler 

altında kaldı 
Belediye sular idaresi inşaatında çalışan 

duvarcı ustası Stefo Feriköy f'abrlkasında 

demir kepenkleri sökerken 50 kiloluk iki par
ça üzerine düşmüş, başından yaralanmış, 

hastaneye kaldırılmıştır. 
Bir evin · bacası yıkıldı 

Eyüpte Vezirtekkesinde İsmailln kiracı 
bulunduğu 60 numaralı evin bacası çatıya 
yılnlmış, bu sırada evde bulunan İsmallin 
karısı Zeliha ile ev sahibi Güzide korkarak 
bayılmışlardır. Kadınlar tedavi altına alın

mışlardır. 

2 kurşun hırsızı yakalandı 
Valide hanında 27 - 28 numaralarda ku

maş ütücüsü Mehmedin yanında çalışan A
li Rıza ile Hasan atölyede kurşun eritirler -
ken 4.3 kilo kurşunla yakalanmışlar, bunları 
ayni hanın kubbesinden söktüklerini itiraf 
etmişlerdir. 

İki deniz kazası 
Beykoz sahillerinde balık avlıyan Bey -

tozlu Balıkçı Abdullahın sandalına Şaban 

reise aid ve Mehmedin idaresindeki Selim 
motöriı çarpmış, parçalamış, Abdullah da sol 
kolundan yaralanmıştır. Mehmed yakalan -
mıştır. * İstanbuldan Boğaza doğru giden Sür
meneli Mehmede aid ve ehliyetsiz olan Ha -
san tarafından idare edilen Hüda Emanet 
molörü Bebekle Kanlıca arasında balık tu
tan Süleymanm sandalına çarpmış, Süley -
man denize düşmüş, kµrtarılmıştır. 

İki eroinci yakalandı 

Eski eserleri koruma cemiyetinin satıl
masına mdn·i olduğu. Bostancıbaşı Ab-

dullah ağa camii 

milerden bir çoğunun tarihi kıymetleri 
olduğunu tesbit etmiştir. Cemiyet bun 
ların satılmasını muvafık bulınamış, 

bilakis tamir ve ihyası cihetine gidil -
mesi tavsiyesinde bulunmuştur. 

Vakıflar idaresi tarafından satılına
sı istenen camiler arasında Langada ü
çüncü Muradın Bostancıbaşısı Abdul -
lah ağa camii, İstanbul lisesi civarın -
da Koca Kasım Günani camii, Fatihte 
Dülgerzade camii, Sultanahmet civa -
rında Molla Fenari camii ve daha bir 
çok cami bulunmaktadır. Halbuki eski 
eserleri koruma cemiyeti bu ismi geçen 
camileri tarihi ve mimari kıymet bakı
mından çok değerli bulmuş ve bunla -
rm satılmamalarını temin için teşeb -
bilse geçmiştir. 

Eğer Vakıflar İdaresi ile bir anlaş -
ma olamazsa Vakıflar İdaresi ile eski 
eserleri koruma cemiyeti tarafından se 
çilecek bir hey'et camileri tekrar geze
rek satılacak ve yıktırılacak camileri 
yeniden tesbit edecektir. 

Mü tef errilı ı 

İzciler, bir gün Eskişehirde kala -
caklar ve bir geçid resmi yapacaklar -
dır. İzcilerin yollarda soğuk alınama
larını temin için kaloriferli vagonlar 
tahsis edilecektir. 

Beyoğlu Halkevinde 
Cuma günü sa.at 17 de Beyoğlunda Nur

ziya sokağında Parti kurağındaki temsil sa
lonunda tören yapılacaktır. Program ıu -
dur: 

İstlkllil marşı, söylev, konferans, diploma 
tevZii. Milli konser. Saat 21 de konferans, 
tem.stl (1stikla.ı piyesi). 

Cumartesi günü saat 17 de evimiz mer -
kez binasında kapalı spor salonuı1da spor 
müsameresi. İstiklal marşı. Söylev. Bayan ü
yeler: Müzikle jimnastik, lletli jimnastik, 
plastik dans. Erkek üyeler: Aletli Jimnastik, 
eskrim, boks, basketbol. 

Pazar günü akşamı saat 21 de Beyoğlun
da Nurzlya sokağında parti kurağındaki 
temsil salonumuzda ev orkestrası taratın -
dan konser. 

Belediye ameleleri 
için temizlik evleri 
Yaptırılıgo 

Belediye 19 38 senesinden itibaren 
temizlik işlerini daha esaslı bir prog
rama bağlıyacaktır. Temizlik amele -
}erinin mütekasif bulunduğu yerlerde 
temizlik evleri bulunmakta, fakat bu
ralarda hayvanlarla ameleler birbirine 
pek yakın yatıp kalkmaktadır. Bele -
diye temizlik evlerini ıslah edecek ve 
adetlerini çoğaltacaktır. Kadıköyünde 

nümuneli.k bir temizlik evi yapılmak • 
tadır. İskele civarında bulunan hal bi
nasının bir kısmını işgal eden temiz • 
lik evine banyolar, duş yerleri yapıl -
mıştır. Şimdi çamaşırhane ve yemek -
hane ilave olunmaktadır. Burada Ka -
d1köy kazası dahilinde çalı.şan amele -
ler günde bir defa yıkanacaktır. Gele
cek sene birer demir karyola tedarik 
edilerek Kadıköy amelesine bir yatak
hane temin olunacaktır. Diğer mınta -

İran Hariciye Nazırı koloniyi kalardaki temizlik evleri de Kad.ıkö -
kabul edecek yündekine benzetilecektir. Temizlik 

Kardeş İranın hariciye nazırı Bay evleri Kadıköyünde, İstanbulda Cinci 
Samii bugün öğleden sonra, saat dört- ahırlarında, Edirnekapıda, Mecidiye 
te sefaret binasında İran kolonisini ka- j köyünde, Kasımpaşada, Azapkapıda 
bul edecek, akşam trenile de Ankaraya bulunacaktır. 
hareket edecektir. ---------

Etibba odasında seçim Asri antreponun inşasına başlandı 
Etıbba Odası Rlyasetınden: Ekseriyet ol- Galatada eski Mumhane antreposu 

madığından yapılamıyan idare hey'etl ve yerine yeniden yaptıhlması kararlaş -
Haysiyet divanı azası seçı:nt bugün saat tırılan asri antreponun inşaatına baş -
13 - ~5 de yapılacağından uyelerJmlzin gel- 1 t Va urlardan doğrudan dogv _ 
melerı rica olunur. anmış ır. P 

Askerlik işleri: 
Kısa hizmetliler çağrıhyorlar 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 936 - 937 

yılı lise ve yüksek mekteb mezunlarından 
yüksek askeri ebliyetnamell kısa hizmetli -
!erin ı - 2 inci Teş. 937 gününde yedek: subay 
okulunda bulunmak üzere sevkedilecekle -
rinden hemen şubeye gelmeleri ilan olunur. 
......- .. --- ·~·~ ...... _.., .. ·-·-... ·-·-·---

ÖL Ü M 

ruya antrepoya eşyaların alınması i -
çin elektrikli tesisat yapılacaktır. Cad 
de kısmında da ayni tesisat olacak ve 
eşyalar, el dokunmadan kamyon ve a
rabalara vinçlerle otomatik bir şekilde 
nakledilecektir. ------
Tunus için veba kontrolü kaldırıldı 

Tunus limanında uzun müddettenberl 
veba hastalığı. tekerrür etmemekte oldu • 
ğundan bu Uman müvaridatına karşı ko -
nulmuş olan sıhhi tedbirler kaldırılmıştır. 

Bugün 

İPEK 
Sinemasında 

• 
BlriDeitefdııl 23 , 

Dünyanm en buyuk maceralar filmi... 
20000 figüran, 10000 vahşi at. .. 
Hakiki kırmızı derili.er ..• 

GARY COOPER 
VE 

JEAN ARTHUR 
BUFFALO Bil 

Maceralar kralı (Türkçe sözlü) 

OnUmüzdeki Perşembe günü matinelerinden itibaren 

S A R A Y Sinemasında ~--' 

Senenin ilk büyük eğlencesi JAZZ 1 1 JAZZ ! ! JAZZJ ! 

'' GREGOR,, JAZZ 
ve 14 ıevimli çocuk ve Mis 

ELViRA 

SARAY 

MAV Ue CONGA'da 
Bu Çarşamba akşamı 

SiNEMASINDA 
Fevkalade repertuvannda dinleteceklerdir. 

Sinemıuıı 

ıeyircilerini gaşyedecek, heyecan· 

landıracak ve ağlatırcuına 

G1NGER ROGER8 ve FRED ASTA1RE güldürecektir. 
tıa.veten: PARAMOUNT JURNAL ve ( 3 dakika) Öğretici film. 

Seans uatleri : 2 • 4,15 • 6,30 ve suvare 9 da ~--~ 

~Jijmıı~ 
1;;;:::~~1~ 

&iZi! 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

ÖYLE GELiYORSA 
Yazan : Pirandella 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20-30 da 

iNTiKAM llAÇI 
Komedi 3 Perde 

çocuk kısmı Fransız tiyatrosunda 
LAFONTEN BABA 
Yazan : Ekrem Reşit 

EATUCRUL SADi TEK 
TİYATROSU 
AKSARAYDA 

Bugün saat 16 de (Ta
lebeye) Bu gece 20,30 
da ve Pazar gO.nt1 saat 

16 de umuma 
HAMLET 

Giriş 20-30 Her tarafa tramvay 

26 Birinci Teşrin Salı akşamı 21 de 

FRANSIZ TiYATRQSUNDA 
Bt\yük ama piyanist 

İMRE UNGAR'in 
konseri verilecektir. 

BlleUer evvelden ehnablllr • '-------
GRETA GARBO 

R-OBER.T TA YLOR 
LA. DAM O KAMiL TA 

filminde 

BiR . ŞAHESER .•• 
Kadıköyünde oturan el'oincllikten sabıka

lı İsmailin vaziyeti şüpheli görülmüş, Hay -
darpaşada kaçakçılık bürosu memurlan ta
ratmdan çevrilerek üzeri aranmıştır. İsma -
ilin elinde bulunan bir kese kağıdının için
de beş gram kadar eroin bulunmuştur. İs -
mail, bunu, arkadaşı diğer İsmailden aldığı
ni söylemiş, diğer İsmail de yakalanmış, her 
ikisinin de perakende olarak eroin sattıkla
ı-ı anlaşılmış, Üsküdar müddeiumumiliğine 
verilmişlerdir. 

Zafranbolu eşrafından merhum Hida
yet oğlu Bav Ragıb zevcesı ve Karadeniz 
Orman İşletme Türk Anonim Şirketi 
murahhas azası Bay Talatın validesi Ba
yan Naile düçar olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak dün gece rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. Cenazesi bugi.inkti cumar
tesi günü saat on ikide Binbfrdirek mey
danında 7 numaralı apartımand-an ka1-
dırılarak Beyazıd camiinde namazı kılın
clıktan sonra Edirnekapıdaki Şehidliğe 

clefnedilecektir. Mevla rahme~ eyliye 

Bugünden itibaren 1\ BugUn saat 1 de tenzilltlı talebe matineai 
~ ................ ~~::...:.:..:_:~~~~....:.-~~~~~...,,.-:-~~~~~~~~~-----

--·-· . ..... .. . ..... --···· -··-----
Osmanlı Bankasından: 

1 LAN 

NOVOTNi'de 

VARA V U N K A'mn iştirnkile 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenicami 1 1 

ve Beyoğlu daireleri, Cumhuriyetin ila - en modern ve yeni şarkılarını 
nının yıldönümü münasebetile ilkteşri - olmyaeakiardır. 
nin 28 (öğleden sonra) 29 ve 30 uncu gün- oı,aradan meze getlrllemez. 

}eri kapalı bulunacaktır. ..__. Duble bira !O kuruş ._,, l '-~-----!9-------~ 

işte, büyük bir sinema hadisesini teşkil edecek bir film daha; 

Pek yakında· · S rJ M E · R Sinemasında 
MAUR1CE DEKOBRA'mn meşhur romanından . iktibas edilen ve SESSUE HAYAKAWA - _PlER~E RİCHARD 

W1LLM _ MlCHlKO TAN AKA ile en •Uzel ve hakiki GEİSHAS lar tarafından temsıl edılen 

• 
1 0$ 

aşk ve esrar filmi; Bambaşka · bir tanda ve sonderece bir Fransız filmidir. . .. ______________ ... 
ihtiraslı bir mevzuda olan 

Yunı:ın Opereti artistlerinden meşhur 

ARI HYSOHOOS 
Sev;mli tenor 

y 



Savıavlar JntlhıP dalrelerlnde 
tetkik tar ıa ıırorlar 

1 

Kuvarshane bakır 
madenleri 

Cumhuriyet bayramında 
üçüneü umumi müfettİf 
tarafından ifletmiy• açılıyor 

Erzurum (Hususi) - Umumi Müfet
tif Tahsin Uzer, Hopa avarmdakl ıtu
vanbane bakır madenlerinin &Çil res· 
mini Cumhuriyet baJl'lmmm birinci 
ıQnil devlet namına bmat yapacaktır. 
~madenler, dünyanın sayılı ~denle
rbıden biridir.. fevtWAde zenibıclr. 
Buradan, mühim mikyasta istihsal ya
pılabilecektir. ------

Bir otobüs kazası 

Yurdda imar hareketleri 
Mardinde bir saat kulesi ve elekbik te•isab, 
Diyarıbekirde bir nümune evi ve ıu tesisab 

yaptırıldı. bir ook yerlerde de JOI mıaata Yar 



t Sa1fa 

Kadın gözile Avrupa 
·-----------------------------------------

p arisin kala balığı 
Yüz binlerce otomobil, otobüs ve yeraltı trenleri, bugün 
bu müthiı kalabalığı nakletmeğe kafi gelmemektedir 

Y•z•n ı Muezzez T•h•ln Berkand , 
-17 -

ı ...._ 

"' Parti ead.delsrlnden iki kaUıbcılık gön'lnt'lf 
MHyonlarca insanı banndıran Parlste, f biyeli lisa~ pek hoşuma gitti doğrus~. 

şehrin bir köşesinden diğerine gitmek - Kendisine servis yapılmıyan kimse 
cidden mühim bir meseledir. Yüz binler- var mı? 
cf' hususi ve taksi otomobili, sabahtan 
akşama ve akşamdan sabaha kndar dur -
m?.dan ve dinlenmeden bir sel gibi yürü
yüp aktıktan maada binlerce otobüs te 
en büyük caddelerden en küçük soknk -
lara kada:- bir düziye mekik dokumakta
dır. 

Bunlardan maada, ıehirdeki münaka
leyi kolaylaştırmak. için yeraltı trenleri 
c ınetropoliten, her mahallede, her sokak 
başında sizi !stediğiniz yere götürmek 
i\;in emrinize amadedir. Arka arkaya altı 
yedi, hazan on vagonun birleşmesinden 
teşekkül eden bu yeraltı katarları, her 
iki dakikada bir önümüzde durur ve yüz
lerce insanı elektriklerin- ve reklamların 
göz alıcı ışıklarının gündüze çcvirdıği 
dehlizlerden alarak şehrin başka bir kö
şesine götürür. 

Buralarda kalabalık o kadar çoktur ki, 
bnzan yeryüzüne çıkmağa mahsus mer
divenler kafi gelmediği için oda kadar 
büyük asansörler halkı yukarı çıkarmak
tadır. 

Arka arkaya bağlı olan bu vagonların 
büyüklüğU hakkında size bir fikir ver -
mck için, bir tanesinin üzerinde (150 ki
şilik ayaktı:. duracak yer) yazılı olduğunu 
scylemek kafi gelir sanıyorum. 

Hal böyle iken ve yüz binlerce kişi her 
s:ıniye Parisin altında seyahat ederken, 
üstündeki otobüsler de adam alamıyacak 
kadar kalabalıktır. 

P.1riste otobüse binmek gayet kolay ve 
muntazamdır. Durak yerinde işaret di
reğinin üzt:rındeki otomatik kutunun düğ 
mesine basarak bir numara alır ve ke
mali sükunetle beklersiniz. Tabii istas -
yona ilk gelenin elindeki numara en u
fak, sonra gelenlerin sırasile daha bü -
yüktür. Otobüs gelip durduğu vakit bi -
letçi kapıya gelip, hiç kimsenin girme -
sine meydan vermeden sorar: 

- En küçük numara kimde? 
Bittabi elinizdeki kağıdı göstererek o

tobüse binersiniz. 
Biletçilerin hizmet ederken halka karşı 

aldıkları nazik tavır ve kullandıkları ter-

- Buyurunuz efendim. 

- Teşekkür ederim madam. 
Ve bu sözler hemen hemen her yolcu

nun önünde tekrar edilmektedir. Eliniz -
dPki karneden bir bilet uzattığınız zaman 
biletçi bunu damgalayıp iade ederken 
mutlaka size teşekkür eder. 

Otobüslerde yalnız arka taraftaki sa -
hanlıkta muayyen miktarda ayakta du -
racnk mahal vardır ve bu muayyen yol
cu miktarından bir fazlası bile içeriye 
alınmaz. Bunun için ne gürültü.. ne pa
tırdı, ne it;raz, ne şikayet. Biletçi oto -
büste hakimi mutlaktır ve halk bunu böy
le bilmekte, fakat biletçi de halkın isti
rahati için nezaketle her çareye baş vur
rr.aktadır. 

Ekserisi kadın olan bu memurlar, dai
n'a temiz giyinmiş, güler yüzlü ve çevik
ti rler. Otobüsün her duruşunda koşarak 
kr.pının zincirini açarlar ve sokakta bek
liyenlcrdcn münasip miktannı içeri a
lırlar. Onlardan başka kimse bu zinciri 
açmaz; buna hakkı olmadığını bilir ve 
bekler. 

Sokakta bekliyen yolcular çok ise bi
letçi bağırır: 

- Lutien evvelA kucağında çocuğu o
lan kndınlarla hastalara, sakatlara, kü -
çüklere ve ihtiyarlara yol veriniz. 

Pariste kaldığım müddet zarfında bel
ki eHi defadan fazla otobüs veya metro 
ile !ıeyahat ettim; hiç kimse kalkıp bana 
yr:rini vermedi. Fakat hiç bir defasın -
da da itilip kakılarak içeriye girmedim. 
Ve ne otobüslerde, ne de metrolarda bir 
k2vgaya ve yahut birbirine ağır söz söyli
yen yolcu veya biletçilere rastgelmedirn. 

Bazan, kucağında çocuğile otobüse gi
rf'n bir kadının herkesten evvel oturdu
ğunu gördi:ğüm vakit, çok defa Harbi -
yeden FatıhE' kadar tıklım tıklım giden 
bır tramvayda, karnındaki çocuğunu ez
dı rerek ve kucağında kini hırpalatarak a -
yakta seyahat eden bizim kadınlarımızı 
hatırlıyarak içim acıyordu. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

CÖNÜLİSLERİ 
,, 

Aşkta kadının ön 
Ayak o. ması erkeği 

'l iksindirir 
Yazdığı mektubda hnza yerine .x .. har

fini kullanan bir genç kız bana bir gönül 
macerasının tık safhalarını anlatıyor. 
Hlltfıyeslnl aynen bu sütunlara geçlr-
1nekllğlme razı değil falı:at öyle bir sual 
soruyor kJ ba§lı başına bir mevzu t~şkll 

edcblUr: 
- Bir genç erkek bir genç kızın tendl

sinl sevdiğini üçüncü bir şahıstan ött"en
mlştlr, fakat bu malümat onda en küçük 
bir reaksiyon bile yapmıyor, genç kıza 
tarşı lfikayddır, niçin? 

• Basit blr şektlde cevab vermek mUm-
kündür: 

- ~ki derin bir nlfikası vardır, gcizlerl 
yalnız onu gorür de ondan, demek müm
kündür. Kim bUlr, belki hakikat de bu 
merkezdedir. Faknt suali bir prcnsib me
ı;clesl hallı\e çevirmek de kabildir. Bu 

prensib şudur: 
- Kadının hiç tanımadığı, yahud he

nuz tanışdığı bir erkeğe sevdiğini htsc;et
tlrmesi erkeğin karakterine göre iki tür
lü tesir yapar. Bu erkek fazla maddidir, 
bu takdirde kadını veya tızı derhal yanın 
fahişe telakki eder, önfinde açılan ihti
mallerden istırade etmeyi düşünür, yahud 
da erkek hissen yüksek ve incedir. Kcn
dlsine bir tadın tarafından avans yapıl
masını iğrenç görür, onun karşısında bır • 
tiksinme duyar. 

Okuyucum bana mağrur olduğunu söy
lüyor. Hiç sanmıyorum. Yahud öyle gö
rünmfiyor. Mağrur bir kızın scvgtsl tç!n
de kalır. Üçüncü bir şahıs vasıta.sile er
keğe nksetınez. Böyle yapan genç kız hem 
mağrur değildir, hem de biraz ı.urnaz ve 
:ı:ekI olmaktan uzaktır. Erkek .sevmek. 
fllllnin hal veya muzarl slgasmdan !:n
buk bıkar. Onu alıkoymak lstlyors:ınız is-
tikbal sigasını kullanınız. Ümld verini?., 
fakat bu iıınldl de biraz mübhem olarak 
cösterlnlz. 

TEYZE 
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HADiSELER 
KARŞISINDA 

O ve on un anası 

~ TİYATRO f!I 
Tehlikeli bir mahlüktur: Bulanık suda 

balık avlar: karayı beyaz, beyazı kara gö
rür; yoğu var, varı yok addeder. 

Size öyle geliyorsa 
Sükunetin düşmanıdır: Sakin mu

hitlerde birdenbire gürültüyle ortaya 
atılır .. Bağırır, çağırır, sesini duyanl:ırı 
etrafına çağırır, sesini duymıyanlara da 
duyurtmak için elinden geleni ardına 
koymaz. 

Yazan : lsmet Hulusi 
Luigi Pirandello'nun yirmi ı;ene ev-ı 

vel yazmış olduğu bu piyes bu yıl M. 
Fuat tarafından türkceye çevrildi ve 
Tepebaşı tiyatrosunda sahneye konul-

Hareketleri ölçüsüzdür: Söver, sayar, 
döver, kırar. yıkar, yakar yapmadığını 
bırakmaz. 

Spor meydanlarında kendini ıtösteren 

babayiğitlere benzer: 
- Yapma! 
-Dur! 
- Yavaş! 

- Etme eyleme! 
den anlamaz. Herkesin: 

- Vur! 
- Kır! 

- Öldür! 
- Patlat! • 
Demelerini bekler. 
Vurdukça kuvvetlenir, dayak yedikçe 

azıtır... A?.ıttıkça kuvvetlenir, kuvet
lendikçe aı.ıtır .. Öyle bir hal alır ki .. Ar
tık onu durdurmaya, önüne sed çekmi
ye imkan kalmaz. 

* Onun adını mı soruyorsunuz? Ben de 
bilmiyordum, kendisine sordum .. ve öğ
rendim: Adı münakaşa imiş. 

Ben ona bir şey daha sordum. 
- Seni doğuran ana kimdir? 
Dedim. Bana bır inci çekirdeğini gös-

du. e 
Pirandlloı'nun piyesi, müellifin gö

rüş ve yazış tarzı hakkında bir fikir ve
rebilir. 

Mevzu şudur: 
Agazzi vilayet mektubcusud1ir. Karı

sı ve kızı ve kayınbiraderile birlikte bir 
apartımanda oturmaktadır. Apartı

manlarma bitişik boş bir apartırnan 

daha vardır. Oraya da Agazzinin mai
yetinde çalışan mümeyyiz Ponza kay
nanası madam Frolayı yerleştirmiştir. 

Madam Agazzi ile kızı Dina, madam 
Frolayı iki defa ziyarete giderlerse de 
her iki seferde de kabul edilmezler . 
Madam Frola, kızı ve damadı hakkında 
dedikodular yapılır. Kızı anasını ziya
rete gelmiyormuş. Halbuki damadı 
Ponza günde bir iki defa kaynanasını 
ziyaret edermiş. Madam Frola da kızı-
na gidiyormuş ama kızın oturduğu a
partımana çıkmaz, sokaktan bağırarak 
kızile konuşurmuş. 
Komşulan ayrı ayrı mütalealarda 

bulunurlar. Yalnız madam Agazzinin 
erkek kardeşi Lambert böyle şeyler
den hoşlanmamıştır. O meselenin kur
calanmamasını ister .. Onun fikrince ha-

terdi ve cevab verdi: 
- İşte budur! !&met HulUsi kikat öğrenilirse neye yarıyacaktır? 

Herkes nasıl biliyorsa hakikat ona gö-

Esrarlı bir vak'a 
re odur. 

Agazzi daha ileri gider, işi valiye an
latır, madam Frola, Agazzileri ziyare-

Çocuk hastanesinde ölen te icbar edilir. Kadın gelir .. damadın-

k 1 dan bahseder. Damadı kızını çok sevi-
b ir kızın uyuya ah dığı yordur. Onu saklamıştır. Kımseye, rıat-

iddia ediliyor ta anasına bile göstermez. 
Zincirlikuyuda bir kuyudan yaralı Madam Fro1a çıkar çıkmaz gelin 

olarak çıkarılan Nuriye isminde 20 - 25 Ponza kaynanası hakkında izahat ve
yaşlarında bir kızın Şişli çocuk hasta - rir: Onun anlattığına göre; madam 
nesinde öldüğü müddeiumumiliğe ha- Frola delidir .. kızı ölmüştür, Ponzanın 
ber verilmiş, di1n tabibi adil Salih Ha- 1 şimdiki karısı bir başkasıdır. Ama ma
şim cesedi muayene etmiş ve ölüm şek dam Frola kızının ölmediğine, Ponza
linin kat'iyetle tesbiti için Morga kal - nın karısının el'an kendi kızı olduğuna 
dınlmasına lüzum göstermiştir. kanidir. Ponzndan sonra madam Frola 

Nuriye hastanede kuyuya kendi ken girer. O da damadının karısını çok scş
dine düşmediğini, başkası tarafından a mesi neticesi delirmiş olduğunu anla
tıldığını söylemiş, bunun üzerine, key- tır. Merak uyanır: 
f iyet müddeiumumiliğe ve Sarıyer jan - Acaba hangisi deli? 
darına kumandanlığına ihbar edilmiş, Madam Frolaya mı inanmalı, yoksa 
her iki cihetten de tahkikata geçilmiş - damada mı? .. Bütün şehir merak için-
tir. dedir. 

Bu tahkikat neticesinde, Nuriyeni n Vali de merak eder, işe karışır ... ıma 
Yozgaddan İstanbula mal almağa ge - o da fazla bir şey öğrenemez. Bir tek 
len Abdullah isminde birisile beraber çare kalır .. Ponzanın karısını getirtmek 
Yozgaddan geldiği, Abdullahın iki ar- ve ondan sormak. Ponzanın karısı ge
kadaşile beraber Zincirlikuyuya doğru lir .. meraklılar beklerler .. hakikati sôy
gezmeğe çıktıkları anlaşılmıştır. Ab - liyecek .. 
duUah jandarmalar tarafından bulun - Ponzanın karısı söyler: O, madam 
muş, ifadesinde Nuriyeyi kuyuya kas - 1 Frolanın kızıdır. 
ten atmadığını, aralarında çıkan bir Meraklılar meraklarını tatmin cdi
münazaa neticesinde bir tokat vurdu - yorla~, artık rahat nefes alabilecekler
ğunu ve Nuriyenin kuyuya düştüğünü dir. Kadının ikinci sözü, işi değiştirir. 
söylemiştir. Madam Frolanın kızıdır, ama aynı za-

Müddeiumumilik ve jandarma, ehem manda da Ponzanın ikinci karısıdır. 

Pirandeno 

bu tarzda cevab vermesile isbat edi• 
yor, yalnız dikkat edilince eserin na• 
yattan alınmadığı, fikrin müdafaası i .. 
çin hazırlandığı bellidir. 

Sahnedeki rolleri yalnız meraklı ol
maktan ibaret. Eşhasa fazla söz veril'" 
miş. Biri söylüyor, öteki söylüyor, ("it~ 
kı atılıyor .. aynı fikirde olan insanlaı1 
aynı fikri, yarım cümlesini biri, yarıJ:Jl 
cümlesini öteki söyliyerek ifade edi
yorlar. Bu iyi bir şey değil! 

Piyes, sahneye konuluş ve oynanıŞ 
bakımından fevkaladedir. Üç salon ve 
bir dar antreyi gösteren dekor. Dekor 
bahsinde en titiz olanları bile tatmin 
edebili~ e 

* Piyeste rol alan Şehir Tiyatrosu ar-
tistlerinin rolerini ve isimlerini prog· 
ramdan aynen kopye ediyorum: 

Agnzzl 
Lambert LaudlMl 
VaU 
Sirelll 
Komiser Çcnturl 
Ponza 
Bir uşak 
İkinci efendi 
İhtiyar adam 
Mme Frola 
Mme Agazzl 
Mme Slrelll 
Mme Ponza 
Mile Dlna. 
Mme Cini 

İ. Galib Arcan 
H. Kemal Güremen 
E. Bcll1 
Mahmut Moralı 
Salt Kôk1'ar 
TJıH'ıt Artdmel 
Reşl t Baran 
Yaşar özsoy 
Zihni Rona 
Neyirc Neyir 
Şaziye GUremen 
Cahlde Artemel 
Perihan Yanal 
Samiye Esen 
Necla Ontan 

Pirandellonun eserinde yarattığı 
tipleri sahnede temsil edebilmek çolt 
güçtü. Madam Froln, Agazzi, Lamb~1 

Ponza öyle şahsiyetlerdi ki aktör bU" 

tün benliğile şahsiyeti temsil edemezse 
piyesin temsil kıymeti sıfıra inerdi. 

Piyes, çok güzel temsil edildi. Bu d9 

Şehir Ti)atrosu aktörlerinin san'ai 
kıymetlerini bir kere daha ortaya 1r.0Y" 
muş oldu. 

İsmet Hulfısi 

Mühendisler 
ıniyetle tahkikata devam etmektedir. Hakikat gene öğrenilmemiştir. 
Hadisenin mahiyeti bu tahkikat neti - Lambert memnundur. Çünkü onun Kongresi 
cesinde anlaşılacaktır. iddiası tahakkuk etmiştir: 

Herkes kendisini dış aleme nasıl ve- Mühendisler Birliği dün Bey~lu Hnll,e' 
İtalya sefiri dün geldi rirse hakikat odur. Bunun haric'inde vinde 2·5 saat süren blr kongre yapınış~ 

Müzakereler hararetll olmuş, blr mühe::ı 
Bir buçuk aydanberi mezun ola - bir ~ey öğrenmek imkansızdır. klübü açılmasına karar verllmiştir. Hfildl " 

rak memleketinde bulunan İtalyan se- * metin birllğe teberrü etmiş olduğu bin ıır•: 
firi Karlo Gali dün gelmiştir. Eserde Pirandellonun hususiyetleri dan 500 Urasının bu işe tahsis edilmesi ıca 

Cenevrede daimi delegemiz Nec - ,görülüyor. Umumiyet itibarile karan- bul edilmiştir. 
1 

,, 
meddin Sadak ve Sümer Bank idare lık ,.e garib .. müellif ortaya attığı iddia- Bundan sonra yeni idare hey'etl seçi d~ 

mlştlr. Verııen malılınata göre Türkif~ ıJ 
hey'eti azasından ve Feshane fabrika - yı; iki tarafın dinlenmesi, yüzleştiril- 400 küsur mühendis vardır. Bunlardan ıı 

45 sı meclisi idare Reisi Haşim de bu sa - mesi, vesika aranması, hakikati ifşa e- istanbulda çalışmaktadır. Birliğe 7aJnıııı 
bahki ekspresle gelmişlerdir. dcccği muhakkak addedilen şahsın da mühendis kayıtlı bulunmaktadır. ~ 

~~~~=s=====-=====~J 
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Haftanın filmleri 
Bu haft~ Jstanbul sinemalan~_da 

çok güzel filmler sey~~~~~y~gız 

StetDGrt Beyaz Melekte 
Simone Simon ve Jcımt• Ugarn kazanmıştır. 

.'!3u hafta 1stanbul sinemalannda. çoJcl ti Şı::~~e bir müw:nere verilmektedir. 
11iızcl filmler gösterilmektedir. Sı.nemtl b gun en güzel kadını olan Nina 
ıncv · • · • ımamı% Peters ur 
jb- :ımıne adamakıllı gınn~ ? . İ Petrovna ziyafete riyaset etmektedir. 
~tün B'inemacılarc, en iyı filmle~n ı Ugarn güzel Ninaya kapılarak Viya • 

f0s_termeğe sevketmqtir. Haftamı& f!Zm- a avdette gecikir ve genç kadını bir· 
erıne bir göz. gezdirmek bu hakikati naY .. t"rmek ister. Kadın bunu kabul 
'1ıeyda çık kdjid. . tikte eo u 

na armağa ır. ed r. Viyanada Nina Baronun yaveri ile 
l\telek sinemasında: .Beyaz Meleb e · iSilli Franktır. Birbirleri-

. O · J ames tanıpr. Yavenn 
c- Ynıyanlar: Simone Sunon ve . g~ e ba•lıyan genç qldarını baron-
t.;)tew t nı sevme • 

ar . . dan gizliyorlar. Aradan bir ka' gün geç-l Siko yakışıklı bir delikanlıdır. Parıste tikten sonra baron ifl anlar. knı1 za • 
~ok müşkül şerait altında bulunmasına 
~ağmt'n nes'esini kaybetmemiştir. U · 
lr": s 
t{aınc1Iık yapmaktadır. Günün birinde 
işind., çalışmakta iken yukarıda sokak
ta büyük bir gürültü duyar. Hemen çı -
kar ve bir kadının genç bir kızı dövmek· 
te olduğunu görür. Siko kızı kurla~· 
l<urtarılan kızın ismi Diapedir. Saf bır 
kız olan Diane kendisini fena yollara 
&evketmek istiyen ablasının teşviklerine 
~apılnıak arzusunda değildir. Kavga hun
~an çıknııştır. Dianenin ablası iftira e -
~erek polise şikayette bulunmuştur. Şl
t 0 kıza çok acımaktadır. Polisler' kızı 
,:v~.if etmeğe gclince karısı olduğunu 

1~Y.luyor: Böylelikle teh~ik~ ~avuşturu e: 

d 
. .}.or. Sıko bu sırada iyı bır ışe tayin 
ılıy'Jr k . . S ve ·ız ıle evlenıyor. 
~arya sinemasında: .Vals Dalıası• 

t Ynıyanlar: Ginger Rogers, Fred AB-
aırf>. 

Laki güzel Mnrgnret ile evlenmek üze
l°edir. Arkadaşları bu izdivaca .mani 01 -
nı~k . . , be 
1 " ıçın düğüne geç kalmasına se P. 0 -

Uyo lar. Laki kızın gônlünü elde edı • 
!~rsa da, babası buna muvafakat 
1iı~"'ınektedir. Laki ile Pop Nevyorkta· 

1 
.1ar. Orad:ı P1tuni adında bir dans mu-

a lıın. ., . vme 
ğ ıne tesadüf ederler. Peunı yı se • 

e haşlıyan Laki ondan dans dersleri al-:ak ister. Her ikisi emsalsiz dans nu -
t ları;Iarı yaparlar. (Gümüş Sandal) ba • 

111da b.. .. ·1 i ka· t uyuk bir müsamere verı mes 
~rlaştırılır. Orkestranın şefi güzel Peu-
h~ kt (1
1 

çok sevdiğinden onu kıskanma a -
~. r. Laki ile Peuni'nin dans sırası geldi· 
g>nde · ta . orkestrayı çaldırmaz ve başka Da· 

gıder. 

l'~~u ~ırada gençlerin araları açılır. Bil· 
ı , ~ır müsamerede karşılaşırlar. PeunJ, 
ıı;~1Yi görmek istemez. Nihayet her ıey 

aşılır ve davetlilerin alkışları ara -
ıında Laki fle Peu
ni'nin izdivaçlan 
tes'it edilir. 
Sarayda: .Nina 
Petrovnaııııa 

Yalam
Oynıyanlar: İsa 

Miranda, Fer -
nand Gravey. 

Ç t ... D .... izaltı hakimi> filminden cBOJI t ı.. .,,. 
bir sahn.e 

manda baronun karl!lı da iıten haberdar 

edilir. Ti 1 · ank üzüntüye kapılarak ro a gı • 
Fr N' ın uzak -

der. Baronun karası ise ınan 
lactmlınası için uğraşır.- Kadın~ doğru 

~ .d B' kaç gun son-
Frankın yanına gı er. ır 
ra Viyanaya dönerler. Frank B~ron ta
rafınöan düelloya davet edilir. N~a _ara· 
ya girer. Sevgilisini kurtarmak ıstıyen 
Nina yalan söyler. Düello vuku bulur. 

Frank salimen avdet eder. Ninayı bu
lur ve birlikte Tirol'a gitmeği te~ e
der. Nina delikanlıyı kurtarmak içın tek· 

1 

Maksadı: Frankın 

baronun kızı Lisli 
ille nişanlanabil· 

mesidir. Bunu vak 
tile Ugarn'a va • 
detmiştir. Nihayet 
biçare Nina haya. 
tı pahasına sözünü 
tutuyor. 

Sümerde: 
.Madmazel 

Doktor» 
Oynıyanlar: Di • 

ta Parlo, Pierr1 
Blanchar, Pierre 
Fresnay. 

Pariste Coudo - femand Gravey 
yan adında bir casus yakalanıyor. Çok 
tehlikeli bir vazife der'uhde ediyor. Bu 
sayede cezadan kurtulacaktır. 

c'Matmazel Doktor> tarafından idare e-
' dilmekte olan Selflnikteki Alman casus 
teşkil8tına gönderiliyor. Matmazel Dok
tor, sahte Amerikan pasaportu ile bu §e
hirde bulunmaktadır. Yaman bir casus 
olan bu kadın, erkAnıbarb zabitlerinden 
Carrere'i sever gözüküyor ve onu tesiri 
altında bulunduruyor. 

Coudoyan nihayet cMatmazel Dok -
tor> u ihbar ediyor. Bu sırada Carrere ta
rafından dahi takip ediliyor. 

Harp nihayet bulmuştur. Hafızasını 
kaybeden cMatmazel Doktor> bir teda -
vihanede tedavi görmekteclil'. 

Alkazarda: . Bay Çetin Denizaltı 
Bakimi• 

Profesör Norton deniz altında bir zel
zele merkezini keffetmek istiyor. Atle -
tizm §aınpiyonu Kreı Taymil gazetesi 
muhabiri Diana ile profesörle birlikte bir 
denizaltı gemisi ile denize dalıyorlar. 
Profesörün küçük oğlu da gizllct denizal
tı gemisin• ginnif bulunuyor. 

Okyanusun altında eski Atlantid ülke
sinin sakinleri binlere• sene evvel mem
leketleri denize çökerken §ehrin üzerini 
bqtan baıa pirinç madenile kapladıkla • 
nndan orada tabii bir ömür iiirmekte • 
dirler. 

Denizaltı gemisi daldıktan az sonra 
meçhul bir kuvvetin cazibesine kapıla • 
rak bu esrarengiz ülkenin üzerine du . 
§ilyor. Tam bu ıırada bu ülkede müthiı 
bir harp cereyan etmektedir. Ungan kra
lının tebaaları diğer bir milletle harbe
diyorlar. 

Ungan denizaltı ıemisi rakiplerini elde 
etmek için muhafız askerlerini gönderi • 
yor. Kre~ ve arkadaşlan esir düşüyorlar. 

Kral Norton'un büyük bır alim oldu
ğunu anladığından yardımını talep cdi • 
yor. KreJ ile Diana profesörü kaçırıyor
lar ve yer yüzündeki insanlara zarur Vt'r
memelerini teminen bu ulkedeki insan -
ları birbirine katıyorlar. 
Kre~ ile Diana selamete çıktıktan son

ra evleniyorlar. 

IKADDN 1 

Yüksek ökçenin sıhhate 
verdiği zararlar 

Mütemadiyen yüksek ökçeli ayakkabı giymek hem 
vücudünüze zarar verir, hem de modaya uygun değildir 

Dikkat ediniz, kadınların üçte ikisin
den fazlasının mütemadiyen ayak rahat
sızlıklarından §ikayet ettilfni göreceksı
niz? Hatta bir çokları bu yüzden yiirü
meye düşman kesilmişlerdir. Tramvay
dan otobusc, otobüsten vapura mütema
diyen bir nakil vasıtasının yardımına 

koşmadan bir yeroen bir yere gidez.ıPZ
ler. Halbuki: Yürüyüı bir insan için gı
da ve havadan sonra gelen en lüzumlu 
ve en tabii bir ihtiyaçtır. Yürüyen insa
nın kan deveranı ve ciğerlerinin hare
kfitı hız alır, vücudu &ağlamla~ır. 
Şu halde ayak rahatsızlığı bahanesile 

böyle mühim bir sağlık vasıtasından ken
dini mahrum bırakan kadın; kendi sıh-
hati aleyhlne en büyük bir hatayı ipe- Yuksek ökçe giymek ıuretfle §ekli 
mi§ sayılmalıdır. Erkeklere bakınıı, on- bozulan ayaklar 

lar kadınlara nazaran ne kadar çok yol 
yürüyebilirler. Acaba bunun sebebi ne
dir? 

Tcreddüdsüz ökçe farkı diy~eksiniz ve 
haklısınız. Kadını, yürümiyen, kof1IU· 
yan, yan ölü bir insan haline sokan en 
mühim Amil moda peşinden süıilklene
rck giydiği ökçeli ayakkabılardır. 

Ayak rahatsızlıkları vakıl her zaman 
ökçcdcn ileri gelmez. Böbrek, kalb, ka
raciğer ve mide rahatsızlıkları çekenler 
de ayaklarından dalına fiklyet ederler. 
Bademcik te bu nevidendir. 
Şeker hastalığına tutulanlann da ayak

ları rahat değildir. Çünkil bu hastaların 
kan deveranlan bozuktur. Ayaklar, vüca· 
dün kalbe en uzak ve en qağı kımıl ol
duğu için deverandald bozukluktan en 
ziyade müteessir olurlar. 

ayakkabı bu tabii şekli yeniden bozar ve 
düıleıtirir. 

Şu halde çare nedir? 
Bir yanda bUtün bu acı hakikntlcr 

bir yanda da kadının seve seve boyun 
eğdiği moda var. İkisinden birini nasıl 
feda etmeli? 
İkisinden hiç birini fedaya mecbur de

ğilsiniz. Kadın, modadan kolay kolay vaz· 
geçmez. Sıhhat ise ondan daha kıymetli· 
dir. En makul ve mantıkt hareket, ikısi
n\ birleştirmenin, uzlaştırmanın yolunu 
bulmaktadır. Bunu ancak §U suretle te
min etmek mümkündür: 

Mecbur kalmadıkça ökçeli ayakkabıyı 
giymemek. Bu suretle hem §lklığmıza 
zarar gelmez, hem de sağlığınızı koru
muı olurı;unuz. Çünkü bir kadının yaşa
Yll tarzı ne olursa olsun ömrünün pek 
az bir zamanında yüksek topuklu ayak
kabı giymek mecburiyetindedir. Bu m~
buriyet haricinde kalan zaman herhalde 
çok, pek çok defa daha uzundur. Birlikte 
tetkik edelim: 

Moda, ökçeli ayakkabıları ne zaman 
için mecburi tutuyor? Yalnız gece tu\ a
letleri ve öğleden sonra elbisclcrile değil 
mi? Şık kadın hiçbir zaman sade bir sa
bah elbisesi ile, bir sokak kıyafetile, alış
veriı ederken, gezmiye çıktığı zaman, bir 
arkadaşına giderken yüksek ökçeli ayak
kabı giyinmez. Çünkü bu, ne bir moda, 
ne de bir zarafettir. 

Ev içinde ökçelerinizi istediğiniz ka
l tJar alçaltmak ta iene arzuya bağlı bir 

Sı1ıh! bir oyale)cabl oyaıtıarınıza da şeydir. Resmi bir kabul veya davet za-
güzell~rir manlan müstesna. 

Yazın plaj ve kırlarda, kışın herhangi 
Fnkat bu türlil rabatsızlıldarı olmadığı bir gezinti veya 1§ sırasında moda esasen 

halde ayağından ıiklyet eden her kadın ökçesiz ayakkabıları tercih eder. Şu hal
mutlnka ökçesinin zarannı çekiyor de- de geriye ne kadarcık bir zaman kalıyor? 
mekür. Bu zararlan §Öylece tasnif ede- İ§te bunun için, ökçenin zararlı bir şe-
biliriz: kilde taammümüne modanın icabı de-

a - Yüksek ökçenin zararları türlü mektense, bHikis modanın yanlış tefsir 
türlüdür. Bir defa ökçeye dayanan vü- veya bütün bOtün ihmal edılmesi demek 
cudde tabii muvazene bozulur. Havsala daha doğru olur. Şu halde hem şık, hem 
ve karın kısmı gayri tabil bir şekil alır. sağlam olmak istiyen bütün kadınlara 

b - Ökçesiz ayakkabı giyenlerde diz cmodaya uyunuz!> demek icab eder. 
mnfsallnrı en tabil şekilde oynar, rahat- Topuksuz ayakkabıdıın maksad mut
ça g rilıp kıvrılır. Halbuki: Ökçeli ayak- laka erkek ayakkabısının tıpkısı demek 
k:ıbılar bu harekete engel olur. Dizler değıldir. Ökçesi uç santim yükscklığın
icab ettiği şekilde açılıp ıerilemez. D:ıı- de, kaidesi geniş, büyüklüğu nyağı sık
ma bukük kalır. Bunun neticesi olarak mıyacak şekilde saran her ayakkabı ka
bir zııman sonra diz mafsalında bir iltisnk dın için eh sıhhi bir ayakkabıdır. 
hasıl olur, ayak damarları şişer. Ondıın Mccbur<'n topuklu pabuç giyilen saat
sonra artık bakaclarda inhina ve elastiki- lPrin zararını şu şckılde gıdermiye çalış-
yet aramayınız. malıdır: 

c - Yüksek ökçelerin diğer bır zaraı ı 1 lyı ve rahat bir ayakkabı ıle bol 
hepinizin hemen hergün gözüne çarpacak bol yuruınek. Gunde bır, bır buçuk ha•ta 
kadar barizdir. Bu türlil ayakkabı giyı- ikı saat. Bu vi.ıruyüş. mafsalları harek t
nen kadın ister istemez ayak uçlarına da- sizi kten kurtarır. Ayagın ökçeli içınde 
yana dayana ayak parmaklan ltizumun- gcçirdı.lh ıkıntı devresının ga) ri tabıili
dan fazla yorulur, sıkışır. Nasırlr pc)dn ~inı telafı <'der. Yurumek, sporların en 
olur. Daha fenası parmaklar tabii şcklıni ad , en kolay ve en elzemidir. VakıA 
kaybedip şuradan burada eğrıhkler gö- Jımn.ıst 1 n Y<'rını bi.ıtun butun tutm z. 
rünmeye başlar. Bilhassa baş parm:ık l':ıkll guı d<' brr buçuk saat yol yürul 'n 
mafsalı pek çirkin şekilde dı arı fırlar b r kadının jımnastık yapmnması hoş go-
ve ağrımaya başlar. nılebılır ve bir zarıır sayılmaz 
Dahası var. Vücudün, kuvvetini dai- 2 - Prırmak uçlarına bnsaıak topuk· 

ma parmak uçlarına vermesi y{ızünden lorı kaldıı mak. Sonra topuklara baumk. 
ayak bilekleri zayıf düşer. Bu ek7.t.'rsız hem bılcklerc, hem de b:ı-

d - Ökçenin verdiği gayri tabii vazi- caklnrn pt'k iyi gelir. 
yet yalnız ayağa tesir etmekle kalm:ız. 3 - Ayaklannızdn yorgunluk ve ra
Bundan blcak ta mühim ş kilde mille- hat ızlık du\'ar dul maz bır ayak Jeğ ni 
essir olur Çünkü: Bacağın ön adalclt'ri sıcak suya b r avuç tuz, bir a\ uç ta oda 
fazla gerilir. Arka adalelerse daımi bır ko) up eritıniz. Bu su ıle avaklarınızı \ ı
hareketslzliğe maruz kalır. kayınız. Bunu gundc ıki d •fa ynpabılrr-

e - Topuklu ayakkabı, tabanları duz- sınız. 

p e t e r ı b u r g
da zabitlere mah· 
sus beynelmilel 
bir müsabaka ya
pılmaktadır. Mü • 
sabakayı Avus • 
turya süvari zabi· 

Ginger Rogen ve Fred. Aıtaire Vau dalgcınnda I
J~ştirir. Taban, doğuşta düzdi.ır. Dört ya- 4 - Bu baynodan sonra ayakları 1 pır
şına kadar o halde kalır. Dört yaşla on to ile ovm k ta prk faydalıdır. Derı ıni 
yaş arasında tabii şeklini bulur. Ökçelı, kuvvellt'ndtrir. 

Dita Parlo 



Masal f __ M_er_a_kl_ı _v_e _F_ay_d_ah __ I 
Rüzgir tohumu dünyaya Fr•~~.:~:!~":::!,i~.l~~;:p __ 

n a S ı 1 g et le r d 
1
• ?. lardı .. Bu gemi dünyanın en büyük tran-

satlantiği olmuş -

tu. İngilizler de -:-~ 
boş durmuyorlar - ~ 

'L. ~.) dı .. Onlar da K\1- ~ J' · 

"# •• ~,,., "~./ ~ in Mari transat -~ -;:-
\i~l~ v ıantiğini yaptılar. ,I"" ~ ~ 
~ Her iki gemi Av -~ 

Bir varmı~, bir yokmuş; evvel zaman bir kimsesin, garmüyorum. Kendini gös
içinde şu dünya yüzünde taş, toprak, su ter ve bana tohumun ne olduğunu anlatı 
varmış, evet ağaç yokmuş .. O zaman rüz. - Sen nasıl kendini göstermiyorsan, 
g~r gene dünya yüzünde esennJş amma, ben de kimseye kendimi göstermem 
ağaç olmadığı için dalları sallamaz, çi- Yalnız tohumun ne olduğunu sana an
men olmadığı iç.in çimenleri okpmaz, de- latayıın .. Bu öyle bir ,eydir ki toprağa a
re kenarlarında sazlar olmadıtı için saz- tılmca, filizlenir, ot olur, ağaç olur ... 
ları yere eğmezmiş. RUzgh', onun ne olduğunu bilmediği; 

Rüzgar esermi§ amma, bu if hlç hoşu- ağaç nedir görmediği için merak etmiş: 

rupa ile Amerika arasında sefer yapı -

yorlardı. N ormandi KOin Mariden daha 

çabuk sefe-: yaptı. Ve Bahri Muhiti en 

çabuk geçen gemilerin kazandıkları mavi 

kordelayı kazandı. İngilizler şimdi mavi 

kordelayı Fransızlardan almak istiyor • 
lar. Yeniden gemi planları hazırlamıya 

başlamışlardır. Yeni planlarda bacaları 
daha alçaltıyorlar, gemiye hava muka -

vemetine karşı gelebilecek §ekil veri • 

yorlar. 

Tütün içme cezası 

na gitmezmiş. - Ağaç nedir, ot nedir? Bir zamanlar Çarlık Rusyada tütün iç-
- Zevki yok esmenin, der, ikide bir - Görmezsen, bilemezsin, amma gör- mek yasak edilı'nişti. Tütün içenler bu -

hiddetlenir, hiddetini almak için kendi- mene de imkan yok! runları kesilmek suretile cezalandırılır-
ni kayalara çarpar, denizleri dalgalan • - Neden? lardı. 
dınrmış. - Ben burada bekçJyim, bir tek tohum __ ... _ ......................................... _ 

Rüzgar, günün birinde uzak, çok uzak bile dışarı çıkartmam ki toprakta büyü- Rüzgar hızlı gidince ne olur bilir mi-
bir yere gitmiş; sarp bir tepenin üzerin- yüp ot, ağaç olsun. ~iniz?. Yerde foz, toprak ne bulursa hep-
den geçerken bir oyuk görmüş, merak Rüzgarın merakı artmış, tohumlar bek- sini toparlar göturür. Oradan da çıkar-
etmiş: çisine yalvarmış. ken bilmiyerek yerdeki tohumların bir 

- Hele, demiş, §U oyuktan içeri girip Aman, demiş, zaman demiş: kısmını toparlamış, götürmüş. Çıktıktan 
bakayım: Neler var, neler yok? - Etme, eyleme demiş, bana bir tek biraz sonra hiddeti geçmiş, hızı azalmış, 

Rüzgar oyuktan içeri girmiş. Birden - tohum olsun var. hızı azalınca götürdüğü tohumlar da te-
hire şaşırmış. Her taraf o ana kadar gör- Öteki vermemekle ısrar etmiş. Nihayet ker teker toprağa dökülJlllye başlamış. 
mediği bir takım ufak ufak eşya ile dolu aralarında kavga · çıkmış. Tohumların Bir kaç zaman sonra dünyanın toprak 
imiş.. bekçisi kız:r"lış, rüzgar da kızmıs yüzünde otlar çıkmış, ağaçlar yetişmiş. 

Rüzgar: Tohumların bekçisi rüzgara· Onlarda çiçekler açmış, ağaçlarda mey-
- Vuuuuuuu - Defol! diye bağırmış. valar yetişmiş ve dünya bugünkü hale 
Diye ötnıüş .. Karşıdan bir ses gelmiş: RüzgAr cevap vermiş: gelmiş. 
- Hu ne istiyorsun, sen kimsin? - Canım ister, giderim, canım istemez Yalnız rüzgar tohumların bekçisinden 
Rüzgiir cevap vermiş. gitmem! kimin tohum alıp dünyaya ektiğini bir 
- Bana rüzgar derler, dünyanın yü - ~ Burası benim yerim, sen dışarıdan türlü anlıyamamış. 

zünde beni tanımıyan yoktur. Her ta - gelmiş bir yabancısın. Ağaçları, çiçekleri, otları gördükçe: 
rafta eserim. Ya sen kimsin? Rüzgar düşünmüş, bu sözü haklı bul - - Ah, dermiş, bunu dünyaya beri ge -

- Ben toh1.1m bekçisiyim. muş. tirecektim .. getiremedim. 
Rüzgar tohum kelimesini o zamana ka- - Tohumların da senin olsun, ben de Bir türlü eserken tohumlan da bera -

Ha amcam, ha o 

- Amcam bize gelmi§ uyuyor, oh ne 4l4 ..• Amcamı da ben çok severim, 11e 

olur her zaman bize gelse ..• 

- Şimdiden sonra amcam bizde olmadı~ uman da gene onu hatırlamanın yo
lunu buldum. 

- Ah amcacığım, uyandın mı bundan ıonra ıen hep bizdesin, seni he?" vakit 
gö-receğim. ____ ,;_ __________________________________________________ __ 

Resimsiz hihage 

dar duyrnamışmış. gidiyorum. her götürdüğü aklına gelmezmiş .. 
- Tohum nedir bilmiyorum, sen nasıl Demiş ve hızlıca dışarı çıkmış.. * * _ 
............................. ~··································· .. ····· ..... ··········································· .. ···································· ..... 
VENİ BÖLMECEMÖ~ 

Bu haftaki bilmecemizi doğru yapan 1 Dördüncü sıra: Sinema şeridine ne der
okuyuculanmızdan bir kişiye bir futbol ler? 
topu, diğer bir kişiye de bir kilo çiko - (Yukarıdan cışağı): 

lata ve yüz kişiye de Son Postanın kü - Birinci sıra: Sinemanın gösterildiği ye-

çük okuyucuları için yaptırdığı güzel re, yani hayallerin aksettiği satha ne der
hediyelerden vereceğiz. Bilmece güç de- 1er? 

ğildir. Resimdeki dört köşeleri aşağıda Beşinci sıra: Sinemanın başlıyacağı, 

ıorduğumuz suallerin cevabı olacak ke - sinemada bulunanlara ne çalınarak ha-
lJmelerin barflerile dolduracaksınız? her verilir? 

Bilmeceyı halledince gazeteden keser Yedinci sıra: Bundan epey sene evvel-
\'e bize gönderirsiniz.. ki sinema sessizdi, bugünkü sinema öyle 

(Soldan sağa): değildir. Fazla olarak nesi vardır? 
Birinci ')tra: Sinemaya girmek için ne 

Yermek lazımdır? 
Sekizinci sıra: Bu makineye ne maki -

nesi derler! 

Oyuncak tahtaravalli 

Size güzel bir oyuncak. Bu resmi keser 
ve bir mukavvaya yapıştırırsınız, bun -
dan sonra ağaçları etraflarındaki kalın 
çizgilerden makasla oyarsınız .. İki alacın 
ortasında gördüğünüz tahtaravalli üze -
rindeld iki coculu da ovarak çıkanrmnız. 

Ağaçlı parçanın arkasına mukavva -

dan bir ayak yaparsınız. Çocukların ol -
duju parçadaki cA> noktasında iğne ile 
bir delik açarsınız. Bu deliği ağaçlı par
çadaki A noktası üzerine koyarsınız ve 
genı bir ijnıyle çocuklu parçayı öteki 



e inanılmayacak şeyler 

B R TIMARHANE 
hareketli barbar balırarak ltonnpn bir 
ayancık üha pldi. Ben bunu da dell 
mmediyoıdum. Meler delilmif. Bizim 
prdlyana: 

- BalU tlXahtm, bunlan neden bura
,. -ıetiNlia? diye adeta çıkıfb. 
-llerllllwL - ., -.on ttnift?llte ...... . 

•indectir. Aneak ll&t 12 ........ s.-
ra milllf1ri var. Bunlara mJııntı Al aerl 
&ödlr· 

- Nuıl olur? Karaati*9de ,atacak yer 
Jok. Bu akpm da ,.. leklz deli daha 
seline ... ,. )atmnm ben? 

llMJaqbm: 
- ...... IUt 12 de mi ıeıeCekf .. 
-Bnt. 
- Pelr:l o zamana kadar bıı burada mı 

bekliyecelfz?. 
- Tabii. •• 
- YMu •• K•'vu bldıPM'Q'--. 

Yanımdaıld huta 1eC1JeC1e jnlf1m 
- Canım çok bekliyeoek dil''*1ı 

IJlmdl aat 10 u 10 aeçtyor. Eh Bey yan
ma clojna ,.ur. 

- U ... , nuı1 beklerım.. 
O NDada bpdan giren uzun boyla. 

br ~ balfnden doktora benziyen bir . . 
- OIJum, ,.., ...... keyfe .... if 

JOk. •• Duramıyonan fUl'aCll• taflıl u • 
wamver. 

Çiçek bozuju bir prdiyan ile beraber 
Mrl 181'1 entarili fifman, dilen p Jamah 
Gılumdaha p1dL 

Tahta malarda ohıracak yer yok. •• 



10 Sayfa~ 

• 

Magallenos vapuru davası 
1lspaoyol acentesi vapurun askeri vapur olduğunu, 

amme hizmetlerine tahsis edildiğini 
iddia ediyor, bu husust a vesika ibraz eaecek 

Çanakkale boğazında İtaly~ ban~ıralı / med ile arkadaşı 17 yaşındaki Ahmed, 
, Kapojino vapurunun batmasıle ~etıC:l~ Beyazıdda Kilitli hanına kapı kırmak su
nen deniz kazası, batan vapur şırketının retile girerek, 18 adet bavul çalmaktan 
müracaatilc Türk adliyesine intikal et- suçludurlar. Bavullan birbiri içerisine 
mişti. 1stanbu 2 -nci Ticaret mahkeme- sakladıktan ve çuvala sardıktan sonra 
sinde yapılan ilk duruşma neticesinde, kaçarlarken civarda bulunan bekçiler 
İspanyol şirketinin vaki itirazlarına rağ- tarafından yakalanmışlardır. 
men, hfıdise Türk adliyesinin salahiyeti Dün yapılan sorguları esnasında, ihti-
dıı.hilinde görülerek, Magallcnos vapuru- yar Mehmed: 
no. haciz konulması isteğinde bulunan - Ben Hüseyinin kahvesinde uyuyor
İtalyan şirketinin bir bankaya 8 bin lira dum. Ahmed geldi, beni uyandırdı ve bu 
teminat yatırmasına karar verilmişti. bavulları taşımamı söyledi. Yoksa, hadi
İtalyanlar da bu parayı vermiş ve vapura se ile alakadar değilim, demiştir. 
haciz konulmuştu. İtalyan şirketi vekil- Diğer suçlu da, cürmü Mehmedin üı.e
leri acentanın, İspanyol acentasından rine atmış, neticede her ikisinin de tev-
313,650 Türk lirası tazminat istediğini kiflerine lüzum görülmüştür. 

bildırmişlerdir. Mahkemelere kAf' 1 k 
Ancak, İspanyol acentası vekilleri eski C1 ıp a maca 

itirazlarında ısrar etmektedirler. Buna ~a~bal Cumhuriyet Müddelumumilfğin-
t . . dan • .ı.stanbul mahkeme ve devtıirlerinde a-

karşı, taly.an acentası vekillerı ~~~ çık bulunan biner k~ maaşlı kAtlpliklere 
celsede mankemeye cFayer-Pley> ıs1m1ı memurin kanununun t cü maddesinde yazılı 
bir İngiliz bahriye mecmuasının bir nüs- şartlan haiz ve dakUlo lle çabuk yazı ynşma
hasını ibraz etmişlerdir. Bu mecmuada sını bilenler arasında imtihan yapılarak mü-

b h h Ad• .1 Tü. k hk . nnsiblerl alınacağından isteklilerin bu mad-mevzu a s a ıse ı e r ma emesı- dede yazılı belgelerile ve dlleklerlle imtihan 
11in verdiği karar kaydedilmekte, kara
rın Türk adliyesi namına çok yerinde ol
duğu da ilave edilmektedir. Vekiller bu 
mecmuayı mahkemeye ibraz ettikten 
sonra, 2 nci Ticaret mahkemesi tarafın
dan verilen bu kararın, Avrupa gazete
lerine kadar aksettiğini, çünkü tamamiy
le doğru olduğunu söylemişlerdir. 

İki acenta arasında mühim bir safhaya 
giren bu davaya dün de devam olunmuş
tur. Dünkü celsede, Magallenas vapuru 
kaptanı vekili: 

- Magallenas vapurunun imıne hiz
metine tahsis edildiğine dair elimizde 
bazı vesaik vardır. Bunlan mahkemeye 
ibraz etmek için, mühlet verilmesini ta
leb ederiz, demiştir. 

Buna karşı, İtalyan acentası vekilleri, 
şöyle itiraz etmişlerdir: 

- Mahkeme vazife kararı verirken 
mevcud bütün delilleri tetkik etmiştir. 

Binaenaleyh, yeniden tetkikata lüzum 
yoktur. 

2 nci Ticaret mahkemesi, İspanyol 
bandıralı vapur acentası vekilinin bu ta
lebini kabul ederek, kendisine 10 gün 
mühlet vermiş ve duruşmayı başka bir 
güne bırakmıştır. 

Biri 50, diğeri 17 yaşında 
iki hırsız 

Sultanahmed 2 nci sulh ceza hakimi 
Salahaddin Demirelli, dün !Andavallı 
Mehmed ve Ahmed isminde iki hırsızlık 
suçlusu hakkında tevkif kararı vermiştir. 

50 yaşlarında bulunan Andavallı Meh-

Pastil Antiseptik 
ANZUK 

Teneff011 yollarile geçen hRB
talıklara karşı koruyucu, tesiri 
kıü'i pasüllordir. Nezle, Bronşit, 

Grip ve Boğaz rahatsızlıklarında, 

ses kısıklı(,rında pek faydıılıdır. 

Blltün eczanelerde bulunur. 
1NG1L1Z l<ANZUK ECZANESİ 

1 
Beyoğlu stan buJ 1 

günü olan 1k1nclteşrlnln (4) cü perşembe gü
nüne kadar adliye encümenine müracaat ey
lemeler!. -··· .... ···----· .. ---····----· __ ,_ 
jrRADVOI 
Bugünkü program 

23 Biriııeiteşıin 93'7 Cumartesi 
iSTAN B UL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Çocuk tiyatro: Kedi - Tilki. T. s. 

12.50: Havadis. 13.05: Muhtelif plAk neşri -
yatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Pl~kla dans musikisi. 19: KlAslk 
Türk musikisi: Nebil oğlu İ.small Hakkı. 19. 
30: Konferans: Dr. Fahreddin Kerim (Fikir 
Yorgunluğu). 20: Sadi Ye arkadaşları tara
fından Türk musiktsl ve halk şarkıları. 20. 
30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20. 
45: Semahat ve arkada.şlan tara!ınaan Türk 
musikisi ve halk ıarkılan. <sa.at Ayarı). 21. 
15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: PIO.kla sololar, opera ve operet pnı-ça
ları. 

T erih sergisi umuma açıldı 
İstanbul müzeleri genel direktörliığtin -

den: 
Dolınabahçe sarayında tesis edilen ta -

rlh serglsl bundan böyle pazar, salı ve per
şembe günleri olmak üzere haftada üç gun 
hallan ziyaretine, diğer günler de mektep -
lere tahsis edilmiştir. 

Sergi saat 10 dan 18 ya kadar açıktır. Ser 
best duhu1lye kartları, blr gün evvellnden 
Arkeoloji, Topkapısarayı ve Ayasofya Mü -
zelertnden verilmektedir. Mektepler için zi
yaret gün ve saatleri kültür direktörlüğünce 
tesbit edllmektedlr. 

İstanbul ikinci iflas Memurluğundan: 
Müflis nalbur Mehmed Kadrinin Bur

s:ıdaki köşkü hakkında masanın açtığı 

davadan dolayı iflas idaresince alacaklı
lara izahat verileceğinden alacaklıların 

5/11/937 cuma günü saat 11 de dairede 

hazır bulunmaları idare kararile ilan 
olunur. (1086) 

İlan Tarif em iz 
Birinci ıahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muay:vım bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaıda ilan yaptıracııklıır aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir !.arife derpiş 

edilmiştır. 

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

:lıincılık Kollcktif Şirketi, 

Kahramanzade Ran 
Ankara caddesi 

BO!f PÖST1l..-_ 

stanbul Borsası kapanı7 
fiatları 22 - 10- 1937 

ÇBKLEB 

Açılış Kapanı, 

Londra '527.00 627.00 

Nn-Yorll !I, 7890 0,78825 

Paı1.I ,3,32 23.32 
MUlno 1S.ü14-t lS,0144 

Brübel 4,6846 4.6846 
AUna 87.161" 87.1610 
CenıYN 3,4282 3,4282 

Botya 63.7958 63.7958 

Anuterdam 1.4282 1.4'82 

Prat 22.5775 %2,5775 
VIJ'ana 4.1914 4 19H 
Madrld 12.60 12 6{I 

BerUn 1.9660 1.966J 
vartoT& 4.1866 4.1866 
Budapefte 3.99J 3.995 
BUkret 107.177J ı01.1ns 
Be1grad ıı.l.4 ı U.41 
Yokohama 2.74 2.74 
MoskoYa 20.3JS 28.305 
Stokholm 3.0935 S.0933 

Kadın göziJe Avrupa 
(B41 tarafı 6 ncı ıahifede) 

Bizde, her nedense, bu mesele erkekler
le kadınlar arasında bir kapris haline 
gi:miştir. Genç ve sağlam kadınlarımız, 
kendileri.le ayni şerait altında olan erkek
ierin, tramvaylarda kendilerine yer ver
mediklerini görerek hiddet ederler; hak
sızdırlar. Çünkü bu, netice itibarile bir 

. nezaket meselesidir ve bir erkek isterse 

1 
karşısındaki kadına karşı nazik olur, bu
mm için bir mecburiyet yoktur. Hatta 
bazan yorgun bir erkeğin, neş' e ile sine -
mldan dönen genç ve dinç bir bayana 
tı amvayda yer vermemesini makul ve 

muhik bulurum. Fakat bazı erkekler de 
vardır ki, karşısında ölüm halinde bir 
kadın bile olsa, oturduğu yerden kalkıp 
ona yerini vermezler; bunu bir prensip 
olarak ka1u1 etmişlerdir. 

harcı değildir. Doğrusunu söylemek 11-
zım gelirse ben haritada yolumu tayin~ 
demedim, fakat gerek gişelerdeki memur
lara, gerekse başka yolculara sorarak n.. 
tediğim sokağa gitmekte müşküllt çek· 
mı?dim. 

E 8 B A 1\-1 Gene Parise gelelim .. Otobüslerle seya-
--------.-------·1 hat etmek kolay ve rahat; fakat orada 

Evet Paris çok kalabalık, yerin altın • 
da v~ üstünde durmadan, dinlenmedeıt. 
gece ve gündüz demeden yüzlerce tren, 
otobüs, otomobil, bısiklet, hatta atlı ara
ba bir inci dizisi gibi fasılasız geçip gi
dı~·or; fakat böyle iken büyük caddelerin 
yaya kaldırmılan gene hıncahınç dolu~ 
Gene gideceği yer pek uzak değilse, her 
hangi bir vasıtaya müracaat etmektense 
kendi dizlerine güvenmeyi tercih eden
ler pek çoktur. Nitekim, çok defa otobüs 
beklememek veya bir otobüsten ötekisine 
aktarma e!memek için ben de onlar gibi 
yapr.rak yürüdüm. • 

Düz asfalt yollarda yürümek öyle zev· 
li bir şey ki. Bahusus insanın iki tara -
fında dünyanın en güzel düzeltilmiş ma· 
ğazalannın camekanları ve başının üs -
tünde yeşil kestane ağaçlarının gölge • 
leri bulunursa ... 
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fena ... Hele mağazaların kapandığı saat
te, Yani akşam yedi ile sekiz arasında <r 
tohiislerde yer bulmak imkansız. Bunun 

1 
için halk tabakası, ayni zamanda daha u
cuz olan yeraltı trenini tercih ediyor. 

Orada sıkışık ta olsa her zaman yer 
bulmak kabil oluyor. Ancak, yabancılar 
için bu yeraltı trenine binmek bir me
seledir. Gideceği yere hangi istasyondan 
binip, nerelerden geçeceğini bilmedikten 
sonra mutlaka garların elektrikli oklarla 
mücehhez haritaları üstünde istikamet 
tayin etmek 18zım gelir ki bu da herkesin 

Paris çok kalabalık, yerin altında ve 
üstiindeki müteaddit ve mebzul nakil va
sıtalan kafi gelmiyor. Halk gene yollar
da bekleşiyor. Buna mani olmak için Pa· 
ris belediyesi durmadan çareler düşü -
nüyonnuş. Yoksa yerin altı ve üstü k8.fi 
gelmiyor diye şehir dahilinde halkı bir so 
kaktan ötekisine nakil için tayyare pos -
talnrı mı tesis edecek? Kim bilir! 

M.Berkand 

Dahiliye Vekaletinden : 
l - Vekaletin 937 mali yılı ihtiyacı için c350> ton Sömikok cTürk Antrasitb 

kömürünün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 3/İkinciteşrin/937 Çarşamba bünü saat 15,30 da Ankarada Ycni-

şehirde Vekalet binasında toplanacak Sat.malına Komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel cl0150> liradır. , 
4 - Muvakkat teminat c76h lira c25> kuruştur. 

5 - İsteklilerin bu baptaki prtnameyi Vekalet Levazımından almalan la· 
zmıdır. 

Dr. A. K. KUTIEL 
6 - İsteklilerin 3/İkinciteşrin/937 günü saal 14,3i> za ka.dar teklif mektublar111A 

Satınalma Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilınde vermeleri icab eder. 
1·- ·Posta ile gönderilecek teklif mek:.ublannm altıncı maddede yazılı saate 

kadar Reisliğe gelmiş bulunması prtttr. Postada olııcak gecikmeler muteber 
Karakay Topçular cad. 37 

-
değildir. c3864> c7045> 

T ÜRKiYE 
CUMHU RİYETI 

2IRARJ:B 

biri 

'8~llCl!iBmlll .. lm!llDI ......... ~, '-----------------___) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~--~~----------~~~~--~~~----~~~----------

Grip, nezle, baş ve diş s~: 
lannı, muannit sancılan bir ~ 
da keser. Kıymetuır bir iltlçll • i_iç arınızı ::;.~: SALiH NECAT i 

den alınız. Reçeteleriniz 
bllyUk bir dikkat, ciddi 
blr istikametle hazırlanır. 

Keskin Kaşeleri 



Filisflnden kaçan müftü Suriye 
yolu ile Türkiyeye geliyormuş 

~bahlara kadar onun lehinde sevinç te
(Bwrırafı 1 inci .ayfada) 

d ·ı k z~hürleri yapmışlardır. 
Y~ en şimale, Türkiyeye doğru gı me. - M" ftü Beyruta mütenekkiren gı?lmtş 
tedir. Maksadı Filistin Arabları namına u ' · k dox. kendisir.i kimseye göstermıyere ıs· 
Türkiye Cnmhurreisi Kemal Atatürk'ün ve t ·..tı'r Müf-··uca hükumete müracaa emnv· . 
Yardımını temin etmektir. ; .. .1 hükiınıet arasında bir hayli konuş-

Müftü, Beyrutta Kont dö Martel ile gö- ~l'l~a:· olmuş ve neticede kendi~ne -~üb~ 
liişerek, Şc.ma ve yahut ta Lübnanın şi- nan hükıimeU tarafından siyası multecı 
.malinde T!·nblusşam limanına gitmesin\? 1 . \'"pılması kararlaştırılmıştır. 
ın" T blusa muame esı • .. . . . . 

Usaade edilmesini istemiş, ra B. mu~b:ı de müftü, kPndısırun su-
çıkznasına ızin verilmiştir. Müftü Türki- k~na ihial E'decek hadiselerden ictinab 
Yeye gitmeden evvel burada birkaç gii!.l e.~:C~.r.ine dair teminat vermiştir. " . 
kalacaktır. 6 t kü uk şu dakikada müftü, Beyru ta ç 
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SPOR 
Hindli pehlivan 
yarm geliyor 

Askeri liseler arasındaki -müsabakalara bugün 
başlanacak 

Güreş organizatörleri tarafından davet 
edilen Hindistan pmpiyonu Foazzal Mu
hammed pHıar günü §ehrimize ıele
ccktir. 

Hindli pC'h:iivan ilk müsabakayı Müla
yimle, ikincı müsabakayı da Tekirdağlı 
Hüseyin ile yapacaktır. 

Boksör Vasis geldi 
Müftü, Tiırkiyede muvaffak olamazsa, bir oteijn küçük bir odasında oturm~kt~ 

:Sağdada giderek bir Arab kt,nfederas- kağa çıktığı zamanlarda kendısinı 
7onu kurmaıt için Irak hüHı!l'ıetine baş :n::mama.)'ll çalışmaktadır. Gazeteciler 
\'Uracaktı", aktad ı Buna raı. Yunanistanın me~hur boksorlerinden ' . . bırakmam ır ar. ı;- 'I 

Müftü nasıl kaçtı? ~:~n~üftü, gazeteciler tara!mdan yaka- Vasis dün akşam şehrimize gelmiştir. 
Şam, 19 (Hususi muhabırhıiz yazı- Ja!ldıkça her nevi beyanatta bulunmak- Vasis pazar günü öğledt:n sonra Tak.sim 

Yor) -.: Ba~müftü Eminülhüseyni, geçen tım istinklf etmektedir. ı;tadyomundc. Kiryako ile karşılaşacaktır. 
c11- .. r t'u··ı Ö- • 1 s · ed bu··ynk Bu müsahaka on ravund, ür~r daktka ...... .,a gunu, namazdan sonra ~ am M"ftünün kurtu uşu urıy e " 
ltıeride yapı.an büyük nünıayışlerden ve h. u vinç uvandırmııtır. Filistin lehin- .:ılarak kabul edilmiştir. Ayn~ gün Klni, 
ceınaate hitaben irad ettiği biiyük nut- ll~kis~ezah:i;at bu münase~tJe bir kat Menaşe ile Fahri de Panayot ile karştla
lı:undan sonra evvelce almml'? olan çok d h artmıŞ ve iane toplanmasma da ay- şacaktır. Müsabakalara saaı iki buçukta 
dikkatli te:rtıbat sayesinde ]>€ıievf kıya- ' a a hararet gelmiştir. Halk memnuni- başlanacaktır. 
1@ti . • l "k rıca ş· d' kad GaJ t "I • b U ne girerek ve gözlerine sıyah goz.u tı iane vermektedir. ım ıye ar a asaray gUreşçı erı ug n 
talı: b il ve e ·t 

arak h2lk arasına karışm!Ş ve u 5 
- yalnız Surlyede toplanan. paranın mı - E k" h" d" 

retıe camı dışındaki çok sıkı z:ıbıta kor- dan elli bin lirayı geçmiştir. S ışe ıre gi ıyor 
donunu yaı arak Kudüsten ;ılunaya mu- Suriyede bir Arap konpesl mi Eskişehir Demirspor klübi\nıin daveti 
Yaffak olmcştur. o gün bütün Kudüs, Kudüs, 22 _ Dotru habe~ veren meın- üzerine Galatasaray güre§ takımı bugün 
cuına namaz\ ~snasında mahı;ere dön- balardan öğrenildiğine gore. "yakında Eskişehire hareket edecektir. Esk~§ehir 
ltıüştü. Biitün camilerde içtim~lar yapıl- S . ede Suriye, Irak, Mısır, Lubnan ve Demirspor ktübü bu müsabakalar lçtn 56, 
nıı 11• k urıy ' · akil b"yük b' 61 66 72 79 kil l d k 1 §, cuma namazını rnüteakio ha ._.. a- Filistin Arablarınm iftır e u ır • , , o ar üzerin e arşı atma 
~ile. kafile Kl!düs sokaklarını .dolaşroı~ı. k e toplanacaktır. Bu kongrede, Arab teklif etmiştir. 
~gıliz zabıtası, halkın dini Ayinler:nc Alo::ınin tngillzlerle mücadele etmesi Galatasaray takımı, Çakır Ahmed, Ke-

ciokunmamJkla beraber badh:eiere mey- icin kararlar verilecektir. nan, Şevket, Faik ve Adnan olarak tes-
cian Vermer.-:P.k için binlerce p.)Iis, asker, ~ A]man gazetelerinin neşriyah bit edilmişt.r. 
tanır, mitralyöz gibi kuvvetlerie her ta- Son Filistin hidiseleri doh.Jiiile bütün Çoban Mchmed de takımla beraber 
rafı tutmuştu. Anlaşıldığına göre bütün Alman gazetelerinde İngiltettye daha zi- Eskişehire gidecek ve müsabakaı.uda ha-
bu hareket, kalabalık müftüyü sığındığı de alaylı bir §ekilde tariz Pden yazılar kemlik yapacaktır. 
ca.ın 'd . ·1 va y . Bak . ı en ka~ırmak için vücuda getırı - : tişar etmekt.edir· Bu arda :Oeutsche enı em kursu 
~ltir. Camiden çıktıktan sonra Em5nül- ~gemeine Zei~I diyor ki: İstanbul futbol ajanlığı yeni futh~l 
b~seYnf Efendi, hazırlanmış bir otoma- cİngiltere. AJmanyanm uki kolonile- mevsimi dolayısile hakem kadrosunu tak
l~le binerelt ıabıta kontroliı altında bu- rini istemesine karf1 ikide birde re~ viye etmek maksadile yeni bir kurs aça-
nınıyan yoi!ardan ve bazı yerlerde de lesini ortaya atar. Almanyanın eski caktır. Bu kurs iki ay devam edecektfr. 

2<ıbıta kordonunun sual ve cevabından .ı:n~s~eınlekelcrinde yapılacak bir reyiA- Lig maçlan 
ge~erek Y~faya kadar gelmiş, orada ha- mus h·çbir zaman Almanyamn lehinde İstanbul lfg maçları i-"~ mıntaka reisi 
l'Pk t . .. b' ,_ mm ı . .. b ~ 

· e e haza bulunan bır motore mere... te lli etn11veceğınt soyler. Fakat aca a Vali Muhittin Uatündaı. Federasyon rei-
8uri t t tur ce • · 1 T 6 

B" .Ye sahilforinin yolunu u muş · avni İngiltere ne için Filistınde, ngı ız sile futbol ajanını davet ederek dün bir 
Utün bu kaçış o kadar sür'atli olmuş- • d m isterop istenmed\ji ıekilde toplantı yapmııohr. Bu toplantıdR federas-tur k' 1 k ·t man asın ., !i' .. 

tü 1 c~martesi günü gece .o ur ~· ~u - bir reyiim açmağa teşebbüs etmiyor·, yonun teklifi kabul edilırıiJtir. Maçlara 7 
. ' Surıyc s:ıhillerine v Tır şchn onle- trol horu1an tekrar delindi ikincltearinde baılanacaktır. Çarpınba 

rıııe 1 . d O d üç va- Pe r lb ge. mış bulunuyor u. ra a Londra 22 (Huswd) _ Bu sabah Ku- günü birinci ligdeki on klübiln fikstilril 
Çıkden ıbar~t olan eşyasını ~1ıp kara~: d!· t bir ve Hayfada iki Arab öldürül- çekilecek, ildnci lig fikstürü de perıern-

tığı zaman gu··mrük kolcu•an evvet llS e be .. 1...~mı •A--~- edilecektir. Maçlann 
kend' . . . . fakat. müştür. --v--- wu~ 
h(i\1f ısı~ı kaçakçı zannetm!şıer, Kargaşalıklar Filfatinin muhtelif p- hakemleri fikstilrle beraber klüp!P.r ta-
litl}l Ye~i verince işi anlıyar~k Be~~ birlerinde devam etmektedir. rRfından tayin edilecektir. 
nü esıne ınüsaade etmişlerdır. Muftü I ak petrol borulan tekrar muhtelif Lig maçları hiçbir suretle tehir edil-

~ tf 

Dost Başvekil uaurlamrken 

Genercıl Metabcıı Anktı 1'adcı gazeteciler arasında 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) rem Yunan başvekili, Yunan donanm111 
yansında Averof zırhlısile limanımız- amirali Ekonomu ve maiyetleri erkAnrıı 

dan ayrılmıştır. Uğurlama merasimi ga- İstanbul valisi, Amiral Okan, İstanbul 
yet samimt olmuş, vakit geç olmasına ve merkez komutanları abidenin önün• 
rağmen nhtımda toplanan kalabalık bir geldiler . 
halk kütlesi tarafından tezahürat yapıl- Averofun mızıkası, İstiklal ve Yavuzuq 
Jlllfbr. mızıkası Elen marşlarını çaldığı ve iki 

İki torpido Averofa IUlarımızda refa- dost bahriye müfrezeleri ıelAm. durd~ 
kat etmiştir. halde General Metaksas, Yunan h~ * meti ve amiral Ekonomu Yunan bahri .. 

Muhterem misafirimiz General Metak- yesf namına abideye Yunan miW rcnkl{:ı. 
su dün Ankaradan avdetinde İltanbul rindeki krizantemlerden yapılmış muh· 
hududlarma lirerken trende bir arkada- teşem birer çelenk koymuşlardır. 
§1lDlZl kabul etmiş ve Ankara döntişü, Yunan gazetecileri ile İstanbuldaki 
Yunanistanm Ankara elçisi Rafaelln na- Yunan tebaası namına aynca birer çe
zilt delaletile ilk olarak Son Postaya be- lenk konulmuştur. 
yanatta bulunmuş ve bu beyanat dünkü Saat 13 de Vali tarafından misafiri ... 
nüshamızda intişar etmişti. rniz ve maiyeti şerefine Tokatliyan o-

.Abideye çelenk telinde mükellef bir ziycfet verilmiş • 
Haydarpaşa istasyonunda parlak bir tir. 

surette karşılanan kıymetli Elen başba- General Metaksas bu ziyafeti müte -
kanı Perapalas otelinde bir müddet is- akip Fenere giderek Rum Patrikini zi
tirahat ettikten sonra kapalı çarşıyı, Sul- yaret etmiş ve saat 18 de de Yunan 
tanahrned camiini ve Ayasofya müzes1ni konsoloshanes inde İstanbuldaki Yu .. 
gezmiş ve sonra mak~mında İstanbul va- nan kolonisini kabul etmiştir. 
lisini ziyaret etmiştir. Bu ziyaret biraz * 
sonra iade olunmuştur. Dün akşnm, şehrimizde misafir bu-

Saat 12 de Taksim Cumhuriyet Abide- lunan Yunan gazetecileri şerefine de 
sine çelenk koyma merasimi yapılmıştır. Parkotelinde bir çay ziyafeti verilmiş
Abidenin etrafını bqlarmda mızıka!arı tir. Ziyafet pek samimi bir hava için
oldutu halde Averof ve Yavuzdan birer de geçmiştir. 
bahriye müfrezesi çevrelemiş bulunu- Türk - Elen Bahriyelileri arasıııda 
yordu. Averof limanımızdan ayrılmadan ev 

Türk - Yunan dostluğunun büyük bir vel Amiral Şükrü Okan tarafından ve
tezahürU halini alan bu merasimi seyret· rilen ziyafet çok samimt olmuştur. İki 
mek için meydanı ve meydan etrafında- dost millet denizcilerini bir defa daha 
ki binalann balkon ve pencerelerini do1- yakından tanıştırmağa vesile olan bu 
duran halk 30.000 i mütecavizdi ziyafette iki Amiral tarafından Türk -
İstanbul radyosu, hoparlörlerle rumc• .Elen dostluğunu tebaruz ettiren güzel 

pllklar veriyordu. Saat 12.15 de muhte- sözler söylenmiştir. 
't"~ft..,......... ... ·-

General Papagosun beyanah ka: ~irdeııbire çıkageldiğini gören Niren no~talardan delinmifUr. miyeceff gibi hwnıst oyunlara da izin 
a &sındn halk bütün gece oyumamı~.. .. u .. - u ""' verilmiyerck maçların muntazam cere- (Bqta.rafı 1 inci ıayfada) General Papagos, dün gece Parko • 

Dokt J~·ru•ı'""n ... ·f·,··krini sorduk 1İie;;aiuH;.°k:inda voleybol :.":'ba~~be:;:,.ı~~.;~\.7::";~ :~li~~ .. ~:~~ı ~~i~!.!~~t.;~kadaşımıza o r a . . 7--2> E ' \ r-ı. c il) musabakalan akpm saat 19 da Romanya vapurile geh- c- İkinci defa olarak asil Türk mil-
ragatkAr ve gayriendif ~elflse, yanJ itls- Beyotıu Halkev!Dden: rlmJze muvasalat etmi§tir. leti arasında bulunduğumdan dolayı 

illan (B'!!tarafı 1 in~ ~ayfado! bası panserde kendisin.den ~ bekliyen hu- Beyotlu Halb'Yi Spor ıubesı VoleJboUlıı General Papagos, rıhtımda vali 'O'stiln- fevkalade memnunum. 
buı da, boyıe bir teklıfin tatbik. sa tasının muayenesınde, maddi karplı~ ilerlemesi ve yayımı lçln federe ve gayrUe _ dal, İstanbul komutan vekili General Ankaradan yeni dönmüş olan Baş-

~.rnıyacc:ğuıı izah, isbat etmi§tiDL. . .. . eceği. için Iikayd davranırsa, yanı eere btıtOn tatmııara açık olmat üzere her Osman Tufan, merkez kumandanı Gene- vekil General Metaksasın ihtisaslarına 
Çünkü doktorluk hiçbir san'ate, hıçbır gormıY aıanna da kendisini sevdirmez.e, sene bir pmptyona hazırlamatt.adır. Bu ae- ral İhsan Ilgaz. genel kurmaydan yarbay da '°!uttali olduktan sonra, duymakta 

lllesleğe b ' l kte gaye ha- 0 hast · d d raX>bet bulamaz. neti tamplyonaya H/llt937 P&D.rtea1 ıtınO Yusuf Adil, Yunan ata., ...... fliterl, Yunan oldugum memnuniyet bir kat daha art-
Yat enzemez. Bu mes e - hususi muayenesın e e e Halkevlnln saıonUDda bafl&nacaktır. ~" 
ıand korumaktır. Hekimin hastasın~ ka Binaenaleyh hekim, huswd muayeneha- Kayıt müddeti '1/11/937 PUar IÜDO at- vlııkonsülü tarafından karşılanmııtır. mıştır. 
ra ırdığı ömrün bahasını, değerinı pa- . de gördüğü rağ~ti, disp~rlerde- ıamı tapan:ıcattır. Askert kıt'a ihtiram resmini yapmış, Gerek Ankarada, gerekse lstanbul-
l ile Ölçmeğe imkan yoktur. Binaena- nesın talara gösterdiği. itinaya. ihtimama, 'Öç tatagori tberlne tamtf edilecek olan mızıka İstiklll ve Yunan marşlarını çal- da Başvekilimize yapılan samimi te .. 
eyh d k aldıv para ki has B pmıyan ya- t.akunlann taydı lçtn allkadar takım mil - tı ,.._ l p d ~ hürat y · t 

bir Üc 0 torun hastasından . gı . he· a}Akaya borçludur .. ~u ya d~vlet messlllerlnln d1ter teraltl anlamalı: lzere mıı r. ~nera apagos ve maiyeti o~· za , unanı s anın her tarafında 
lı:irn ret değil, bir honorerdır: Ya~ • a.mıyacak olan hekimi ~en her ıün saat 17 den 19 za tadar Be:votıu ruea Perapalas oteline giderek, bir müd- derin sevinç akisleri uyandırmıştJJ'. 
?tıe'l:.' Par~ kazanmak için icrayı .san at et_ ~izmetine de sokaanız, goreceğiniz fayda ltalkevl Spor tomlteaıne müracaat etmeleri det istirahatten sonra, akşam, )'iiksek Ankarada yapacağımız toplantılar 
lı:an' san atini lAyıkile icra edebılmek im ve zaten sıfır olacaktır. . rlca .;oı~un;.;.;;ur;.;.. __ ~--:·~~---- misafirimiz Yunan Bapekili ,erefine esnasında, Balkan Antantı devletleri
'l:.aıı larına kavuşabilmek için para ka- ge;~yeceksiniz ki, hekimliği. devletleşür: dcfi, gayesı, faydası, sebebi, ileıni nedir, Parkotelinde tertib edilen veda ziyafe- ni alakadar eden meseleleri gözden ge. 
ş:··· mekten gaye, hekimi maddi hayat kay ne olabilir? tinde hazır bulunmu§lardır. çireceğiz.• 

:;::. ı..~:,:.~~rı.~!~:·~:,!.:';:.1:; ~=:;~~;!"""~ ve~~ W.:,!; benim bu lllOlime .... b IUddaiumumiliğin """t;-i; .... ---.. ~.._...,.. .... ; .... ki,...~...,,b-; ....... -..... .._. ...... A .... i,,,_k .... ;-,---lis ... ~eler şampiyona11 
])· ? . anasile tatbik edildiji memJeke~erdr, Ustada cevab vermeyi, o iddianın n- (Baıtorafı 2 inci aoyfııdG) Asker! liseler arasındaki aeneli~ spoıı 

lir.;>'•teksbı.iz Jri, hekimlik etatize ed~- :eselA Sovye>t Rusyada bile, bu fikir tat- hiblerlne bıratarak. değerli profesöril- rakın sulh mahkemesine tevdiine karar bayramı bugün basketbol maçile başlı· 
ha 1 İstanbuldald ve Anadoludald faltir bik imkAnmdan mahrU91 ka]ın.qtır, ora- milz Sani Yaveri bulduk. Sani Yaftr, verilerek brar veçhile dava evrakı ıulh yacaktır. 
1118talar da doktorsuz kalmaktan kurts· da bile profesörler, devlet hizmetinde meslekd&flnıD fildrlerini hemen hemen mahkemesine verilmif ve suçlulardan la- Bugün sa&t dörtte Kuleli liseai _ Deniı 
~olur. yfiksek 'maafla çahftıtıldıklan, ~= aynen tekrarladıktan sonra, ili cevabları mail Hakkı bulunamadıjından hakkın- Jtsesile Be ·oğlu Hal . d ,1 -.teter_ h1aksad, gaye bu ise, devlei ~unu bfltün masrah devlet tarafından • ilhe etti: daki davanın muvakkaten tatiline ve kayı yapa-::~tır. evm e k müaaba-

'bu~ lllıkan nisbetinde yerine getirrr:. binalarda yapttınldıklan ::ua~~ - Heldm. eninde sonunda lıiY ilim a- nMuu.ıandaffdera·.hakkında yapılan dUl'UflDA 80- Yarın da l\.adıköy stadında a~letlzrn bi· 
~ UJor. Paraza fstanbulda bugiln, haftanın muayyen ,unJ d&m1dır. Bir ilim adamını, Dizel markalı 
eu 0hnıdutu gibi bekim kesafeti mev- tıednde. ücret muabilfnde halta mu- bir motör gibi çalıftırmaya b,nkln yok· Man Oıerindekl 20 kuruşu Muzafferin rlncilikleri baflıyacaktır. At!eUzm müsa .. 
~ d değildir. Mevcud heldmlerin bir kıS- ~:ene ederler. tur. Çünkü ilim, dimai hürriyetine, di- çalmadıfı ve yumurtaların alınmasında bakaları iki hafta sürecektir. 
dtır ara.tekaıddtr. BJr kllllll Aten memur- ·Yani bu hakkı hekimin elind~ tama· mal sükftuuna, aerbesttye ve nihayet re- da hırsızlık kudı bulunmadığı kanutile Pazar günü, 100, 800, 3000. koşular, cf
b&n. Bır h!JJlı vazJfelerl icabı, muayene-

1 
ulll imkAnı bulunsa bile fay. bha muhtaçtır. suçlu Muzafferin beraetfne karar veril- rid atma, uıun atlama 4x400 metre bay-

ı.._ e açmak h~kkma sahih dejildJr. B!r men a ma r Bu itibarladır ki, hekimi bir amele si· miftir. rak yarışı yapılacaktır. 
~da IG)'J'imtlslim oldulu lçbı. fstan- duı ~~)jmtn vuffe hududunu tah· bi otomatikleştirmeye ~ yoktur. Suçlu M•wıffH: 

da Yaşamak mecburiyetbıdedfr. .Çünkü h kimin cemiyete hizmet et- Bu imkln yaratılsa bile, alınacak neti- 1 - Yazıldıfı gibi bir çocuk değil, Türk 

1 "\'e bütün bunlar haricinde, lel'belt ça- did etmek. ıa:m ta}ıdid etnıek dentekür. :P faydalı delil, zararlı olacaktır. Ceza Kanununun (56) cı maddesi sara-
~lan hekımlerin sayısı da elliyi, hattl mek ~ 17. ~ bis devletçiyiz. Bu yüz- Çilnkü hürriyetinden, ve muhtaç bu- bati dairesınde mes'uliyeti cezaiyeyi hRfz 
tkı doldurmaz. Df~---? · d;vletıe§tirmek istiyoruz. lunduğu ni~bette refahtan uzaklaştırıla- bir suçludur. 

ıı_ 'fİstelik, bu serbest çalışan hekimler den he~ff devletçilljin temyiz edici c~k olan hekim, dimajı.ndaki cevheri, 2 - Bu suçluyu bazı elemelerden sonra 
nı tıa Profesörler de muayyen gOnlerde. l'akat ;:ı phsf teşebbilslerile be- kendisinden ıındad beklıyenlerin hayrı hakimin verdiği kararla mahkemeye 
deua}')en lkatlerde, muayyen hutaneler- "~' fe~ ~ere müsaJd ve hattA koruyu- yolunda işletmek, parlatmak inıkanından sevkeden memuriyetimiı herhangi bir 
d 1 llıüracaat edecek bütün hastalan be- cerdikler . tamamen mahrum kalacaktır. hisden muarra olarak yalnız vazifesini 
1\\1~ llıuayeneden geçirirler. cu ~ıması~'r. h bu vaziyet karşısında, Ve tababet &leminde, yaratıcı ilimler yapmayı düşünmüş ve yapml§tır. 

ta llıyeceksjniz ki, bedava muayen~ bat- Bınaen ;;vİetıe§tfrmek istemenin he- yetişti~ni iöremiveceiiz demektir., 3 - .Ammenin hukukunu ferdler değil, 
:n ôa'\IJna olur. Halbuki, bir hekim fe- hetfmJifl 

kanunlarımız mütekeffildir. 

Hulba: lımad edHen pyin kanunun 
suç addettiği bir hırsızlık ve suçlu mev
kiine getirilen de gazetede yazıldığı gibi 
bir çocuk değil, yine kanunumuzun 
mes•uı addettiği bir şahıstır. 
Keyfiyetın matbuat kanununun (48) ci 

maddesi veçhıle ilk çıkacak niıshanın ay
nf sayfasının a) ni su tunlarında ve ben
zeri hurufatla ta\ zihan neşrini dilerim. 



• 

İstanbul Milli Sanayi Birliğinde topla -ı bantln lstlhsall tçln ba§ladıfı tecrübelere de 
nan beş beygirden az kuvvette kuvvel mu - devam etmektedir. 61 yaşında olan bu eski 
harrike ile çalışan küçük dericiler, muame- asker, lmalAthanestnde gecell gündüzlü de
le vergisi kanununda tadUat yapılması için vam ettiği bu tecrübelerden muvaffak blr ne
İktısat VekfUetıne bir arlze göndermeyi ka- Uce alacağına emin bulunmaktadır. 
rarlaştırınışlardır. All Ruhi Kaynardağın bu ümidi tahakkuk 

Geçen sene de, Sanayi erbabı, muame - ederse, Japonya ve İtalyadan gelen ve sene
le vergisinin kaldırılması, bunun yerine it- de birkaç milyon liramızın memleket harlcl
lıalat resminin arttırılması için derici Kam- ne çıkmasına vesile teşkil eden esans treban
hl, trikotajcı Dllberzade Habib, karyola tab tin, memlekethnlzde kolaylıkla istihsal edi
rlkası sahibi Halll Sezer, Besler çikolata lecek ve bir kısım paramız memleketlm\zde 
fabrikası sahibi ve Sanayi Birllği umumi tl- kalacaktır. 

tibl Halldden mürekkep bir hey'eti, Vekl - s··"ud t k d 
let nezdinde teşebbüsatta bulunmak üzere og mm a asm a 
Ankarnya göndermişti. , pamuk mahsulü 

Şimdi, yeniden bir hey etin muamele ver Söğüd (Hususi) _ Bu sene Sakaryanın 
glsl kanununda .. tadlltı.t yapılması temenni- pamuk mahsulü çok iyi bir vaziyettedir. Bu 
&le Ankaraya gonderllmek istendiğinden de mıntali:ada dokumacılık sanayilnln istediği 
bahs~_dllmektedlr. en yüksek kalltell pamuklardan Akale pa -

Duğmeci ve kemerci gibi plft.stlk eşya 1 - muğu çeşidi yetiştirilmektedir. Bu pamuk -
mal edenlerin kuvvei muharrikelerlnin kuv- lar iki senedir Sakaryada ve Mayıslar kö -
veti ne olursa olsun muamele vergisinden yiinde geniş ambarlarile kurulmuş olan pa
muaf tutulmamalq.rı kaydı, bu nevi sanayi muk çırçırlama ve işleme müessesesince E
erbabını da endişeye düşürmüştür. PlAstlk reğll bez fabrikasının ince dokuma işlerine 
eşya imalcileri de teşebbüsatta bulunmayı iptidai madde olarak Sümer Bank hesabına 
düşünmektedirler. satın alınmakta ldl. Bu sene satın alma işi-

Kordef a gUmrUg"U deg"iştirildi ne hfılA başlanılmamış olmasından, güzel ve 
yüksek vasını pamuklar hemen hemen alı
cısız kalmış blr vaziyettedir. Üç dört yüz bin 
kilo saf pamuk olarak tahmin edilen mah -
sule bu sene 30 kuruştan zor alıcı bulun -
maktadır. Bu yüzden çiftçi çok sıkıntılı vıı
zlyeUe kalmıştır. 

Elyafın yanyana getirilip yapl§tırılmaslle 

elde edilen kordelfUar, tarife kanununun bi
rinci maddesine göre % 40 idhalat resmine 
tfı.bl tutulmaktaydı. Son yapılan tetkikler
le. bu neviden kordeUUarın da dar ende do
kunmuş kordeHi.lar gibi resme tabi tutulması 
lazımseldiği neticesine varılmış, Gümrük ve 
İnhisarlar Vekılletl, bunlar eğer pamuktan 
mamul olursa gümrük tarifesinin 385 ııuına
sına göre yüz kHosundan 262,50 Ura ldha\at 
resmi alınması, diğer maddelerden ::nam{il 
olursa, o maddeye göre, kordeUı mefhumu 
içinde ald oldukları numaralara göre tarife
Jendlrilmesi lüzumunu alakadarlara blldir
miştlr. 

Oadayda esans trebantin 
istihsal ediliyor 

Daday (Hususi) - Askeri kaymakamlık
tan mütekaid Ali Ruhi Kaynardağ, bir müd
det evvel kolonyacılıkla uğraşırken bir tt
tabdan, çam kütüklerinden katran ve tre
menti ruhu istihsal edilebileceğini öğrenmif, 
Dadayın Koldan deresi denilen mevkide bu 
hususta teşebbüse geçmiştir. Ali Ruhi, bura
da, fenni bir ıekllde ince ve kalın katranı mu 
vaffakiyetıe istihsale başlam~tır. Esans tre-

Zahire fiatları 
A vrupadan gelen zahireler piyasasında 

bir düşüklük ve gevşeklik başlamıştır. 
Fırtınadan dolayı birkaç gündür Kara -

denizden mal gelmediği ve Ramazan ve kış 
yaklaşması dolayıstıe de tnleb zlyadele!ltlğl 
için sade yağların fiatıarında cinslerine gö
re 5 - 7 kuruş yükselme vardır. 

6 - 12 kuruşa satılan kabuklu ceviz 9 - 17 
kuruşa çıkmıştır. 

Dün de, afyonun kilosu, birdenbire; 510 
kuruştan 600 kuruşa yükselmiştir. 

Borsada vaziyet 
Evvelki akşam Londra borsasında bir 

sterlln karşılığı 146,38 olarak kapanan Fran 
sız frangı dün ayni borsada bir sterlin kar
şılığı 146,21 frank olarak açılmış, ayni fiatta 
kapanmıştır. 

lstanbul borsasında Ünltllrk 13.80 lirada 
açılmış, 13.95 llraya kadar muamele görmüı 
ve kapanmıştır. 

• • • • • 'Ilı 

Baş, diş, nezle, gr·p, romatizma ve bütln al}rıla
rıaızı derbal keser. lcatında günde üç kaşe ahnabilir. 

f sim ve markaya dıkkat ! Taklitleriuden sakınınız. 
... ' .. , .- ·, ...... . ~· . 
~"': . . . !'~ . .. . ··: ' ••.: .. t. ":'!+': : . .. . :, '. 

• Soa Pom • aıa 
romanı 

Bir ümid, bir an evvel, Filibenin ka
pısı sayılan ilk noktaya, Mericin üstün
deki büyük tahta köprüye varabilmek
ti. 

Adnan daha fazlasını iyice hatırlamı
yordu. Yalnız dadısile Gülsümün ara
sında, faytonun şilteleri içinde, üçü bir 
kütle olmuş, sırsıklam, çığlık çığlığa, 

Fakat ne dadının telaşı, ne arabacı- birbirlerine perçinlendtklet.ini hayal
nm kırbaçları yolu kısaltamadı, üstle- meyal görüyordu. 
~ine çöken bul~tlar~a hava karar~ıkca j Bir de şu son müthiş gürültü kulak
kar~rdı v~ Me:ıce hır saat kala sagnak ıarında kalmıştı: araba köprünün öbür 
halınde bır yag~urdur bo(a~~ı:. _ .. .. t~rafına geçtiği za1:1an, arkala~ından 

? ne kıy~mct~, Allah~: Korugu ust- bır kıyamet çatırdısıle azgın Merıce yı
lerıne çektıklerı halde 1kı yandan ta- kılan köprünün gürültüsü ... 
§an sular gene faytonun içine dökülü- Ah k k' ·· k a· · d 

1 . . , eş ı o gun ·en ısı e o azgın, o 
yor, on arın dızlerıne ve kucaklarına l k t ·b· k d 1 1 11 

k d 
a ran gı ı aynıyan a ga arın se e-

çı ıyor, adısı cVay başımıza gelen!• . . . , , . .' .. 
d . l 1 d"' .. .. k G""l rın ıçıne ) uvarlansa\ dı. .. keşkı bugu-1ye saç arını yo up ovunnr ·en u - . ~ .. w 

sümle Adnan bu sel içinde birbirlerine ne ermeseydı. .. keşkı o gun_ bogulsaydı 
sarılmış ağlaşıyorlardı. da ~:adan otu~ .be~ ~ıl ge!tıkten sonra, 

Nihayet, karşıdan, dumanlı yağmur bugun, kendısı gıbı sag kalmış olan 
perdesi altında Mericin köprüsü görün- Gülsümün küçük kızını Mericin selle
müştü. rinden daha kirli bir selin içine yuvar-

Arabacı son birbızla beygirleri. kam- lamak arzusunu duymasaydı ... 
çıladı ve kudurmuş, taşmış, katran gibi Dar koridorda, yanından, koluna sür
kaymyan Meric sularının bastığı k.öp- tüncrek, telfışla geçtiler. Baygın bir Ia
rüye varabildi. Sular bu harab köprü· vanta kokusu Adnanın genzini tıkadı 
nün yarısını şimdiden kaplıyarak üs- ve yüzünü göremediği uzun boylu bir 
tünden aşıyor, tahtalar çatırdıyor, ko- kadın, yanındaki kısa boylusuna hafif
puyor ve aşağıda nehir, kudurmuş bir ce cAdnan Bey• diye fısıldadı. 
org çalarak, Adnanın kulaklarını dol- Kadınlar hala onun ismini söylüyor
duran, adeta sağırlaştıran bir dehşetle lardı. Haıa onunla meşgul oluyorlardı. 
gürlüyordu. Kimdi bu kadın? Eski bir macerası mı? 

Koskadan 
Vaptit imzasile 
soruluyor: 

- Muvaffak o .. 
lacak mıyım? 

Hislere fazla yer 
vermek heyecan 
ve ıztırap memba
larını çoğaltmak 

demektir. Halbuk 
bayat, metin ve 
mücadeleci olmağı davet eden bidiseler
le doludur. 

~ 

Azimk!r bir tip 
Bandırma oku -

yucularımızdan İs
mail Mt1.Stafa so -
ruyor: 

- Zengin ota -
cak mıyım? 

Bu umumi dile -
ğe hususi teşeb
büslerle erişmek 
mümkün olur. Tu .. 
tulan İ§ yalnız ge

çinmek temin ediyorsa, ondan sonrası te
sadüfe bağlı olur. Azirnkar oluşu, bir lşin 
sonunu almak gibi muvaffakiyet doğu -
rabilir. Evlilikte saadet tesadüften zi • 
yade eşini seçmekteki isabetle ölçülür. 

~ 

Derli toplu olması razım 
gelen bir genç 

Yozgat okuyu .. 
cularımızdan Ha
lit Korkmaz sorıı
yor: 

- Zengin olaca1c 
mıyım? 

Orta halli bir ta. 
lebde bulunmak, 
ihtiraslı istekler· 
den daha kolaylık· 
la meydana gelir. 
Derli toplu olması llzımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • 
Adreı • 

DİK.KAT 
Fotograt tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi ıarttır. 

____..... ···-·---M~~---·--....... •••:as--

Fasulye fiatları duştu 
Çarşamba (Husus1) - Çalı ve Selftnlk fa

sulyelerinin 450 kuruştan birdenbire 250 ku
ruşa kadar düşmesi tacirler taratından hay
ret ve teessürle karşılanmıştır. 

Genç mi? Güzel mi? Sarışın mı? Esmer 
mi? 

Karanlıkta yerine oturduğu zaman 
yeni bir merakla sarsılıyordu. Filmin 
sonunu, birbirini tutmaz düşünceler i
çinde, bezgin ve aiakasız seyretti. Si
nemadan çıkarken bütün kadınlara 
baktı, fakat uzun boylu kadınla kısa 
boylu arkadaşını göremedi. Buna ade
ta canı sıkıldı. Anlaşılan dört buçuk 
seansından evvelki seansın sonunda 
gelmişler ve filmin bitişini tekrar gör
meden gitmişlerdi. 

Adnan şimdi Mahmureyi de, Nerima
nı da unutmuş gibi idi. Büyük buhran
lardan sonra bu hal onda sık sık olu
yordu. Fakat arkasından daha şiddetle 
hatırlıyor, daha şiddetle sarsılıyordu. 
Nasıl ki işte o buhran gene başlamak ü
zere idi. 

Derhal sabahki heyecanını düşündü 
ve Mahmurenin saçlarını koklarken 
duyduğu sarhoşluğu yeniden hissetmiş 
gibi titredi. 
Ha);ır, kendisini böyle kapıp koyu

vermemeliydi! 
Artık caddede, rastgele camekanların 

önünde duruyor, kiminde gömleklerle 
kravatlara, kiminde billur ve gümüş 
takımlarına bakıyordu. Böyle dura du
ra yüriiyerekten. zoraki mektebe gi
ı1en bir çocuk gibi tenbel ad!mlarla ki
tabcısına gitti, okumıyacağı halde ga
zetelerini aldı ve Paristen yeni gelen 
resimli mecmualarla kitabları kanştır
dı. 

Vakit bir türlü geçmiyordu. 
Terzisine uğradı, önüne bir sürü ku-

Reslmll fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirece 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, rna- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
kalesi, hikayesi, romanı klfi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek 
da eğlence lazım, diye dür.indük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzıel blr r 

MUsabakanm esası sim ~~rmüş, hem de bir mnsabaka111 
verdığı heyecanın zevkini tatIJllf olacak 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık.. sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fılc-
ralarm resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar IJ"lıdld 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfatı v 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi· ğiz. Mükafatların listesi §Udur: 
nl dercedeceğiz. Fakat bu resim .o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 • 

rnış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fılt- 1 • 25 , 
:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 , 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 , es er lira 
oracağız: 63 • ı ıer buçuk Ur• 
- Hangi resim, hangi fı.kranındır? Mükafat kazanan okuyuculan aote 
Siz de bize meseli (40 numaralı resim, tayin edecektir. Milsabakamııa Jl gü 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Yirmi ikinci raim v 
numaralı fıkranın, U numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 22 

Fıkra: 22 
" Şükür allaha .• ,, 

Bekri, bir gece yarın, meyhanetl en çıkmıf, ıallana •allana eoİIN ı:i· 
diyordu. Önü ııra, tin tin ,itlen bir •okak köpeğini, kentli gibi basar• 
hoı •anarak: J 

- Hey gidi hey .• tletli, beterden beteri varmıı! Çok tükür Allalaa·· 
Biz dört ayakla yürümeie daha baılamadık! • 

L 
Halkevi inşaatı baharda baılıyacak İki köy yatı mektebi yapıldı 

Cağaloğlundaki Eminönü Halke - İstanbul Maarif Müdürlüğü biri Şi-
vinin yanında yapılacak jimnastik sa- lenin Çetlik köyünde diğeri BeykoıUll 
lonu için 11 7 bin liralık bir keşünarne Buzhanee köyünde birer köy yatı ınelc· 
hazırlanmıştır. Bu civarda istimlaki ya tehi açmıştır. İki mektebin 1937 - 193
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pılan evlerin muamelesi ancak üç ay ders senesi faaliyeti gözden geçirildilc· 
zarfında ikmal edilebileceğinden inşa- ten sonra adetleri gelecek sene çoğal · 
ata ilkbaharda başlanacaktır. tılacaktır. 

maş yığdırdı ve yaz ortasında kışlık bir 
kostüm ısmarladı. 

En nihayet bir berbere girdi, uzun u
zun saçlarını kestirdi ve duvarları kü
bik desenli bir höcrede parlak altın saç-
1 ı bir Yahudi kızına· manikürünü yap
tırdı. Hani bu kız hiç de fena parça de
ğildi. Adnan, rahat bir koltukta, bu yu
mu~ak ellere elini bırakınca biraz neş'e
lendi, züppeleşti, Yahudi kızile fran
sızca konuştu. Bilhassa Adet üzere kı
zın hemşireleri olup olmadığını, onla
rın da güzellikte kendisine benzeyip 
benzemedi~ini sordu. Manikürcü kız, 

deniz yeşili gözlerini süzerekten yayık 
fransızcasil e: 

- Vous etes gentil! 

Dedi. 
Adnan da: 
- Non, c'est la verite! 

Diye cevab verdi.. 
Manikürü bitip ayağa kalkarken, kı

zın gülüınsiyerek bakışından, çantası

na taze bir keklik daha düştüğünü anla
mıştı. 

- Au revoir! 
Dedi ve kızın elini avucunun içinde 

haflfce ezip yuvarlıyarak sıktı. 

Dışarda gece çökmüş, lokanta ve bi
rahanelerle pastacıların ışıklan kaldı
rımlara bol ışıklar yaymıştı. 
Yanından, son moda mavi emprime

li kızlar gülüşerek geçiyorlardı. 
Sarışın kız bir anda beyninin için

den silindi ve gene Mahrnureyi düşün
dü. Acaba şimdi, yalıda ne yapıyordu? 

Fatma ile tutuşmuşlar mı idi? Fatın~ 
ya inad olsun diye kendi mavi enıptı· 
mesini sırtından hala çıkarmamış ııı1 
idi? . 

Mahmureyi düşündükçe sarıyor, iÇl 
içine sığmıyordu. 

Unutmak lazımdı. Unutmak içlıı de 
bu gece sarhoş alınalı idi! 

Önce bir birahaneye girmeği d~· 
dil, fakat sonra bundan vazgeçti ve bl9 
bir tanıdığının gelip kendisini bu1aıııı· 
yacağı bir sokak içindeki adi bir tol~ 
meyhanesine gitti. 
Şimdi üstüstüne içtiği pis bir ralcııııı' 

her kadehinde suratını buruşturuY?t~ 
içinden kendisine lanetler ediyor, ;ı 
sanlığından tiksiniyordu. Bu ne ~ i1t 
döneklikti, bu ne kadar bir hırstan ob • 
hırsa, bir kadından öbür kadına atılı.Ş 
tı! dıJ. 

Neriman da bu gece onu bekliyo~Alc. 
Salonunda ona lıkörler ikralll ede<P"" 
pişkin kocasına: . 

- Doğrusu sen de darıl şu Adnan:. 
diyecekti. Bizi son zamanda o kadar 
nuttu ki... . ııt 
Loş ve sıcak meyhanede dakikB 

bir gülle ağırlığile geçiyordu. 

- Garson .. bir şişe daha.. . Is' 
Bu akşam sanki bi~ serseri,_ bır Ga ,.. 

ta sarhoşu olmuştu. Içiyor, hıç dUrıı1 
dan içiyordu. ·nt' 

Hayalinde Mahmure, Neriman, sı 1• 
madaki yüzünü göremediği uzun :P" 
lu kadın, manikürcü san saçlı kız. _tje 
si bir duman içinde kayboluyor, ıs
beliriyor, gene kayboluyorlardı. ,,.rJ 

(Arkası 



0~ap1Iarını açarak 
,.;_.arın elektrikle
'.LlJl b' 
tı. lre: birer yak. 
b · !iepsıne sür'atle 
~~: defa göz gez. 
l ıkten sonra sa· 
onda d d ee uru. Pen-

b teierden birinde:r; 
· d aşını çıkardı. Ben 
e~. kendisini taklld 

un t.Y.,...: ten .. ı-i;~ • .ı:ı. ...... ~ç go-
~~eh 
den }lencereler· 
ai Yalnız bir tane. 

karanlıkta kal· 
ll'ııştı b 

ve u pencere 
saıon 
.r . un son pence-
h esınlıı bitişiğind,; 
Ulunu.yordu. 

lieseıe hallolun· 
ll'ıuş er;.,, 

' a<4U odanu 
ll'levk·· 

, . ~ BOM P&STA ~ 

cSoıı POltaı nm ubıta romaJJ1 · H 

"Son Posta ,, nın Hikayeleri -----r 
DANLI . FEHMi NASILA YRILDI? 

Yazan: Salllhattln Enla 

. 
11 tayin edil 

ll'ıışti Ş · Ev halkı haatanın matında ilmfd içinde bekleşiyorlardı bııııu~ ı:::.:::~~ O vakiUer idadi mektebinin IOD aınıf tiln ev halkuu büyük ümitlere kaptırı -
llıakta idi. talebesi idL İçli bir gençti. Aile hayatı yor ve onların saatlerdenberi kararan 
lııdvan Sadullah aakin ve asilde geçmişti. ruhlarına bir çöl ufkunda görülmüş bir 

8alonuıı O vakit Konyada bulunuyorlardı. Bir serabın temaşasındaki hazzı, ümidi ve 
te . . bu pence- gün kardeşinin ölümünü babasının te - ıaadeti veriyordu. \ı Ye bıtı§ik olan du- kailde sevki takip etti. Bağlanan tekaüt Mukbil Bey ailesi dindar insanlar ol -arına dom... il maaıı çok cüz'! idi. Bu şehirde yabancı duğu cihetle Nusret te çocukluğuna rağ-<i:i "'

4

... erle- ı · · li k ı·ı· · ·· l"kl" b hi 
· Duv bo . h r Bütün bu cinayet erı ış yen a ı ın, mavı goz u u adamın bu idiler. Akrabaları, candan tanıdıkları men u mu 'tin terbiyesini almıştı. Has-ho arı ydan - Oyun sonuna geldi anım. dıl talığ t k dd" d b' k 
Ya ve Yek . k n bir alôkası var. yoktu. O zaman düşündüler, taşın ar, ına a a um e en ır aç gece ev-caınıı dolab pare bır evle çok ~a ı Rıdvan Sadullaha' gelince o s~dir ü-Jmisafir ~~asm~a b~arak zabıta dokto- !stanbula gitmeğe mecbur oldu - ve1, küçük Nusretin göstermiş olduğu bir l>aklarıııı .. kaplıyordu. Bu dolabın ka-ı . deki kitabı eline alınış, dikkatle runun gonderilınesı ve adliyeye yeni lo.r. Nasıl olsa İstanbul geniı bir yer- arzu, bütün aile efradının son tahammül 

j>OkJaına ~ SUr'atıe açtı ve iç tar~larını ~~rın bakıyordu. cinayetin haber verilmesi için polis di. Orada bir çok akrabaları ve tanıdık- kudretini kuvvetle sarstı. 
tahta ka g~, dolabın arka~ını teşkıl ede~ ıç~~ kitab maktul Hüsnü beyin ölü- müdüriyeti nöbetci müdürü ile konuş- Iarı vardı. Babası orada bir iş bulamasa Nusretin temennisi masumane olduğu 
haYet bi; amaya vurmaga b~ladı. ~~- .. den evvel elinde iken meydandan mJya başladı. bile akrabaların ve tanıdıkların muhitin- kadar hazindi: 
llerek serk:ok~da durdu. Arkasın_~ do- ::~ıan el yazması tarihti. Bu ~ bittikten sonra kütübhanede de yaşamak insana bir nevi teselli vere- O gece, akşam namazilc yatsı namazı 

- Osın n:er Osrnana emrettı. F cia şimdi daha iyi anlaşılıyordu. toplandık. Rıdvan Sadullah kırmızı bilirdi. arasındaki saatlerde küçük hastaya ga -
- Baş~~·· y, burasını kıralım. D~ek katil bu kitaba husus! bir ehem- meşin cildli .kitabdan başını kaldırdı. İşte Nacinin babası Mukbil Bey, bu rip bir hayat kudreti gelmiş: 
Serk01Xtis une hocamJ . mi et veriyordu. Cinayetten sonra bu- mülihaza ile evde fazla ve lüzumsuz bu- - Beni kıbleye çeviriniz! demişti. 

tet et · er, Rıdvan Sadullahın ışa- Y t' mişti ve o zaman- - 7 - Iunan eşyalan sattL O zaman Mukbil Bey gözleri yaşlarla teı..- tıği noktaya bütün kuvvetile bir nu gizli odaya ge ır 1 1 d Buradan ayrılıa, Nacinln ruhunda de - dolu olduğu halde küçük çocuğunu yata-, .. 4\.llle attı. Tahta atırdadı ve kırılarak danberi üzerinde meşgu. o uyor wu. ır 
ı •k:aya ark daki ç w dow d" tü- Rıdvan Sadullah elinde kıtab oldugu ŞERİKİ CCRCM rin bir damarın kopmasına sebep oldu. ğmda yavaşça doğrulttu. Küçük; giizel 
er ıs' a boşluga gru uş kt B' de kendisini ta- Çünkü buradan ayrılış, bu topraklara başını, bitap babasının göğsüne dayadı. ,.._ . ~ıo sanı· b .. yükl. .. ;H;..,de gayri halde odadan çı ı. ız . . V .. .. .. k bl d 

.,
1

1.lntaz.a.nı b. ını u ll0~~.. lek kib ettik Aşağı birinci kata ındık. Polis memuru kapıda bekliyordu. terkedilen Mevlana türbesindeki chacet e yuzunu ı eye oğru çevirdi. Man -
ttik ı~ ır delik açıldı; Butün e - .. .: . 'k tl dildiği kütübhane Rıdvan Sadullah serkomisere: penceresi. önünde sadece bir çıkıntı bı- zara o kadar hazin ve elim idi ki Naci, deı·· aınbaiarı ve bütün tabancalar bu Husnu beyın a e. . · _Osman bey, Letafet kadını odasın- rakarak ölen küçük kardeşi Nusretten de kendisini odada fazla tutamadı. Aşağı ka-ıge tevcih edildi ve çalışma odasına gırdık. Serkom~er 

Se k b ı d ı dan '""gır5w ak da biraz konuşsak fena ayrılmak: demekti. ta inerek dipteki odalardan birisine gir-t '- t oıniser .harek ı· bir daha evde telefon bulunup u uruna ıgın ~- d 
._:~ra.rıadı abynı e ı b kıs- anlamak üzere odaları dolaştL Nihayet olmaz, değil mi? dedi. Küçük Nusretin ölümü, Nacinin haya- i. Ve kendisini minderin üstüne atarak 
.. %d . ~ us~~amo ~~~~~~~~==~~~~=~~~=~~~======~r~m~~~bnmi~ fth~~~~rmı~m~~Y~filn diye ltısın-ı \heır ~etre murabbaı sahayı ört~~ .. 1 I ı Nusret, hiç te öyle hastalıklı bir ço - cebrü nefs ederek içinden gelen göz yaş-
arkaya lett~ unıumiyesile bir kapı gıbı 1 1atanbul Belediyesi lan an cuk değildi; bilAkis zinde ve gürbüzdü, iarına geni§ bir akış imkanı verdi. 

G· UŞ U. ı d §en ve neş'eli idi; fakat bir gün hafif bir Bu hadiseden bir kaç gün sonra Nus-i\ · lzli .....ı 'k . f' tlarının tenezzülü dolayısile otomobil taksi ücret erin e icrası ka • b' "ğl V?ltiın .. "'-'anın medhalini keşfetmiştı · Benzın ıa _ 1 dai taksi! vücut kırgınlığile ve ateşle başlıyan lıas- ret ır o e saati, hasta yatağında sar'a-oıll'ıa Uze ancak seksen santim arzında bul edilen tenzilatın taksi saatlerinin buna gore Ayar anmasına r . erde talığı, tıpkı bir kuv yuvasına düşmüıı bir sız, ihtilaçsız ve sekiratsız bir ölümlC' can h sına 1 ak tadilat için kabul ve ilan edilen müddette ancak bir kısım taksı oto • 
Ulun ltıtıkabil dört metre tulünde vapı ac . di k d kıvilcım parçası gibi bu küçücük Vilcudu verdi. 
nit an bir oda bir aralık çıkmıştı. ~obillerinin tadil işinin ikmal etmedikleri anlqıl~.ıdğdındt~inpmbir ye daa har tadilAt sardı. Bidayette hastalık, ev halkı için Ertesi gün, küçük ölilyü basit bir ce -"'~ er bı..... ' · d'k 

1 
.... .,; bı·tır' emı'yen taksi otomobil saatleri tadilAt mu em ay a temdit 

4
,_,_: 

1 
d ~t){0 ..... ~r ve ihtiyatla içeri gır ı · ~ geçici alelide bir şey telaAAJ o un u. Fa- naze alayile getirip gönül v~rdiği Mevla-

"'k 1ıu';'1Ser elektrik düğmesini arıya- edildiği ilin olunur. (B.) <
7233

> kat 110nra anlqıldı ki onun rahalaızlıfı, nanın •hacet penceresi. önünde açılan >i~a ile dıı Ve çevirdi. Gizli oda mavi bir - tahınln edildil! gibi bir soğukalgmlıfı, küçük kab,. gömdüler. 
~e aydınlandı. Beyazıtta sarı renkte bi:. av köpeği bul unmu§tur. Sahibinin üç gün zarfında bir bapfrısı değildir: Doktorlar, İ§te §imdi Naci, bu şehirden ayrıhr -&Çı~ ';:,•re •Çıktı ve bir ip merdiven bu Eminönü Belediyeslııe muracaatı. .s., •725.2. tifo lefhisi koymUflardı. Ancak ken, bu topraklara ebediyen tevdi edil -

d'U. l{ ncel'eden aşağı doğru sarkıyor- d • o ı:amandır ki hepsi evin sa - miş olan küçük kardeşini düşünüyor, o-~i, ııo~: tekrar •limizden kaçı~~ıık. V akıl Paralar Mfldftrlftğtln en ı kin hava•.,. tara bir teı11c.t gölge- nun o kara topraklar içinde namsız ve 
llll'ı.ıı ltıetnurunu yu.kanya çagırdı- • mikdarlarmm yeniden indirildiiine dairdir. sinin yayıldığını anladılar. Bununla be - nişansız bir ölümle haşır neşir olacağı -
L "'~tks0ıra.d a herif de kaçmış olacaktı. Komııyon . d ki k . raber birbirlerine karşı hakikati itiraf et- nın verdiği derin bir azap ve ıztırabın 
. ~ . 1 1 hali inşada bulunan emlake aıd 1krazlar a omısyon mik- kt k' i 1 h h ld d €ll'dı·. lnıser derin bir yeis içinde ba- Kargir bına ar a A • me en çe ın yor ar, astanın fena a e zehir en daha acı olan ezasını hissedi _ 

t irrar indirilmiştir. İlan edcrız. <6952) olduğunu gördükleri ve bildikleri halde yordu. ll darlarımız e 
taı~ııı·aky ı\11 lalı belafl.pu versia! Bu ne - daima bir ümit içinde yaşamağa ufraşı- * 

lııd he. lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları yorlar, birbirlerine ümit ve cesaret ver - Ertesi gün hareket ederek Konyayı ter-ğı ile Van SadUllah mıltad 80~ .. ırlTanlılı- mekle beraber, her defasında gözgöz etmeleri mukarrerdi. Bütün denkler bağ d Od 5...a- • h arkasında Hobyar camiinin tamiratı açık eksiltmeye kon - gelmekten çekiniyorlardı 1 t Yol h ı,. 'k i. <Uıın içini muayene etmekte i- Yenı Posta ane _ .. . . · .anmış ı. azır ı6ı ı mal edilmişti. 
h Butun ıhtımamlara rağmen hastalıkta Naci kardeşinin mezarın d ( . '°irs muştur. . ill d l 1155 liradır İsteklilerin evrakı keşliye ve şartnameler h · bi salah eseri eld t k kab'l ı ' ı son e 8 zı-

geQir vandalye, küçük bir masa, dar bir Tahmin olunan be e . . · .. . . ıç r e e _me ı 0 a- yaret etmeği kaç günden beri tasmim et-
bu ll'ı.ı:ı. e l'llinirnini bir tuvalet masası .. Vakıflar Heyeti Fennıyesınde gorebilırler. mamb~l tı.b? d~recfeldie ki nihayet doktor - miş, fakat ne anasına, ne babasına, ne de rı.ı teıı"kZ<iı'l ra .benziyen odanın mobilyası- her ~n 11/937 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Vakıflar Başmü - hl~r b~ e .. ı~d~nkael ketzede babaya artık kız kardeşine buna dair hiç bir şey ihsas ı 't ecli Eksıl~e ~/ k ·syonunda yapılacaktır. İsteklilerin c87> lira muvakkat temi- ıç ır umı ın mamış olduğunu ve ni- etmemişti. 1

~•ti d .... Y.
0

rdu. Hepsi de odanın va- dürlüğii ıha e omı hayet bir mucizenin bu çocuğu kurtara- N'h t "k" d'd 
de Yap ~Unuıerek dar ve küçük şekil- nat vermeleri lazımdır. (7126) bileceğini söylediler. ı. aye ı ın ı en sonra akşama ya-
llııı1 ....... l ın.. ışlardı. s-..ı:rm· us-tünde kır- K . d M kb'l B .. 1 d . Jrın bır saatte doğruca MevlAna türbe -•· ,.,eş 'CUl - K s h ı a omısyon un an • u ı ey gun er enberı ruhunun . d x. 
•Y!asada 1? CÜdli bir kitab duruyordu. T H . a na m • içini kemiren bu şüpheyi doktorların a~- s~ntt~ ROe;hru,dardka . sobk~klardan geçerek he... hır sı· bl tabi da da • • adalya yaptırılacaktır. 26/10/937 Salı günü saat 15 de mü- ts aı ı u un a erın ır hu"'u duyu d 

•

1

Ü2 gara ta ası, a Ü d t rassa m zından işittiği zaman evveli birden ir - "" .. · . . ır yor u. buı".... Yanar halde bulunan bir sigara ç a e .mu ğından istekli olanların açık eksiltmeye iştirak etmek ve şart- k'ldi t kk'.11 b .. .. MutE>lJişı, mütereddit ve titrek adımlarla 
1 .. , '4.l.l.U"o d nakasası yapılaca . k .. 1 .. ğ- .. ı ve sonra eve u e oynunu buktu. 

1 
ğ t' K rd 

4ClJ!:ta ... "' r u. Tabla.nm yanıhda ku- 1 .. g~ini görmek üzere Piyango Dıre toru une murac:ıatı- K d' k d' . k k 
11 

mezarı ı geç ı. a eşinin gömüldüğü ~-~ •• talı-. . nameyi ve mada ya ome en ı en ısıne anca ve anca A a _ hacet pe . .. .. ~lı b; .. ""'~, bağa çerçeveli ve mavı JarL c722h hın dediğinin yerine geleceğini teslim et- d• ki d nceresh onune geldiği zaman ~aı· ..... gozıük vardı. ura a ı. 
~İiltıu 'Yet ııiin gibi aşikArdı. Mavi göz- - Dar hane ft 0.ınga Matbaası Müdürlüğ~n_d_e~ : ti.Doktorla:, sadece hastalığın tifo oldo- Teessü~ _burada son haddini bulmuş. 
e., bi 

0

"'1avarın inini -keşfetmiJjtik. E- P . h. edl~ olan llO ton tüvelUln yerli maden komurunun açılı; ıtunu söylemekle kalmamqlar, lıOtiln e- tu. Ona bıtl§lk ol~n ~lr. sandukanın ke-"'1ııtı raz daha sür'a ili ve ihtiyallı dav- 1 - İh~lesı _ t.. ~r tim· zde 5/11/937 Cuma ,günü 1aat H de yapılacaktır. \'İn tahaffuz tedbirleri ahnası icap etti _ narına oturdu. Gozlerı, On ündeki küçük ~e'-tşı'k<>lsayd* kendisini de ele geçi: eksiltmesı M~rıye ı her gu"n saat 15 den sonra Muhasebeden verilir. Xtini tavsiye etmMerdi. O vakitler Naci, toprak çıkıntısında idi. oı .,. l{ b . ht B ·şe aıd prtname lS :.- B" ~U t · a abat Rıdvan Sadulla 
8 

2 - u J . k d yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muvakkate ile bir idadi talebesi idi. O da dok- ır an, şu toprak altında kardecinin " ' ş U A-- w k 3 - Taliolerın yu arı a 7101 y ~agı-.. · -~gıda.ki nöbetciyi yu arı • ·ıan 1 nur c > torların tnvsiyesile tahaffuz tedbirle _ yatmakta olduğunu düşündü. Gözlerinin b-~~F-~ d'd · .::· :ı·::e~m:ü:ra;c;a;a;tl;u;ı~ı~.o~u~~·~~~~~-~~:~~~~~~~-· .... Oda "'"'U\.'1, -..t bu tak ır e gız- rinin alındığmı görünce hastalığın vaha- onune onun güzel, pembe yüzü, iri bil • 

. Ser:~~~ıl bulacaktık? . KAL M •NA metini derhal anlamakta güçlük Çl"krne- Y~k gözleri, şen ve zihayat çehresi gel _ Sıtıcfe k" ıser bariz bir can sıkıntısı ı- N EO 1 mişti. dı; fakat bu tahayyül pek kısa devam 
<iu. '.l' llfür ede ede etrafı karıştırıyor- Mevsim, mC'kteplerin tatili zamanına etti. Sonra bu tahayyülü, bu güzel yüzün 
'• ~ Uvaıet >nasasmın gözlerini ~alttı tesadüf ettiği cihetle ömrü evde, kiiçilk toprak. tarafından geçirilerek kadit ol -
•Ulii lYafet değiştirmeye mahsus bir G R f p • N E Z L E • N E V R A L J f B A Ş Ve hastanın yanında geçiyordu. Günün bazı muş elım ve feci manzara ve hayali ta-b'Yık tnakyaj boyaları ile takma sakal, :.aatlcrinde hasta çocuk gözlerini açıyor- kip etti. O .ı..~ar btediği halde ağlıya • llıeyd Ve saç yapmıya mahsus malzeme D 1 Ş A (j R I L A R J • A R T R f T t Z M <lu. Onun gözlerinin açılışı, dudaklarının madı. SankJ gozlerme toplanmış olaa ıı.:,"· Çıkardı. anlaşılmaz bir kaç kelime fısıldayl§l bü- cuıı_fen sayfayı çeviriniz) arın Ortaya dökülmesi ile oda .bir 



14 Sayfa SON POSTA 

Son Posta'nın tPf ik<>ı::ı: 22 

Yazan: Ziya Şakir 

Bir gece Abdülhamid uyumak Üzere başını yastığa 
koyduğu zaman kulağının altında katı b,ir şey 

hissetti ve yatağından heyecanla fırladı 
·- Şehzadem! Derdini söylemiyen, ı 

dermanını bulamaz. Bana irşad wku 
buldu. Sen, bir aşka mübtelisın. Llkin l 
bunu, bana doğruca anlatmalısın ki, 
ben de buna bir çare bulayım. 
Demiş. Aşkın tesirile muhakemesini 

kaybetmiş olan Abdülhamid, şeyhin 
bu sözlerini, onun manevi kuvvetine 
atfetmiş: 

- Şeyhim! Görüyorum ki, sizlere he~ 
şey malfun. Fakat mademki, bizzat iti
rafım lazımgeliyor. Şu halde derdimi 
dökeyim. 

Diye söze başlıyarak macerasını doğ
ruca şeyhe nakletmiş. Şeyh, gayet dü
şünceli hareket etmiş. Yakın bir za -
manda tahta çıkması muhtemel olan 
Abdülhamidin bu sırrını derhal kalbi
ne gömerek: 

- Hiç merak etmeyin. Ben, hüddam 
kuvvetile bu işi hallederim. Sizi dilda
denizle birleştiririm. Ancak, artık gön
lünüzü ferah tutup, bana emin olarak 
sabretmelisiniz. Size teminat veriyo
rum ki, yakında muradınıza ereceksi
niz. 
Demiş. İşte Abdülhamid, bu telkin 

ve tatmin ile birdenbire değişivermiş. 
Fakat asıl garibi şurasıdır ki, Abdül

azizin gönlü, bir müddet sonra o gözde
sinden de geçmiş ve o sırada harem da
iresinde bir dedikodu çıktığı için bu ka 
dını çirağ etmiş. 
Kadın serbest kalır kalmaz, Abdül

hamidin dairesine gelmek istemiş. Fa
kat, amcasının korkusundan, Abdülha
mid onu dairesine kabule cesaret ede
mem iş, bununla beraber hariçte, onun
la ~ k sık buluşmuş, böylece kalbinde
ki aşkın ateşini teskin etmiş. Bir müd
det sonra da, artık bıkıp usanmış. 

Gel zaman, git zaman, Abdülhamid 
pad ·~ah olur olmaz; Abdülhamidin bu 
eskı maşukası sarayda bir mevki almak 
için derhal Beşiktaş sarayına gelmiş, 

bir odaya yerleşmişti. 
1 

Sansar Mahmud bana bu hikayeyi 
nak'ettiği wman, bu kadını derhal ta
nımıştım. Hatta; ilk cülus günlerinin 
karışıklıkları arasında, sessiz sadasız 
S!iraya sokulan bu genç ve güzel kadın 
etrafında dönüp dolaşan dedikoduları 
da hatırlamıştım. 

Şimdi, gene o günlere rücu edelim. 
Asıl anlatmak istediğim hadiseye gele
lim. 

Bır gece Abdülhamid geç vakte ka
dar mabeyn dairesinde çalıştıktan son
ra, artık yatıp uyumak için, harem ta
rafına gelmiş; hususi dairesine çekil
mişti. Aradan yarım saat kadar zaman 
ya ffeçmiş, ya geçmemişti. Birdenbire, 
dairei hümayunun kapıları açılmış; bir 
teliı~tır başlamıştı. Nöbetci kalfalar, o
dadan odaya koşuyorlar; dairei hüma
yuna girip çıkmak salahiyetini haiz o
lan kalfaları birer birer uyandırarak, 
Abdülhamidin huzuruna götürüyorlar
dı. 

Abdülham•d, geceliğinin üzerine, u
zun bir abani hırka giymişti. Yatak o
dasının yanındaki küçük salonda öfke
li öfkeli geziniyor; çağırttığı hazinedar 
ustaları, eski kalfaları, hatta genç sa
raylıları böylece huzuruna kabul edi
yordu. Halbuki Abdülhamidin, gecelik 
kıyafeti ile kimseye görünmüş olması ............................................................... 
yaşlar, ateş gibi yanan vücudu tarafından 
massedilmişti. 

* 

Abdülhamidin ıera.dceri Redif Ptı§a 

vaki değildi. Onu ancak yatak odasına 
bitişik bir küçük odada, emektar kal
falarından ikisi soyar giydirirlerdi. 
Şimdi şu vaziyet gösteriyordu ki; Ab
dülhamidi öfkelendiren mesele, ona en 
ziyade riayet ettiği kaideyi unuttura
cak kadar mühimdi. 

Bu hadisenin aslına gelince; Abdül
hamid, soyunup dökünüp yatağına gir
mişti. Fakat, yastığı her nasılsa fena ko
nulmuş olduğu için rahat edememişti. 
Kalkmış, yastığını rahat edebileceği bir 
surette yerleştirmek istemişti. O sıra
da, yastığının kenarında, eline katı bir 
şey ilişmişti. Derhal fırlamış; küçük bir 

makasla yastığınıp kenarını açmış .. 
meydana çıkan şeyden, hayretler için
de kalmıştı. 

Abdülhamidi, bu kadar telaşa sevke-
den şey neydi?. 

Bir bomba mı? Hayır. 

Başka bir infilak maddesi mi? Hayır. 
Bir anda sokup öldürecek korkunç 

bir akreb mi? Hayır, hayır, ve hayır. 

Yeni hükümdarı, bu kadar telaş ve 
evhama sokan şey, içiçe bükülmüş, 
müselles şeklinde bir kağıd parçası idL 
Yani, bir muska. 

Abdülhamid; Balıklı şeyhinin kera
met ve kudretini bizzat gördükten 

sonra, artık hüddama, sihire ve büyü
ye o kadar iman etmişti ki ... 

Yastığının içinden bu muskayı çıka
rır çıkarmaz, derhal bir akreb tutmuş 

gibi fırlatmış atmış, kapıdaki nöbetci 
kalfaları çağırtmış, muskayı onlara aç-

tırmış, uzun bir şerit gibi açılan abadi 
kağıdın üzerinde, karma karışık ve ma-

nasız kelimeler arasında bir kaç· yerde, 
safranla yazılmış olan Abdülhamid is-

mini görür görmez, rengi safrandan zi
yade sararmış: 

- Bunu buraya kim koymuş?. Ça
buk, odama girip çıkanları çağırın ba
na. 

Diye, bağırmağa başlamıştı. 

(Arkası ~ar) 

/\"libetcl 
Eczaneler 

1 ı Zonguldak icra memurluğundan: 
Kozluda Maçkalı Yusuf oğullanndan Sü-

Ba gece nöbetcl olan eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarıı.yda: <Sarımı. Alemdarda: (Ab
dülkadir). Beyazıdda: (Cemil). Samat
yada: (Rıdvan). Emlnönünde: <Mehmed 
KAzun>. Eyilbde: (Arif Beşir). Fenerde: 
(Vltall>. Şehremininde: (Nlzım). Şeh

zadeba.şında: (Asaf). K.aragümrük:te: 
(Suad). Kilçükpazarda: (Necati Ahmed). 
Bakırköyünde: cistepan). 
Beyofla cihetindeldter: 
İstiklAI caddesinde: (Dellft. Suda). Tepe
b&§ında: (Klnyoın. Karatöyde: (Hüseyln 
Hüsnü>. istiklfıl caddesinde: (Llmoncl
yanı. Pangaıtıda: <Narglleclyan). Beşik
taşta : (Ali Rıza>. 
Bopzlçi, Kadıköy n Adalardakiler: 
ÜskUdarda: (İskelebaşı). Sarıyerde: <Os
man). Kadıköyfinde: (Saadet, Osman 
Bulflsl). Büyükadada: (Şinasi Rıza>. 
Heybelide: (Tanq>. 

E&KltEHI D~ 

Ses - Işık Kitap Evi 

leyman ve ayni mahallede Madenci Fikri ya
nında mukim Fatma Kıvrak ve Bursada İ§ 
Bank.ası memurlarından Seraceddln Bula -
ğın tahtı tasarrufunda bulunan Kozluda 

1 Çarşı içinde Mektep sokağında vakl ve eh
livukuf tarafından bir metre murabbaına 4 
llra kıymet takdir olunan sağ tarafı Aristi -
na kızı Yuvanlsden metruk ve 5aimeye tef
flz edilen hane mabahçe sol tarafı sahibi se 
netten metruk ve Sa1meye tetflz edilen ha 
ne ve dükkAn arkası Sandıkçı oğlu verese
lerl ve önü umumi yol ile mahdut. 93 metre 
7 santimetre murabbaındaki arsa ızaıeı ıu
yudan dolayı paraya çevrilmesine karar ve
rilmiş olduğundan birinci arttırma 25/ 11/937 
perşembe günü saat 14 - ı6 ya kadar açık 
arttırma ıcra edilecektir. Muhammen kıy
meti yüzde 75 şlni bulmadığı takdirde art
tırma 13/12/937 pazartesi günü saat 14 - 16 
ya kadar dairede icra edilecektir. Ve en çok 
arttıranın üzerinde kalacaktır. 2004 No. ıu 
kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan hak -
ları tapu slclllerlle sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılarla diğer alAkadarların ve lrtırak 
h:ıkkı sahlplerlnin bu haklannı ve hususile 
faiz ve masrafa dalr olan iddialarını 11An 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbltelerlle birlikte dairemize blldlrmele
rl lL"lIIldır,. Aksi takdirde haklan topu sı -
clllerlle sabitı olmıyanlar satış tutarının 

Ik, Orta Lise mektep Kitaplannın payl(\şmasmdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi dellft.Uye vesair harçlar alıcıya aittir. 

Satış Merkezidir. Daha fazla mahimat almak isteyenler tak
diri kıymet raporunu görüp anlamaları 1 -
Um olunur. 0089) 

~EKTA PATI 
' 

Basar memelerinin ANTiViROS De tedavisi 
lç •e dıt basur memelerinde, basar memelerinin her türlü 
iltihaplannda, cerahatlenmit futüllerde, kanayan ha.sur me
melerinin tedavi.sinde daima muvaffakiyetle ıifayı temin eder. 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, lstanbul 

Son Postanın tefrikası: 78 

Denizlertn Makraveu 
Kaptan Bum • Bu 

Çemen : Ahmet CemalettiD Saraçojlt 

Çin denizinin şişko kaptanı yeniden maceralı bir ha 
ablmış, tuzak gemileriain kumandanlığına tayin edil 

İmparator maceralarımı bütün 1 kabiliyeti, sür'at, intikal ve ini 
teferrüatile dinlemek arzu ettiler ve lar vermek cür'eti isteyen bir · 
ben vak'alan anlattıkca kahkahalarla d tuzak gemilerimize kumandan 
gülüp benimle alakadar oldular. Sonra 
cMeklenburg• dükasından tutunuz da 
başınabeynciye kadar bütün saray er
kanı birbfri peşine şerefime ziyafetler 
verdiler. 

O sıralarda karşılaştığım büyük şah
siyetlerden birisi meşhur İrlanda lideri 
Sir cRoger Casemenb oldu. Hayatımın 
sonuna kadar simasını unutamıyacağıın 
bu zata cBerlin• de cEspıanode• ote -
linde takdim edilmiş ve birlikte bir vis
ki ve soda içmiştik. Kendisinin deniz
altı geniilerimizden birisile yakında 

İrlandaya geçmek üzere bulunduğunu 
biliyordum. Kendisi çok zeki ve mef
kuresine şiddetle merbut bir adamdı. 
İngilterenin belki de en büyük düşma
nı olduğu her halinden anlaşılıyordu. 

Kendisile günlük politika meselele
rini müteaddid defalar münakaşa et
tik. 

Kendisi İngilterenin bu harbden mu
zaffer çıkacağından emindi. Hatta Bir
leşik Amerikanın itilaf devletleri sa
fında mevki alarak muharebeye iştirak 
edeceğini bile bu zat peyamirane bir 
kehanetle haber verdi. Bütün bunlara 
rağmen kendisi İrlandanın istiklfıli da
vası için didinmekten hali kalmıyor
du. 

Sir cRoger» nin ilhamı üzerine 19 16 
yılı başlangıcında İrlandaya c Libau> 
vapurile silah ve mühimmat gönderdik. 
Bu silahlarla İrlandada bir isyan ve 
kıyam hazırlanacaktı. Kendisi de bir 
denizaltı gemimizle İrlandaya müte
veccihen yola çıktı. Meğer zavallı adam 
eceline koşuyormuş. Filvaki bir müddet 
sonra İngilizler tarafından yakalana
rak idam edildiğini haber aldık. 

etmek istiyorum, ne dersiniz? 
- İltifatınıza teşekkürler ediP 

fen tevdi ettiğiniz bu çetin işi de 
den geldiği kadar başarmıya çal 
ma itimad buyurmanızı beyandall 
ka ne diyebilirim Altes? 

Ve bu suretle Çin denizinin ş · 
bira muhibbi kaptanı yeniden 
lı bir hayata atılmış oldu. Doğr 
söylemek icab ederse cMars» ge 
de denizaltılara efrad yetiştirnı~ 
de hoşuma gitmemiştL Bana la . 
lan şey denizlerin açık havası, 
macera ve bir hayli de tehlike idi. 
nız maceralarıma bu sefer o ka 
bildiğim ve her köşesini, her bu 
yakından tanıdığım Aksayişark s 
değil, Şimal veya Baltık denizleri 
olacaktı. 

Şimdiye kadar İngiliz tuzak 
rinden pek çok bahsedildi. Bil' . 
bir şey varsa o da tuzak gemileriDI 
defa Alınan bahriyesinin kulla~ 
duğu ve ilk Alınan tuzak gemisill' 
abdüacizin kumanda etmiş bulun 
dur. Yani ctuzak gemiciliği• nin b' 
ben oldum. 

Harbin ilk safhasında alel'urnutl1 
laf devletleri ve bilhassa İngiliz 
altı gemileri Baltıkta Alınan ti . 
pek büyük z1ırarlar ika etmişler~ 
naenaleyh uzaktan bakılınca sa}titl 
ticaret gemisine benziyen lfıkill 
kati halde adamakıllı müsellah bir 
gemisi olan ctuzak gemisi• işte 
timizi mütemadiyen baltalıyan b~ 
man denizaltı gemilerile uğraştn 
ihtiyacın yaratmış olduğu bir siıib 

(Arka!I 

(Berlin) deki işim bittikten sonra ,r 
keyfiyeti cKiel· e bildirdim ve mezu- Bir Doktorun} 
niyet istedim. Uzun ve sürekli macera-
larım esnasında çekmiş o~duğum mih- G U •• n 1 u·· k cumartesi 

netler ve maruz kaldığım mahrumi- Notlarından f') 
yetler yüzunden sıhhatimin bozulmuş 
olmasından endişe eden yüksek ma- Meskenlerimizi 
kamlar beni bir sanatoryorna göndere- Isıtmak meselesi 
rek nezaret ve müşahede altına aldırdı-
lar. Halbuki benim gibi iri yan ve yü- - 6 - 1 
zünden sıhhat fışkıran bir adamın sa- EvvelA. artık tarihe karışan şöınine 
natoryomda ne işi vardı. Vaziyetimi blr lld kelime söyliyellm. Şöminel~ 

cud iken şüphesiz çok 1yi bir teS 
gülünç bulduğumdan sanatoryomdan sıtası idiler. Yalnız kat'iyen ek. l1l 
tabanları kaldırarak cHamburg• a gel- ddildller. Yanan ma~attan 
dim. Vazife almak, bir an evvel denize eden hararetin müh1m bir mmı 

l k k ·1 t t d çıkar, kaybolurdu. 
açı ma aygusı e yanıp u uşuyor um. Şömineler aynı zamanda aalonıarıJI ~ 
Zaten ben binlerce mil mesafeyi vata- vasını tecdld için çok iyi blr vasıta 
nıma kavuşup Alman düşmanlarile dö- Şimdi bunlar artık yoktur. 1ll 
vüşmek için çiğnememiş miydim? Blzlm memleketimizde el'an çok ~ 

19 1 5 birincikanununda denizaltı ge- ştr olan fena bir teshin vasıtası 
O da mangallardır. Mangallard• 

milerine depo vazifesi gören cMars• se- kömürü yakınalttayız. Fakat ın ti 
finesine verildim. Bu gemide tahtelba- hiçbir vakit ve hlçblr sureUe sıbbJ -~ 
hir mürettebatı yetiştiriliyordu. sun değildir. Evvelft. mangaıınrd• ,.r fP' 

cMars• da sekiz gün kadar kalmıştım kömürün çıkardığı zehirli ga~, ~ 
k. · t k d · Pr H · Bundan ne kadar kazalar oldU •• rı yj 

ı unpara orun ar eşı ens c ann pimiz blllrl.z. Kömür iyice yandı1'_.. •.w 
Döpros• beni çağırttı ve maceralarımı ra da bulunduğu odanın bav ı,ıı. rr_ 
ta başından sonuna kadar yeniden an- etmekte devam eder. Yanmak lÇ 11 : 
latmaklığım emredildi. nın müvellldlilhumuzasını eınereetl , 

Prens Hanri İngilizler tarafından e- hirll gaz çıkanr. Mangallar der ftıı' ~ 
raretı sabit tutmaz. Evvela ısıtır çJ ~ 

sir edilmemle başlayıp cSingapur• zin- lur, gitgide ateşin şiddeti azal~t ~ 
danından firarımdan, anavatana dön- raret azalır. ve böylece bir i1d rat ~ 
mek için yaptığun seyahatlerle netice- de odanın hararetinde biz~. zartı'· -,1 
lenen uzun sergüzeştimi kemali dikkat- büyük derece farklan başgoste~ıı' 
le not etti. Malum olduğu üzere Alman galların çıkardığı yangın ıt•u,os 
donanmasının, hatta Amiral Fon cTir- yanma tehilkeleri de ayrıca b ,1 

mahzur teşkll eder. ~ 
pitz• den bile yüksek bir şefi olan Bu 1pt1dat teshin vasıtasını ort~. _tıf 
Prens nihayet dedi ki: dırmak için herkes azmetınelid JaıP,I. 

- Sizi buraya davet etmemden ve Memleketimizde bol madelld~ ,, 
mevcud iken ucuz sobalar te ., 

rnaceralarmızı dikkat ve ehemmiyetle lerek evlerimizde pekAll ınadeP .ıl 
tetkikle gözden geçirmemden maksadım yakablllriz. ve buna aiışnlallY1!;, .,......~ 
nedir biliyor musunuz? Burada fakirlik meselesi meVZ ()511 "'jl_ 

d b'l · Al ? lamaz, Maden kömürünün kil 0-Aı -.,, - Nere en ı eyun, tes.... kömürün ldlosu arasında b ;tr 
- O halde söyliyeyim Lauterbah!... vardır. Fakat bu fark odun ıtörP ,,J 

Size mühim bir vazife tevdi etmek ta- hinedir. JOIOI~ 
savvurundayım. Bir ton, yani bin kilo maden ıs- t'f 

- Emredersiniz Altes. 15-20 liraya tedarik edebilir~~, 
b hlik 1. b' 'f aynı mlkdar mangal :ıcömilril ~...'.' 

- Yalnız iraz te e ı ır vazı e. 40 liradan ek.sik değildir. Fazl•rl,,_~ 
- Ne yapalım Altes? Harb patladık- dun kömürünün kuvvet har!1ne fJl"Jllfl 

Naci, o akşam saatinde, bu küçük kar
deşinin mezarının başından nasıl ayrıl -
mıştı? Bunu bilmiyordu. Oradan Naci
nin, ayrılar. sadece vücudu idi; fakat kal
bi ve hatırası, ayni toprağın altında kal
mıştı. 

tan sonra zaten ben şimdiye kadar al- ısıtma kudreti maden tömürtı ın ,..,..~ 
~~~~~~~~~~~~~~---•••••••••••••'m~~u~mv~~k~~~~~~ -~~~~~~h~~~ 

zini görmedim ki... Anlaşılan nasibim göre demirden veyahud hiç oeSi ff ;;/ 

Yaranki nüshamız~ı: 

Hülyalı bakışlar 
Çeviren: Faik Bercnıen 

benım. hep tehlikeli işlerle ug· raşmak. dan birer soba tedarik etın )ler 
onunla ıntmağa çalııması ~,J 

Prens bu cevabıma kahkahalar1a muvafıktır. t'.i 
güldükten sonra ağır ağır: <•) ISa ne&lan u.t• ~Jd"" ~ 

ı - Lauterbah, dedi, size tevdi ede- bir aı~im• Japqtmp koU.~ I". 
ceğim vazife tehlikeli olduğu kadar Sıkm&ı amanmmla n • .....-

~-~--~----~--------~~~-~-----~~ ı müşküldür d~ Büyük hlr den~cilikıL~c~~~·~··~·~·~•~m~n~a~~~~~~~~~·~ 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden kor.ur. 



Birlnd~ 

Yeni tarzda 
F='evkalade 

ir Pudra 
BULDUM. 

Şay . r_ 
d . anı hayret yeni bir usul saycsın 
e ıstih . d ha-fif· zar edilen bu pudra, o ka ar . 
tır k' h · edır ki .. 1 avada uçar. O derece .. ~c. e 

b. YliZde gayrimer'i durur ve yuzu ınc 
ır .aı; u· bir 
~ ... zellık tabakasile kaplar. nlÇ 
~ sehhar güzelliğinizin tabii olmadı:1 iddia edemez. Hemen bugün yeni 
t"b"alandırılmış:t Tokalon pudrasını tec-
u e d' · de but" e _?liz. Evde veya yazıhan~nız 

"a 
1
un gun çalışınız. Yüzünüzde hıç bır 

" r nkı k · B '' t'' Cec 1 e<;cri gözükmiyecektır. u un 
sev~ cı:ıns ediniz, teniniz daima taze ve 
v ırnJı kalacaktır. Teninize cazib ve de
'a.?nlı bir m;zcllik vermek istiyorsanız Jen· b-

sı 1 chavalandırılmış• Tokalan pudra -

~nız. ------
<:>ıçü üzerne 
F ennı Kası~ Bağl ırı • 

Mide, banak, böbrek 
dU11ku"-·1-v ·· " wugune 
re11111 

lorıaıar 
ı.. 
t 

1Yenlcre "l .. 
arıf · 0 çu IE. esı gönr:lenlır 
lı ~lni5nU 
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~e~iUt.nn mektep kıtııplurının suhş 
en dır. Meklep kırtasiye çeşitler• 

nıtısaıt tanıarla temin edilir. 
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' 81Jaıt, Bavadla ve Halk eazetesi 
\> ereba•-- ... 25 

-n, Çalalçeşme sokak, · 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkım yazı ve 
1~erin büfüJJ haklan 
lbahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLAAI 

1 6 3 1 
s~nı> Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

l'tr~ıttn -- - ----
1400 7f.O 400 

~NANİSTAN :.840 l22J 710 
tc~Elll 2700 140{} ~00 

Abcne bedeli peşindir. Adres 
dQistirmek 25 kuru~ur. 

15\J 
270 
ôıJO 

l~e!en ..,,.:,, g;ri aJer 'ima. 
C CllıkfrJan mu'uliyct alınma. 

evap ıçın mektuplara 10 kuru§luk 
Pul iUıvesi 12zınıdır 

-----------~~~~~~~-. 
Po.sta kutusu : 741 İstanbul 
T'.!lgraf : Son Posta 
·relefon : 20203 

'----------=..~~~~-~~~--· 
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AZON inkıbazı, hazımsızllğı 

M I• D E lllDE !!' !!., V !rm! ı!! ~ur, ~r~ k~Ja: v~ ~.!ay:ındir. 
Yminl hiç bir mOmasll mnstabzar tutama~ MAZON isim, HOROZ ınurka-

k 
• ı • k ve yanmaların 1 11na dlkkaL Deposu: M AZON ye B O TON ecza deposu. lstııııbul e ş 1 1 yeni Postab,ne arkasında No. •7. 

-Ltv~t LEmır)cUan ve Lımanları işletme Umum ıdara~ dlnıan / ,,~~l~~~~i~~~~r~l~~~r~~~.~~~~~~~~~-,~ı~~~~~~~-~~~~~~~~:~, 

1 1 
nda seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu eervi-

Ankara - stanbu arası " .. 
. vafık görülmüştür. 

rinin ıhdası mu ar Salı, Çarşamba. Cuma günleri saat 8,20 de kalkarak Hay-
Ankaradarı P~00 d varmak ve Haydarpaşadan Pazar, Salı, Perşembe, Cu-

darpaş~y~. saat. 't 
9 

OeO da kalkarak An karaya saat 21,03 de varmak ye 21.19.31 
martesı gunl~ saa · 

1 
mak üzere sefere vaz'ı takarrür eden bu gündii% sefe

taribinden ıtıbaren bar içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu 
rinde yolcuların yeme 

1 
uiardan da ekspres ücrctı farkı alınmıyacağını sayın 

trenle seyahat eden yo c . 3868• c7044> 
ı lttılaına arzederız. c yolcu arın , 

Türk Hava [{urumu 

GOSU 
suyuk ikramiye: 

BUYUK _PIY 
24 üncü Yenı tertıp başlamışhr ••• 

1 ıncl k•tld• 11 / lklncltetrln / 1937 dedir. 

30.000 liradır.-
d 

baıka · ]5.000, 12.000, 10.000 Liralık büyük ikra· 
Bun an • . . . d k1;.t. 

. l ·(10.000 ve 20.000) liralık ıkı a et mü wat vardır .. 
oııyeler e b'nl k' . . . d b . . di kadar ı erce ışıyı zengın e en 11 pıyangoya 

Şım ye 
iştirak ediniz. .. 

Kadıköy Vakdlar Dir ktôrlüğü 

Mahall~i Sokağı Nb. S1 Cinsi Kira müddet! 

i~erenköy Kozyatağı 00 Bostan "5/9/940 tarihine kadar 
"' dıköy tbrahimağa koşu yolu 120/1 Kulübe 31/5/938 kadar 

Kay kanda yazılı yerler hizalarında gösterilen müddetle kiraya verilmek üzere 
ku ttırmaya çıkarılmışbr. İsteklilerin ihale günü olan 27 /10/937 Çarpmba 

açı _ar at 15 de Kadıköy Vakıflar Müdurlüğüne gelmeleri. (7029) 
günu sa 

~ilrkige 1<;5 JJ~ .. 

I - Resmindeki ızgara~ kaldıracak kabiliyette ve prtnamesi evsafındn 24 
adet alttan sürme araba pazarlıkla satın alınacaktır. 

Il - Ek.~Jtme l/XI/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabntaşta 
Levamn ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Muhammen bedeli 2880 lira ~ muvakkat teminat 216 liradır. 
1V - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen §Ubeden alı

nabilir. 

V - Fiatsız teklif mektublan eksiltme gününden en az bir hafta evvel Tütün 
Fabrikalar Şubesine verilerek münakasa ya iştirnk vesikası alınmalıdır. 

Bu vesikayı haiz olmıyanlar eksiltuıey e iştirak e!tirilmez. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte münakasaya iştirak 
vesikası ve '1 7,5 güvenme paralariylc birlikte adı geçen komısyona gelmeleri 
ilin olunur. cM.• c6809t 

..ıww 

ı - İdaremizin Çamaltı tuzlasında şart.name ve Uıblo şemasına uygun olmalC 
üzere yenı bır elektrik santralı tesisi iai kapalı zarf usuliylc eksiltmeye koır
muştur. 

II - Bu tesisatın montajı da dahil olc'\uğu bnlde muhammen bedeli sif İzmir 
95000 lira ve muvakkat teminat 6000 liradı!" 

ID - Eksiltme 9/Xll/937 tarihine rnstlıyan Perşembe günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komısyonundn yapılacaktır. 

IV - Ş<ırtnameler 415 kuruş mukabiJ•nde İnhisarlar Levazım ve Mübaynat 
Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmtld;.lr1uklerindcn uıınnbıliı. 

V - İsteklilerin, fenni şartnam de yazılı tnk tta bır gazoj n tesisatı )apmı§ 
olduklarına dair resmi vesikalarını ve şarinamcye uycrun olmak uzerc ihzar olun
muş fenni te>klif projelerini tetk k cdılmck üzere c•ksıltınc gününden en n7. 15 
gün evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermelen miha
kasaya girt:bilmck için dahi eksiltmeden azami 2 gıil' evveline kadar tekliflerini 

muvafık buluııduguna dair mezkur şubeden vesika ıılrnaları lazımdır. 
VI - :Mühiirlü teklif mektubunun, kn nu ıi vesaiki ve V nci m ddede y zıh 

diğer vesıkııyı ve muvakkat tenıina: akçesi makbuz vey mC'ktubunu ıhtlva 
roecck olan kapalı zarflar ihale güniı en geç saat 14 de kndar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Reisliğine mnkbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır 

cB.> c6960t 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - 4200 kilo 3 M/M lik Galvanizli demir telin 23/10/937 Cumaıtesi günü 
saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 840 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı kumisyondnd:r. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 63 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektublanyle birlikte o gün Galatada Eski 1thalut Gümrüğündeki komisyona 
gelmeleri. c6833:t 

25 il d f b 1 bütün Lgmba,..:. uahı·p,eriRfl Jı Banlıa•ı asgari rıa meo ua ı u unan .ft .... 

•ened• kar• il• 20,000 lira mühafat dağıtmaktadır. 
Ba •sneııln •on Jteıitle•l: 1 Birinci Kanun 19!Ji 
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Vitamin - Gıda - Kalori - Sıhhat 
Pjrinc - Yulaf - Mercimek - Buğday - irmik - Patateı 

Mısır - Arpa· Bezelya - Çavdar· Türlü - Badem 

özlü unlarile 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Bu özHl unlarla yavrularınız çabuk bQyOrler, çabuk diş çıkarırlar, tombul, canlı, kemikleri kuvvetli, adale
leri sağlam olur, ishal olmazlar H A S A N Ö z L O U N L A R 1 L I! yapılan maballebi ve çorbaların ve 
tatlıların ve pllrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. H A & A N Ö Z L O U N L A R 1 nefasetini 
on sene muhataza eder. Dalma tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse almayı
nız ve nldunnıayınız, 

H A S A N M A R K A S ı N A D ı K K A T. Buton eczaneler ve bakkallarda bulunur. 

Tekemmülen en son sistem 100 mumluk 

• 

FENER LAMBALARIMIZ 
Beş on güne kadar gelecektir. 

lıbu ilk gelen partinin mıkdan mahdud olduğundan siparitler 
tarih aırasile kabul olunacakbr. 

Binaenaleyh alakadar olan bayilerin bir an evvel ıiparif vermeleri 
kendi menfaatleri ikbzasındandır. 

Perakende Fiatı : Tanesi 750 kuruştur. 
T CJptan alıcılat a ayrıca maktu bir fiat 

tayin olunmuştur. 
SATIŞ YERi: 

R AD i UM· Ticarethanesi 
İstanbul - Galat, Poıta kutusu 1313 

Telgraf: Radium - İstanbul, Te1efon: 42878 

ADEMi iKTiDAR -c 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, He%' eczanede arayınız. (Po.ta kutusu) 1255 Hormobio 

> Galata latanbul < 

Halil Sezer karyola ve adeni eşya fabrikası • v 1 
MEŞHERi 

Son sistem karyolalar muhtelit cinste çelik somyeler ve çelik madeni 
möhlelerimtz teşhir edllm ştlr. Salkımsöğlld Demirkapı caddesi 7. Tel. 21632 

MOtenaslp bir Endam 
J. Rounel Ke,..ı..4 (Oelne) we l<e· 

•••••rt •Dndıı •ılı••• .. ••• ıu .. aııo 
,.,,,ı,. eder. s .. ınıııDıııe tıeıeı- 1••1110. 
elti• wOcııltı rum•t•ltr H l•celllr. 

l'lretlar : Kamerler 8 tlra .. aa. 
tıloraalar (Oal,..) euı,a11la lıareber 

2S llredaıı itibar••· 

..... ,.,, , ...... 1 

. -......... -.... ·----------....... __ _ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. Ekrem U.~A.KLIGlL 

Vücudünüzde ağrı, sancı, sızı, kırgınlık, Ürper ... 
hisseder etmez hemen bir kaşe 

G R i p i N 
ALINIZ· 
Rahatsızlığuld 
hemen geçer. 

GRiPll 
Baş,~·~ 
gripe, soğuk 
ğınhğına ro--: 
maya karfl 

tesirli 
ve hiç ....-' 

ilAçbr. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ısım ve markaya dikkat. TakllOerlnden sakı 

vaz'ı hamilden sonra kuvvetlerinin azaldığını 
hisseden anneler, sağlam ve kuvvetli yavrular 
boyntemezler. Zayıf dllşmnş uzviyetlerin! kuv· 
vetlendirmek lazımdır. 'l'abit vazifelerini ifa 
edehilmeleri için yeniden iktısabı kuvvet 
etmelidirler. Bunun da en mükemmel ve en 

mtıesslr çaresi 

QUINA LAROCHE 
Kuvvet ve sıhhat şarabını içmektir. Botun doi 

' 

.t. torlar tarafından tavsiye edilen en birinci 

• mukavvldlr. BQ111n eczanelerde satılır. ~ ~--..... 

----------------------·-----------------~-~ 


