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Kardeş Iranın Harıcıye 
Veziri Ankaraya gitti 

lran kolonisihİ kabul eden, •isafirimiz Türk - lran 
dostluk bağlarının kuvvetlendiğini söyledi 

bORSALARDA 
SONBAHAR 

-----------------------Hava Kurumu Başkanı kah-
raman ölülerin mezarlan 
ba§ında bir nutuk söyledi 

Ankara 23 (A.A.) - Büyük bir tees- lngilternı · t lirle blldlrdJlimiz dünkü hava kazası ın f14P ırmaya karar v~dfll 110Uann giizergah.ım gösterir harita 

aubanJarmın CMID töreni buıQn ya- (Yazısı 11 nci sayfamızda) 

~~~" .~.?~.htlliy• ~.kil~: "Ben bir tımarhane kaçkınıyım! 
Parti Genel tiekreterl Şükrü Kıya, Riy.. G '' 
seticumhur namına yaverleri Cevdet a d • be 
mebuslar, veklletler ~yast müıteıarıar: r ıyanın ır tenbı·h. 
ve Genel Kurmay, Milli Müd.taa hava ) 
mnsteoarlatı. Ankara belediye niJi mu- Uzaktan eroinci deri · k d avını, Emniyet Direktörü, Tüık Havı "Mazhar Osm l dı enn ° u okları ezan duyuluyor: 
Kurumu bafkanı, yarbaıkanı, matbuat an u u ur ... Mazhar Osman ulud H d" 
mümessilleri ve daha birçok zevat hazır taı kırmıya .•. haydin yol yapmıya! d kur•·· ay ın balwımUI Ye binlerce hallr. !fUraı. et- RB-' • .. " eıne Saat 12 ... mlfllr· ,.....,,,. _, Faralı Kiit:iilı 

Vazife kurbanlannuı tabutlan millt 
bıyr~jımua sanlmıf ve çelttnkledı ör
tillmilf iki otomobile konulmufQı. 

(Dmamı ıı met •a.Jlfııdc) . 

Elen Genel 
Kurmay Başkanı 
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Her gün 
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Borsalarda 
Sonbahar . 

- Yazan: Muhittin Birce• 

(BGJtarofl J ~ aayfa.da) 

lerin ıonu geldiğini haber veren ıonba
har, bütün hüzünü ve ölen bir tabiatin 
bütün neş'esiıliği ile, heyhat, artık bizi 
Jr.ucaklamış bulunuyor. 

* Tabiatn bu sonbahan, yalnız dallar-
da ve ovalarda, dün bülbül seslerile cı· 
vıldayan ormanlarda değil, büyük tehir
lerin büyck çatılı ve muazzam blnalan
nın geniş salonlarında da esmeğe başladı. 
Birer birer düşünüyorlar; suyu ljekilmeğe 
başlıyan ağaç yaprakları gibi, güneşin 

canlandırıcı kuvvetinden mahrum kalan 
uzvu tabiatin bütün unsurları gibi, öteki 
yapraklar, borsaların yaprakları da dü
ştlyorlar! Hatta mukavemet göstermek
sizin, hatta bir şikayet sesi çıkarınaksı
nn cille gelen düğün, bayram!> diye bir· 
birlerini arkasından, birer birer, borsa 
çatıları ali:nda döne dolaşa. hazin bir 
teslimiyet ve teselli içinde hep düşüyor
jar. Kimi biraz daha yüksekte, kimi biraıı: 
d:ıha alçakta, fakat, hepsi de bir ölüm 
döşeğine benziyen yere doğru bakıyor
lar ve biıbirlerini kovalıyarak düşüyor
lar ..• 

* İşte New-York borsası: Bir aydanberi 
düşe düşe, hep birden, bütün kıymet 
yaprakları döküle döküle, insanlar ser
vetlerinin dörtte birini, üçte birini, hatta 
yarısını kaybettiler. Kontenktur denilen 
iktısadi bru-ometre mütehavvil üstünde 
de olsa, henüz güzel havayı gösteriyor. 
Bütün düşen yapraklar, bu sene hiç ol
mazsa yüzde on kazanç vermiş olan tah
villerdir. Fakat, sanki hiç kimsenin ka
zançta gözü ve hiçbir iyilikte ümidi kal
mamış gibi. barometrenin ibresi henüz 
kazanç üzerinde bulunmasına rağmen, 

satıcısı bol, alıcısı yok olan bu kıymet 

kağıdları, sims:ırların dudaklarından çı· 

kan hava cereyanları arasında, uçuşa 

uçuşa dökülüyorlar. Sade New-Yorkda 
mı? Bütün büyük borsalarda ayni şeyi 
görüyoruz. Her tarafta, sarannı;ı bir ik
tısadi sonbaharın hüzünle ve neş'esizlik
le dolu havası esiyor. Londrada, Pariste, 
Amstrdamda da borsalar ayni hava içine 
düşmüştürler. Belki biraz daha ümidli, 
belki biraz daha mukavemetli ve az te
laşlı, fakat. son hafta içinde Londrada 
Amerikanın c:.rkasından gitmeğe başladı. 

Düna o kadar küçük, milletler birbirleri
ne o kadar yakın ve moda o kadar kuv
v~tli ki Amcrikada birdenbire canlanan 
düşme modası nihayet Londraya da si
rayet etti. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Dost sözü, düşman sozu X 
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Bizi tanımadıkları, hakkımızda malfunat sahibi olmadık

o:ian halde aleyhtmbde bulunan insanlar az değildir. Bunla
rı işittiğimiz zaman müteessir olmıyalım: Aleyhinde bulun
dukları insan biz değiliz, kendi hayalhanelerinde vücud 
bulmuş olan cansız bir resimdir. 

Hayatta ehemıniyet vereceğimiz aleyhtarlık bi.n tamnu
yanlardan ziyade bize dost olanlardan gelmez. Düşmanın 
yaptığı aleyhtarlığa bakalım, söyled.ili ıöz arasında hakika
te temas eden bulunabilir. Bu takdirde bunu tetkik edip 
doğru ise hatamızı düzeltmek vazifemizdir. 

( sez 
/ngilterede asil 
Çocuklar mektebinde 

Ingilterede asn ailelerin çocukları -
na mahsus bir kolej vardır. İsmi Eton 
College'dir. Buranın bir hususiyeti, 
talebesinin jaketatay ve silindir şapka 
giymesidir. Çocuk kaç yaşında olursa 
olsun bu usule riayet etmesi mecburi
dir. 

fngilterede son zamanlarda gaz mas 
kelerinin umumlleştirilmesi terviç edil
diğinden, Eton talebesi de, bu vesileden 
istifade ederek gittikleri yerlerde şim
di böyle maskelerle görünmektedirler. 

Dünganzn en garip işini 
gapan genç kız 

ARASDNDA ) 
ı· HERGüN BiR FIKRA jl 

Bir Arab fıkrası 
Devenin biri sırtında iki çuva1?4 

1/Ürilyormuş. Yolu üzerinde biT ka
nncaya rastgel~. Karıncanın sırtın
da vücudünün iki misli büyüklüğün
de bir ekmek kınntın "47'11UJ. Dev• 
bu işe §C§mıŞ, karıncaya doğru ba
§ını eğmiş: 

- Ben, demi1, kocaman. 'btr Bet;e
yim.. Sırtımdaki küçük iki torba bile 
bana ağır geliyor. Halbuki ıen ufa.cık 
karınca kendinden ağır 11ilk tC§ıJIOT• 

nın, bu nasıl iş? · 
Karınca .Cevcıb ,.,ermif: ' 
- Ben\m yiiküm bau 'IJaJij geU. 

S/Of', ıen de ba§kasının yükünü tqı
mayıp kendi yükünü ta§uan ıana d4 
hafif gelir! 

----------------------------· 
Camdan aletlerle 
Verilen honser 

. Cam borulardan yapılma gayet tef
faf, borular, borazanlar, çanlar ve san
turlardan mürekkep bir orkestra takı.
mı, geçen gün Berlin radyosunda ha
rikulade bir konser venniştir. Bu or -
kestra takımı, Yena'lı Alman san'at -
karlardan mürekkeptir, ve aletleri, 
dünyanın en meşhur fotograf ve göz -
lük camları yapan bir müessese tara-
fından yapılmıştır. 1'-

Mütebassıslar, bu aletlerin çıkardı
ğı seslerin, bildiğimiz aletlerden lelki 
de daha Iatif olduğunu iddia etmekte
dirler. 

Berllnde yapılan 
Dans mllaabalıaıı 

Son günlerde Berlinde amatarler ara
sında beynelmilel bir :dans millabakuı 
yapılmıştır. 11 milletin, müteaddid çift.. 
lerle iştirak ettiii bu müsabakayı bir İn
giliz çifti kazanmıştır. Yukarıdaki resim
de ken'1ileri:ni dansederken 1örüyors1.1r 
nuz. 

/ş bulmak için baş vurulan . 
garıp çare 

Birkaç gün evvel Melburn'da bir ga 
?.etede dünya matbuat tarihinde tim -
diye kadar emsaline rastgelinmeyen bir 
ilan görulniüştür. İlin §Udur: 

Hayatında 200 den fazla 
kaza atlatan adam 

cTeınbeı, ahniak, beceriksiz"bir genç 
iş arı or! İsteyen gazetenin muhasebe 
dairesiı:ıcle <intizamsız• namına müra

Amerikanın Ersayer şehri hastane - caat edebilir.» 
Dimon Madlen isminde genç ve gü- sinde yatmakta olan Ceymis Ciben is- Bu ilam veren Karol Morton na -

zel bir kızcağız, tuvalet eşyası satan minde bir adama radyo kumpanya1a - mmda çok namuslu ve muktedir bir 
bir mağazada çok garip bir vazife ile rmdan biri, iyi olduktan sonra haya - gençtir. Hayli ıamandanberi işsiz kal

bahar heniı;: uzaktadır. Günün birinde istihdam edilmektedir. Güzel Madlen tında başından geçmiş olan felitk'eUeri mış ve gazetelerde aylarca süren mu -
geleceği muhakkak olan kışın fırlmala- bu mağazanın yaptığı pudra, pomat ve Amerika ahalisine anlatmasına muka - tad ilanlardan meseli: Namuslu, çalış
rından henüz uzakta bulunmak tesellisi, sair çehreleri güzelleştiren şeyleri yal- bil büyük bir para teklifinde bulun - kan bir genç iş arıyor. En iyi tavsiye -
bugünkü insanlar iç.in ° kadar büyük bir nız yüzünün bir tarafına sürmeği taah- muştur. Bu teklifin sebebi Ceymis'in namelerle mücehhezdir. gibi ilinlardan 
şeydir ki, rtrafımızda bu tesP.lliyi olsun hüt etmiştir. Madlen'i istihdam eden dünyanın en talihsiz bir adamı olması hiç bir netice alamamış, bunun üzeri -
du1ymak, bugünkü bizler için bir nimettir. müessese imal ettiği güzelleştirici mad ve başından iki yüzden fazla kaza geç- ne yukardaki ilanı vermiştir. İşin en 

İktışadi yaz geçti mi? Sonbahara gir
dik mi? Öniimüzde kışın fırtınaları mı 
var? 929 un o şiddetli kışının bütün se
faletlerinı görmüş olan Amerikada Rooz
welt, tarlasını uzaktan gelen dolu bu
lutlarından kurtarmak için gökyüzünü 
bombardıır.an eden bir yirminci asır çıft
~isi gibi, bvrsada tedbir üstüne tedbir alı
yor. Fakat, bu tedbirler muvaffakiyetli 
neticeler v.;>mıezse, gelen bulutlann için
de, korkunç b~nile uzvi insanlığı biçip 
~den o ölüm yüzlü harb mabudu sakla
nıyorsa? İfte, bütün dünyanın §U daki
kada zihnini böyle bir sualin yakıcı bur
gusu dehr.cktedir. 

Ümid edelim ... Ümid edelim ki bu son-

nsanlık, tablatin kanunlarına karşı d 1 . 1 · - · d t ··be dır Baş ı ka b b tad hilifıııd k" il" gelip bu sonbaharın yaprak d5kün.ünü e erın can ı ınsan uzenn e e<:ru - miş bulunması . ına ge en za - gaıi i u mu a ı anın o -
sini göstermek ve kendisine reklam Inrdan en sonuncusu az kalsın hayatına kuyucularda büyük bir alaka uyandır-

durduramaz. Fakat, acaba, borsalardaki yapmak için düşündüğü bu tedbirde mal olacak bir otomobil kazası idi. Fa- mış olmasıdır. İki üç gün zarfında cin-:iökümü ce durdurmaya mu\•affak ola 
- çok muvaffak olmuş bulunuyor. Çün - kat 1931 denberi buna benzer on iki tizamsız• a yapılan müracaatlar o kamıyacak rr.ı. 

Ümid edelim. kü genç kızın iki yüzü arasındaki bü - otomobil ve şimendifer kazası geçir - dar fazla olmuş ki bu defa da kendisi-
yük farkı gören müşteriler bu mües - miş olduğundan fazla telaş etmemekte- ne teklif edilen işlerden hangisini terMuhittin BiTgm 
sesenin rnamulatını almaktadırlar. dir. cih edeceğini şaşırıp kalmıştır. 

Çırağan aarayrıın tamiri için 
faaliyet bc:şladı r 

İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

Birindtep"fn H 

Sözün Kısası 
Sonbahar 

• 

'-----------~ E.T~u 

E n ağır başlı tanın~ bir Türk 
ıairini coşturup da: 

.Sonbaharın zevki ho~tur, 
Tut elinden yari koştur .. > 

Diye terennüme sevkeden sonbaharla 
bu mevsim arasında beyhude münasebet 
an yorum. 

Bana yabancı olmıyan o şairi mağfu
run gönlüne böylece en taUı bir heyecanı 
veren o eski sonbaharları ben de hayal 
meyal hatırlanın: Onların melalinde, 
gamında bile bir başkalık vardı. Gfıh Bo
ğaziçinin yağ gibi durgun sularının üze
rine hafü bir sis perdesi geren, gah kuy
tu koruluklarda dalların son yaprakları
nı soğuk nefeslerile ürperte ür,Perte yere 
döken bu mevsimin kendine mahsus gü
zelliklerine, zevklerine doyamazdık. 

Denizde balık avı, ormanlarda kestane 
ve mantar toplama .. bunlar, en güzel eğ
lencelerimizdi. Aradn bir, saltanatından 
bir vechile feragat etmediğini insanlara 
ve tabiate hissettirmek istiyormuş gibi 
güler yüzünü gösteren güneşin -yazın bu· 
cak bucak kaçındığımız- ışığına ve hara· 
retine can atar, oıı)an bulamadığu:nız 

ıünler de, rütubetten tahammüre başlı• 
yan dökülmüş gazallerin hususi bir şara
bı andıran kokusile Adeta sarhoş olaral< 
eve dönerdik. . 

Bu, çocukluğumuza aid hatıralardan-
dır .• 

Daha sonra, delikanlılık çağımızda, rıı· 
hu ruhumuza uygun, kalbi kalbi.rnizle 
bemAhenk bir [yari can] ile ne güzel, ne 
pirane sonbahar gezintilerimiz oldu! 

Tabiat, o seneler ne kadar müsaid bit 
manzara arzediyordu. Gök mavi, deniz 
durgun, kufiar mfuıis, rüzgar mülayiJllı 
çemenzar feyizli idL Ağaçların çıplak dal· 
larmdan, rüzgarlann tcmasile etrafa 
euanun sesleri yayılıyordu .. 

Ah o eski soıı~harlar ne kadar canıı 
-

1·= "mli""' k yifl" "di' -, YUA.U.ı .. ne sevı .. ne e ı ı . 
Halbuki şimdi?. 
Şimdi tabiatlıi sonbaharı, benim de öJll

rttlnün sonbaharına karıştığı için mi, nea 
d:f.r?. Bana öyle Diağmuın.. öyle tatsız, 

boı ve zavallı geliyor ki! J 

Kardeş lranın 
Hariciye Veziri 
Ankaraga gitti 
Kardeş İranın ":Hariciye Nazırı 13~ 

Sa mü dün Cagv alogvlundaki konsolosluk 
• • . lcll" 

nasında saat on altıda İran kon~lıs!J11• ·ıı· 
bul etmiştiı. Gayet samimi bir .nava ıÇl 10 
de geçen bu toplantıda,tüccar ve 1rao 1t0ı;.• 
nisi namına Bay Ehrabi, muhterem ~:ıd
ra hoş getdiniz demiş, ve kardeş 'fil tı• 
yede yaşıyan bütün İranlıların hissıya 'J" 
na tercüman olarak, bu ziyaretten dıl 
duğu sevinci anlatmıştır. ı:ı• 

. div. bda 1sta Haricıye nazın ver gı ceva ı ıcal 

bula üçüncü defa olarak geld~i, fs.~ 
bu seferlti ziyareün.in bp,§tanbaşa ~ sa~it
bir mahiyeti bulunduğunu teba~z ~ (8 

dikten son\a, iki büyük liderin ırfl fil!• 
iradesile, bugünkü eşsiz halini alan ıJlıtl 
ve 1ran kardeşlik ve dostluk bağlar g.JJ 
kat kat artması için, Türkiyede yaşı1 ~ 
İranlıların, bu hususta çal~cmaları~~ 
hemmiyetle kaydetmiş; iktısa:il ve ıı~ 
rabıtaların da günden güne kuvvetl~ııt 
ğini söylen-iş" ve koloni ile de tanıŞ~ir 
dan dolayı nıenınuniyetini beyan e 

tir. 
5
olot" 

Kabulde hazır bulunanlar, koil iıal 
hane tarafından hazırlanan bfifede 
edilmişlerdir. rtl~ 

Muhterem misafirimiz, kabul res ğll" 
müteakip dün ak§aınki eksprese bBette• 
nan hususi vagonla Ankaraya ııar 
etmiştir. c:a il' 
• Kıymetli misafirimiz, Haydarpa; ı ıı• 

Çırağan sarayının 1nmiri için ke -
şüname yapacak komisyon dün Mü -
zeler Umum Müdürü Azizin riyasetin
de ilk toplantısını yapmıştır. Toplan
tıda B,,~ectlye namına mühendis Şem -
seddin1 Nafia Müdürlüğü namına mi -
mar Faruk, Güzel San'atlar Akademisi 
namına profesör Sedad Hakkı, Müzel 
namına mimar Kemal Altan bulun -
muştur. Birkaç güne kadar mahalline 
gidilerek tetkik:ıt yapılac-aktır. 

k rl . ·ı k[ınııt11 ~•t tasyonund:ı as e ve sıvı er ır 

::-afından harareUe uğurlanmıştır. tJll!jı 
Bir arkadaşımızın anlattığına bakılırsa Trabzon-Erzurum verilirler. Orada eşekler hem dinlenirler, hem de bedava- müfreze asker seliım resmini Ua ~ııtııı' 

yolunda kamyonun en büyük ve en kuvvetli rakibi e~ektir. dan karınlarını doyururlar. Halbuki 100 eşeğin taşıdığı yü- mızıka İsti'dil ve İran milli uıaı1 
Bu havalide tuz nakliyatı yapan adamlardan beherinin kü nakletmek için ikişer buçuk tonluk iki kamyona ihtiyaç 

çalmıştır_.-------yüzer tane eşeği vardır. Bu eşekler tanesi vasati 20 liradan vardır. Bu iki kamyon hem 5000 liralık bir sermayeyi tem-
iki bm liralık bir sermayeyi temsil eder. Masrafları hiç sil ederler, hem de 250 kilometrelik mesafeye gitmek için Bir çocuğun ayakları yaııdı ~ • 
yoktur, yaz günlerinde ~ kilometrelik bir yol katederek benzin parası olarak 10 liralık bir masrafa ihtiyaç göste- Beyazıt Kall.Gidls hanında ıtab'VCC: n11' 
50 kiloluk bir yük taşıdıktan sonra otluk bir sahaya salı- :-irler. Binaenaleyh eşek kamyondan faydalıdır. medln 12 yaşındaki oğlu MevlOd oCS -~ 

ı S T E R 1 N A N . 1 s . T E R · I N A ·N .d A r rinden sıcak S\I tasanmı lndirl~r~t4ıf· .,... 
elinden diiferek su a,raltlarmı JaP''""-:IJll~yl· L-------------------------------'".;..;;-...;.....;..., . .;.;... ____ ~--~...,~!!""!!l'~l'"""!!"'~-~'!!' .. ,....~--..,_"'""'_...t~U,Jl Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl 



SON POSTA 

ispanya meselesi 
tekrar sarpa sardı 

londradaki- komite, ispanyada. oldu~u 

b·· » (B~tarafı 1 inci sayfada) 1 . h ld böyle bir komisyonun teş- ya meselesı hakkında tefslrlerde bulun-

1 
UJ'uk elçi Gra·ıdi komitenin dünkil top- cektlr, 0 at ke 1-.. z· demiştir makta devam etmektedir. 
ant • ' . kiline bace a.ı.u... • · • . illb·ısında evvelce verilmiş bu kara[dan . t komite salı günü tekr:u- top- I,epopue gazetesı yazıyor: 
~ . · .1raf ederek gönüllüler adedinın tes- NihaY~.' dag-ılmıştır. cFranko partiyi ne kadar çabult. ka-
"'ıtı i~· · ' · h · lanrnak uzere · ·· İt 1 l 1 ı· . :ıının komisyonun salahiyetı arı- 23 (Hususi) _ Ademı mu· zamrsa ayan ara Almanlar span -
cınde ld - t ·ııı Londra · d k d b · clir O l>l' 0 ugunu iddia etmiş V'~ 'lgı 't inde husule gelen vazı- ya an o a ar ça uk gıdecekler . 
t a.nının alakadar diğer bütün dew~tler dahale ko~ı ~ akşam Romada bir teb zaman İspanyollar da sür'atle harabcle-
ır:t<tfından kabulü takdirinde İt!llyanuı da ~:t hak:~. ~ir. ri tamir e~ecek krediyi açmağa muk-
~uı edeceğini söylemiştir. lıg n~~· wd ~aziyetin bütün mes'uli - tedir olan Ingiltereye döneceklerdir. 

h 0ltıitedeki Alman ve Portekiz nıurah- :re ıg etı' e yüklerunekte ve İtal - Muharebe saatleri nihayet buluyor, ban 
asl'lrı d .. d f et- yetı Sovye er 4 k 1 f kl llı~l"'r •. a ayni noktai nazarı mu :ı aa \'anın artık hiç bir yeni fedakarlık ya- a arıMn sada ı . yda abşıyor. l l 

· Qır. . . • · amıyacağı beran edi~e~.te~~: a rı <>Şa tı ıyor 
tr" Sovyetlerın vazıyeti P 40 bin Italyan gonullusu St. Sebastien 24 (A.A.) - Madridden 

bil ~~er t~raftan Sovyet başmurahlıası B dan başka Roma hük6:meti Pa - bildiriliyor: 
bi.i~~k eı_~ı Mayski de, İspanyada bulun~~ . un Londradaki sefirini, Ispanyada Başvekil Negrin kış mevsiı11inde Mad
?tıe:·~ gonüllüler tamamen tahHye edıı· ~~ b~e İtalyan gönüllüsü bulunduğunu ridin ia~esi çok zor olacağını ve binaena
rıı.ı 1 çe, Moskova hükumetinin Frar.~o- ın e İngiliz hükCımetlerine res - leyh sivl halkın tahliyesi lazım geldiğini 

tı. tııuha "b h k - ' soy- Fransız v t . t' len . . ı ı a kını tanımıyacıgın · b' ldır· meg· e memur e mış lr. ~öylemiş ve demiştir ki: 
1ıştır. men ı d h • · . . n·· .. · Frans&ı ispanyollan hu ut arıcı c- Halktan hır kısmının ~ehn terket-

tıı unku celsede Mayski, Sovyet Ruo;ya· ediyor mek emrine itaat etmemesine teessüf o-
m~ ko_rnite elinde bir alet olmadığım ve p . 23 (Husus!) - Bugün neşre- lunur. Bunun için itaatsizlik edenlere asi 
ayan~sıb g5rdüğü noktai naza!"ı •nü~af~- . a~~r emirname ile Fransada. bulu- muamelesi yapılacaktır .• 

akkı bulunduğunu da ilave etmı~tır. dılen, 8 den 45 yaşındaki bütün Ispan- Madrid 23 (A.A.) - Companys, hü-
13 . Ed.en'in kat'i cevabı . ~a~ ra en kısa bir zaman içinde Fran- kfımetin Barselone'a nakli meselesinin 

~de u vazıyet karşısında kom!te başkan. ) 0 a te'rketmeleri bildirilmiştir. halledilmek üzere bulunduğunu be -
~ n: sayı . . 

- 1-t . .. .. . .. n Bunun aksine hareket edenler hu - yan etmıştır. Bununla beraber bazı ne-
bitar ~ ademkı teşekkulu derpı~ ~due rici apılacaktır. zaretler, Valansiya'da kalacaklardır. 
~ af komisyonun vereceg·i kar.&.i"ıar ve dut ha Y •••• , .. ••••-••-•••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

~·-·:···-·· ............ ~;·····-· arruzu j Celil Bayar 
Çın mukabıl ta Atinaya gidecek 

inkişaf ediyol4 
Şat ~ taatı Japonları 21 ilkteşrinde yakmları-

jans •..,hay 23 ( A.A.) - Centr:ıl News a- k~dar geldikleri Kuangfou'nun bit ki-
l ltıın b'Jd" a·w· .. Çin kuvvet- na -erin. ı ır ıgıne gore, . 1 etre şarkına atmışlardır. 
k ın taarruzu karşısında Pek.r.- Han- .om "d edi1 .... ;., 
eu de . . r ·ı Bir mareşal ı am llU""'j' 
. tnıryolu hattı boyunca y~r!e~ .rı - • 

hıış Ja o . .. • i zırhlı Tientsin 23 (A.A.) - Japon eıkanıhar-

Atina 23 (A.A.) - Gazeteler, 'l'iirkiye 
Başvekil Vekili Celal Bayarın önürı"lüz
deki mayısta Atinayı ziyaret ed~ceğini 
çok derin bir memnuniyetle haber ver

mektedirler. 

ltalyada 10 komünist 
mahkum oldu trenıe _P n kuvvetlen, muteaad t k . . . min bir Çin menbamdıın öğ-

tediı·. rın himayesi altında ric'at etme - bıyed~ı.~ınne eaöre mareşal Çan-Su-Liang, Roma 23 (A.A.) - Cagliari şehrinde 
ren ıgı e . . . ·• · • · 'h t k. ş., h • !( . Şekin emrı ıle ıdam edılmı~tır. komünist partısını ı ya e ıne .e zan a1-

r'la g ay 23 (A.A.) - Çin k.ıra.rgı:ıı 11n- Çan· aı- • tına alınan 17 Sardunyalının hususi malı-
n söz ·· b' zat İdamın sebebı J 'h t b · faz. soylemeğe salahiyettar .r kemedeki dava arı nı aye uıınuş, içle-
·b~t_:cılere beyanatında denıiştir kı: . · 24 (Hususi) - Uzak Şarktan ge- rinden biri beş sene hapse, dokuz tanesi 
• un "'k . • b' . şı::Kıl Parıs Ş k alan . "' Şamdanben umuını ıı ıen haberlere göre Mareşal Çan-Kay- e de bir ile iki sene arasında tehalüf eden 

Şt;,bb··Çın mukabil taarruzu h3reket te- · d 'dam edilen Mareşal Çan-Su- hapis cezalarına mahkum edi!mişlerdir. 
Usu ·· · .ı:Cla •araiın an 1 · b" darbe ha Maznunlardan yedi tanesi beraet et-

ltaı ...... · nu Japonların elinden aın• ·. h"k(ımetin aleyhıne 11 
-.. ,a Lıang. u . 

tii ..., tnış, daha şimdiden bir takım _rnev- . Jamıştı. miştır. 
"•llvaff k. . . Çııı kı- Lır 

a ıyetıer kaydetmıştır. i ül-•su Boşanan kadınların 
Ank . 

1

7 uncelililer n n '" 
/ l· arada elektrık. ~ ask eri k işleri Soyadları 
A fatı 5 kuruş indirıldi .· ek,ara 23 (Hususi) - Dah __ iliyı> Ve- Ankara, 23 (Hususi) - Evliliği bozu-
"-nk l t An - d ek Jan veya boşanan kadınların bir sene 

Ue ara, 23 (Hususi) - Naiıı:ı Veka e • . ·ı t' vilayetlere bir emir gon .. erer Ank ;ca e ı . d. k dar nufus ve içinde pul:-.uz beyanname vermek ~ure-
tııl ara elektrik şirketi arasında ya· Tuncelili olup ta şım -~ye . a d hal tile istedikleri soy adlarını afabilecekleri 

arı anı kt ik iiatı . . 1 ·n· gördurmıyenlcre er 
İtila aşnıa neticesinde 2le • r askerlık ış erı 1 

•· k" bu husustaki Dahiliye Vekaletinden alakadar makam-
-Vat b . ·ı .. t"' Ye- . t yapılmasmı, çun u 

ft i ta aşına 5 kuruş indırı rnış 1 • tebiıga . tt•w· müddetin bitmekte lara bildiriımiştir. 
rif . te n t;ıyın e ıgı be e ıl\inciteşrinden itibaren ınu - n-anunu . . . r ------

r 0ıacaktır. oıduğunu bıldırmış ır. Belçikada kabine buhram 

8ir R l omen kadın 
6YYareci An· arada 

'""Ankara 23 (H A) Ro,.,.,any•ınır. 
·•,eşh ' · ususı - - ,.. . 
J:ı,,r ur tayyarecilerinden Bapn Erma 

" tıay b l · ·ze Reldi a ugün tayyaresile şe ır.mı ~ 
İsta · Ankarada iki gün kaldıktan son~ .. 

nbuı Yolile memleketine dönec~ktır. 

lngitz Bahriye Nazırı 
ltalyada 

. (A.A.) - İngiliz bahriye na· 
Napolı 23 Akdenizde .;enelik tef-

Duff Cooper, · b h ı:ırı . t ktan sonra ou sa a 
, -~ turnesını yap 1 · , , ı:t " tile buraya ge ınışt r. 
Eııchantres:; ya gid.!cektir. 

Nazır, buradan Romaya 

Brüksel 23 (A.A.) - Kabine, 6 saat 
devam eden bir toplantı yapmış ·Je son 
yirmi dört saat içinde çok kıırışık bir hal 

Dlan dahili siyaset meselelerini tetk k et
miştir. Parlamento ve siyast>t mehafilin

de bugünlerde bir kabine buhr:mının çok 
muhtemel olduğu söyleniyor. 

__ :::=::::=::::...---AA"':ş~ç1~b:::ş~ıl:a r:-7.fa~2~l~iy:e;.t•~] 

f: Bacahsızın maceraları : -----------ı , 

Belçika Başvekili 
ist:fa etti 

Paris 24 (Hususi) - Belçika ba~ekili 
M. Van Zceland istifa etmiştir. Yeni ka
binenin gene Van Zeeland tarafından ku
rulacağı tahmin edilmektedir. 

Fasta yerlilerle 
Fransızlar 
Çarpıştılar 
Londra 23 (Hususi) - Fransıı Faı;:nda 

tekrar arbedeler olmuş, kılıçla miise!lah 
yerliler hükumet binalarına sal.!trmış

!ardır. 
Rahattan yetişen takviye kııV\'et:eri, 

Fransız askerlerile yerliler ara.;.,ındaki 
çarpışmayı durdurmuş, intizam Vf' asa
yişi tesis etmişlerdir. 

Deniz Yollarının 
vapurları • 

yenı 
Ankara 23 (A.A.) - Karadeniz pos

taları için imal ettirilecek olup ön mu
kaveleleri evvelce imza edilmiş bulun
duğundan - V l - tipi üç büyük gemi -
nin ana mukaveleleri bugün İktısat Ve 
kaleti namına müsteşar Kurdoğlu ile 
Krupp mümessili tarafından imzalan -
mıştır. 

Bu gemilerden birincisi 1 - 9 - 19 38 
ikincisi 1 - 3 - 1938 ve üçüncüsü 1 - 6 -
1938 tarihlerinde teslim edilmiş 1.:>ulu
nacaklardır. 

General Melaltsas 
Atinada parlak bir 
Surette karşılanıyor 
Atina 23 (A.A.) - Gazetelerin b;tdir

diğine göre, Atina ve Pirenın butün 
:tmele ve patron teşkilatları Başvekil Me
taksasa parlak bir kabul hazırlıyorlar. 
Bundan maksad Yunan hükürr.et rl"'isine 
sulhun tarsini ve millet in yüksek men
faatleri lehinde sarfettiği büyük ~ayret· 
lerden dolayı kendisine halkın minnet
tarlığını göstermektir. 

Kahirede üniversite 
Talebeleri nümayiş 
Yapmak istediler 
Londra 23 (Hususi) - Kahirede, me

busan meclisinin fevkalade bir toplantısı 
esnasında, üniversitede nümayış yapmak 
üzere birikmiş olan bin kadar talebı:! ken
dilerini dağıtmak istiyen yii.l polis üstü
ne saldırmıştır. 

Bir müddet süren bu kargaş~'ıklan 
sonra, zabıta kuvvetleri inzibatı temin 
edebilmişlerdir. ------

izciler A nkarada 
Ankara, 23 (Hususi) - Cumhuriyet 

bayramına iştirak edecek izcilf'r yarın 

şehrimizde beklenrnekted'ir!er. İzciler 
merasimle karşılanacaklardır. 

Adanada kömürün kilosu 
7 kuruşa fırladı 

Adana, 23 (Hususi) - Burada havalar 
birdenbire soğudu. Bu yüzden yakacak 
Hatları yükseldi. Kömürün kilosu yedı 

kuruşa, odunun kilosu da 3 kuruşa fırla

mış, beledıte ihtikarın önüne geçmek 
için tedbirler almıştır. 

-
Sabaht•n Sabalıa : 

E 
e Berfin-Roma mihverinin 

son faaliyetleri 
Yunn: Selim Ra~ıp Rm~~ 

fa erlin - Roma mihveri, orta 

(g) Avrupadaki faaiiyelini son 

zamanda oldukça artırmış görünüyor. 
Südet Almanlarının vaziyeti münasebc
tilc Çeko::.lovakyaya çok şıddctli bir mat
buat taarruzu icra <.'den Berlin, ayni ?.A

manda Avusturya ile Lehistan arasında
ki mi.inasebı>tlerin kuvvetlenmesıne ma
tuf tedbirleri teşvi!{ ediyor ve bund ı, 
Romanın büyük yardımına mazhar olu
yor. Avusturya Hariciye Nazırı M. liido 
Şınit'in önümüzdeki hafta içinde :-.ehis· 
tana ic.ra edeceği ~cyahat. bu maksadı 
temin Pdcbilccek gorunen hareketler 
cümlesind<>ııdir. Alınan haberl('f göstf!ri
yor ki, Avusturya hariciye nazırı, Var§o
vaya mühim bir heyetin başında gidecek 
ve orada, daha evvel Macaristan ilr. Po
lon va arasında akdedilmiş olan kültür 
anlaşmasına benzer bir anlaşma imMlı
yAcnktır. Bundan çıkan mana şudur ki, 
eski A vustııryn - Macaristan devletinin 
vnrislerin,len olan Lehistan, Tuna hav
zası i · leri 1 f' daha yakından alakadar ol
mak lüzumunu hissetmiye başlamıştır. 

Bir müddet sonra ayni nazırın Roma
ya giden·k, orada Macaristan mümessil
leri ve İt:ı :yRn ricali le karşılaşacağı anla
şılıyor. Avusturya hariciyesi dışarıda bu 
faııliyetle mesgul iken iç matbuat, bir 
müddetteııbı•ri çok acı bir mahiyet alan 
ve zaman zaman tehdidkar şekillf're gi
ren Berlin - Prag arasındaki ihtilafın do
ğurduğu neşriyata tamamen yabancı ka
lıyor Bunda, Avusturya Başvekili Şuş

ning'in büvük tesiri olduğu muhakkaktır. 
Bu zat, birkaç gün evvel bir Belçika ga
zett!Sine bir beyanat vermiş ve Habs
burgların A \'usturya tahtına gelmeleri
nin şimdilik mevzuu bahsolmadığını söy
lemekle Bcrlin - Roma mihverile Avus
turyanın dostane alakasına işaret etmiş 

olduğu gibi geçenlerde Çek başvckilile 
yaptığı mu!akatın sadece mütekabil ti
cari müna:.ebetleri tanzım için icra edil
miş bi.r konuşma olduğunu kaydetmekle 
ıie Berlin karşısında Çekoslovakyaya 
hatta meyyal bir vaziyet almaktan da ic
tinab ediyor. 

Bütün bunlar göstcriY,or ki orta Avru
pa, mahdud, fakat faal bir yeni faaliyete 
girmiş bulunuyor. Bu faaliveti idare 
eden ve bunn mesnedlik va;ifesi gören 
Bl'rlin - Ruma mihveridir. 

Selim Ragıp Eırıeç 

D ··n gece şehr:imizde 

iki cinayet işlendi 
Dün gece, Knragümrükte Acıçcşmede 

Sultan mahallesinde Sulukule caddesin
de 79 numaralı evde oturan İbr&hiınle ba
canagı Celal arasında ailevi bir mesele
den başlıyan münakaşa biraz sonra alev -
lc~nerek kavga halini almış. Celal, çektığl 
bır bıçakla İbrahimi sol kaburgası üze
rinden nğır surette yaralamıştır. 

* Hasköydc Basmacı mahallesinde 9 nu-
marada oturan seyyar kundura f'Skicisi 
G2 yaslarında Yako Kohen, geçimsizhk 
yüzünden &ralarında çıkıtın kavgada ka -
rı.sı Sarayı sol kaba etinden bıçakla ya -
ralamıştır. 

Kurban 
Hava kurbanları arasına beş kahraman daha verdik. 
Beş Türk genci bir tecrübe uçuşunda gökten yere cansız indiler. Medeni 

silahlar arasında gün geçtikçe tehlikesi artan tayyare henüz kendisi için de 
bir tehlike olmaktan kurtulamamıştır. Mcd~nıyet dünyasında hemen her
giin bir tayyare kazası olması da gösteriyor ki henüz varlığına hakim olmı
yan bu tehlikeli siluh için daha pek çok kurbnnhlr wrilecektir. 

Birkaç yıl evvel Fransızların en güzel kızı ve kadın irtifa rekorunun kah
raınam Ell'n dö Bouche bir tecrübe uçuşunda inyynrcsinin kanadlarile be
raber kendi güzel kunadlarını da kırdı. Ji'ı ansa maarif ve hava nazırları bu 
kulıraınan ölünün göğsüne hak ettiğı şeref nışanını hürmetle koydular. 

Gcçt•n ) az kadın mesafe rekoru kahramanı Amerikalı Erhnrt yeni bir rl.'kor 
pesinde kayıplara karışlı. Medeniyet dünyasl gün geçmiyor, fedakar evliıd

lanndaıı1 _blrini bu. u~urda kurban veriyor. İnsaıılık havaları da 7..aptedip gök
leı c kat ıy yctle hakım oluncaya kadar bu devam edecek. 

Ycnı Ti.irkiyc de geçen yıl ilk kadın hava Ş"hidini toprnğa vnd'. :Bu hi
dbclcrlc sızhyan yürekler ancak şununla teselli bulurlar kı hava kurbanı 

vcn ' n biı mıllel medeniyet dünyasına karışmış bir mıllcttir. Bız dün kınk 
knnadlar übidesi altına tevdi ettiğimiz bu taze şehıdlerı anarken yeni Tuı
kıycnin de bütün medeni mılletler sırasında, giiklere hakim olmak içııı ut
raşan medeniyet dünyasında şerefli bır mevki! olduğunu düşünerek teı;rJ)"A 
buluyoruz. Bwhu C:aMc:I 
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: GÜNEŞE DOÖRU 
Ordu vapurunun battığı 
' yerde dün keşif yapıldı 

Basın Kurumu 
Kongresi dün 
Toplandı 
İstanbul Basın Kurumu dün İstik

lal caddesindeki binasında 
1

yıllık kon -

. SENENİN BİRİCİK · TÜRK FiLMİ 

iHTiSAM ! BiNLERCE FiGüRAN ! BALETLER 
HA YIR! BUNLAR YOK 

Geminin süvarisi geç vakte kadar şuurunu kaybetmiş 
bir halde idi, akşamüstü iyileşti ve " Ben ömrümde 

bu kadar kuvvetli cereyan görmedim " dedi 
gresini akdetti. 

Vakıa dünkü kongrede de aza ekse
riyeti yoktu. Fakat kongre zaten ekse
~!etin toplanamamış bulunması yü
zunden evvelce bir defa tehir olundu
~ için, gazetelerde de ilan edildiği gi
bı, dünkü mevcut, ekseriyet sayıldt. 
Ve riyasetine Muharrem Feyzi -
nin intihap olunduğu kongre müzake

Fakat: Temiz bir aşk - VATANtigVERLlK 
GÜZEL BiR MEVZU 

Sinema llknJ~inin son ilerleyişine uyan 
BtR REJISl VAR 

Cumhuriyet Bayramımızda 

relerine başladı. 
Geçen yılın faaliyeti, azalara izah o

lundu. Bu hususta yükseltilen bazı i -
~irazlara tatınlııkar cevablar verildi. 
Az~dan birinin teklifi üzerine, muhtaç 

ıstanbulda İPEK ve tzmirde ELHAMRA 

Dunyanrn en büyük maceralar filmi. 
20000 figüran, 1 0000 vahşi at. .. 
Hakiki kırmızı derililer ..• 

GARY COOPE 
VE 

vazıyette bulunan iki eski gazetecıye i\ftt# 
yardımda bulunulması kararlaştırıldı. ••tt 
.Cemiyette bir soğuk büfe tesiS' ve aza- -:) ~ -~ ' ,,,. 
;nın emrine amade bulundurulduğu bil- ~~ J E A N A R T H u 
dir~~~u müteakıb, kongrenin, Atatür- W' J • K.. ~~ 

Geminin mürettebatı faciadan sonra 
ke, ve büyüklerimize tazimlerini bil _ B u F F A L o B 

1
• L 

clirmesi müttefikan tekarrür ettirildi. 

Zonguldaktan kömür yükile gelerek 
evvelki gece İz.mire gitmek üzere demirli 
bulunduğu Dolmabahçe önünden kalk
tıktan sonra suların şiddetli cereyanına 

kapılmak suretile Hamidiye mekteb ge
misinin önüne düşerek parçalanan ve ba
tan Ordu şilebi kazası hakkındaki tah
kikata dün akşama kadar devam edil-
miştir. 

Boğulan ve kurtulanlar 
Gemiden on dokuz kişi kurtarılmış, iki 

k~i boğulmuştur. Kurtarılanlar: 

Vapurun süvarisi Süleyman, ikinci 
kRptan Remzi, birinci çarkçı İbrahim, 
jkinci çarkçı Osman, makine losturoması 
Ccmaleddin, Osman Kemal, makine yağ
cısı Necib, güverte serdümeni Dursun, 
Şevket, Mustafa, ateşçi Mehmed, Ahmed, 
Ahmed Kerim, Mustafa, kömürcü Musta
Ja Sefer, kamnrot Ahmed, aşçı Recebin 
karısı Seniye, çocukları Yılmaz ve Neş'e
dir. 
Boğulanlar: Kömürcü Halil ve aşçı 

Reet!bdir. 
llidic;e yerinde keşif 

Dün sabah müddeiumumi muavinle
rlnden İhsan. liman reisi Hayreddin, li
man fen heyeti reisi Hayri, Hamidlyeden 
bir sübay, beşinci şubeden bir komiser
den mürekkeb tahkik heyeti motörle 

" 1kinci kaptan 
Hamidiyeye gitmiş ve kaza hakkında ke
şif ve tahkikat yapmıştır. Tahkikat ve 
keşif dört saat kadar sürmüştür. Bundan 

Basın Kurumunun almanağına ka -
ğıt hediye eden S ümer Banka teşek - O U U d k" P b U ·· ı· 1 · d · ·b 
.kür edilmesi teklifi kabul olundu. 1 n m z e 1 erşem a g nu ma ıne erın en ıtl aren 
~ Bundan sonra yeni idate hey'etinin Maceralar krah ( Türkçe sözlü ) 
.. intihabına geçildi. '•---• S A R A Y Sinemasında ~--., 
: Gene azalardan birinin teklifi üze -

i
rine, haf~. reyle yeniden jntihab yapıl
masına luzwn görülmedi. Eski idare 
.hey'eti, küçük bir değişiklikle ipka e-
dildi. 

Dost Elen 
Gazetecilerine 
Ziyafet 

Dün İstanbul Basın Kurumu bina -
.sında Yunan gazetecileri şerefine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette Ku -
.nım reisi namına Nizamettin Nınü 

söz alarak Yunan meslekdaşları -
nı selWnlamJ§ ve iki millet arasındaki 
dostluk bağlarından bahsettikten son

istanbulda doğmuş ... Bir Fransızın zevcesi ve Alman casusu 

MATMAZEL DOKTOR 
Tekrar İstanbula gelmiştir. Onu bu hafta 

SOMER SİNEMASINDA 
DİTA PARLO - PİERRE Bl..ANCHARD - PİERRE FRESNA~ 

ile oynadıklan büyük Fransız filminde, harbi umumi esnasında SELA~ 
TE çevirdiği entrikalarile yaptığı casusluğu ve esrarengiz hareketle 
görünüz. 

11Aveten: EKLER JURNAL ve dost Yunan Başvekili S. E. Metaxas. 
tanbulda, Taksim abidesine çelenk koyma merasimi bütün teferrüat 
orijinal sesi ve musikisile, Yavuz ve Averof zırhlıları bir arfda. 

Bugün saat 11 de tenzilAUı matine .. 

.ra Atina muharrirler birliği reisi, eski ...... -~ 
saylavlardan muharrir Zarifi ayağa ~ 
kalkarak ezcümle demiştir ki: 

Bugün MELEK sinemasındl 
MEKTEPLİ KIZLAR filminin unutl 
maz yudızı, Amerikanın A vruda &tan gemimtt kaptanı Süleyman - Sevgili rneslekdaşJar ve kardeş -

arası Ham!diyenln keskin ucuna çarpın- .Ier! 
ca parçalanmış ve makine dairesine su- Ankarada ve burada gerek matbu -
Jar hücum etmiş ve gemi 4 dakikada bat- a~. id.~:~si .ı:e ~~re~ meslekdaşlardan 
mıştır. gordugumuz husnu kabulden çok mü -

Gemi, o civarda Hamidiyeden başka teşekkiriz. Atinadan gelirken böyle bir 
Averof zırhlısı ile diğer gemiler bulun- hüsnü kabule mazhar olacağımızı his
d v k setmekte idik. Filhakıka siz bir kardes 

ugundan baş a yol takib edememiştir. gibi kollarınızı açtınız. ~ 
Bununla beraber kaptanın suların cere-
yanını iyı· hesab etm d'ğ' 1 h Türk muharrir arkadaşım iki mille-e ı ı ve yan ış are- t ' . A d 1 k d 
ket ettiği tesbit d'l · ı· Ka b ın samımı ost u uygularından balı e ı mış ır. ptanın u tt'l s· . b ' . . 
cihetten hatası olduğu anlaşılmaktadır. sde ı er .. hı.zıln vl e ı~ıtmhBaşvekillerimız 

Bununla ber b . . .. , . . e aynı ıs er e mu e assis oldukları-
a er gemının sur atının az ·· · F · · olması herha g· b' 'dd ili d nı soyledıler. akat hızım araımzdaki, • n ı ır şı e cereyan a k d r.. .. k 

böyle bir kazaya meydan . . ar eş ıgın en yu sek derecesinden 
vermesının fazla bir şeydir 

muhtemel olduğunu mütehassıslar da K d 1 · 1 • 
söylemektedirler. ar eş er._ 

Bu dostlugu kuranlar insanlardır. 
Süvari Süleyman ne diyor? 

Süvari Süleyman vak'adan sonra he
yecana kapılmış, iki defa kendisini de
nize atmış, kurtanlmışhr. Süleyman, söz
lerinde şuursuzluk göstermiş ve ilk ifa
delerinde: 

(Devamı 4 ıncı sayfada) 

İnsanlar ise fanidirler, fakat milletler 
bakidir. Bunun için Türk ve Elen dost
luğu iki millet ruhunda pek samimi o
larak ebediyen kökleşip yaşayacaktır. 

Müteferrik: -
Garson Te berber mektebi için 

bina aramıyor 

Garsonlar cemiyeti tarafından açı
lacak mektep için el'an müsaid bir bi
na bulunamamıştır. Berberler Cemi -

koparıp aldığı bnyük yıldız .a 
SIMONE SIM0" 

ve 

STEWAR'f JAMES 
tarafından şahane bir surette 

B E Y A f atılM E LE K 
Fransızca sözln aşk ve güzellik f~ 
Seanslar: 2 - 4,15 - 6,30 Suvare 9uıı' 
:agnn saat 1 ı de tenziH\tlı nııı 

Şehir tiyatrosu ııJ 
Dram kısmı Tepe 

Tiyatrosunda 41 
Bugün saat 16.30 

ve 
akşam saat 20.30 da • 

&iZE ÖYLE GELIYORS 
3 Perde 

Yazan: J.,. PJrandello 

b:ışka kurtulnnların da ifadeleri alın- --·-.. ·---·--" ___ , ___ _ 

Bundan sonra Bay Zarifi kadehini 
kaldırarak Cumhurreisi Atatürk, Türk 
milleti, Türk gazetecileri ve Basın Kttr 
rumu §erefine i~tir. 

yeti mektebi ile Garsonlar Cemiyeti 
mektebinin ayni bina içinde bulunma
sı kararlaştınldığından bundan son -
ra ona göre bina aranacaktır. Müsaid 

Operet kısmı FTansız ti ya trosıı111 
Bngnn saat 15.30 da mıştır. Vak'adan sonra geminin süvari

sinde bir şuursuzluk görüldüğünden has
tanede alınan ilk ifadesi birbirini tutmı
yan sözlerden başka bir şey olmamıştır. 

Kazadan kim suçludur? 
Geminin demirli bulunduğu yerde a

nafor sulan vardır. Üsküdar - Kızkulesi 
istikameti ise Boğazdan gelen şiddetli 

cerc:yanlara maruzdur. O kadar ki, kaza 
esmısında bu istikamette suların sür'ati 
5 milden fazla tesbit edilmiştir. 

bina bulununca her iki cemiyet te mer 
kezini buraya taşıyacaktır. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlY ATROSU 
(AKSARAYDA) 

BugOn saat 15 de 
HAMLET 

Bu gece saat rn.30 d!l 
KU'ORE. T HEL VASi 

Giriş 20-30 kuruş her tıırnta tramvay 
Şileb kalktıktan sonra Ortaköy istika

metine doğru biraz açılmış ve sonra sa
ğa doğru dönmüştür. Vapurun azaınl yo
lu 5-6 mildir. Bu 5-6 mil, o derece şiddetli 
(ljan cereyanları birdenbire geçememiş @BiR BALO HATIRASI~ 
ve sancaktan (sağdan) büyük bir sür'at- nedlk Müsabakasında dllnya 

le Hamidiyenin önüne düşmüştür. eserleri arasında 1 inci mü- · 
Geminin su bölmesiJe makine dairesi Türk - Elen gazetecileri b!r arada 

ve 
akşnm saat 20-30 da 

iNTiKAM MAÇI 
Yazan: P. Veber ve A. ııeuıe 

Komedı 3 Perde 

MA.VI 
J l l:v!:r 

TflAŞ EJIÇA&I 
daha sertdir 
daha sanıamdır 
daha k~skindir 
daha dayanıkhd1r 

.,.. .................. --··-··--.. ••••••----••••••• kAfab kazanmıştır. 

B Acı M AT 
.............................. . ............................................................. _ ....... ~ ........ 

Meşhur Şeyh Şamil vak'ası Tolstoi'nin şaheseri T~ı:ı_ıE Pek yakında jj lb!J R K sineması'-
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-A.vrupada yeni bir ınoda 
Stlanı~. Hasan Bey, 

Bursa (Husust) - Okullarda deri 
ler başlamıştır. İlk mekteplerde kjlap· 
lar eksiktir. İlk mekteplerin ilk ıınıila· 
rına çok talebe alınmıttır. Bu Jimdea 
ilk mek.teblerden üçünün ilk smıflvm
da çft tedrsat yapılmaktadır. 

Mektep başmuallimleri kültir dl • 
rektörü Fakirin başkanlığında topıa. 
~lar, bazı mektep işleri etrafında ~ 
nuşmuşlardır. Resmde Bursa mek~ 
Ierinden birinin devrim salonu &öriil .. 
mektedir. 

Gaziaıdep ceza ev.._ tlenlft 
Gaziantep (Hususi) - Gaziantep ce

za evinde mahkumlara mahsus açılan 
kursların havaların adeJni müsaadesi 
ve kapalı ders yeri bulunmaması yü -
zünden devam edememesi ders 111ilda
vimlerini müteessir etmektedir. Bu yıl 
gene seksene yakın yurddaş bu ders • 
}erden müstefit olmuştur. 
Eliiziz bandosu için mualftm aramyor 

Eliızız (Hususi) - Halkevi, bando 
ve orkestra muallımliğinı deruhte et
melerı için bazı mus kişinaslarla tema
sa giric:mışt r. Mun!l msizlık yüzund n 
mnale cf amatör er bır müddettır ders
ler alamJmaktad rlar. 

Elôz.iz ve Tuncclin.te kiiJtar 
hareketleri 

Eliiziz (Hususi) Elizizde merkez-
de ilk okullara büyük rağbet ve tt!ha
cfim vardır. Orta okul artık talebe tstt
ap edemıyccck kadar yüklüdür. 

Elnzizin heniız inkişaf edecek olu 
yeni nahiyelerınde ve Tunceli mmca
kasında kültür yuvalarının ku.rulmasl. 
hararetle devam elm.ekadir. Her ta -
raftn hummalı bir çalışma vardır. O
kulun yükseldiği yerde şmxlidea .. -
det ve sevinç doğmuştur. 

fKu~Ük--·;·;;i-~k=·;~t ~~ ... =~leri~.~, 
t;tiıl•e aqın bbr lsöpell ......_. ... a a.a 

Elblz <Huswd- - Kadı.as "'dMlıl• , 
~i\phe edllen blı: köpek çaıqaı llnlmda...., 
knç kişiye bUcum etmlfse de ............ ,. • 
tı~Ucrek itlM edllmlşLlr. 

Bica4a. ta, .... 
Biga CHusuat) - KutabJıa m.u,e me -

murlımndan Efref Yucelea ......,.. ~ 
memurluğuna. muallim Badi 8elea ft il~ -
nlr Burç Biga ort.a okul m11•"mllll• &abo
sll klitlbl Seyfeddin varlclaı mıa"nMlf-. 
Ziya TUrksever tahlil tıtthlllfM. mltet'M 
inhisar mildürlerlnden Yabfa ile .-S ~ 
kO.tlbl H.ımdl de 6 numaral,ı. arul tahrir ko
mlsyonunıı tayin edllmlşler, ça1ıfmaya bal -
lamışlıirdır. 

Bil' ftnneı eeuhui6ı alıla 
Biga (Husus!> - Burada blr fanncının et 

meğlncfen liri t.ane ölü tKkS csıamır. ftrmcl
J& 20 Ura para cezası nrllmlfUr, 



Beşiktaşta hırsızlık yapan 
kadın Alpulluda tutuldu 
Dün cürmümeşhut mahkemesinde tevkif ve derhal 

muhakeme olunarak mahkum ~ldu 
Hırsızlık suçundan adliyeye sevkedilen 

Mevhibe isminde genç bir kadın tevkif 
edilmiş ve asliye 3 üncü ceza mahkeme
sinde duruşmasına başlanılmıştı. 

Suçlu hakkındaki iddia ş~dur: Mevhi
be Beşiktaşta Ziya isminde birinin evin
de oturmakta ve işçi olarak çalışmakta
dır. Fakat, bundan bir müddet evvel, 

bir gün kimsenin evde bulunmadığı bir 
sırada Ziyaya aid 260 lira para ile, kumaş 
v. s. gibi bazı kıymetli eşyayı almış ve 
kimseye görünmeden çıkıp gitmiştir. 

Bilahare işin farkına varılmış, hadise 
polise ihbar edilerek, hırsız kadın hak

kında takibata başlanılmıştır. Çaldığı 
para ve eşya ile birlikte Alpulluya kaç
tığı anlaşılan suçlu, orada yakalanarak 
1stanbula getirilmiştir. 

Asliye 3 üncü cezada yapılan duruşma 
neticesinde, Mevhibenin suçu, dinlenilen 
şahidlerin şehadeti ve delillerle sabit o
larak, 5 ay müddetle hapsine karar ve
rilmiştir. 

iki şahid hakkmda takibat 
yapıhyor 

Evvelki gün Ağırceza mahkemesinde 
bir ihtilAs davasına bakılırken iki şahi-

din mahkemedeki ifadelerile, eski ifade
leri arasında mubayenet görülmüş ve 
haklarında müddeiumumilikçe takibata 
başlanılmıştır. 

Hadise ihtilastan suçlu Kadıköy bele
diyesi tahsil şubesi memurlarından Bür
haneddinin duruşması sırasında olmuş
tur. Halen Kadıköy belediyesinde çalışan 
şahidlerden Hasan Basri ile Hilminin 
ş hadetleri, vaktile müfettiş tahkikatı 
esnasında verdikleri ifade ile aykırı gö
rülmüştür. 

Kendileri bu miibayenetin, mahkeme 
huzuruna ilk defa çıkmış bulundukların
dan dolayı duydukları heyecan ve şaşkın
lık neticesinde olduğunu söylemekte
dırler. 

. M.iiddeiumumilik her iki şahidi° de bi
rıncı sorgu hakimliğine göndermiş ve 
haklarında kanunt muameleye başlanıl
mıştır. 

Komünistlik suçlularmm 
muhakemeferi 

Komünistlik suçundan maznun bulunan 
Al~ Ferruh, Laz Mehmed, şoför Mustafa, 
Alı, Mavrc Mustafa, Hıristo, Hasan v. s. 
nin duruşmalarına, Ağırceza mahkeme
sinde kapalı celsede, devam olunmuştur. 

Ordu vapur-~-;_...;n-..... -b_,,,~-h-ğ-;y ......... q~-..;de keşfiyat 
(B<ı§ tarafı 4 üncü ıayfada) 

- Benim başıma bu gelmeliydi mi? 
Beni niçin kurtardılar? Neden ölmedim, 
gibi sözler söylemiş ve bunun üzerine 
kendisi istirahate bırakılmıştır. 

Süleyman, ancak akşam üzeri kendisi
ne gelmiş ve beşinci şubeye getirilerek 
düzgün ifadesi alınmıştır. 

Süvari Süleymanla bir arkadaşımız 

görüşmüştür. Hala perişan bir halde bu-
1unan süvari Süleyman demiştir ki: 

c- Vallahi kardeşim, ben hadiseyi iyi 
hatırlıyamıyorum. Çünkü çok ant bir ce
reyan neticesinde husule geldi. Kaza o
lan yerde şiddetli bir cereyan vardır. Fa
kat bu kadar kuvvetli hiçbir vakit olma
mıştır. Hareket ederken cereyanı hesab
ladım. Fakat fazla çıktı. Ben vazifemi 
yaptığıma kaniim. Mes'ul tutulmıyaca
ğımı ümid ediyorum.> 

İkinci makinist ne diyor? 
İkinci makinist Osman da vak'ayı mu

harririmize şöyle anlatmıştır: 
- Saat 8 sulannda Beşiktaş önünden 

hareket ett~k. Gemi 6 mil gidiyordu. De
nizde şiddetli bir cereyan vardı. Ben eski 
bir bahriyeliyim. Şimdiye kadar İstanbul 
sularında bu derece §iddetli akıntı gör
medim. 

Tahminime göre akıntı 5-8 mil arasın
da idi. Ben kapalı yerde çalışırım. Top 
patlar gibi bir gürleme oldu. Bizim ma
kine dairesi parçalanmıştı. Tufan gibı 
suları akıyordu. Ben vazifemi yapmak 

iç.in gemiye, geriye son sür'atle yol ver
dım ve daha fazla duramadım. Kendimi 
kaybetmişim. Kendime geldiğim vakit 
Hamidiyenin hastanesinde bulunuyor
dum. Çok iyi baktılar. Bizi Allah kurtar
dı. Gemi 2,000 tondur. 4 dakikada bat
tJk.> 

Kazan'm patlaması 
Gemi öattıktan bir müddet sonra ka

zan patlamıştır. Geminin bazı parçaları 
köprünün önüne kadar gelmiştir. Bir kı
sıı~ :nkaz da Kızkulesi önlerinde görül
muştur. Geminin enkazı Beşiktaş önün
de batmıştır. Gemi sigortalıdır. "21 yaşın
ıfadır. Bir tüccarımıza aiddir. 

Makine yağcısı ne diyor? 
Makine yağcısı Necib de diyor ki: 
- Bu kadar yıldır denizdeyiz. Bu ka

dar akıntı görmedik. Kaza akıntıdan Her· 
l . . ı 

ge mıştır. Kaptanımız eski bir denizci-
dir. Makineden de anlar. 6 mil üzerine 
gidiyorduk. Müsademe oldu. Geminin 
sağ bordasında açılan büyük yaradan su
;ar girdi, batırdı. Müsademe 0 kadar ani 
olmuştur ~i, nefes almadan kendimizi 
denizde bu.duk. 
Süvarimi~, vak'ayı müteakip heyecana 

kapıldı. İki defa denize kendisini attı. 
Kurtardık. Harnidiyenin bastan . d , a· . esın e 
,;cen ısıne gelen süvarimiz: 

c- Yağmur rnu yağdı? Ne oluyor? Ar
k.adaşlar nerede? diye bir takım sualler 
sordu.> 

Tahkikata bugün de devam edilecektir. 

CÖNÜL iSLERi. 
" Bu kadını mı 
Bulmuş?,, 
Okuyucularımdan bir genç tadın ba

na içi teessürle dolu bir mektup yollaml§. 
Hüllsaten diyor kl: 

- cBen hiç de güzel olmıyan bir kadı
nım. Fakat kocam beni severek aldı ve 
sanırım mes'uttur. Fakat geçende çok sa
mimi iki arkadaşının muhavereleri ga -
rlp bir tesadüfle kulağıma geldi. Blrlnclsi 
1kJnc1sine: 

cVallahl günün birinde soracatım, bu 
:tadını neden aldı?> diyordu. İklnclslnln 
-.erdiği cevabı 1şttemedJm. Fakat bu cüm
le bir hançer gibi kalbime saplandı. E -
vimde aynamın karşısına geçtim. o, beni 
teselli etmedi. Sonra telA.şa düştüm. Bu 
zat kocama söylerse ve o da dilşünmeye 
başlarsa.. çok bedbahtım teyzeciğim.> 

* Bu genç kadın suııle maruz kalan 1 -
klncl erkeğin cevabını 1şltebllseydi, o -
nun: 

- ıAzlzlm, 1anııı1omın. Sen bu ıeno 

ıkadını arkad9Şım12ın g*1Je görmelisin. 
Eminim k1 o zaman fikrin değl§lr.ı 

Dediğini duyacaktL 
Aziz okuyucum. Hiç üzülme, içinde 

gizli öyle manevi hazineler vardır ki pa
rıltısı yüzüne vurur, hatlarını değiştirir, 
fakat o parıltıyı görebilmek için bakan 
da kocanın gözleri olması lAzım. 

* Geçende a1le dostlarımdan bir kadın 
kendi ailelerine intisap etmq olan bir 
genç kızdan bahsedJyordu. Söylediği cüm 
leler aşağı yukarı batınında: 

- cBu kızı gördüğümüz zaman hepi
miz de çirltln bulmuştuk. Fakat izdlvacın 
önüne geçilemedi, Jsabet olmuş, gellnl -
mlz o kadar sevimli, o kadar iyi kalbli. 
öyle mümtaz bir kız kl, bugün allemizln 
göz bebeği. 

Kızım, unutma: Ayni manzaranın tar
ıısında iki ressamın fırçasından çıkan ı
tt tablo yekdiğerlnln ayni değildir. Be -
nim güzel bulduğumu sen çirkin bulur -
.sun, senin gtızeI buldutun da benim bo
tuma gitmez. 

mu 

ao• 

HADiSELER 
1 

KARŞISINDA 
-

Soğuklarla nasılsın? 
Sabahleyin evden çıkıyorum. Kapı bi

tişik komşum da ayni .zamanda evinden 
çıkıyor. 

- Merhaba! 
- Merhaba! 
Derhal bir sual soruyor: 
- Soğuklarla nasılsın? 

Yürüyorum. Mahallenin bakkalı (lült• 
kanının önünde duruyor. 

- Sabah şerifler hayırlar olsun bayım. 
- Teşekkür ederim. 
- Soğuklarla nasılsınız? 
Matbaaya geliyorum. Kapıcı soruyor: 
- Soğuklarla nas11sınız? 
Yukan çıkıyorum. Masasına oturmuş 

çalışan arkadaş işini bırakıyor: 

- Soğuklarla nasılsın? 
Röportaj yapmak için bir yere gidiyo

rum. Konuşacağım zat ben ona soracağım 
suali sormaya vakit bırakmadan, mahud 
suali soruyor: 

- Soğuklarla nasılsınız? 
Bunların kimini bir baş sallayışile, ki

mini manasız birkaç kelime ile atlatıyo
rum. 

Fakat o kadar fazla soruluyor ki; 
tramvayda: 

- Biletinizi görebilir miyim? 
Deyip karşımda duran, kontrolörün 

suali kulağımda: 
- Soğuklarla nasılsın? 
Gibi çınlıyor. 
Dalgınlıkla çivili kaldırımın dışına çık

tığım zaman beni çivili kaldırıma girmek 
için ikaz eden polisin sözünü: 

- Soğuklarla nasılsın? 

Anlıyorum. 

- Bu akşam ne yiyeceğiz? 
Diyen karıma kızıyorum: 
- Sena~ mi bu suali soruyorsun? 
- Hangi suali? 
- Soğuklarla nasılsın, sualini .. 
- Ben öyle bir şey demedim. Bu ak-

şam ne yiyeceğiz, dedim. 
- Affet, dalgınlığım üzeıimde. 
Düşünüyorwn. Acaba dünyada uz~ 

rinde fikir yoracak mesele, soracak hiç 
bir sual kalmadı mı da herkes bu suali 
soruyor.? ... 

Gene düşünüyorum: 
- Soğuklarla nasılsın? 

Sualinden kurtulmak çaresi yok mu .. 
Acaba ne yapmalıyım. 

cSoğuklarla nasılsın? sualini bana sor
m_!lyınız, cevab vermekte .mazurum .• 

.. :U:~lesini bir mukavvaya yazdınp 
g~gsume mi takayım? 

Yoksa kış gelince sıcak memleketlere 
kaçan kuşlar gibi hicret edip yazın geri 
mi döneyim? Peki amma orada da: 

- Sıcaklarla nasılsın? diye sormazlar 
mı? 

Öyle ya maksad sıcak, soğuk değil, saç
malamak olduktan sonra ... 

ismet Hulusi 

Cumhuriyet 
Bayramına 

Emsaline rastlanmamış 
bir aşk hikiyesi 

Bir kadın, kendisini terkeden kocasını bulmak için 
gün bir ıilebiu ambarında kaçak olarak seyahat etti 

, 

Bay "e Bayan Wormatt ~ide. bıduıtuktan, ban§tıktan sonra 

Madam Esther Worman, Lôndralı güzel I söyledikleri için Rotterdama gıttf.In. rrı' 
bir sarışındır. 20 gün, Okyanusu aşan bir 1 bir hafta limanda dolaştım. Fırsat ıtol 
şilebin karanlık ambarlarında seyahat e- ladım ve nihayet, Nevyorka kalkacalt • 
derek, 7 senedir kendisini terkedip Nev • lan Hybert gemisini gözüme kestirdiJSlı 
yorka kaçan kocasını bulmak için, Ame- Sular kararmıştı. Kimsenin kiınst; 
rika toprağına ulaşmış ve vefasıs erke _ görecek yüzü yoktu. Rıhtım civarın~ 
ğini bulmuştur. Şimdi de Londrada ikin- parklarından birinde elbiselerimi değlf 
ci bir bal ayı devresi yaşamaktadır. tirdim. Bir erkeğe benziyeyim di)e ' 

fükayeyi anlatalım: pantalon giydim, başıma bir şapka g# 
Kaçan koca, eski bir boksördür. Ken - dim. Vapura girerken de bir kaç tane~ 

disini ta Nevyorklarda bulunan kansını, tu sardalyesi, biraz bisküvit, bir şişe dl 
15 yaşında iken almıştır. İki de çocuğu su almayı da ihmal etmedim. Ve gece 1' 
vardır. Bugün 26 yaşında bulunan Ma _ rısı arka taraftan vapura girdim. Alt a1' 
dam Esther, ilk önce Rotterdama gitmjş, barlarından birine sokuldum. İplerin i1 
bir park~ soyunmuş, başına bir şapka, zerine uzanarak uyu~~1;?·~. ~ 
ayağına bır pantalon geçirerek, Ameri _ Burada kansının sorunu kesen }taÇ 

kaya giden vapura kaçak olarak binmiş- koca şöyle demiştir: , 
Ur. c- İşte bu sıralarda, Nevyorkta bulıJ I 
Macerayı, vefasız kocanın ağzından nuyor, ah .. bir kere yuvama döndüğiitıl 

dinliyclim: görebilseydim diye yanıyor ve acaba tlf 
sene sonra nasip olacak dive düşu"nüYoS' 

::-- Artık akıllanmıştım. Nevyorkta o - .J 

telde otururken, karımı görmek iştiya _ dum. Karımı özlemiştim. Göçebe gibi 
1 

kile yanıyor: cOnu neden yalnız başma raya buraya gitmekten bıkmıştım. j{ıa' 
bıraktım?.- diye derin bir vicdan azabı rımı ve çocuklarımı istiyordum. 42 ıı 
içinde kıvranıyordum. Derken radyoda sokakta bir otelde oturuyordum. O g~ 

radyoda, spikerın, kaçak olarak Nevyof 
spikerin, karımın Nevyorka geldiğini ve 1f 
beni aradığını ilan edişini duyunca: ka gelen bir kadının kocasını laradığını 

c- BöylE: sadık bir kadını terketmek ismınin de Esther Worman olduğu sö~ 
!ediğini duyunca, tavan başıma yık11 

aptallıktan başka bir şey değildir, de- ıtll' 
dim. sandım. Kendi kendimden utanını~t , 

1930 da Amerikaya kaçışımın hakiki Ertesi gün Broklindeki kardeşime gı~e, 
be 

rek vaziyeti anlattım. Amerikaya gır 
se bi alelade bir kavga, sevişen iki ki - " O' 
§inin sık sık yaptıklan bir ağız dalaşı _ mek için iznim yoktu. Onun için, git P t 

lise teslim ol. O zaman ikinizi de hUdtJt 
dır. O zamanlar boşta idim. Her yere 'haş alÔ 
vurmuş, hiç bir iş bulamamıştım. Ta _ harici ederler. Karın seni isterse, o v ~ 
savvur edebilirsiniz. İki çocuk ile bir ka- yeniden hayatınızı kurarsınız, dedi. , 
dın bakılmak ister. Halbuki bende mele- de polise teslim oldum. Her şeyi an!at 

lik yoktu. Yiyecek bulamıyorduk. Üste- tım.> ~ 
lık tuttuğum her dal da kuruyordu. Bit _ Kocasının ağzından sözü alan :Ms~ıtı 
tabi böyle bir vaziyette insanın bütün Esther hikayesine şöyle devam etnıiş ... • 
cinleri başına toplanmıştır. Hiç yoktan c- Her gece yarısı, güverteye çıkcar .~ 
kavg11 ettik. Ben de bavulumu hazırla _ şişemi iyi su ile doldururdum. Faka' ~ 
dığım gibi, evden kaçtım. gün bir gece su ambarına yaklaşamad11" 

Kanadaya vardım. Oradan hududu geç- Zira o günler hava pek sıcaktı ve tayfs ti" 
tim. Nevyorkta ise iş buldum. Ringe ortalıkta YJlhyorlardı. Öleceğim sandı jf 

. çıktım, boks maçları yaptım. Biraz pa- Seyahatimin ilk haftasında beni mil;:,. 
Cwnhu:iyet bayranıında yapılacak ra kazandım. Neye kaçtım diye vicdan surette deniz tuttu. Hiç bir şey yiye p 

merasime Istanbul mektepleri her se- azabı duyduğum zamanlarda karıma beş dim. Ayni ambarda Lehli bir adanı 
nekinden daha geniş surette iştirak e _ on dolar gönderirdim. Nihayet 1000 lira vardı. Onunla tek bir kelime bile ıcofl_! 
deceklerdir. Yarın saat on dörtte is _ kadar bir para biriktirdim. Yurduma dön- madık. Ambar aralığından gelen bir ret 
t~nbul ~~ek ~iscs~de Maarif Müdü - meğe karar verdim. Bu sırada bir kazaya ~ t~miz hava ile kocamın hayali be~ı ~r 
ru Tevfıgın rıyasetınde orta dereceli uğrıyarak 18 ay hastanede yattım. Ve bü- turlu meşakkate tahammüle sevkettı· ..;iıJ 
me.k~epleri~ ~eden terbiyesi muallim- tün paralarımı bu hastalıkta harcamış tağım halatlardı. Derken, bir kaÇ · "~ı 

Hazırlık 

len ıle salahıyettar murahhasları bir bulunuyorum.. sonra halatları da kaldırdılar. Bu sure 
toplantı yapacak ve merasim etrafın- Şimdi de, Madam Esther'i dinliyelim! yataksız kaldım. Nevyorka yaklaştığı~ 
da görüşülecektir. c- Kocamın Nevyorkta parasız pul _ zı anladım. Eh .. artık yüzdüm yüıd:Jıtl' 

Edime ve İstanbul izcileri An • suz kaldığını haber alınca, gidip onu bul- kuyruğuna geldim, diye düşünüyor~~ , 
karaya gittiler malıyım, dedim. Zira 0 benim ilk aşkım- Birden ambardaki eşya ateş aldı. so , 

Evvelki gün Edirne erkek lisesi, mu- dır. Ve beni asla unutmıyacağını, bensiz dürmeğe çalıştım. Ellerim ve paltotll y•~ 
allim mektebi ve san'at mektebinden ğı k . b dı. Pakat çıkan dumanlar benı' iboğa .. c ~ h yaşıyamıyaca nı pe ıyi iliyordum. Ko- r 

şe rimize yüz elli izci gelmiş ve fstan- N kt L d gibi oldu. Dayanamadım. Yukarı, gul ~ 
b l 

camın, evyor an on raya kadar g<?le- r 

u erkek lisesi ile Galatasaray ve Ka- bilmesi ve ufak tefek eşya da satın ala _ verteye fırlıyarak, tayfalara tesliJ11 ° 
bataş liselerinde misafir edilmişlerdir. cum. ' 
Dün İstanbul erkek muallim mektebi bilmesi için 240 liraya ihtiyacı vardı. Bu- . daJl 

nu önceden hesaplamış bulunuyordum. Texasa vardığımızda, beni bir zi11 1 "" müdürü Cevdetin riyasetinde Cumhu- k ur ••· 
riyet bayramında yapılacak geçit res- Beni terkettikten sonra, haftada 18 lira apadılar. Sonra muhaceret ınertl 1' ır' 

. ile bir kürkçü dükkanında çalıştım. Ve kocamın bulunduğunu ve beni görıne ,_... 
mme iştirak etmek üzere Ankaraya gi- d tıJJ•-
den iki yüz İstanbul izcisi ile beraber bu paradan 240 lira biriktirerek ona gön- terliğini telefonla bildirdiler. Saa e .11 

Edirneliler de Ankaraya gitmiştir. dermeğe karar verdim. Fakat bakılacak kavuşmuştum. Hava postasile birbir•rı;eo 
iki çocuk vardı. On lan nasıl bırakabilir- mektuplar yazdık, ve uzak bir rnesaf E t 

Ziya Gökalp ihtifali 
Yarın Üstad Ziya Gökalp'm ölümü

nün yı1dönümüdür. Bu münasebetle 
Eminönü Halkevi büyük üstadın me -
zarı başında bir ihtifal tertib etmiş -
tir. Saat 15,30 da yapılacak ihtifalde 
Eminönü Halkevi Başkanı Agah Sırrı 
.Levend ve gençlerden bazıları nutuk 
söy liyeceklerdir. 

d
. Nih ttıle ' un. ayet temmuzun başında bizzat telefonla konuşmamıza müsaade e dl 

Nevyorka g:tmeğe karar verdim. Aileme, O Ellis adasındaki zindanda, }>e!l , 

Belçikaya gezmeğe gideceğimi söyledim. Texas zindanında idim. Aramızda.ld ~~, 
Ne onları, ne de çocuklarımı meyus et - safe 6000 kilometre idi. Onun sesıni ı 
mek istiyordum. Kocamın Nevyorkta ol- yunca saadetimin en yüksek zirveler~ 
duğunu biliyordum. Ve biriktirebildiğım ulaştım. İkimizi ayrı ayrı vapurıa:l~ I' 
para da kıtıkıtına 60 lira tutuyordu. O a- verpoola gönderdiler. Ve birbiriJlll~ı ,~ 
na kadar da evimden dışarıya yalnız başı- rür görmez, güle ağlıya yekdiğerıı~~ 
ma adım atmış değildim. Oradan daha boynuna atıldık ve bir daha da ayrı 
kolaylıkla vapW'a kaçak blnebileceğimi mıya ahdettik. 
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Ben bir tımarhane kaçkınıyım! 
Gardiyan tenbih etti: «Bey'in huzuruna 

terbiyeli çıkın, karış~am, ha! » 
Röportajı yapan 2 Faruk Koçuk 

(İkübal ve terdlme hakkı mahfuzdur) 

Yıldızlar ilk aldıkları 
paraları ne yaptılar? 

Dünkü kıamin 
huliauı 

Muharrir tımarha· 
~~dir. Diğer aç de
lı ıle birlikte muaye· 
l&e ,,.. 

~ ın OcmliycınZar 
'tarafından Beı/in 
llani emrazı akliy; 
hastanesi ıertabibi 
&ıy MazhaT oıma.
~n !/anına gCStünl
luyor. 

-2-

k Gardiyanlar pey 
elere uzanm.ıı has· 

~lara çeki düzen ve 
l'iy?rlar: 

h - Dikkat! Bey'in 
Uzuruna terbiyeli 

çıkın, Yoksa alimal
lah kayışlanm ha! 

Bir kadın gprdi. 
;.an da Seınibaya na Deliler Mr otobilı gezlnflrinde 
ihat veriyor: yüzünüzde hayret çizgileri be- larına hastayım diye çıksam aağlam 
- Semiha, dikkatli davran, Bey'in . N_e *1marbanede ne işim var diye beni falakaya yatırırlar. 

karşısında uslu akıllı ol,• mi? W:d~·· ünüyorsunuz? . Haydi bir an için doktorlan kandı
bo Ayak sesleri yaklaştı, yaklaştı .. uzun ını 

0 
~ş lde dinleyin, bakın tımarhaneye np da tımarhaneye girdiğimi farzede

liııYlu bir adam bir elinde çanta, bir_e- nasıl· aniçin geldiğimi size anlatıvere- lim. Ya oradan çıkamayıp çıkamayıp 
k de şapka ve baston ile koşa koşa, ıte iill da ömrüm oldukça Mazhar Osman ağa-
aka aradan geçti. Doktorun .kapısını Y ··0· Faruk nasılsın? Hangi rüzgar beyimizin misafiri olarak kalırsam? İş· 

açtı.. . . - • , h ıçen girdi, . buralara attı? bu ne al, nerede te o zaman sağlam hapı yutarım .. 
b .. Ara kapı tekrar açıldı. Koridorun ö- ~ ı orsun? Fakat bu da imkan haricinde, beş on 

Ur Ucunda bir kalabalık göründü. ça ~ş ~vay durak yerinde kalabalık a- gün yattıktan sonra nasıl olsa taburcu 
~tada.. r~ duyduğum bu dost sesi beni i- olmanın çaresini bulabilirim diye dü-

~ut~n tımarhanede cBey• diye anı- ~ı;::~e kadar titretti. Başımı kaldır- şünüyorum. Bulamazsam bile bu tehli
le ' ~uzgarmdan tir tir titrenen, ıne?1- dım. .. ke, dışarıda 1'8Stlıyacaklarımın yanın-
ketın ınarut emrazı akliye ve asabı - En can arkadaşım Fuaddı bu .. goz- da hiç mesabesinde kalır. 

Claudette Colbert kendisine bir para çantası almı1t 
Sylvia Sidney evvelce ısmarladığı mantonun 

ilk taksitini ödemiı 

i; Uzmanı ordinaryüs profesör doktor lüklerinin altından beni süzüyor, ce- Aklıma geldi: 
~1.har Osman. maiyet erkinile ı:nera· JP, v,rmcnı:ıi beklifQrd~: .. .. _. Sanki akıllı olar~ gezmekten ne ka- Ccarolc Lombcırcl 
bii~:~lonuna §eref v~ J 1 ncı ~ y _ Hiç .. dedim, işte böyle gordugün lzancım var?. Sinel!Ul AJı'atUr~ m~ ed.eD S7lvia Stdney: 
·~darlan haşmetile etrafına ı gibiyim.. Caddede eezsem sat yerine sol ta- artiatlerin çotu, evvelce param, puJna c - Vaktlle ısmarlumf oldutum man-

saça aaça odasına girdi. b _Neredesin? raftan giden hususi bir otomobilin al- Jahut çok akmtıda )luhman ldmeeJerdi. ıomun ilk tablthıl &ledim.• 
~ Oooh, yarabbi şükih'• artık aza - Görüyorsun burada.. tmda kalıp pek güzel ezilebilirim. Bunlan zenP,ı eden nvell ilUdaUan Pat O'Brien: 
do Yet bul~ Mazhar ()sıDaJltn .par- - Ne iş yapıyorsun?.. Tramvay altında ayağım kesilebilir. ıonra ela film kum~yalanndaD aldık- • - Borçlarımı tentye ettim!> 

n buranın tAbirile ~liyeyim· cBe- - Hiç!. . . . Çivili yoldan eeçmedim diye belediyeye Jan dolsun llcretleıdir. Jimmy Capey: 
)iıb huıuruna kabul ediJeceji%. _ Sana bir teY tavsı.ye edeyım mı ceza vere vere i.fl4s edebilirim. Susa- Bu tekilde llkıntıcla 'bulunan llD'at • c - Derhal o ~ verilmekte olan 

~etiınden kalktım: . tıostum? yıp ezkaza bir bardak su içsem tifoya klrlarm Jmmpuıyalannda alıhlrlan ilk Jrouere atWm.• 
~ardi h..-1.'wt ~-1e&· 

1 
yakalanabillrim. Yahud her gün gaze- paravı nereye ~ aa----ı. Claudette Colbert: 

yan Halil JIJ~ UDA • - ?....... rd 'Janıha b • uh ,,. au:u-- ~ereye? · _ Sen hastasın galiba .. Git b~r kaç tele e, 1 r sız m arebe ne de- herhalde bot bir f'Jdlr. BUDM kendi atız- ' - İlk ifim bir ım. pııtası almak 
de - İÇeri girmi k miyiz? Sıra ben- .. Bakırköyilnde kal, hem tebdrlhava ınek, Cemiyeti Akvamın •müdafaa si- lanndan dinleyelim: oldub 
~eğu nıi? yece ~:r, hem de tedav_i olu~sun: . lihı hangisidir, taarruz silahı hangisi- Carolt Lombard: J'rederik lılarclı: 

tal 
Dur. • u-.• kahvesini içmeden has- _ Ne· sen de mı benı delı zannedı· dir?• sualinin cevab1:'1ı bulacağım diye c - Çoktanberl üzillmekte olduium ha- c - Bir iki IÜD IODra vadesi ıelecek 

arı kabul' , veya İtalya mı Habeşıstana tecavüz etti, 111' bir robu aldım.• olan bir bonoyu lkiedim.• 
s d,.,_ etmez... t· yorsun. 

1
. d" , Habeşistan mı ttalyaya? Japonların ye- _, ~ • - ...... · ...-

ı.~.A ._.ika, ıo dakika ıs dakika geç ı.. _ canım. sana de ı ıyen var mı. 
41ill" bek1 . fmarhaneye. AkıllıJarm yanın- ni icad ettikleri sulh haJinde harbin n• Norma Sherer IAlmanyada sinema 
.,...~ed~~~ta daha fazla inliyo~, Gırd şu d~n ne kazandın? Birkaç gün de olduğunu keşfedeceğim diye düşüne 
;:.n~~i kansı mütemadiyen sö~lenı- ~:m~~in yanında oturh; hem iy~b~~e;:~ :~!ü;::u.~:if!i ve hakikaten Zlvana- yeni film çeviriyor faaliyeti hızlandı 

,! ı..>einiba uabi .. ., .. bl gı"diP geiıyor... irmiş olursun, em şay ı uzak - dan kit geç . ik f.iıJ An edecek -olursan bu Tımarhaneye gidersem hiç olniazsa 
tıır-.. tan, eroin çeke çeke zıvana muharril'l 8 gazete okumam· okumam da, yok Ja-
~n4"' delilerin bir ağızdan okudukları na güzel bır mevzu olur. k ela ı ponyanm harekatı hukuku düvel kai· 

du" ı sa_ Fuad· ayıb ayıb· işsiz bir ar a ş a 
•),f "u uyor: Os delerınin bilmem kaçıncı maddesine uy 

aıhar Osman uludur, Mazhar - al yetmek? aun deöılmiş, Okyanusta kaybolan tay-
man uludur• 8 ahu hem seninle uzun e :o Ji - Ne alayı Y ' . k. Dü ün yareci mis bilmem kim için dünyalar 

b 8Yrl.ı1lah hoca onun ku1udur, ...ı. a konuşacak vaktım yo § altüst olduöu halde gun"" de bın' lerAta"ı' 
"'ahl' t · k en uu~Y t ., de Meserret kahve- o "_, 
)' e tın Kerimdir rejimi es ' t .. .,ın yarın saa • .1A ecelsiz ölen Çinlinin· kitabda yeri yok 

lhrett· Ke ıı-ı '-esen ~- b ver. Tavsiye fı an nn· ıı ın rimdir re .ı..uu a ' · e gel ceva . diye düşünmem. düşünmem de kafam 
li aydin taş kırmıya. s:ıım v~ bir kolayını bulup senı ora· dinlenir, çıldırmaktan kurtulw"Wll. 

aydin yol yapmıya!.. y gönderelim. . . Evet, evet. çıldırmamak için dünya-

})
.······ ........................................ ~ .. ya bu teklifi sinirlerımı allak da tımarhaneden daha ili yer yok. Ka-

ernek d b"r suru Fuadın . 0 d n ....... .,ka birisi bana 
tvr k saat on iki. elin e 1 tt n a UO'i rarım karar: 

a la b' Fak t dur- bullak ~ ı. ·a saydı· bu kadar gü-
lbada ır kitib içeri girdi. 8 bÖyle bır şa~ )Ç~ kil ben Fuadı düş· Tımarhaneye gireceğim.. 

l3 n çıktı... l .. e gitmezdı. un . k ..J"'c: Beş on gün kalacağım .• 
u sırad Sem"h .n.ır~k ses e cüIJl .. .. de kalmış biricık ar awa,. aö a ı a gene 3 ....-- m Delilerle konuşacağım .. Ylenrneğe başladı· kiln gunu H lb ki insan zevahire al· 

11'.ı - Siz benim k~ olduğumu biliyor biliyordum. 8 ~eğer 0 da arkadaş Dünyanın gidişatına dair onların fl-
b ~s.Unuz? Ben koskoca paşa kızıy;ın. danma?1alıymd 1~k· ı' yüzlünüı;ı biriymiş, o kirlerini soracağım. Bakalım onlar mı 
~l'lı.rn Be değilmJ.Ş, o a 1 • akıllı, yoksa biz mi deli!iz? 
!li dadılanm ve dayalarım var.. . - . . ·· n dostu iınış.. . 
b ıorıa deli di buraya getirdınız. da,ıyı gu dım Tramvaya lJın· (Arkan wr) 
~l'l deli de7.m-ye. delisın" iz' Yerimde duramak y.ürumeğe başla-

G guuu• sız · zgeçere 1 it 1 firf • ardiyanlar habire: ınekten va d yürüyorum. F~t ne- ngfliz il 8 Jlft 88 1 iri So; Aman Semiha sus. Bey duy~cak. dııJl. D~~m~~ farkında bile degılım. Mezunen memleketlerine &itmif o-
lar ra kanşmam ha! diye söylenıyor- -reye gı ı~temadiyen işliyor: lan ecnebi sefirler, Cumhuriyet hayra-
~ Kafam ~u ımak· deli oJmak_.. 

1 
mında Ankarada hazır bulunmak üze-

r11 dinler? o devam ediyor: .. - ~lı 0 tımarhaneye gırme~ ... :e· re dönıneğe başlamışlardır. 
Ya- Deli ha? Deli! Ayol siz bütün dun· ~l~ 01~fçin tıınarhaneye gıreyıın. İtalyan büyük elçisi Karlo Galll ev-
aiır~ çıldırtmak istiyorsunuz. Öyle y: Hki,;.~:::~n deli miyı.ın ben?d r olabilir velki gün Romadan şehrimize dönmliş-
ai-. geçiminız bu yüzden. Biz oımasa 1 insan yalandan e 

1 
1 mi? tür B KarJo Galli birkaç güne kadar 

~e ayı k . Sonra ne etmez.er · · · d kt" ı vertrler mi ? . ., Doktorlar muaY~. ıara git· Ankaraya hareket e ece ır. 

8 
* m\. ·m diye diye ınuteh~ssı~. kere Bu sabahki ekspresle Londradan 

il evgm okuyucular tabii bu vak':ının De ıy~ narlar mı? püşünun ıt Bi; ~ehTimize muavsalat eden İngiliz bil -

11~:e~e cereyan ettiğlııi tahmin etmişsı- seıneıe:ce ınekteblerde o~u~~~~~- iler- yük elçisi Sir Percy Lorrain ise, ak -
afıy~ır. İçinizde hala anlanuyan varsa s~rü basta üzerinde tecru~ld neşriya- şaın doğru Ankaraya gidecektir. 

Yeyim su lar her .ninkü ınes e ...ı .. -Jara Şehrimizde bulunan diğer elçiler 
'l' ·· ıetiyor ·· e--Gel böyle aua&" 
t llllarhanedeyiz.. tı takib ediyorlar, BuııJ8i'Ul huzur- •• yakında laareket edeceklerdir. 

ban \>et, Yanlış işitmiyonunuz. Tımar- dell konıedYall oyna. 
ede, Bakırkö tJDWiWıesinde··· ...... ~.;...._ 

Geçenlerde kocuı ölen 
yıldıZJn ilk filmi ., Marie 

Antoiaette ,. olacakbr 

Son zamanlarda bütün 
stüdyolar yeni filmler 
çevirmefe baıladılar 

Son aylar içinde Alman ıtildyolan -pek 
bOyilk bir faaliyetle çahpnaktadırlar. 

Bir hayli tilm hazırlanmaktadır. Bunlar
dan bazılannı aptıya yazıyoruz: 

1 - Madame Sylvelin, bat rolleri ya
panlar: 

Marta von Tasnady, Heinrich Georges, 
Paul Rlchter, . 

2 - Betty Boun'un ıım, baf rolleri ya-
puılar: 

Maria Eilelt, Reinhold Bernt. 
3 - Dostum Barbara, oynıyanlar: 
Grete Weiler, Elisabeth Ried. 
4 - Söz üzerine - Oynıyanlar: 
Evi Eva, Martha von Konsatziki. 
5 - Gasparone - Baf rolü yapan: 
Johannes Hesters: 
Bu filmin haricl manzaraları Dalmaç

yada ve Ragüze'de çevrilmektedir. ----·--·,·---···-···· ...................... -·-
çevrileceğinden Norma Sherer Fransaya 
gelecektir. 

Bu filmin çevrilmesi için hazırlıklar 
henüz ikmal edilmediğinden Noı ma 

~oc~sı İriving :nıalberg'in ölümünden Sherer bu arada cİdiot's Delighh namın
berı sınema llemınden uzak kalan met- da bir film çevirecektir. Bu fılımdeki 
bur san'atklr Norna Sherer tekrar film partoneri Clark Gabledir. Bu eser Ame
çevinneğe başlamak üzeredir. rikada Brodvay bilyilk tiyatrosunda pek 

Fransız tarihine temu eden bu filmin büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır. 
ismi Marie Antoınette'dir. Bu filmin ae- Filmin de tıyatro eserı kadar muvaffaki
naryosunu kocası bazırlaml§tı. Filmin yet kazanacağı muhakkak addedilmek
lıarlcl manzaralar Parlste Versaillea'de tedir. 
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I 

Kadınlar Hasan nıjuna bayılıyor. Çünkü en çok muvaffak olan, en çolC 
tanılan en : tif ve en mükemmel ruj ve allıklardır. AJlıklar 35, ruj 50 ve 
lüks 100 kuruştur. 

lstanbul Belediyesi lan lan 

T enbihi Beledi : 
1 - Motosikletin üzerinde idare edenden başkasının binmesine mahsus mahal 

var ise buraya yalnız bir ki · binebilir. 
2 - Motosikletin yanma bağlanan saydkar motosikletin kuvveü ile mütenasib 

olınalı ve fabrikasınca imal ve raptedilen .saydkarlar eb'adından fazla olınama-

lıdır. Bir kişilik saydkara bir ~den ve iki kişiliğe de iki kişlden fazla binmesi 
yasaktır. 

3 - Buna muhalif harekette bulunanlar Umuru Belediyeye müteallik ahkamı 
cezaiye kanununa tevfikan tecziye olun urlar. cB.> c7253> 

,.,,,,,. 
Belediye merkez ve dairelerine g:ı.zha nelerden naklettirilecek 3435,5 ton kok 

kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Bir ton kömürün nakliyesine 140 kuruş be
del tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 360 lira 72 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 25/10/937 pazartesi günü saat 14 de Dalıni Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) {6900) 

" . '·. : . · . • 

Baş, diş, nezle, grip, romauzma ve bitin ağrıla
rınızı derhal keser. icabında günde uç kaşe almabilir. 

1sim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

İstanbul Gümrük~eri Başmüdürlüğünden: 
I - İstanbul gümrüklerinde açılan 40 !ira aylıklı iki icra ve takib memurluğu. 

için Başmüdürlüğümüzde müsabaka im ilhanı yapılacaktır. 2 - Müsabaka imti· 
hanına girebilmek için aranan vasıflar §unlardır: 

A) Memurin kanununun dördiincii maddesinde yazılı şartlan haiz bulwınıak; 
B) 22 yaşım ıkmal etmi§ olmak; C) Hukuk fakültesinden veya Mülkiye mekte
binden mezun bulunmak; 

3 - Müsabakada muvaffak olanlardan askerliğini yapmış olanlar tercihan alı· 
nacaktır. 4 - Tayin edileceklere taadül kanunW13' göre alabilecekleri maaş ve
r!Jecektir. 5 - Aranan vasıflan haiz isteklilerin 2/11/1937 salı günü akşamına: ka
dar dilekçelcrilc Başmüdürföğümüzc müracaat etmeleri lfızımdır. 6 - İmtihan 
günü isteklilere aynca bildırilecektir. (7198) 

• Soe Po " nın 
edebi romanı 

- Yazan :;ı f llaJld Fahri Ozansoı 
-9-

maçlar var 

Yunanı boksörü V a.ri8 
Cumhuriyet bayramı vesilesile Futbol 

Federasyonunun davet ettiği Peşte ta.
kımile yapılacak maça hazırlık olmak 
üzere eli ayağı tutan futbolculnnmız bu
gün ,sıkı bir tecrübeye tabi tutulacak
lardır. 

Bir iki aylık istirahat devresinden 
sonra yeni mevsim futbol maçlarına inti
zare.n hazırlığa başlamış bulunan oyun
cuların ne halde olduklarını yan resmf 
bir mahiyetle olan bugünkü maçta iyice 
sörmfi§ olacağız. 

Futbol ajanlığı tarafından davet edi
len otuz beş kişilik kadro ild kısma ay
rılmak suretile birbirlerile karşılaşacak
lardır. 

Bu takımiardan biri milll kümede yer 
almış dört klüp, diğeri de İzmir fuu 
maçlarında İstanbulu temsil eden sekiz
ler turnuvasını yapan takımlar muhte
liti olacaktu. 

Peşte takımile yapılacak maça çıka
cak olan dört k:lüp muhteliti daha .zıyade 
Fenerbahçeyi takviye eder bir §ekil ala
cağı için bu muhtelit üzerinde fa:tla mfl
talea yürütrneğe lüzum ve mahal olmıya-
caktır. Ö. B. 

BugankO boks maçları 
Boks organizatörleri tarafından hazır

lanan müsabakalara bugün saat iki bu
çukta Taksim stadınpa başlanacaktır. 

cYunan pmpiyonu Vasis çok idmanlı 
olduğunu, maçı kısa bir zamruıda nakavt 
ile kru:anı:nağa çalışacağını söylemi§fir. 
Kiryako da iyi idman yaparak maça ha· 
zırlandım, herhalde kuvvetli !l'akibim 
karşısında iyi netice alacağım demişUr.ı. 

Kuleli, Deniz Lisesi 
Askeri liseler arasındaki birincilik mü

sa bakalan tiün Kuleli ile Deniz liseleri
nin basketbol maçile başlamıştır. Müsa
baka Beyoğlu Halveki salonunda yapıl
mıştır. Basketbol müsabakası bu sene 
ilk defa programa konmuştur. Neticede 
Deniz lisesi 40, Kuleli lisesi 47 sayı yap
mıştır. 

Stad,yom turnuvası maçlan 
Taksim stadı tarafından tertib edilen 

haykıra vaziyeti anlatıyorlardı: 
- Nasıl .. bizi atlatır mısın? .•. 
- Biz işte böyle bastınnz adamı .. . 
- Haydi kalk, otomobiller hazır .. . 
- Hoş değil mi? .. Mehtab safası ya-

pacağız ... 
- Saz dlııliyerek .. . 

- Boğaza karşı ... Akıntıburnunda ... 

Artık başı dönüyordu. Masanın üs
tüne bir beş liralık fırlattı ve üstunü 
aramadan, sendeliyerek meyhaneden 
dar sokağa çıktı. 

Adnan, yanındakilerle, itile kakıla 
kabaları, erkek sesleri, yu varlarur gibi yandaki salona girdiği zaman, bu fazla 
ayak patırdılan ve ıslıkla çalınan tan- coşk-un gece ziyaretcilerinin tahminin
golar duyuluyordlL den daha çok olduğunu gördü. Tanıdık-

Adnan üç saattir elbisesile uzanmış-, larmdan bir kısım bayanlar; kocaları 
sızmış olduğu koltuktan güçlükle doğ:- yahud herkesin bildiği aşıkları ile kol
rulabildL Baş.h fazla içtiği rakınm te;. tuklara serilmişler, bazıları akşamdan
sirile hfila müthiş ağrıyor ve bütün beri içtikleri viski ve hollerin kafaları
vücudünde dayak yemfş bir adamın sı- na vuran buharile kendilerinden geç-

Sol·ak karanlıktı ve serin hava, ıs
lak bir el gibi Adnanın alnına yapışmış
tı. 

Geniş bir nefes aldı ve yürürl{en a
yağı bir çukura girip ilk sarsıhşında is
temediği halde gene Nerimanı hatlria
dı. Oof! i[te bir bu eksikti! Bu perişan 
kılıkla, bu tütsülenmiş kafayla şimdi 
ona nasıl gidecekti? Hem canım ne di
ye gidecekti? Artık aralannda her han
gi bir münasebet kalmış mı idi? 

Caddede köşede duran bir otomobile 
atladı ve şoföre, dili dolaşarak, güçlük
le: 

- Maçka! 
Diyebildi. 

-IV-

Geceyansından sonra apartımanda 
müthiş bir gürültü ile uyandı ve bir
den ne olduğunu, nerede olduğunu an
hyamadı. Hizmetci, dışarıdan, telaşla 
yatak odasının kapısına vuruyor: 

- Beyefendi, misaf'ır:Ier geldH diye 
sesleniyordu. Koridordan da kadın kah-

zılannı bissediyordm mişler, öpüşü)olorlar.dı. 
Şimdı kapıya inen yumruklar çoğal- Bu, monden hayattı! 

mış, misafirler ltapı!!llllm önüne top- 'Üç: saatJik uykudan sonra, bu gürül-
lanmışlardı. .A:dhan:, kanşık sesler. ara-
sında Nerimanla kocasının ve dişci sa- tü içinde keneli saclıoşluğwıdan iyice 
lahattinin sesini tanır gibi oldu. ayılm~ olan.. Adnan şaşkın gözlerle bu 

Sallanarak kapıya doğru sürüklendi manzaraya baloyordu. Sanki zevksiz 
ve daha elini t.okmağa dokundurnıadan bir Amerikan fi!~inin bir sefahat lev
kilidSiz olan: kapı, dış.andan gö©ıüne hası karşısında ıdı. 
çarparak açıldi. Gece baskıncılıın da- . Dişci Salfilıattin, kısa boylu. tıknaz
ha fazla bek:lemeğe tahammül edeme- ca ve en. sulu dakikasında bile soğuk 
mişlerdi. bir ciddilik takınan ellilik bir adam, 

Birden, bir sürfu kol Acinanın kolla- ya1ancı bir peygamber edasile bir ta
rına ve yakasına yapıştı. Sert erkek raftan: 
parmaklarile yumuşak kadın eUeri om- - Arkadaşlar. taşkınlık. yok! 
zun.a, ensesine, yüzüne dokunuyor, sa- Diyor. diğer tar~ftan da. karısının 
kallı bir dost, kalın kıllari1e suratım saflığından ve dalgınlığından istifade 
tırmalıya tırmalıya öperek, yayık bir ederekı kemikli parmaklarile, yanında 
sesle: duran bir esmer güzelinin ensesini kıs-

- Ah, canım Adnancığım! kaçlı.yordu. Daktilo Necmiye, bu yen-
Diye homurdanıyordu. geç kıskacından en sonunda silkinerek 
Diğerleri de susmuyorlar. haykıra kurtulabilmişti. 

Blılıw •11 la M 

Resimli fıkra müsabakamız 
SOn. Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildir 

tesbft ederien ıadece günün vak'ası, ma- bu fikralar ve resimleri de gazeteden 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sfp listeye bağlıyarak bize gönderec 
a eğlence I1zmı, diye düşündük. bu dü- siniz. 

şü.nce ne bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem 
müsabakanın. esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir 

Musabakamn esası stm ~örmüş, hem de ~ir müsabakan 
verdıği heyecanın zevkini tatmıı olaca 

Me,hur Bekri .Mustafanın 40 tane fık- smız.. 
rasım seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fiiralara 1 den 40 a kadar, fık

MDkAfatlar 
raların resimlerine de gene (1) den Bu mtısabakada kazananlar arasın 
{ 40) •kadar numara koyduk. Hergün bu ~ okuyucumuza para mükafatı ver 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi li:ı. Mükifatlarm listesi ~dur: 
ni dercedeceliz. Fakat bu resim o gün 1 kfıiya 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- ı • ~O ı. 

rru,, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık· 1 :t 25 • 
!ClilUl resmi olacaktır. 1 a 10 • 

Mllsabaka bitince okuyucularımızdan 1 • O er lira 
oracağız: 83 • ) ıer bu-·lr 

Han
• • ~---

- gi l'ftim, hanli fJkranmdır? Milkftfat kazanan okuyuculan not 
Siz de bfu meseit (40 numaralı relim, t.ayfıı edecektir. Müsabakamıza 22 

1 numaralı fıkranın, 4 mımarah resim 17 evvel ba1Iadık. Yirmi üçüncü res1ın 
n~ralı fıkra:am. H mı.maralı relim 38 fıkrayı apğıda bulacatınnız. 

Resim: 23 

P'ı kra: 23 
Günaha girme Kadı •• 

Sokdta n&ra atarken yaltaladılar. Kadının liumrana ~ıJuırddat• 
Kadı, sorda: J 

- Be adam .. Ba sıkkımdan vazge~emiyecclı mi.in un? 
Bekri boynuna blilıtii: 
- Elendi hazretleri, .U lıwneta inanırsuıu, değil mil 
- inanırım elbette! 
- Ôyleyn giinalta girmeyin •• 
- Neden günaha girecehmifim! 
--: Bre luıdı elendi.. Allahü taala beni defterine aarhoı Jiytt Y""' 

mlf! içkiyi bırakayım da yaraclanrn •Özünü yalana mı çıkarayıtrı?·· 

futbol turnuvası maçlarına bugün de-

1 

ikinci müsabaka da Taksim Ycniyıldııl' 
vaın edilecektir. Birinci müsabaka Sarı Kurtuluş takımları arasında yapılll~ 
kırmızı takımla • Galataspor arasında, tır. ~ 

Poker üstadı.. Remzi Ürkmez, ihtimal tikleri şarkının. ilk parçasını okuyan~ 
.soyadının verdiği bir yiğitlikle, ı:;esini si güzel Sarı Kız Nebahat ... ~te g~ 
sertleştirerek: lükleri arkasında gülümsiyen muhllf~ 

- Salfilıattin! Zeki Tunçbaş: her şeyin alayını çıkS' ır 
Diye çıkışıyordu. bir tip ... İşte San Kızdan gözünü 9) 

5
, 

Neriman, mantosunun göğsünü açıp mıyan sporcu Tayfur: Maçkada, ı\Y~ 
tatlı bir sarhoşlukla sallanıyor: paşada, Taksimde pokerli, danslı 5 r)t 

- Biliyor musun, kaç kişiyiz? di- yetenin gözdesi, yakışıklı, hovarda~ 
yordu ve parmaklarını sayarak ilave ~elikanlı ... İşte babası öldüğünden "~ 
ediyordu: Üçlü !Ukabile anılan üç apartıınanl1~, 

- Tam yirmi ki.şL.. metresli ve suratında üç benli genÇ ,P 
Nerimanın kocası da, Adnanın henüz rasyedi Şekip Dereli ... Ve işte• at'Jl 

tanımadığı kırmızı saçlı, irice Rus ti- yarabbi, Nişantaşının son gülü Ff'uıı1:~ 
f inde bir kadına göz işaretleri ederek: ra ile anası herdemtaze Şazmend . 

- Vakit geçiyor, artık durmıyalım! nımefendi... Evet onlar. ta kendil~, 
Diye sızlanıyordu. Kız evli tüccarların maşukası bir (;ı,5f 
Anlaşılan o da bu gece bu kırmızı ma, anası da. merhum cevahirci k0 ııJJ' 

dalgadaydı! nın son kıymetli taşlarını satıp kS~ 
Adnan anlamıştı. Ne yapsa bunların rım oğlanlarına yediren bir kibar 

elinden kurtulmasına imkan yoktu. t- orospu... ~ 
yisi mi) çaresiz bu grupa katılacaktı. Hepsi ne ise ama bu kanyı da -ae,; 
Şimdi, hizmetcisinin getirdiği pardesü- ye getirmişlerdi? Adnan en fazls .. b .. I" 
sünü giyerken etrafını bir daha süzü- içeriledi ve dik dik Nerimanın yıtıı1 
yordu. Gözüne ilişen en belliba~lı· en baktı. ıtıf 
karakteristik çiftler şı.ınlardı: Mühen- Neriman, Adnanın kızdığını anla 1,ı' 
diS Şevki ile kansı Gencine. bahriyeli tı. Fakat hiç tınmadan salonun k~ 
Nizamla metresi Ayten, ve bilhassa. na doğru yürüdü. Arkasındanı b Qg,t' 
bilmem hangi Vekfıletin hangi Umum çağıra. cemaat de koridora çıktı. ~fıs!' 
müdürlüğünden son günlerde istifa e- tımanın merdiveninden bütün ~~~ 
dip Ankaradan İstnnbula geldiğini ışit- daki kiracılan uyandıran bir gu 
tiği Münir Algünle kansı mı. metresi ile indiler. . ~ 
mi olduğu pek iyi bilinmiyen kumral Aşağıda beş otomobil bek111:eıı~ 
ömür ortağı Nazan... Neriman ne yaptı yaptı, Adnanı f~ 

Maamafih salonda daha kimler yoktu geniş otomobiline aldı ve ona ~ 
kiL İ.şte. en başta, piyanonun yanında- bilin arkasında yanında yer g ~ 
ki koltukta şişman göbeğini içeriye çe- Önlerindeki iki koltuğa da le ,, (! 
kip puflıyan. hafif kır sakall'ı kemani Ziya ile San kız Nebahatı çağırd 
Ziya ... i~te, san'atkann baş ucunda e- tomobilin ışıklan stinüktü. -'' 
ğilerek, ona. yavaştan, ihtimal son b~Ç- ( Arlca" 
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EE·VALIDE ·SULTA~ 
ANLIGI1 ~i~~~ 

- Tabii, tabii ho
cam .. 

. Letafet kadın içe
rıye bariz bir peri
§anhk içinde girdi. 
Aşağı inerken Gül
terin cesedini gör
ınüş olacaktı. 
Rıdvan Sadullah 

derhal suallere baş
ladı: 

- Letafet kalfa 
şöyle ilerleyin! Su
allerimizi dikkatle 
dinleyin. Ve doğru 
cevab \'ermeğe çalı
~ın. Bu hem bizim 
1~in, hem de sizin i· 
çın iyi olacaktır. 

f 
- Emredersiniz 

e endim. 

b" - Bu evde gizli 

d ır oda mevcud ol· 
u~ 

gundan haberdar 
ınısınız? 

d 
- Nasıl gizli o

a? 

1 
- Yukarıda sa. 

ondaki camı d ı b dan . . 1 ~. a .. - . · ııındkomıser O ıman yerinden fırlıvarak bağırdı: 
bir od gınJen kuçuk _ Nı diyorsu ~uz hoc4m, ıahi mi? 

_ Ha. . . ..ı;..., 1 Maçkadaki apartımana geleceklerinden bu akşam karanlık bastıktan sonra 
a, orası mı bılıyorum efenw:ı··· ş hald t k b - N ' . . . ., haberdardı. u e... e rar uraya geldi. Evdekilerin yatıp 

- e zamandanben bılıyorsunuz. k t'l bir hüküm vermiye alı 
- Rahmetli beyefendi yaptırmıştı e· Ben a . 0 telef çk - uyumalarını beklemek üzere gizli oda-

fendim. §lf ken serkomıser sınan ona oş- ya girdi. Saat on bire kadar orada kal-
!{ t e biraz sonra gelerek Rıdvan Sa- . . adın kendisini çabuk toplamıştL u v dı. Saat on bın vurunca ihtimal bir şey 

~-ş~a.r bir soğukkanlılık, hatta lakay- dullaha: .J •. _, misafirlerin 0 lın d" •. . aramak üzere elektriği yaktı. Sonra 
1 ıçinde Rıdvan Sadullahın suallerine - DaUlJ.uz. .e e ıgmı söndürerek odadan çıktı. Mavi gözlü-

a ·· 1" ı dedı /nı sertlik ve kat'iyetle cevab veriyor- soy uy~rt k lf~yı odasına &önderdik. ğünü ilk defa olarak takınıya lüzum 
u. Leta e a görmemiştL Hiçbir tehlike tasavvur et-

n -
1 

İçindeki eşya da o zaman mı ko- _ ı _ miyordu. Onun için olduğu gibi çık-
u nıuştur? makta beis görmedi. Diğer taraftan bl-
- Evet.. TARiıd GEBD.ANLIGIN zim geleceğimizi billen Gülter merak 

t - Ya elektrik tesisatı ne zaman yap- PEŞiNDE içinde idi. Uyuyamamış, odasından çı-
t ırıldı? Onu da Abdülınuttalib bey yap- karak bir hayalet gibi ayaklarının ucu-
1rınad1 ya... Rıdvan Sadullah: na basa basa ikinci kata inmişti. Mavi 
:: BiID:iı:,orurn. . . _ Şimdi vaziyeti hülAsa edelim, de- gözlüklü adamla genç halayık orada 

bu Pekala, bunu bıJmiyors!111uz, ya di Yeni bir cinayet karşısındayız. Mavi burun buru.na karşılaştılar. Gülter ka-
Odada yatıp kalkan adamı· gözlüklü adam bir müddettir sürüp ge- tili derhal tanıdı. 

r - Ne demek istediğinizi anlamıyo- len taharriyatına devam etmek üzere (AT'kcısı t1G1") 
unı efendim. ~~:=-...;;;_ __________ ==---==--ıı:ıı:ıc:::ıı::::==-=:=-:=---

l - Letafet kalfa, söylediklerini ku
akları ... n ışıtıyor mu? . 
~ - Farkındayım efendim. Böyle bı~ 
~:~den haberim yok. Orada birisi mı 
~ ıp kalkıyormuş?. 

- O d' h ını' Bütün b . yun sonuna gel ı, an · .. 

l .~kcınayctleri işliyen katilin, mavi goz-
u l'" b" a lak u adamın bı..i evle çok yakın . ır , -

. ası var. Burada birisi onu hıma) .e 
edı,·0 d m edı-

' J r. Onu saklıyor. Ona yar 1 
• • 

~ or c ·· l" bu ışlerı .. · anavarın başka turu .. 
Gornıe · d' • · g"bi gırıp 
1 

sıne, buraya iste ıgı 1 

ç kınasına günlerce gecelerce kalnıa
S•na · ' ' ? F kat d.e . !?1kan yok. Anlıyor musun·. a 

ı dıgım gibi bu komedi artık nıhayet-
cnnıek ·· tızere! 

- Olabilir efendim. Katilin meyda-
~a Çıkarılmasından hepimiz memnu~. 0 : 

Uruz. İnsan senelerdenberi ekmegını 
~":diği ailenin böyle sönüp gitmesine 
toz Yumabi)ir mi? .. 
le llı~van Sadullah bir dakik~ için sı~~r 
?Unışti. Fakat derhal kendıne geldı. 
- Letafet kalfa bu gizli odayı Na· 

zan h , 
anım da bilir mi? 

- Bilir. 
Serkomiser Osman bağırdı: . 

b
. - Şu halde Rıdvan Sadullah beyın 
it . az evvel bahsettig-i hami ya sensın, 

Yah Ud da Nazan hanımdır. 
- Nazan hanımdır. 
- İsbat et. 
- Ben olduğumu siz isbat edin .. 
Serkomiser sual sorma sırasını kım

seye bırakmıyordu. 
d - Yani sen katil de ihsan beydir 

el'l'lek istiyorsun. 

RADYOLIN 
kullanınız ' 

Ciğerler için hava ne iae cfitler 
için de RADYOLIN odur. Ha.ta 
ciğerler kadar aağlam ciğerlere 
de hava JJzım olduğu gibi, ba
kınwz ditler kadar temiz ve 
beyaz diflere de RADYOLIN 
lizımdır. Hava kanı, RADYO
LlN ağzı temizler. Havuız kalan 
en pğlam vncud nasıl zehirle
nirse, RADYOLIN ile fırçalan
mıyan temiz ve beyaz dişler de 
6ylece sararmağa ve çilrümeğe 

mabk6mdorlar. 

Sabah, öqle ve akşam her yemekten sonra günde 3 
defa dişlerinizi fırçalayın1z 

- Evet. 
- Ola ---------::-:-:::======-------

maz. ~w=İİİİİİİ--İİİİm_m ___ İİİİİİİİİİİİiliiillıill .... ~~~~~~ .. ~~~~~~~~ ....... 
- _Niçin olmasın efendim? 1 b" a KALM.NA 
- Ihsan bey burada bu işler o up ı- N EO 

terken Nazan hanımla beraber Rıdvan 1 
Sadullah beyin evinde bulunuyor. 

- Emin misiniz? l Rıdvan Sadullah mükalemeyi dikkat- G R ı p - N E z L E - N E v R AL J B A ş ve 
le takib ediyordu. Bu cEmin misi~iz?~ D f Ş A G RI LA RI - ART R f T 1 Z M 
cevabını duvunca gülümsedi. Vazıyetı d~~lkav~~m.K~ınfub~~~-----~~~ ............................................ . 
bemek ki Nazan hanımla İhsan beyın 

Sayra 9 
= 

Posla" nın Hikayeleri 

Hülyalı bakışlar 
Çeviren= Fa.lk Bercmen 

- Hiçbir ıey düşünmüyorum ... 

Birbirini takip eden hataların çoğal - Şüphesiz elemini gizliyordu. Şüphesl2 
ması insanları daima şaşkınlaştırıyor. seviyordu. Fakat bu ne güç bir tısktı. 
Dün , yirmi yıl önceki çılgınlık çağım - Hislerini, büyük fedakar1ıklarla gö bc
daki sözlerime benzer llfiar duydum; ve bekleri saldıyordu. Onun yanında, Char· 
birden kaybolmuş simaları, Charlotte ve lottc tabiatin bütün sıcaklığım, tatlıhğı
Marthe'nin hayallerini gözümün önüne nı akscttiı'cn bir varlık gibiydi'. Belki o 
getirdim. Bu iki kadın vaktile kalbime da ıztırap duyuyordu; lakin onun ıztıra· 
haklın olmuştular. bı ve tahassüsntı Marthe'ninkilerle mu· 

Charlotte'u halası kontes Berce'nin e- kayese olunabilir miydi? 
vinde tanıdımdı. Neş'eli, zeki ve iyi bir Neticede, Charlottc'den soğumus ve 
kızdı. Tavırlarındaki neı'e, ve tenindeki Marthe'c bağlanmıştım. Nihayet nisanın 
güzellik derhal bana tesir etmişti. De - ilk haftasıııda onu ailesinden ist(ldim 
nilebilirdi ki ona yaklaşanlar, onunla ko- Charlotte'c ait içimde bir vicdan azabı ol
nuşanların içi adeta 5aadctlc hazla do- mamış olsı:ıydı, niş.anımız ne büyük bir 
}ardı. neş'e Ye memnuniyet doğuracaktı. Bunu 

O vakitler ben pek öyle toy bir deli- perestiş ettığim nişanlıma anlattığım va
kanlı da değildim. Yaşım otuz ikiydi. O kit bunu her zamanki lakayit sükütile 

ise on dokuzundaydı. Şuuruma, hislerime kar~ıladı. 
hAkim bir çağda sayılırdım. Bununlabe- Saadetimiz karşısında da böyle, sessiz 
raber Charlotte'le evlenmek, evlenebil - kalmıştı. Herhalde, berrak bir suyu an~ 
me.k düşüncesi beni mestedlyor ve ken- dıran hislerini kırıştırmak istemi) ordu. 
dimden geçiriyordu. Yapayalnız kaldığımız zamanlarda: 

Çağlıyan sular, yemyeşil korular, vadi- - Beni seviyor musun Marthe? Nen 
Jer, kucaklayıcı gölgeler, ağaçların ara- var, ne düşünüyorsun? derdim. O da: 
sında kaybolmuş köşk bütün bunlar saa- - Hiç bir .. şey düşünmüyorum' diya 
deümizi tamamlıyordu. cevap verirdi. 

Charlotte'nin de beni sevmeğe başla- Bu cevabına gülümserdiın .. onun ru-
dığını derhal anlamıştım. hunu, hislerini, sık bir ormanın dal budak 

Bakirelik hicabile yuğrulmuş kaça - salınış manzarası gibi tahayyül eder ve: 
maklı ve bazan uzun, sevimli ve derin - Hiç .. fakat koca bir alem. derdim. 
bakı~ları da sif bir aşkı itiraf eden ma - Böyleyken Charlotte, hiyanetime karşı 
nalar yüzünde ışıklanıyor ve hislerini duyduğu ıztırapt.an hasta düşen ve bütün 
büyük bir safiyet ve temizlikle ve ayni h~sı~:~ni gi~lı'yt>n Charlotte'yi cenuba 
zamanda hararetle anlatıyordu. Ben, bu gıttıgı vakıtki o halini unutamıyol'um. 
saadeti damla damla içiyor, ve içime sin- Sonrad~n. on un eliı~e geçen bir mektubu 
diriyordum. elemlerını, ve benım için olan hislerini 

Fakat, bu vaziyeti ne vakte kadar de- ne harikulfıde, ne derin bir surette nn
vam ettirecek ve gizliyecektik? Talihimi, latıyordu. 
hayatımı korkmadan teslim edebilece - * ğim bu saf, sevimli kızın hülyalı bakışlı Hayat nkışını takip etti. ve evlendik . 
siyah gözlü, esmer tenli ve bir İspanyolu Uzun bir kuraklıktan sonra bir yağmu· 
andıran bir arkadaşı vardı, ki bu kız nz r? knvuşan bir toprak gibi, ben de, şim. 
konuşur, az güler ve daima meJankolik dıye kadar yalnız yüziınün hatlaı rnı bil· 
ve sakin dururdu. Fakat yiizündc, kar- d~im .sc>vgilinıin şimdi bütün içini, gizli 
fısındakinin bütün düşüncelerini sezen cu1zcllıklc>rini tanıyacaktım. anlıyan bir ifade göze çarpardı. 1~ gecenin sabahı, onun uynnmasını 

Charlotte'nin tatlı gevezelikler için bekhyordum. Zarif bir tebessümle derin 
yaratılmış ağzının ya.'Ilında, Marthe'nin ve hülyalı giizlcıini açtı. O zaman 'ben: 
dudakları, yalnız dı rin, şairane ve irişil- - MarthC" yalvnrırım, d(ldim. Bu tatlı 
mesi güç mA.nalı sözler söylemek istida- yalnız santlcrımizde, neler düşünuyor
dındaydılar. Fakat bu hülyavi ağız daima liUn? 
biı sfenks sükutile kapalı dururdu. Kadife gfüi olan göz kapaklarını kal-

Bu sükuti güzel kızın yanında sakin dırdı; bakışlarında şaşırmıs bir ifade b' 
d 

. ~ ır 

kalamıyor um. Kc>ndi kPndime her vakit mana \'ardı; ağzı yorgunluk ve salııı sız· 
onu rahatsız edip etmediğimi sorardım. lıkla kıvrıll"rak: 
Onun o derin sükütu acaba bir telmih - - Hiç biı şey düşünmüyorum; hem ne
miydi? diye müthiş bir azapla kıvranır· den. daima bana bu suali soruyorsun? 
dım. Onu siyah ve karanlık bir zemin or- Dıyc cevnp verdi.. 
tasında parlak bir yıldız gibi muhayyi - S~ylediğı .doğ:u idi. E\•ct, zavallı kız, 
lemde canlandırıyor, ve bu sükuneti, hakıkaten lııç hır şey dü~ünmem· ı · 

d 
• r7."'--:--:----..;,...:__:Y~.::.:::'!:Ş :'·---

için e büyük sırlar taşıyan insanlara 
mahsus bir haı olarak kabuı ediyordum. Yarınki nüshamız 1 ı: 

Asabi veya muztarip gördüğüm zaman- Ş 
lar ona sebebini sorar ve daima şu cevabı apka ve pardesu·· 
alırdım: 

- Hayır, hiç bir şey dü~ünmüyorum; Yazan: Pt:ride Celal 
hiç bir şeyim yok. ·------------=-.:...:=:..J 
-:==:::::::=:=:::::::============~~ 

L evıet Lur ıq Dlları ve L.m<:n.arı .saetma Umum . t ı il .ıa ı.arı 

Muha~en bedeli 7471 l~ra 2? kuruş olıın 2.>471 J..ılo muhtelıf eb'ntta ) u' 
lak demır, 8000 kllo muhtclıf eh atta J"ımr drıııı'r ''OOCl k ' l ·· · k d · . • ı, ~ ·ı o mu sa\ ı ose r •rı, 

2G~O kılc• aubl T putrel demiri, 2070 nd t 1:ıkrıb(ln l.J!J:!O kılo muht lif cb'ntt ı de-
mır levha, 4-XI-937 Perşembe günü saat 15 d ' Hnydnrpa ada Gar b na , hı· 

Jin~eki k~mis~ on tarafından kapalı zm I usulılc . a ır: alınacaktıı. Bu ı g ek 
1stıycnlerın kanunun tayın cttigi V.'!S'lİK ve ı·c mi g, (it nin 7 /5/936 T. 329 ı \C ·a 
l-7:937 'l'. ~645 N'o. lu n~shalannd& intİ!Ji· r <'tınış tal ın.ıtnamc dailcsi11dl' a'ın~ış 
ehlıyct V4i:Sıkası ılcı 560 lıra 35 kurtışluk ınuv.ıkknt tc inatlarını muhtcvı t klıf 

zarl~arını eksiltme gunü saat 14 de kad:ır komi yon rcı ligine vermeleri liı.zı .ciır. 

Bu ışe aid şartn. meler komisyondan p:mısız olaı•ıt ... dağıtılmaktadır. ,7010:t 
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Son Posta'nın tef .. ik:\sı : 23 

Saragında 33 
iıı~ıı Bir 

Haremağasının Hatıralar~ 
Yazan : Ziya Şakir 

Abdülhamid yastığının içinde bir muska bulunca 
çılgına dönnıüş, fakat zeki bir saraylı: "Hiç merak 
etme aslanım, ben bu büyüyü bozarım ,, demişti 

O gece sabahlara kadar Abdülhami
din gözüne uyku girmemişti. Harem 
dairesindeki kadınların hepsi, isticvab
dan geçirilmişti. Fakat hiçbirinin üze
rinde, en küçük bir şüphe temerküz et
memişti. 

Fakat bu vaziyet, daha tehlikeli ve 
daha şüphe averdi. Şu halde, hariçten 
biri saraya girmiş; bu muskayı buraya 
yerleştirmişti. Artık bu kanaati hasıl 
eden Abdülhamid, derhal mabeyn dai
resine geçerek, orada harem dairesini 
bekliyen nöbetcileri de isticvaba giri
şecekti. 

Fakat tam bu kararını verdiği zaman, 
her nasılsa aklına eski dildadesi gelmiş
ti. Halbuki o kadın, o gece sarayda de
ğ!ldi. O tarihte saraya girip çıkmak 
pek o kadar sıkı usullere tabi olmadığı 
için bu kadın da; o gün, ikindiye doğ
ru. şehirdeki eski saraylılardan birinin 
evine misafir gitmişti. 

Abdülhamid, kim bilir nasıl bir dü
şünceden sonra: 

- Gidin .. şunun odasını, güzelce ara
yın . 

Diye irade etmişti. 
Oda, büyük bir dikkatle aranmıştı. 

Köşedeki bir yerli dolabın en alt gö
zünde, kapak gibi kalkan döşeme tah
tasının altından, birbirine bitiştirilmiş; 
yeşil bir ibrişim ile sımsıkı sarılmış, bir 
tanesinin ucu iki parmak kadar yan
ın~, iki ispermeçet mumu çıkanlmıştı. 
Bu mumların üzerinde de, kanla ya
zfünış olması muhtemel olan, bir takım 
karmakarışık yazılar vardı. 

Bunları Abdülhamidin önüne getir
diğimiz zam.an, korku ve dehşetten, az 
kalsın çıldıracaktı. 

Bereket versin, eski kalfalardan bi
rinin. ya, zekası.. veyahud, malıimatı 
imdada yetişmişti. 

- Hiç merak etme aslanım. Ben 
şimdi bu büyüyü bozarım. 

Diye ileri atılmıştı. 

Derhal, siyah saplı bir bıçak getirt
mişti. Aklımda iyi 1'almadı amma, ga
liba İhlas Suresi okuyarak, mumla
rı birbirine rahleden bağları yavaş ya
vaş kesmişti. Sonra, Abdülhamidin sır
tındaki hırkayı çıkararak ters çevir
miş, tekrar hünkara giydirmişti. On
dan sonra da: 

- Müsterih ol aslanım. Artık bu bü
yünün zerre kadar tesiri kalmadı. Eğer 
şu dakikadan itibaren bir kılınıza ha
lel gelirse; boynum kıldan ince kılıçtan 
keskin .. demişti. 

Abdülhamidin sinirlerine, biraz sü
kunet gelmişti. Bu meseleden, kimseye 
bahsedilmemesi için, bütün saraylılara 
sıkı tembihler verilmişti. O günden iti
baren de, artık dairei hümayfuıa, dört 
eski ve yaşlı kalfadan mada, genç sa
raylıların girmesi, sureti kat'iyede me
nedilmişti. 

Odasında büyü çıkan eski dildadeye 
gelince; ertesi gün saraya gelir gelmez, 
Abdülhamid tarafından pek sıkı bir 
isticvabdan geçirilmiş; bu büyüyü ki
me yaptırdığı öğrenilmek istenilmişti. 

Fakat kadın, hıçkıra hıçkıra ağlıya
rak yerlerde yuvarlanmış: 

- İftira, aslanım.. beni çekemiyen
lerin iftirası. .. diye, yüzlerce yemin et
mişti. 

Bu inad karşısında, Abdülhamid de 
ileri g1dememişti. Ertesi gün kadına 
beş yüz lira vererek, Bandırma civa
rındaki köyüne göndermiş, fakat gi
derken de, abdest aldırıp Kur'an üze
r ine el bastırarak, bir daha istanbula 
gelmiyeceğine yemin ettirmişti. 

Bu hadise, böyle geçmiştL Fakat Ab
dülhamidin ruhu üzerinde, yeni bir 
korku izi husule getirmişti. 

Tahta çıktığı gündenberi, kendisine 
rahat ve huzur vermiyen Sultan Mura
dın annesinin de kendisine büyü yap
tırmak ihtimali, Abdülhamide yeni bir 
evham sermayesi teşkil etmişti. 

Vakıa, Çırağan sarayııun harici ve 
kapılan, sıkı bir inzibat altına girmiş
ti. Bu haris ve cür'etkar kadının, hariç
le olan alı1kası kesilmişti. 

Artık kuvvetle bir şey yapamıyacağı
nı hisseden bu inadcı kadın, sarayın 
kuytu odalarında, böylece büyüler ya
parak, efsunlar okutarak kendisine bir 
fenalık edemez miydi? 

Bunu düşünen Abdülhamid, Çırağan 
s~rayının içini kontrol ettirmek için, 
bırer bahane ile, oraya da birkaç sa
raylı ile bir iki zeki harem ağası gön
dermişti. 

ABDÜLHAMiı>i TELıiş.A DÜŞÜREN 
YENİ BİR HADİSE 

KB.nunuevvelin dördüncü cumarte
si gecesi, yatsı vaktine doğru, Beşiktaş 
sarayından dolu dizgin çıkan iki hün
kar yaverinden biri. Mitat paşanın; di
ğeri de, henüz asaleten serasker olan 
Redif paşanın kQnaklarına gitmişler, 

paşaların derhal saraya gelmeleri için 
irade tebliğ etmişlerdi. 

Paşalar, bu ani davetten telaşa düş
müşlerdi. Çünkü Abdülhamid· bir haf
tadanberi şiddetli bir diş ağrısından 
muztaribdi. Sağ tarafındaki azı dişle
rinin diblerinde ehemmiyetli bir ilti
hab husule gelmişti. Doktor Mavroya
ni, bu iltihabı temizletmek lazımgeldi
ğini mükerreren söylemiş ise de, Ab
dülhamid red etmişti. Ketentohumu, ve 
papatya lapalarile geçiştirmek fikrin
de idi. 

Her selamlığa atla çıkmayı adet edi
nen Abdülhamid; rahatsızlığının büs
bütün artmaması için, bir gün evvel A
yasofya camiine yaptığı cuma selam
lığında, kapalı bir arabaya binmişti. 
Ve bu da, o gün halle arasında mühim 
dedikodulara sebebiyet vermişti. Hatta, 
Sultan Murad tarafdarlarının yeni bir 
suikasd şebekesi yakalandığından bile 
bahsedilmişti. 

(Arkası var) 

l~~l_n~h_is_a_r_Ia_r_U_. ~M~ü_d_ü~r_Iiı_· <{.:..u_· n_d_e_n_: _I 
l :- ~apalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet sigara paket makinesi için 

teklıf edılen bedel haddi layıkda görülmediğil"den pazarlıkla alınması kararlaş
tırılmıştır. 

. ll - Pazarlık ·VXI/937 tarihine rastlayan Per§embe günü saat 14 de Kabataş
na Levazım ve mübayaat şubesindeki alım kohisyonunda yapılacaktır. 

III ·- Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 liradı.r. 

1:' .- Şartnameler parasız olarak her gün yııkartda &dı geçen komisyondan alı
nabılır. 

V - İd~rece c Yagenberg, makinesi a!ınma :n mütcsavver olup, eksiltmeye gi
rece~ maktne cYagenberg, dir. Münaka2aya iştirak etmek istiyen başka firma
~~r fıatsız fenni tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetkik edilmek 
uzere İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul 
olunduğuııa dair vesika almaları lazımdır 

Y_I - İsteklilerin p~zarlık için tayin ol ·man gün ve saatte eksiltmeye iştirak 
vesıı:.ıı~s· ve 7c 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona müracaat
ları !lan olunur. cB.> c7122> --1 - Eskişehirde inşası mukarrel' kapsül depo.;u, .ıteşrı, şartnamesi ve planına 
tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

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

3 - Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 
4 - Şartnameler 20 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesinden 

ve Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5 ~ İst~kl~lerin, pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralarıyle bırlıkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6899, 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük. Menderes ıshh ameliyatı sahasında yapı

lacak regülatör keşif bedeli 380933 liı·a 6 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 3/11/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Nafıa 

Veklleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle ve götürü olarak yapılaca'ldır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, muk;vele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 19 lira 5 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i:::tek lilerin 18987 lira 32 kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve 50000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa 
Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz eunesi. İsteklilerin teklif mek
tublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lhımdır. Postada olan gecikme-
ler kabul edilmez. c3770> c6922> 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ba~aklığı kurutma kanalı keşü bedeli 48.974 

lira 40 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 3/Sonteşrin/937 tarihhıe rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafıa Vekiileti: Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 2 lira 45 kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Mudürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 20.000 liralık nafta işlerini taahhüd edip muva!fakiyetle bi
tirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin
den alınm1ş müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. İı:teidHerin Teklü mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline ki.dar Sular Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilme&. J808• c8821. 
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Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum - Bum 
Çe't'iren : Ahmet Cemalettin Saraçoğla 

Kumandamdaki tuzak gemisinin şekli benim keyfim 
tabi idi, gah iki bacalı 3 direkli bir posta vapuru, ga 

tek bacalı bir kömür şilebi oluyordu 
Bukalemun gibi renk ve şekil değiş-/ yaşıyamıyacağını anlamış olduğum 

tiren ctuzak gemisi> düşman denizaltı- kendisinden ayrılmak mecburiyetind 
sını aldatıp yakın bir mesafeye kadar kalm~tım. 
sokulduktan sonra onu topla, su bom- cAlbrechb parlak söz söyler, ııeş'el 
bası ile, mitralyözle batıran tebdili şe- içki içerdi. Kendisinin neden dolay 
kil etmiş bir harb gemisidir. 

1 

Kumanda edeceğim tuzak gemisi denizciliğe heves ettiğini bir türlü anlı 
cBremerhaven> tersanesinde vücuda yamadım. Çünkü kendisi yaradılıp iti 
getirildi. Buharla müteharrik olan bu barile denizci olamazdı. 
gemi benim keyif ve arzuma göre bir İlk çıkışımızda bizim cAlbrechb i 
gün iki bacalı, üç direkli bir posta va- fena halde deniz tuttu. O aralık tesadü 
puru oluyor, ertesi günü bir bacalı, iki fen ben de güvertede bulunuyordum. 
direkli bir kömür vapuru kılığına gı- Beni görür görmez iri göbeğini sallıya 
riveriyordu. Hülasa deniz üzerinde yiı- sallıya bana yaklaştı. Zavallı ayakta 
zen hokkabaz hokkası gibi alel'acaib duracak halde değildi. İki ellerini ka 
bir şeydi. ~turup komik bir şekilde yalvara 

cMarie> ismini vermiş olduğum bu rak: 
ilk tuzak gemisinin hakild olarak bir - Kumandan, diye inledi, kuman· 
tek bacası vardı. Sahte baca ince saç- dan! .. Ben ölüyorum. 
tan yapılmıştı. Rüzgar sert, deniz dalgalı idi Dal-

Ambarlarımız kömür ve kalın keres- galara hükmedemezdim ya!.. O mutta
ff' ile dolu idi. Kömür gemisi şekline sıl yalvarıyordu: 
girdiğimiz zaman adeden bir hayli ka- - Aman kumandan fena oluyorum.! .. 
!abalık olan mürettebatım ambardaki Ben daha ağzımı açıp cevab vermeme 
kömürden bir kısmını güverteye çıka: vakit kalmafuın cAlbrechh bir kere ö
rıyordu. Ertesi gün bakıyordunuz ki ğürüp bütün midesinin muhteviyatını 
güvertemitde kömür kayboluyor, onun suratıma boşaltmaz mı? .. 
yerine keresteler yerleştiriliyordu. - Allah belanı versın murdar bet i!L 

Bilahare düşman denizaltılarının iş-
tihalarmı büsbütün üzerime çekmek i- Ne yaptın? . .. 
çin maiyetime bir kaç tekne daha ve
r ildi. Bunlardan birisi üç direkli, mu
avin motörlü cBelmonte• isimli bir go
let'di. Diğeri de büyük bir mavnayı sü
rüklemeğe uğraşan bir römorkördii. 

(Arktuı wr) ---.......... __ ............. ._. ...... , _____ . 
,r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Evlerimizi ısıtmak için 
Kullanılan vasıtalar 
Ve şeraiti sıhhiye/eri: 
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., 
Bu üç tuzak gemisinin her üçünde 

de toplar ayrr ayrı şekil ve surette 
tabiye edilmişti. cMarie> de alabanda
ların gerisine konulmuş dört tane seri 
ateşli top vardı. Düşman denizaltısına 
yaklaşınca menteşeli alabandalar açılı
yor ve toplarımız derhal ateşe hazır 
bir vaziyette bulunuyordu. cBelmon-
te> de toplar güverte altında idi. Bir Sobalar, Kalorifer ve saıamandr&W' 
düğmeye dokunulull<!a güvertede de- istisna edilirse en iyi te3h1n ::=dır· 

Ayni zamanda oda ile hariç a en 
likler açılıyor ve bu deliklerden numa- güzel tecdidi hava vasıtuıdır. Sobalar. 
ra neferleri yanlarında bulundukları demirden, dökmeden ve nihayet faJ&DS· 
halde toplar güverteye kadar çıkıyor- tan yani çiniden 1maı edillr. Demir 'f8 
du. dökmeden yapılanların çini sobalardaD 

cOder» , isimli römorkörde ise topla- farkı şudur ki birincilerde aobal.ar der· 
hal tızarlar ve etrafa büyük bir tızgın-

rın tabiyesi daha mahirane ve daha lık ve sıcakhk dağıtırlar fakat bu ııat 
san'atkarane idi. Çünkü ne de olsa rö- ı sür'atle zail olma~a baılar ,-e salon dl 
morkör küçük bir teknedir. Binaena- soğur. Halbuki çini sobalar yavaf ,.ant 
leyh bu kadar küçük bir teknede top- yanar. Verdiği hararet daha sabit de • 
ları görünmiyecek bir vaziyette gizle- vamıı ve çok tatlıdır. Çabuk da aol1l • 

maz, odalar ve salonlar için dalma ter· 
mek çetin bir riyaziye meselesi gibi bir clh edllen bir menbaı hararett.lr. 
şeydi. Sobalardan sonra teshin YU1tatarı 

Römorkörün sürüklediği mavna da olarak hava gazından lsUfade edlllr. 
k Havagazı sobaları pratiktir. Stır'atle 

az su esmesi dolayısile aynı müşkülü yak.ılır, icabında derhal söndürülür. Ko-
arzediyordu. Gerek römorkörde ve ge- Iay nakledilir. Dumanı yoktur. Tosu. til-
rekse mavnada ince birer mutfak ba- lü yoktur. Bu itibarla komodite&l ftl' -

cası vücude getirilmiş ve toplar da iş- , dır. Fakat bunlara mukabil tertıbindt 
te bu bacaların kine yerleştirilmişti. hamızı karbon gazı bulunması dolaJJSllO 

., hazan tehllkell olur. Ayni zamanda nl-
Bir düğmeye basılınca bacası devrili- hayet hava gazıdır. Ufak bir lbmal ıte 
yor, ateş edilecek noktanın istikameti- patlamak ve zehirlenmek thtlmallerl ele 
ni alıyordu. Ben o kanaatteydim ki bi- vardır. Bundnn maada maden Jtömiirl• 
ze hücum edecek bir denizaltı gemisi ne nazaran hem pahalıdır, hem de ııa-
küçük ve mütevazi römorkörle meşgul raret kuvveti azdır. Mesell bir tııo ıns -

den kömürü 7000 kalori yaptıfı halele 
olmıya bile tenezzül etmeden bütün bir metre mlk'ap havagazı nlha,- l500f"' 
dikkatini mavna üzerinde temerküz et- 6000 kalorl yapablllyor. Bil' kilo made0 
tirecekti. Binaenaleyh römorkör rahat kömürü ne blr metre mlk'ap gaz arasuı-
rahat nişan alabilecek ve düşman de- 1--da_n_a_tç_a_d_a_ço_k_fa_r_ıı.:_v_a_rd_ır_. __ ~-~-ı 
nizaltısını batırabilecektL <•> lla notlan u.ı, alda,..... ,... .. 

Minimini filotillamın üssübahrısi biT alltlm• ya.-.tınp tolloblJ'• ,.,.... 
lllmıtl umanınuıda ba aoUar '11' .-.... 

cSvinemunde> limanı idi ki bu liman 
Almanyanın Baltık kıyılarında kain 
küçük koylarından birisidir. Gemile
rim için icab eden zabit ve neferleri 
birer birer kendim seçtim. Hepsi de 
birbirinden işgüzar, birbirinden bece
rikli, ateş gibi çocuklardı. Bunlardan 
çoğu ticareti bahriyeden gelme çelik 
gibi sağlam denizcilerdi. İçine atıldığı
mız müşkül hayaytın çetinliğine ve teh
likelerine rağmen ncş'elerini muhafa- , 
za ediyorlar, adeta gülerek ölümle pen- il 
çeleşiyorlardı . Yalnız bunların içinde 
cAlbrecht> isminde bir tanesi vardı ki 1 

daha ilk akında foyasını meydana vur-

ıtltl lmdadınna yetltebDlr. __ 

N/jbelcl 
l.. czaneler 

Bu rece nöbetçi olan eesaneleır pa -
lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev). Alem~: 

(Sırrı Asım). Beyazıtta: (Belkls). 8a -
matyada: <Erofllos) . Eıninönünde: <Jle11 

sn.son). Eyüpte: (Hikmet AUamaz>. re
nerde: (Eınilyadi) . Şehremininde: (ıJAIY' 
dl). Şehzadebaşındn: (Üniversite). ıc-: 
rngümruk.te : (Arif). Küçütpuatd•· 
(Yorgl) . Bakırköyünde : (Bllfi.l). 

muş olmakla beraber kendisini hayatı- Beyotıu cihetindekiler: _ 
mm sonuna kadar unutamıyacağım. İstlklfıl caddesinde: (Kanzut>. V::,,. 
Bahsettiğim bu cAlbrechh meslek iti- rede: (Güneş). Topçularda: (SpOri • 

Taksimde: (N\zameddln>. TarlabafUl~ : 
barile terzi idi. Daima şen, daima neş- (Nihad). Şişlide: <Halk>. ~ , . 
eli olan bu iri yarı delikanlının bir tek (Nail Halid>. • 
Iakin müdhiş bir kusuru vardı: Silah- Boğaziçi, Kadtköy ve Aclatardaldler·_ 
tan dehşetli korkuyordu. Kendisi cMa- Üsküdarda: <Ömer Kenan). sarı~. 

de: (Nuri). Kadıköyünde: (BÜ!.:,1i-
rie» vapurunda biraz hizmet etti. La- <Üçler) . Büyükadada: (Halit) . SeJ_... 
kin daha ilk seferimizde çok korkak ol- de: (Halk). 
duğunu ve bizim tehlikeli hayatımızı!'-------------



Hava şehltlerinin cenazeleri 
törenle kaldınldı 

(8--.ft Jtllcl...,., Hava xurumu Bqkanlığma fU mettubu 

Ala1 aaı 12.30 da önde mıllka. askeri " deımiftir: 
\te ı>olia mlifraefm oJdulu halde Nil· '°:Memleketin yüksek müdafaası: mil! 
ltlune haataneatnden hareket etmif ve rik ve bu mefkllre ujunında da ço 
~kalar, Anafartalar, Bahariye eaddele- genç yafta Jken hayatını fedaya. ~ır 
l'iııi takiben Cebeci Şehidli~ ... e lfdılmif Jw}ıraman TürkkU§U taıet>ele-
't k a- bulunan üeasif b\r kaza 
~ ahraman phidler orada def.'ledil· nnden befbıin dün pek m 

ll'li§lerdir. :aetıcesinde şehid olduklarım teessü~l~ 
\7 13~ta &§vekil İsmet İnönü. Bafvekil c.tuydum. Bu teessürün yegane t~llis! 
k ekili CeW Bayar Genel Kurmay :ea,. istikbali ,aren ve onun için hayatını her 
V artı Mareşal Fevd Çakmak. Daltıliye iltihbr etmele amade bulu:1an Türk 

ekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrii an I.lğinln ordu üzerinde bıraktığı gü

~~a, Cumhuriyet Halk Partist. AJıkara ae:1~ıer ve yüksek idealdir. ~t& zatı 
t
a ısi, hava müsteşarlığı olnıa1t üv>re ~ :~. 1 . Jmak üzere bütün bava Ü:Ye ve 
uıu _ .. . .. d ...... icü. ıtJl erı o . tl 

}{ •uUtecavız çelenk gon erıı. ...... ,. 
1 

bel rfyle Türk gençliğine tazıye c-
~hraınan ölülerin mezarlatı baş:nda ~ e. e gııanmla sunarım.• 
ca rk .Hava Kurumu Başkanı Fuad ~ul- nmı say 
c' ~ılli Mudafaa hava mfu;tcşarı, Mıbay 
l elaı, Türkkuşu namına iki ta!ebe tara· p o/isle: 
ın~~n nutuklar .söylenmiştir. 
'!'ürk Iiava Kurumu Başkanı Fuad Bul- Bir tayfa bojulda 

canın k nut u §Udur: dad•D IÇunçepaeye ptmekte o-

la Sayın hüzar, Kahraman tedatAr ııavacı- ~ "'aptanıD ldareslndeld 621 nu -r, ıaa ~.,m • _ _ 
~ _..da ıDOı6rit KJıkulesl onun -

çok ~k Ha va Kurumu bugün TiirltkUfunUll marah teD saıacı~ blk&D Necmeddln 
ttitçü Yınetıı fkl muallim pilotu ıte Oç para- den ıeçer esındeld 42 numaralı Şirketıruı.y-
<letin talebesini toprata Terdlll tçtn k ptan idar ~ Ada motörtl· 
11 1 bir act içindedir. Bir mıııetın ,..ama- rl1t yapan ile mek~ oıan ŞirkeU
ru ~n ftnçlltfnln kanatlanmaa prl Te za· nön çok yatıntnden pç 

r Olduğu blr devirde yaşıyoruz. bQl'IJ9 yapana motGn temAI etmek llere 
<>lınııa"acılık. artık tahramanııtm bal ftlfl tayfalardan Bi1Jllkad&d• oturan Fa • 
tlht tlftur. Kahramnlık Tllrt mJlletinln ta • tten eUle ıtmet lltemJt. bu .ıradı 
tltJert lheziyeUdlr. Türk ordusunun bava_ ,ı- ruto Tapu1'11 ta bederek denlf.e dilfmüt '8 
tern..ıanin bugüne kadar ne harikalar @'OS - müvazene.stn1 1 sed1 bulunama
l'o~ olduklannı hepimiz blllriz. Bin bir tJoltılmuttm'· ftrUllO'D11D ce 
ra ut içinde geçen ıstı.tıfıl aaftfl tah· ur Bldlll etratmda tahlrtta& ıapılmat-
~a':nlıtını hiç bir mlllet gıssterememtştlr. ınlf • 
\'• t, Yalnız ordu b&Tacılğınm bir ıntlletln tadtt· 
"'~~nı korumağa yetmedi~inl bilen biiyiık Bir kamyon diğer bir kamyona çarpb 
Ieteı k, Turk gençliğine mukaddes bir m~m urtnlD idare eWll 1824 numara -
1iy 11azıresı verdi. Türkkuşu turu}du. Dt şof6ı lf ~ lmdbat taratolu 
'l'e~ arasında bugiın toprağa bırattığımd JJ bJDYOD onat61 ctares1nd ~ tam 
1iye Q ile P'erıt Tardı. İki plln6r .,. ytrml 6Döncle f0f6r Jlalld ~~ yona 
errıetııe işe başladığımız günlerde muPlll.m çaiPID1f ve ııuara · 
ka Yfizbaşı Klmll1 şehit verdtt. Pakat .-:-••••llll·~-~~--11111\ le1:-': gençlik bu ö1ümdeı1 ür~edi. Hımı- ..,. 
gun ıııandı, Tttrtku.fu, bir Oll gSaf: Cfbıdell 

e bfiyümeğe gilrbüzlepeğe .,.,,ı.cu. 
ne ltaza~dan sonra ilk tşim hepı.ntılD ~etr-
lll ak oldu. içbn blr ba~ ~e. ı•- L-.::~-~=-:~"':":"'----ı 
Cl 101'd · Vak'a tar111ıncta babanızdan ook a- ç B K L B 8 
rın'::1ınatta çok haklı idim. sızt, hiç bir ye
!1leıı tnc~..yeijftlJ.Ple1'. iiMt)Jflze. Vt" 
ıu- bir :ıneınıe~t, ödevi idi. Herhangi birl
~k ıelecek kaza, ananızdan babaDlldan 
rın.S::&I rencide edeceli tilphemdL Oöale
llltJe bt lacatım azim ve ka}ıramanlılt J • 
~~ trıüteseıu olmak 1.st1yorwn. Ben stzl 
d~~e hazırlanırken bir arlladaflDIZ da ke 

tebeasiirnıe bana tunlan aöJ]edl: 

fed~n. bia vulfemJzln ne tadar büJÜ 
nun klrııkıar lstedttmı bilerek Ttlrttufd -
lattır~tları altında toplandık.~ 1 
eledir blta1>esl, Jı:afamısd& 
oıd-:__ YoıumU&Un ne kadar tetiD ve l8J1> 

.. 11J111 bl _, _...,. de 
\'anı ran unutmıyarak ,,_ı---
~ edeeetıı .• 

ta~Zlz lehiUerln dütt.ölil yerden bOfka ~ 
erıe11~ Ue havaıandmız ve atıadıJlIZ. ~. 
terııe 8 bundan daha parlat bir ıııllal iP'"' 

ınez. 

nııu~rltkuşunun yılmaz çocutıan, yantbafl
batın.~ura.n ordunun bava ~~ 
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uM P&STA 

..... ita lll•tea .....,..... 
KANZUK 

BOtnn cııumda elli senedir daınıa O.. 
ton ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
BOyOk bir bılgi ve uzun bir tecrtıbe 

mabsulo chırak vocuda getırllmlt 
)egAne sıbbf lremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
ŞObretıni ıos ve şarJatanlıkla delfl 

ııbht evsahru Londra, Parıs, Berlin, 
Nev - Y ork gtlzellik enstito.lerinden 
yblerce krem arasında blriDcilik mQ· 
katabnı kazanmıı olmakla lsbll et· 
mlştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMIN 

GUndnz için yağsız, gece 1 çfn Yatlı 
ve halis aeıbadem kremleri olarak 
dört nev'i vardır. 

KREM BALSAMIN 
Ötedenberi tanınmış lıuswd vazola

nnda satıldığı gibi son def4 111reti 
ıııah.susada l.Jbal ettlnflllmls p,et 
flk ve beraber tqunıya flılverifll lul-
81181 tipler denuallllda •a111 aatllnıü
tadır. 

Fiatça daha ehven olduğu kadar 
~ kullanış.la ve zari! olan : 

KREM BALSAMlti 
Tüpleri bOttın nevllerll• laDlllDUf 

ecza, ıtriyat ve tuhafiye matuala
nnda bulunur. 

tNGtuz KA.~ZVK ECZANESi 
BEYOÔW • IST ANBUL 

Filistin meselesinin 
içyüzü nedir? 

Son gilnlenle ln,Utere lmparatorluiu J latilwneti de takib edecek ~lr. ne. 
ınühim ıki karar verdi. Yafa ile Atabe'yl ft De bir ayda katedilen bir mesafeyi 
ve Yafa u .. Blldad'ı birer bi\,ak otomo- otomobille bir buçuk 8'lnde katetmek 
bil yolu I!• birbirlerine baiJamak. Bu imkanını wneek olan bu yol üzerinde 
suretle, blr haJli zamandan, hattl 1e11e- hem yolu, hem de boru hattını muhafa
Jerdenberl lnliltere imparatorlutunun za edecek tefkil't merbzleıl, n hazine
üzerinde uzun uzun dilfilndflltl. derin ve lui, IU kuyU:.n, artezfyenler ve benztn 
esaslı tetkikler Japmıf oldulu bir me- depolan vücuda ptirilecektir. Ayni te
sele, halledilmif, .lhmı pleıı kararlar afAt ve tepilAt Akabe yolu üzerinde de 
verilmiı bulunuyor. yapılacaktır. 

Senelerdenberi İngiltere imparatorlu- t--n 
A d''şf di1rm ete1e lflnden ..n..... 4üpterenin Arabiltana boylu boyuna 
6unu u ın m ' •- yerlepnnini temin edecek olan bu yol 
artan tehllk noktalan ile fW'•dan ve için 8-lO mflyon İngiliz lirası sarfedile-
bt radan tc-hdlde ujrayan imparatorluk Ct'ktir. Bfdltvette İn"'' b 
yollannı emniyet altma alacak bir l6rtl • _..tere u paranın 
tedbırlerin ittihazı işidir. Bu tedbirler a-~~ ötesi ve FiUatin hüklimeUen 
r:ısında fngfltere ile Hindistan ırasınd• cWı temin edilmesini istiyordu. 
muvasalayı emniyet altına almak. birin- Bilhuaa Irak tarafından iiddetle muha· 
cı derecede mühim olanı idi. Bir aralık, tefete uğrıyan bu fikirden bilAhare vaz. 
Hindistan yoJunun enmiyetıni, Atlantık- J?eçti. ve rnasarifin büyük bir kısmım 
ten, Ümit burnundan ve Hiııd denızin- kcndı deruhte etmeğe karar vcrdı. Yakın 
den geçen volda aramak fikri hlkim ol· 7amanda 1~ ba§lanacak ve sür'atle bitl· 
du Fakat,. İngiltere, Akdeniıden çekil- rilecektir. 

memeğe kl'rar verdi ve bu karan verin- * 
ee de, on senedenberi tetkıkte olan bir Filistin meselesinde tngilteren· d 

j · k •· b' k ın ne en pr~ eyı atı ır arara bağlamak lizım dolayı bu kadar ısrar ettıgini ve Y:ıhudi-

gelıyordu. lert neden dolayı Filisti den a•ıırmak is-

i 
~~tae, b .dbıayetttt~ Badğdadı yl afayat1 ba~; tediğini ıimdi daha güzel anlıyabiliriz. 

am- n > are ı; emiryo u e mı. Yahudiler t gilt d 
Yoksa otomobil yolile mi? Senelerce de- ' 0 ereye ayanmadıkça 
vam eden bir münakaşadan sonra. şimdi Yala civarına yerle~emezler. Onların o
fngiltere kararını vermlf ve bu adar raya yerleşmeleri de İngiltere için tlzem
aıühim bir tqebbüste ilk defa olarak, tffr. Onlar, Yafada, buyük bir impara
demiryolu mall6b olm'Uf bulunuyor: Ya torluk yolunun köprübnşı bekçilerı ola
fa. Bajdada demiryolu ile değil. ilzerin· raktır. Bunun için İngıltere §irndı Filis
de her an en b6yü1t kuvvetleri harekete tini kıskıvrak bağlamış ve en ııddetU 
geçirmek mümkün olan genif, •ilam tedbirleri almaya başlamış bulunuyor. 
bir otomobil yolu f1e bağlanacak... A!· Bir tarafta Musul petrolleri ve boru· 
manyanın yaptığı yollar gı'bt bir yol! Jarı, öte tarafta Kuveyt'in mükemmel li-* manı ve ye!lı keşfedilen geniş petr 1 ma· 

Fakat İngiltere, on sene evvelki pro- denleri, garbda Lut denizinden çıkan ve 
jesinl havata geçirmele karar verirken harb sanayii için buyük eh mmıyetı bu
buna bazı iliveler yapmayı da unutmadı. lunan potas istihsalatı ve bunun ıçın ya
Yafayı da ayni tarzda Akabe limanına pılan büyük tesisat varken, bu y.>llarla 
btlWnık imparatorlutun en mühim bir vkul-

Ba yollar tn,Dtereye muhtelif 1ebeb- ce11 meselesi halledılcekken İngıltere, 
Jerclen dOlayı JAzımcbr. Arabistanda İn· !>ugün Filistinde tesaduf ettiği müşkülatı 
gilterenfn kuvvetli olarak yerlcpnesf için ,venmen!n çaresini elbet bulacaktır. 
b!r kere ba yollar çok lhımdır. İkinci 
dereoede, bu JOllar, lngnterenm, gerek 
.Kızıl denizde, gerek Bura körf Pzinde ve 
Hind yollnrı tlzerlnde emniyet ni temln 
edecektir Üçüncü derecede, Siiveyş kn
Y\3lmın herhangi bir sebeble kapandığı 
ve yahut ta işe yaramaz bir hale geldiji 

--------------takdirde Yafa - Akabe yolu bu kanalın 
Tubila - ouetemldn 20 Birlncl 'l'efr1n g&düğü iş! bJraz güç te olsa, muvaffa
~ba ntıab•anm 11 el •Jfaamda neşre• 
clllen (İstanbul b1Dc1 ın&a memurlutundan> kiyetle gört'bilfr . 
•rleTbab w Hlndl Zaclıt Qan•nm Ul•maa da Akabenin öteden beri blltiln ıcmı 'De-
Jr lllam f ODcl maddulnde alacathlarm · d b" k b · h mmi toplana tarih1 olaD 11110 en PMartell ıt- mz e uyu ır e e yeti olmuştur. 
Dil oldutu yasılaeet ıten •hYen (2i/lOtm) tıt Tarih devrinin en elki umanlannda 
şek11Dd• dlzllmlattr. Tuhlbl b7fl7et oıanar. Ytmen hukumdarlın tarafından kuruI

mUf olan .,u küçük kaaaba, bu deniz üze
rinde mevcud olan en emin btr limandır. 
frtgiltere, Abdülhamid devrinde bir nra-

-------~----....;-1 lıt, Mısır hududu me1elesini çıkararak 
Yrnol. 81JUI. ~ _.,. Balk IUetlll hı.ıraya yerleşmek ı.temlştl O zaman 

Yerebatan, Ç'atalçe§llle sok.ık, 2S. muvaffak olamadı. Harbden ronra da 
t s T A N B U L tekrar buraya yerleşmek istedi; gene 

-------~------1 muvaffak olamadı. Fakat, bir müddet 
Gazetevlizdt çıbıı yım ve cCJ!lra, hıma muhalfet eden Hicu devleti 
ıesimlerin biltüı& haklan ıle ikiai ar~ hfr an'lafme 1a~ Aka· 
mahfu w pıeıemize aittir. beyi kendi htmayesı altında bulunan E-

Son Posta 

m!r Abdullah& \'efcUrınete m(&valfak oı.

A 80 NE FIA TLARI .iu. Şimdi JnglUerenfn buraya yerl8fl11N 
.,.~_,..~.,.-~-..ı .stedJğini görerek Hicaz hülriimdan 

t 8 3 1 projeye §i<Metle muhalefet edJ1orsa da 
Sene Ay Ay Ay f ngUtere, onun da kolayım bulacaktır. 
Kr. Kr. Kr. Kr. Son zamanlarda İbnusauud'un Şerfı öte-

1"-'° 700 400 160 st hududlarına ubr 1J1makta olduJu 
:.MO 1220 710 270 hAberlerı de bu lhtillf huebile mtydana 
2700 ı'°° 800 aoo çıkmıı olar. sözlerdendir. İngiltere artık 

-

Jeteı:'1al'llıı etrafına topJa•lf, onJaıa _. • _. --. ~ ':'c!:u JC.tS W.2' 
1or ~ ldsmeUn b6yttıfı11DO anlatı- ... .... 
bir· !lu bctm bir Türk anıeHtır. Batb bit ı~=~~·_:U~_..~:'·1;:-.-;;---1 Abone bedeli pepndir. Adrea 
"-tt~ anuına benzemez. Jl9plDlll:. r A B V t L ~ r delif~t 25 ... kuruftur. 

Mı11ra o kadar bel bafbyamıyacalını an· 
Jadığı ve lraJyanm kuvvetlendiiini gör
dülil için, Akabeye yerletmele karar 

Parfönılerin istihzar edildlli Fran • 
unın Midi bavalfıJni gezmf§ ısenl& 
tabiatın; çiçeklerin merkezinde yarat
Ulı bir nevi balmumunun cildi be • 
yazlatmak ve güzelle§tlrmek husu • 
lllJlda pyanı ha)'l't't hassalarını 
billninlz. 

cStr Alfptik• tabir edilen bu pya. 
ili hayret cevherin tasfiye edilmlf bil• 
Jlluının cild berinde aihir6miz bir 
tesırl vardır. 

~ dllerten bilyük 6li1DID '---~~:.::.1~,....;;;;-; .. ~.,,;;.; .. ,,--1 ~L . .--ı aıtnı De etmrım.• A·• .., ., Gelen 9lmllll •sn IMrilma. 
vermi§lir ve yerle,ecettlr. 

4 
Manada teeair ...... 1 pe. .,o.ti 11.c» llÔlllarJan naa'•li7d alınma. * 

lot vd.an. 11 (Buual> - Türtk1JIU!l1ID Ud pi- • 1 .... o. "' .., OJ Cevap ıçın mektuplara 10 kurufluk Bu yoll~nn ehemmıyetini artıran A-
lta e io ~tıailniln .Antarada ted 1* • JI,.. W.ıl Git JJ Ihı de tee ıa1a tarbaD lltmeleri barada blJik * • il .._ ı>J OJ JI Pul lliveai mdır. millerden biri Kuveyt'tir Kuveyt, 
'tu:::r ~. 811 arada AdaDAh !.: ~-~edol~!·~·~O.~P~•~-~hi"a__.,__ Hind yollan izerinde İngiltennin mü-
rıı.rııı ~un otla metılP arta~ -- ( ___ _:r~A~&::..:&~L~A;'"'8..-'&;~-ı puııa 1c1't1&ft: 741 ı.tanbul kemnıel bir hava istasyonu n harb u. 
ce.ur dan oot •TUen p11fbD, ıemlS Jlrekll. Allf 8abf T'llgrG/ : Son Posta mamdır. Son tetkikler, Kuveyt cJvann-
hhlr taıadUı 61Qlal &e11 iri ~· 1067 *" Te'9/on : 20203 da pek z nJ(ln petrol hazineleri bulun-

ta Cea:-::= ......... ne Ba- 1 ~:~=":·:lnMlt:.-:.;°"---~~~~~~~-~~~ .1.-------------· dutunu da gCSlterdili için Kuveyt'in kıy-taı_ ltllr\anın Bqlwu &arafmdaJl J11dlnm "- -- _ mf'ti büabütiln artmııtır. Yafayı Bağda-
;;:rarUe ~ teıcratı ~· • .. aarilk- aL.L-.r••• Genel Komutanlağı J~taobul da bajthyan yol, İngiltereyi Kuveyt'e da-
"-- haber.___, __ Ba -•Hn'_.. Gu JnUl•aı-- ha kuvvetlı olarak yer1 .... tirecek•'-. 
... na1c nnıa~-~~-- - Satmalma Komisyonundan _, ... ........ __ Bu yolun faydalarından birı de uzun 
)6 4lb ""ktba lıabul taraf1Ddall .,...U- _,. --•• ,...._ -ptınıacak olan 3 tane piston kolu ile 8 çift ırant çöllerden geçen petrel borulannı, ık de 

t ce a11bdaa _.__ -~ Ölldll'9 w dl - 1 il •7- ...,.... ~ .,- J ıh ı1a akt er ~ ~~ ttd • - /lO/fl'I puanat pi saat 10 da pazar 16• yap c ır. bırde bedevilerin yaptıkları taarruzlar· 
lb!tth. ~,JI lledell 111 :ura ft ilk teminatJ 4f liradır. dan korumaktır. Bunun içln, Yafa. Bal-

.,....... W ntaf kamllJmldadır alınabllfr dad yolu, petrQl akıtan boru Jaattuıuı 
........ Çw' ...... ,, .... 

t. ~ 23 (AA) - J)lnkil m_., 
))'az.e bzuı dolaylllle GeJWI Jtunna)' 
~ Marepl J'evzl Çakmak. Türk 

ı - ~)eBi p ve aatte Uk tqmmat makbuzlan ve kanuni vesika - a;eçtili yolu takil> rAtektir. 7ol, JM, 
S - -'"" lthaW GOmrilatındeld ....,,_ p!melerl. ('1223) ilin Hindlltan tayyare yolunun aeçtfli, 

ıara. Galata aa.a 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cıldln aert ve kınnıa 
dq tabakuuıı yumuşatarak parça 
parça doktürecek, sabahleyin inana • 
mıyacağınız taze ve beyaz bir clldla 

yeni &üzellltl ile karşılapcak ınız. 
Açık mesameler, siyah noktalar, kırım· 
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bl
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yflzOnU • 
zun aençllk aılzellfii ile fu1a te'u4 
teokfl etmemeai için boyµnc:la, cmu-
larda. kol ve ellerde dahi kullanma • 
1111 lhımclır. Kolay, pratik ve ayni 

•manda az maraflı olan bu c!k 
a.,tlk. 'blıtb ~eterle ecza dl • 
polai'ındı .. tıbr. 



12 Sayfa 

CiHAN 
Neden? Adet zamanlarınızda 

M • 
1 L 

sizleri bıkdırıcı bfr çok zahmetlerden kurtaracağı gibi sıhhatin 
neş'e ve zevkini tattıracak ve bir çok rahimden doğacak hastalıkların 

önünü alacaktır. Kadınlık alemini ihya eden bu sıhhi tuvalet bezleri 
büyük eczanelerde parfümöri ve tuhafiye mağazalarında, kadın berber
lerinde bulunur. 

Kutusu 65 kuruştur. 

kASADA 
SAKLADl~INIZ 

DAllA 
K.URU 
sı~ 

([ŞM[ 
\IAZiY ,TIND~OİQ 

ONU rAİZL~ 
OANk'AVA vr12iNJZ 

.. 
tJU')USI S'AATLA~IMIZI 

SOQUNuz 

---- -- -----------------
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları . 

Kıymeti Peyparası 

Lira K. Lira K. 

- 1 

401 68 30 15 Edirnekapı Karaba~ mahallesinde Sofalıçeşme sokağında es
ki - 47 yeni • 77 Numaralı iki oda bir mutfak ve bahçesi <r 
lan hane tamamı. 5 998. 

122 32 9 20 Çemberlitaş: Mollaf enari mahallesinde Vezirhan, alt utta 
21 - Numaralı oda arsası. 7834. 

Yukard~ yazılı emlak satılmak üzere 15 • gün müddetle açık arttırmaya çıka
rılmıştır. !halesi 5/11/937 • cuma günu saat 15 - te yapılacaktır. İsteklilerin 
Mahlülfıt kalemine gelmeleri. (7145) 
--~-~~~--~~-~~~~~--~--~-~-----

Son Posta Matbaası 

SON POSTA 

Gunde bir 
defa 

AS 
NTOS· 

diş macunu 
ile dişlerlnizl 

temizlerseniz, ömrünüz 
müddetince diş~eriniz 

sağlam ve inci gibi 
parlak ve beyaz 

kalır. 

Dişler iniz 

mez 
' 

diş 

•• •• çuru-

etleri-

niz kanamaz. 

TUp 7 ,5, dört mlsll 18,5 
en bUyUk 20 kuruftur. 

Her banyodan ıonra saçımz 

BU ŞEKLE GiRERSE 

BRiYANTiN PERTEV 
onlan dllzeltmeyi temin eder. 

Her teY• lı11110tWI. hiçbir .. Y biı1 
'"""'"" elMiycw. fakd ",_ 
bGtiift etraimMıclolıilw bu ~olı: lı610 

tobiolıınııdoıl dolayı~ uıa~. 

lıte burada 

VALIDOL lmdadılftııa Y•titirl 

Onu ıı;, kere teaObe ecfıniıı ondan aonro 
dünyayı ıı;, lı:cıt dalla gOıel g6recekı.lni~ 

VA LI D O l ı doınkı. tobleı ve 
hop holıncle lıef .uantde bulunıır. 

ilan Tarif em iz 
Birinci MJhil• 400 lraruı 
I kinci .ahil• 2so » 
Oçüncü MJhil• 200 » 
Dördiinci MJlaile 100 » 
iç sahifeler 60 >> 
Son sahile 40 >> 

Muayyen bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdarda ilin yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede. 
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilAnlar !çin ayrı bir tarife derpif 
edilmiştır. 

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

Operatör • Urol09 ·~ ı 
Dr. Mehmet Ali 1 

- idrar yollan ı Neft"iyat Müdürü~ Sel"m Ragıp Emeg biııclbk Kollektlf '"bll. ....,......... ... 
hastalıkları mntehassısı. KOprOba11 SA.ilin.al: s. Ragıp .ıM.ıç &abra _..911 

_ EuıiııOnll tuuı. T* '21.lllii ~ • A. ft1-em UŞAKLIGlL L~-----~~~,......_-JJ 

Nezle 
Bütün göğüs basta 'ı' 

lanna yol açabi 

Fak at bir tek 

GRIPiN 

Ba.ş, ış, a 

Birineiteşrin 

kat'i tekilde dindirir, nezleye, soğuk al~ğına, gripe 
ali hutahklara kartı bilhu.sa müessirdir. 

icabında gUnd• 3 k••• ahnablllr. 
isim ve mark•r• dikkat. Taklltlerlnden sakının 

istiyorsanız Daim 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudraıı 

VENÜS Allıiı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kirpik aGrmeei 
VENÜS Sürmesi 

VENÜS Briyantini 

VENÜS Eıanıı 

VENÜS Kolonyası 

Çam kokulu EREN ko 

yaıı kullanınız. 

VENÜS müstalızlll'atı um ye §Öhre6ni söz ve şarlatanhkl; 
malını bütün dünya,a be(end.irmek suretile isbat eden şayanı imı.. 
yegane markadır. 
Umumi deposu: Nureddin Evliyaza:ie ecza, alat ve ıtriyat deposu btan 

ÇABPINTI ve BAF AKA 
Bulaoh Ye bat d&uaeai, huçmlık Ye nqeaizlik ainir Ye y 

haı agnlanm K A R O O L tedari eder. 


