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Yeni Kabine Dün Kuruldu 

d mezarı çelengi getiren iki 
Er · ıer de otmasay ı, ı 
ırkaç Halkevi mensubil~ gcızetecı . et eden olmıyacaktı 

hademeden başka zı~a r . kteb talebesi iştırak etmiştir. 
Ziya Gökalp için Emin.?n~. H~~k:vı bıf~~ale birknç Halkcvi mensubile 

tarafından olümünün 13 unc.u donu~ ·a ılrıcak ihtifali tesbitc memur gaz~
Yılı rnünasc•betilc dün bir ihtı.fal tertıb ~ ~ler de gelmemiş olsaydı zavallı mu-
edi!rnişti. Zıya Gökalp ihtifalme ~~a- ecı IDevamı 2 nci sayfada) 
lescf ne bir Üni\ ersi le ve ne de dııter 

Namzedler arasıııda 

~--------------------------

' Büyük Millet Meclisinin 
toplantısı için hazırlık 

Atatürk' ün, sabırsızlıkla beklenen nutkunda, yeai 
kabinenin faaliyetine esas teşkil edecek yüksek ve 

kıymetli direktiflerine işaret edeceği anlaşılıyor 
• Ankara, 25 (Tele/onla) - Büyük Millet Mecliıi 1 ilıinciteırin 

pazarteıi günü ıaat 14 de toplanacaktır. Bu toplantıda riyaıet divan 
.Sefildikten ıonra Reisicumhur Atatürk, ıenelik nutkunu irad edecek
tir. Büyük bir ehemmiyet al/edilen ve ıabırsı:r.lıkla beklenen bu nut
kunda, aziz Şefin yeni kabinenin faaliyetine esas teşkil edecek olan 
yüksek rıc kıymetli direktiller:ne temaı edeceği, ve önümüz.deki ça
lııma yılında baıarılacak iılere i!aret edeceği anlaıılmaktadır. 

Ayni toplantıda lımet lnönü kabinesinin istilasına ve yeni kabine
nin teıkil tarzına da:r Cumhurreiıliği tezkeresi de okunacaktır. 

Meclis Parti grupu Perşembe günü toplamyor 
• Ankara, 25 (Telelonla) - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis gru

punun önümüzdeki perıembe giinü toplantıya davet edileceği haber 
verilmektedir. Bu toplantıda Celal Bayarın, habineıinin çalııma 
programı hakkında grup azalarına etraflı izahat vereceği anlaıılmak
tadır. Ayni toplantıda Meclis riyaıct divanı namzedleri de teıbit 
edilecektir. 

Yeni Kabine 2 i~inciteşrinde itimad reyi istiyecek 
e Ankara, 25 (Tele/onla) - Celal Bayar lrabineıi, galib bir ihti

male göre Büyük Millet Mecliıinin 2 ilıinciteırincle aktedeceği ikinci 
toplantmntla beyannameıini olınıyarak yüksek Mecliıten itimad isti· 
yecektir. 

\.. 
-~~.-~.~-~.~.~-..... ~------------------------------------------

Basın Kurumu haysiyet 
divanı içtimaa çağrıldı 

' 
" , 

)Iaysiyct d"ı•amnı r,eşıcıl caC? . .. ,,.-n.r: Ahmed Rcfık, Mtt1ıarrem "Feyzi, Asım 
Us, Ncs'ct I:lalil ve Bür1ıan Cahid 

Haber aldığımıza göre (Cumhuriyet) siyet divanına müracaat etmiştir, 
rcfıkimizlc Tan gazetesi başmuharrır- Basın Kurumu haysiyet divanı ağlebl 
lcri arasında devam eden münakaşa üze- ihtimal bugihı toplanarak vaziyeti tetkik 
rine, İstanbul Basın Kurumu reisi Bay c>decektir. Dıvan, Biırhan Cahid (Son. 
Tarık Us, yapılan neşriyatın kuruma auı Posta), Asım Us (Kurun), Muharrem 
iki mcslekd.ış arasında kalem münakaşa- Fcyzı Togay (Cumhuriyet), Refik Al\. 
sındnn başka bir şekil aldığını ileri sü- mcd (Kurun). ve Neş'et Halil (Ulus) lllll 
rerck bir tezkere ile Basın Kurumu hay- mürekkeptir. 

"Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 
Ermeni tımarhanesinde 
Benôi gönderen Ermeni doıtum, hastane doktoruna 
" tedenberi muvazenei akliyesiade bozulduk 

oldufunu hissetmekteyim! " diy~ yazmııb 
Rö1H1rl~ıJ'llP4ll: FanıiKiriiA 

Ermeni tımar1ıanesinin bahçesinde i1ci hasta kadınla karşı karşıya 

(Yazısı 7 inci sayfada 
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Her gün 
. . 

Küçük halkın himagesını 

Hatırımızdan 
Çıkarmamak lazımdır 

Yazan: Muhittin Btrıen -
IE5} ir memleketin bütün kuvvet 

o;;;;;;?) ve kudreti, bir milletin kütle 

h:ılindeki varlığının temeli küçük halk
br: En küçük bir tarla amelesinden en 
kiiçük bir san'at sahibine, en küçük bir 
devlet memurundan en küçük bir fabri
ka amelesiııe vanncıya kadar küçük halk. 
Hangi memlekette bunlar muayyen bir 
refah v:asatisinden uzaklaşmışsa o mem
lekette medeniyet geri kalmış ve hangi 
memlekette bunlar bu vasatiye yaklaş
mıssa orada medeniyet ileri gitmiş ve 

~ 

millet yükselmiştir. Bu vasatiye yaklaş-

Resimli Makale: X iftira namerdin kallandıfı siialıdu .. 1C 

mak ve uzaklaşmak nisbeti, ıayni zaman
da o mcmkketin içtimai ve siyasi slhhati 
bakıaıından da kuvvetli bir amildir. Mil
leti bir insana teşbih edersek onun eti, 
kanı, bayat kuvveti işte bu küçük halk 
kütlesidir. Bu kütle zayıfladıkça o bünye 
de :tcıyıf düşer ve türlü hastalıklara uğ-

İftira bir mürckkeb lekesine benzer. silmeye teşebbüs et
tiğiniz zaman ~trafına yayılır, rengi hafiflese de yerinde 
mutlaka bir iz kalır. 

Bir insanın kızdığı bir adama tokat wrması ütira etmesi· 
ne müreccahtır, birincisi yaralar, fakat tedavisi mümkün
dür, ikincisi öldürür. 

rar. 

* 
(,_s_o_z __ A_R_A_S_D_N_D_A __ ) 

Bunun için Türkiyenin de en ziyade 
ehemmiyetle dikkat edeceği şeylerden 

biri budur. Türk milletini vücuda geti
ren küçük halkı, umumi refah vasatisine 
kabil olduğu kadar yaklaştırmak, büyük 
bir inkılab yoluna girmiş ve bu yolda 
bugüne kadar birçok şeyler yaptıktan 

sonra, programına yapılacak daha pek 
çok şeyler kaydetmek mecburiyetini his
setmiş bulunan Türkiye için de çok el
zemdir. S1y:ısi ıstılahlara göre merkez 
kuvveti denilen kütleyi bu küçük halk 
kuvvetlendirir. Bu halk, merkeze ne ka
dar çok girerse ve yahut bir memleketin 
siyasi fikır taksimalında merkez sahası 
kendisine bu halktan ne kadar fazlasını 
kendisine çekebilirse, o memlekette de o 
kadar fazl~ siyasi huzur ve içtimai asayiş 
teessüs eder. Aksi hal, siyasi mücadeleyi 
ve içtimai huzursuzluğu mütemadiyen 
artıracak olan bir nmildir. 

Bütün bu sebeblerden dolayı isteriz ki 
Türkiyede küçük halk knbil olduğu ka
dar kuvvetli bir kütle halinde merkezi 
doldurmaya giden bir hareket içinde bu
Jıınsun. Bu. Türkiyede inkılabın selameti, 
medeniyet\n inkişafı ve ilerlemek hız

I:ınması gibi gayelerin tahakkuku için 
en başta gelen şarttır. 

* 

Gaz muharebeıl 
Karşısında çocuklar 

Gaz maskesi günün ihtiyacı halini al
dı. İleriyi d~c:ünenler her çareye baş vur
mayı ihmal etmiyorlar. Herhangi bir ha
va hücumu karşısında, ilerinin büyükleri 
olan bebekleri gaz tehlikesinden koru
mak için, bir Fransızın bulduğu gaz maır 
kesine bakınız. Adeta torba şeklinde sey-

Ben küçük halkın kuvvetlendirilmesi• yar bir beşiği andırmaktadır. 
bunun zayıf omuzlarının kaldıramıyacağı 
derecede yük altına konulmaması lehin-
de yazı yazmak için hiçbir vesileyi ka- Güze/ligi ölçen bir makine 
çırmıyorum. Bunun için okuyuculanm- yapıldı 
dnn sık sık teşekkür mektubları alınm. 
Bazan da bunlar kendi dcrdlerini bana 
anlatmıya çahşırlar. Derdi çok olan bir 
dünya içinde yaşadığımız için, maalesef, 
her gelen derdi burada teşrih etmeğc im
kan olmuyor. 

Fakat, son günlerde aldığım bazı mek
tublar var ki bunlarda iş kanunu tatbi
katından amelenin istifade edemediğin
dMl şikayet ediliyor. Meseıa, bir şeker 

fabrikasında çalışan bir amele, 60 kuruş 
yevmiye ile günde on saat çalıştırıldığın
dan şikiiyet ediyordu. Bazı hususi mües
seselerde amelenin, iş knnunu tatbikatın

dan istifade ettirilmemeleri için bazı nevi 
chilei -şer'iyye> lere de müracaat edildi
ğinden bahseyliyen mcktublar almış ol
duğum ıgibi bunlar hakkında hususi su· 

Böyle garib şey nerede yapılır? Ta
bii Amerikada ... Hollywood'da güze1 -
liği ölçen bir makine yapılmıştır. Bu 
fotograf makinesi gibidir. Burun, göz, 
kaş, çehre ve vücud ölçüsü üzerine ya 

pılmıştır. Yıldız olmak için Iazım olan 
ölçü muayyen olduğundan bu makine 
karşısında duran kadın eğer ölçüye mu 

vafık gelmezse makinede hiç bir ha -
reket görülmüyomıuş. Kadının figürü 
daha doğrusu makineye akseden gölge 

si muayyen ölçülerin üzerine gel:nce 
birdenbire makine hareket ediyor ve 
resmini çekiyormuş. 

Makinenin esası hakkında tam ma -
lumat olmamakla beraber makinenin 

rette, şurada burada, geçen hadiselerden güzel bularak fotograflarını çektiği ka 
d-e haberdar oluyorum. ı dınlar, hakikaten güzel sayılacak ne -

* viden imi~ler .. ................................................ -........ -... 
İş kanunu. bazı noksanlarına rağmen melidir. Bilhassa, herhangi bir §eker fab

'l'ürkiyc Cumhuriyetinin vücuda getir.. rikası gibi. kuvvetli bir himaye altında 
miş olduğu en güzel eserlerden biridir. ve d 0 vlet scrmayesile çalışan müessese
Başka memleketlerde senelerce süren si- lerin bu kanun tatbikatında, herkese mi
yasi ve içtimai mücadeleler neticesi ola- sal vermesi icab eder. Bunun için, eğer 
ık, hatta bir kısım yerlerde de büyük ht• amelenin dediği gibi hadiseler varsa, 

ilaIIer sayesinde işçilere verilen hak- bunları bizzat fabrikaların düzcltmcleri
iarı, Türkiye Cumhuriyeti, kendi kendi- ni istemek lazımdır. 
sine ve bir hamlede temin etti. Bu, Tür- Herhalde küçük halkı mutlaka himaye 

·-------------------------· HEHGüN BiR FIKHA 
Henüz okumadığınız 

şiirleri 
Genç lıir şair, yazdığı şiirleri tanın

mış milnckkidlerden birine okumU§. 
Şiirlerin okunması bittikten sonra 
münekkide sormuş: 

- Şiirlerimin hangilerini çok be
ğendiniz. 

Münekkid cepab vermi§: 
- lleniiz okumamı§ olduklarınızı! .. 

140,000 levayı 
Mukabil iki ay 
Susan geveze 

Sofyada bu yaz iki tüccar garib bir 
şekilde bahse tut~muşlardır: 

Sofyanın tanınmış tacirlerinden ve 
meşhur gevezelerden Todorof bir gün 
arkadaşı ile konuşurken söz gevezeli -
ğe intikal etmiş ve Todorof: 

- «Ben söz söylemeden bir ay du -
rabilirim• demiştir. 

Arkadaşı gülmüş, Todorof buna kız
mış: 

- Haydi bahse tutuşalım .. eğer ben 
bir ay konuşmadan durabilirsem rıe ve 
ı·irsin? 

- 100.000 Jeva ... 
Todorof 100.000 levayı duyunca 

cO bir ay değil, iki ay bile konuşma -
dan durabilirim• demiş, derken şaka 
ciddi olmuş, nihayet şu şekilde bir mu 
kavele hazırlanarak noterde tasdik e -
dilmiştir: 

Todorof ile arkadaşı 20,000 kilo -
metre gezecekler. Bu müddet zarfında 
Todorof konuşursa 100,000 levayı ö -
rieyecek, konuşmazsa Todorofa bu pa
rn verilecek. Yol masrafı da knybeden 
tarafa aid olacak.> 

Mukavele imza edilince Todorof 
dükkanına karısını oturtmuş, iki ar -
kadaş Sofyadan hareket etmişlerdir. 
Romanya, Macaristan, Avusturya, Ü7.e
rinden İtalyaya kadar giderek Yugos
lavyadan Sofyaya dönen iki arkadaş 
tam 19890 kilometre katetmişlerdir. 

Bu müddet zarfında Todorof b~r ke 
re bile ağzını açmamış, zarui şek!lde 
söz söylemek mecburiyetinde kalınca 
da yazı ile ifadei meram etmiştir. 

Aksi gibi gezdikleri yerlerde o ka
dar çok tanıdığa rastgclmişler ki Todo
rof bi11kaç defa söz söylemek üzere bu
lunmuş, fakat 100.000 levayı hat~rla -
) ınca susmuştur. 

Fakat Sofyaya geldikleri zaman To
dorofun arkadaşı, 100.000 levayı öde
miş ve yol masrafı olan 40.000 leva
yıda üzerine almıştlr. 

Amasyanın en 
Şişman adamı 

Yukarıdaki resimde görülen Bekir, A
masyanın en şişman adamıdır. Tam yüz 
yetmiş altı kilo ağırlığındadır. Bekirin 
iki kardeşi daha varclır. Bu üç kardeş iki
şer kilo fark ile birbirlerinden şişman
dırlar. 

Tuhaf bir sebep güzünden 
çok sevdigi karısından 

ayrılan adam 
Amerikada, karısını aşın derecede ~

ven bir adam, mahkemeye müracaat e
derek: 

c- Karımı çok seviyorum. Fakat talak 
talebinde bulunuyorum> demiş ve şu su
retle derdini anlatmıştır: 

,_ Karım dikiş dikmeğe özendi. Elek
trikli dikiş makinesi aldım. Nasıl dikile
ceğini öğrettim. Fakat iş tersine oldu. 
Dir de baktım ki, bütün elbiselerini ben 
dikiyorum. Derken, bir elektrik ocağı al
dım. Yemek pişirsin diye. Gene iş başa 

düştü. O oturdu. Yemekleri ben hazırla
mağa başladım. Buna artık dayanamıya
cnğım.> 

Neticede kansından boşandı. 

Bu asırda öpmek, umumi 
adaba· mugayir midir? 

İrlandada bir parkta delikanlının biri
ni öperken yakalanan İrlandalı bir genç 
kız, umumi adaba muhalif hareket etti
ğinden dolayı bir ay hapse mabkfun edil
miştir. 

Şimdi, bütün gazetelerde bu yolda leh 
:ve aleyhte mütalealar neşredilmekte 

20 nci asırda öpmek kadar tabü bir şey 
olur mu, olmaz mı? mevzuu etrafında 

münakaşalar yapılmaktadır. 

dar sevindiyse arkadaşı da o kadar mü 
teessir olmuştur. Biçare adam her ö
ıı üne gelene: 

kiyeye sınıf mücade}es"ni sokmamak ve etmeliyiz. Muhittin Birgen 

içtimai adaleti mümkün mertebe geniş ·~~=====:::::::========:;;;::;:;::::;;=;;;,:=~=====================::;~ hir ölçüde temin etmek için en mükem- r ' 
Bu suretle 140,000 levaya mal olan 

Avrupa seyahatinde Todorof ne ka -

- Geveze Todorofa 20.000 kilomet
relik yolda bir kere bile ağzını açtır
madım ya .. diye teselli bulmaktadır. 

mel bir yoldu. Gönül ister ki hükumetin ı• STER İNAN, 1 STER İNANMA! 
knnun ile açtığı bu yol, bizim bünyemiz-! 
de bir içtimai selamet ve inkişaf yolu 
olsun. 1 

1stanbulda çıkan bir gazete dün şu satırları yazıyordu: sının üzerine yaygı yapacağına, tencerenin içine atsın, kay
natsın, pişirsin ve .. kemali afiyetle yesin.> 

cGazeteyi öyle bir kiğıd üze:-ine basmalı ki, okuyucu, oku- Biz kendi gözüm:i:r.Je gördüğiimüz için bu satırların bir 
yup b!tirdikten sonra, çöp tenekesine atacağına veya masa- arkadaşta çıktığına inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER l NAN, 1 S T t: R 1 N A N ıvf A f 

Sözün Kısası 
----

Yazı Ço~ Olduğ11 /çin 

Bugün Konamadı 

---·-· ---··-··-···-··-··-······· 111111 

Zavallı 
Ziga Gökalp! 

(BCl§tarafı l inci sayfada) 

tefekkiri Eminönü Halkevinin çelengı· 
ni getiren iki hademeden başka ziyaret 
eden bulunmıyacaktı. Mezarın b~· 
da Halkevinden Bay Halid orada bu
lunanları bir dakika sükUta davet et· 
miş, bütün ihtifal de bu bir dakika sü
kuttan ibaret kalmış, bir dakika sonra 

ı herkes kabristandan çıkıp gitmiştir. 
Ziya Gökalp'de milliyetcilik fikri da

ha küçük yaşta başlamış ve henüz rüşdi
yede okurken şu şiiri yazıpıştı: 

Tarlada, tezgahta çalışan biziz; 
Bu devlet, bu millet, bu vatan biziz; 
Ey sultan, sen çekil, hiikiimdaT biziz! 

* Kükremis aslana zincir takılmaz; 
Vatanın bahtına kayıdsız bakılmaz; 
Bu saray yıkılır bu mülk ytkılmaz! 
Diyarıbekirde okumakta olduğu rüş-

djye mektebini teftişe gelen Sım pa~a 
ve Diyarıbekirde menfa olarak ikame
te memur Ramiz Molla teftiş esnasında 
~iya Gö"kalp'in ateş zekasını büyük 
takdirlerle karşılamışlar ve mekteb· 
den mezunen ayrılırken çalınan ~elfull 
havasını müteakib diğer talebeler (pa
dişahım çok yaşa) demek üzere iken 
Ziya Gökalp (millet çok yaşa) diye ba
ğırmış, hütasa çocuk denilecek bir yaş
ta hürriyet ve milliyet fikirlerile meş
bu bir hale gelmişti. Bundan sonradır 
ki sadece {padişahım çok yaşa) tabiri 
t kalkmış ve yerine (padişahım milletin· 
(Je çok yaşa) tabiri konulmakla kelime
'ler üzerinde kısmi bir hürriyetin ilk a
' dımı atılmıştır. 
\ Ziya Göka1pın en mühim devri 19 !.3 
den başlıyarak Maltaya ~ürgüne götu
rülmesine kadar devam eden en faal 
zamanile vefatı tarihi olan 25 birinci-
teşrine kad3rdır. J 

İdealist kelimesinin tam medluiünü 
taşıyan bu büyük mütefekkirin kısa bir 
zaman içinde unutulup gitmiş olması 
şayanı teessürdür. 

Zavall1 
Kim? 

(Ba§tarafı linci sayfada) 

kusursuz ve günahsız bir varlıktı. Bütün 
ümidi ond:ı idi. İstikbali yapacak olan 
gençlik, Ziya Gökalpa göre, Türklüğün 
sönmiyecek meş'alesi, istikbalin dünyayı 
canlandıracak güneşi idi. İşte o gen~li~, 
Ziyanın biitün ümidini bağladığı ünı· 
versite gençliği, bugün onun hatırası hU
zurunda Uıknyddır. Zavallı Ziya Gökalp! 

Zavallı olan Ziya Gökalp mıdır, yol<53 

bizler miyiz? Yoksa bizzat, onun aziz h~~ 
tırasını bu kadar çabuk unutan ve ölU· 
münün yıldönümünde mezarının bası~ı 
ziyaretçisi:ı: ve SC6siz bırakan gençlik rrıı- ' 
dir? Bunu bilmeyiz. Fakat şunu biliriz it~ 
Ziya Gökalp derecesinde bütün kalbi111 

ve bütün kafasını milletin saEdetine has· 
retmiş olan insanların akıbetleri bu k3 • 

efor unutulm:lk olursa ve bilhassa onu, 
en çok kendisi için yaşamış ve çalışmış 
olduğu mimevver gençlik unutmuş bu
lunursa, bundan çok fena neticeler çıkıır· 
mıya haklı oluruz. 

Evvelki gece de 57 şüpheli 
kadın yakalandı 

Taksim polis merkezi evvelki gece 
de Beyoğlunda tarama yapmış ve ya· 
kalaClığı 5 7 şüpheli kadını muayeneYe 
sevketıniştir. Bu kadınlardan 30 unun 
hastalıklı olduğu anlaşılınışbr. ··ıc 

Son zamanlarda bu hususta büyU . 
bir gayret gösteren Taksim merkezını 
tebrik ederiz. 

Ankaraya giden khJp 
murahhasları 

Birinci ligden ikinci lige indirilen ..An~~ 
- ıerı~ tlolu klübih Hisar İdmanyurdu klup l< 

nin reisleri vaziyetlerini müdafant etrııe 1 
maksadile Ankaraya gitmişlerdir. FUtbO 
Federasyonu verdiği kafan geri ainnY'; 
cağına göre birinci ligde bir ddisıJ.dı 

Bunun için, bu kanunun tatbikatı ile ' 
meşgul olan teşkilat, kanuna muhalif o
larak yapılacak hal'eketleri takibe bil
hassa ebt:mmiyet vermeli ve kimsenin 
hakkının zayi olmasına müsaade etme- L...----------------------------------------------rJ yapılması ihtimali yoktur. 
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Çin • Japon harbi ço~ 
kanlı bir safhaya gırdı 
100 Japon tayyaresi Şanghayın ileri hatlarını 

t . l ·ı· l bundan sonra kendibombordıman et '· ngı ız er 
/erine taarruz edecek her tayyareye ateş edecekler 

Küstah bir hırsızınl Romen 
yaptığı marifet yarın 

Şişlide soymak için girdiği 
evdeki kadınlarla boğuştu 

Say fa ~ 

Başvekili 
geliyor 

Dün Şışlide ortalığı velveleye vcıcn Cumhuriyet bayramında bulunmak: 
bir hırsızlık hadisesi olmuştur: tizcre memleketimize gelecek olan dost 

Romen Erkanı Harbiye 
Hey' et; de bugün geliyor 

Bir hırsız, saat 9.30 raddelerınde ve müttefik Romen başvekili M. Tata
Şışli Cwnhuriyet mahallesi, Tayyareci resco bugün Köstenccden hususi bir va
F'ehmi sokağında 30 numaralı evde o- purla hareket edecek ve yarın saat 14-16 
turan fnbrıkatör Nafiin evine kapısını arasında şehrimize varacaktır. 
açık bularak gırmiş ve merdivenleri Misafir başvekili hamil vapur Karade
çıkmağa başlamıştır. Bu sırada karşısı- niz boğazı medhalinde iki torpido muh
na çıkan hane sahibi Bayan Pembenin: ribimiz tardından karşılanacaktır. Bıı 

- Kimsin? Kimi arıyorsun? iki muhrib başvekilin bulunduğu vapu
Dcmesi üzerine hırsız kaçmağa rtav- ra Dolrnab:ıhçe önüne kadar refakat cdc

rnnmış, fakat Ba)an Pembe kendis ıni ceklerdir. Vapur Galata rıhtımına yanaş. 
salıvcrmiyerek boğuşmağa başlamıştır. ~ıktan sonra İstanbul Vali ve Belediye 
Bır taraftan da kiracısı Münevveri ım- Reisi Muhittin Üstündağ ile misafır baş-• J apon makamatı namına söz söylem.e- Çin menbaından öğrenildiğine göre b<'..Ş d d • t M .. ne ver de yctl<: ed 

Londra 25 (Hususi) - Çin - J apon nar- g-e sala·hı'y·"'ttar olan bı'r ~at, 1?e:elenın . t a a çagırmış ır. u v ~- vekilin mihmandarlığına tayin ilen ze-
. d f 1 rnk - ..: Japon tayyaresi, Sungkiang ıs asyonu rniş, hırsızı tutmak istemiştir. Fakat vat gemiye çıkarak kendisine beyanı binin başlangıcındanberi ilk e a 

0 
a Tokyoya bı'Jdı·n·lecegı~'n.i soylemıştır. ile civarındaki evleri bombardıman et- h ki p b · 

d Şangha · ırsız birer yumru a em cyı ve ge- hoşamedi edeceklerdir. 100 Japon tayyaresi bir ara a, .. . - nı·g·er taraftan, Şanghaydaki Japon mişlerdir. 200 ki<:i ölmüş, 400 kişı ya- dek" . f' S 
b sıd - ~ ne imdada yetişen ev ı mısn ır n- Bay ';I'ataresco Galata rıhtımında me. Yın şiınalirıdeki Çin hatlarını ugun · - makamları bu ha·dı'seden dolavı tees- ralanmıştır. k - f 

" bihayı yere serdikten sonra so nga ır- rasimle karşılanacaklar ve bir ihtıram 
dctle bombardıman etmiştir. sürlerinı izhar etmiş ve itham edilen Siingü süngüye harb lamıştır. \ kıt'ası tarafından sclllmlanacak, doğruca 

Mütemadiyen takviye kuvvetlc.ri al- tayyarecın· ı·n, mes'uliyetini tesbit etmek J 1 l\ k d h k 1 ı· ·a k b dd t 
d b mu Şanghay, 25 (A.A.) - apon ar, 1t.inever, soka ta a ırsızın ya ·a- Perapa as ote ıne gı ece ve ır mu e ınakta olan Çinliler, muanni ane ır - uzere dı·v ... nıharbc sevkedileceğini btl- d k k k ' d k Sa ı 

kavcınetle Japonlara karşı koymakt:ı- d ' . Jerdı: N
1 

anhs
1
iandg'a bir buçuk mil ka ar ya ·- sını bırakmamış \'e hırsız avgaya ·ım- istirahat c ece ·tir. at 16 d n sonra v ı i 

dırlar ırmış • • . k b aşmış ar ır. senm müdahale etmemesmden •stıfa- ziyaret edilecek, Cumhuriyet ubidesıne 
· . 'nf' 1 J apon makamları, hadıs~~e ur an Çang civarında iki taraf süngü sün- de ederek şiddetli bir yumrukla kadın- telenk konulacaktır. 

L İngılt~e 1 Dı~ bir fngiliz giden İngiliz neferinin bu~un yapılan güye gelmiştir. Japonlar şehre mermi cağızın dişlerini kırdıktan sonra elin- Bay Tataresco saat 18,45 de Perapalns 
ondra 2!i (Hususı) - un merasimine bir ınufreze asker • d k k k r· t cü 

aske · · · · ı ·· · ı 1. lenen Şanghay- cenaze . d b ve bomba yagdırmaktadırlar. . en urtulmuş ve açar en u un otelinden hareket edecek ve Deniz Yol-rının ° umı e ne ıce - ·· dermeg" i teklif etmışlersc e, u . ? T.ır t f b l k ı· b ahım ve bu sıra- ı ht d h • b" 1 li 
daki İngiliz mıntakasının Japon tayyare- gon ·r dded"ln'ıış' tı'r Brüksel kongresi geriye mı kalıyor . m us a a ve a ı cı r arı rı ımın an ususı ır vapur a ay-
ı · fk" rı u- tekh re 

1 
• • • da vetisen süvari polisler tarafından darpnşa rıhtımına çıkacak, merasimle erı tarafından bombardımanı, ~ ~astır Şimdiden sonra, İngiliz kıt'aları ken- Londra, 25 (Hususı) - Teşrınıevve- yak;lan~ışhr ve yapılan tahkikatta teşyi cdilerl!k hususi bir trenle Ankara· 

nıumiyede derin bir infial uyan ır : : .1 . hücum edecek olan tayyarele- lın 30 unda Brükselde toplanması. mu- kendisinin Naci isminde bır sabıkalı ol-
İngiliz amirali Little, J apon amırali dı ebr.ı;:~ereddüd ateş etmek emrini al- karrer olan Uzakşark konferansı bırkaç YR hareket edecektir. 

Hasegawa nezdinde protestoda bulun- re 
1 

ad gün tehir edilmistir. duğu anlaşılmıştır. B. Tataresco Ankaradn hükümct erk;,. 
muştur. İngiliz konsül generali de .~apo~ mışlarDı~~ er bir tayyare hücumu Bir rivayete gÖre bu teh irin sebebi J. (]; /u;a r J fa :11 ile ziyaretlerde ve Cumhuriyet bay· 
k hı d b mumasıl g f d aponya za ~ ı-:ımında bulunduktan sonra ao ilkteşrin onsu gennali nezdin e una Ş h y 25 (AA ) _ Yarı resmi bir Belçika kabinesinin isti ası ır. h 
bir protestoda bulunmuştur. ang a .:_.. ... ~.···---.--·••··-·-•••••·--.. ···--- Yeni devletler 11ruyor cumartesi akşamı Ankaradan hareket ve 

~A1 .... k._d····e··n···i··z·····h···a···v···a··-.... korsanları Belçı·kais~if:~·:esinin (B~tarafı 1 inci sayfada) 31 ilkteşrin pazar günü saat 14 de Hay-
ihara'nın planı mucibince şimali Çinin dafJ:'nşaya muvasalat edece~tır. Dost bas· 
beş vilayetini bir araya toplayıp bun- nkıl H.ayd_arpaşada me:asımle . karşıla-

} 
!ardan bir tampon devlet daha tcs;:s c- narak bır ~ırket vapuru ıl.e Dı:n~z Yol~ar~ 

k f 1. t t• er d'l . ld • h 'k' tampon dev rıhtımına cıkacak ve şehırdc bır gezıntı te rar aa iye e geç ı Eski Başvekil Van Zeeland ı:t~~;ap~~u~f~~u :;t~~~ a;ınmış bu~. yaptıktan sonra saat 16 da Galata rıhtı-
b d mından kalkacak hususi vapurla İstan· radyu i:e istifasının se e• lundUğUna göre J apon plfınının ~iffi l buldnn ayrılacak Ve merasımlc UğUf)P 

Meçhul 
IV1inork 

1 b. Fransız gemisini bahrdılar. tayyare er ır _ J 
. bombardıman ettıl~r. spanyada 

ac.asını 

140,000 gönüllü varmış 

· • · h · elde etmek istediği yeni gaye, hır ta-
bını .za ettı raftan cenuba doğru sarkarak Çin ile nacaktır. 

Brüksel, 25 (A.A.) - Havas ajansı bil- Rusya arasında muvasalayı temin eden Romen erkitnıharbiye heyeti 
diriyor: merkezi Çın demiryolunu kesmek. di- hugiin geliyor 

'
ran Zee'ıand kabinesi bu llkşam istıfa w t ftan <l" garba dog"ru ·ııerlivcrek 

ger ara 0 
• Ankarada toplanacak olan Balkan At.-

etmiştir. nüfuzunu Çin Türkistanına sokmak- tantı E>rkanıharbiye reislerinin içtımaın-
Van Zceland'ın nutku tır. da bulunm.ık üzere Romanya askeri hc-

b'. clP-ı miyi bombardıman etmiştir. 
Paris 25 <Hususi) - Meçhul 

11 
p t T yyare meydanı hasara uğramış, li-

n iz t.ayyarPsi tarafından Fasd~n ot' ad kı" g"mı· de tutuşmustur. İnsan za-
Brüksel 2S (A.A.) - Müstefı Başwkil Geren NÜn, şarki Türkistanda birkaç 

~ b yl?tı bugür: saat 14,30 da vapurla şchrı-
Van Zcelard radyo ile yaptığı beyanatta ~ehri elli tayyareden murekkcb bir mizc gelecP.k ve askeri merasimle karsı-

V b · inın boru- man a c; :ı 
endre gitmekte olan ır ~cm h' d viatı olmamakla beraber, maddi hnsar 

bardıman Pdildiğine dair, dun Kaser 1~ b-yüktür 
anlı İngiliz vapurunun telsizle her t~rav: ~arsclo~ tekrar bombardıman edildi 
Yaymış olduğu haber tahakkuk etm ış· 

0
_ Londra, 25 (Hususi) - Valansiyn-

bombardımıma maruz kalarak batm ş d n bildirildiğine göre Barselonu bu 

czcümle demiştir ki: Sovyet tayyare fılosunun bombardı- lnnacaktır. 
•- Kabine>, geniş bir milli hükumet o- man ettiği hakkındaki haberlerden 

Inrak teşektül etmişti. Fakat hiikumet is- bahsederken bunun şarki Türkistanda 
tinad edebile~eğini r.annettiği mııayyr n çıkmış olabilen bir isyan harcketı~i 
unsurların hucumuna uğramış ve a)nı bastırmak maksadından ilcrı gelmış 
zamanda memleket içinde bir iftira mü- bulunması ihtimalin i söylemiştik. Son
cadelesi aç,Jmıştır. Hüklımctin geçcnıer- radarı gelen habe rlerden anlaşılıyor ki 
de parliımentoda ~azandığı muvaffakiyc- şarki Türkistandakı kabile reislerinden 
te rağ~en mczunıyette bulunduğum sı- bir çoğu Sovyet nüfuzuna karşı isyan 
radn hucumlar tekrar başlamıştır. Niha- etmişlerdir. J aponlar bu Türk ve Müs
yet Milli Banka hadisesi ortaya ç ı kmış- liiman kabileler ile gizli münasebetlere 
lır.. girmışlcr \'C bu isyanı teşvik etmiş

Filistinde karış1l<lık 
hala sükun bulmadı 

1.'.ın geminin Fransız Uuedmellah vapuru :hah bombardıman eden beş tayyare-
o!duğu nnlrışılmıştır. . den ik isi düşürülmüştür. . . 

Gemidekiler iki Fransız harb gemisı D üsürülcn tayyarelerle beş kışıden 
tarafından kurtarılmıştır. .. . :bare; olan mürettebatın İtalyan oldu-r mutecavız • 
Fransız bahriye ~ezare. ı, ek üterC' ğu nnlaşılmıştır. .. .. .. ? 

t ayyarenin hüviyetin ı tesbıt etm İspanyada ne kadar gonullu va_r • . 
faaliyete geçmiştir. e San Sebestian, 25 ( A.A. ) - Dıarıo 

b. tayyar ' · t · 
Tekrar milliyeti meçhul ~r ·r-Frans Vasco gazetesi İspa~yol cumhur~.YC:. c~~ 

b ugün de Minork adasındakı Aı .
1 

,erinin elinde 140 bın yabancı g_onullu 
k ydam e a- .. ~ 
uınpanyasına aid tayyare me b ' gP- bulund ugunu yazıyor. 

danın limanında demirli bulunan ır .. .. .. .. .. -· ..---

""" ·-k "'{i Bulgar kadınları rey verme 
Vilayet konaklarında key haklarını aldılar 

inşaat yapılaınıyaca Sof. 25 (Hususi) _Yeni çıkan in-
Vilavct .> a, b t · 

Ankara ?5 (Telefonla) - t 1 tihabat kanununa göre 21 yaşı;ı, kı ı-
bütcelcri~de~ ayrılan tahsisatla yap ırı. - Bulgar kadınları da rey an: mı 
rnıs olan vali kayınakam ve nahiye mı u- ~~!anabilecekler, yalmz intıhab olu-

.. ~ • bınu ar- kl d durlC'rinin oturmalarına mahsus namıyaca ar ır. 
da, zaman zaman bazı tadil ve ila;ebl"rş -------- d .. d .. 

.1 · deki demır a Nurı· Paşa Bag"" dada on u Yaptırılmakta ve içerı erın .. tl · 
•şyadan bir kısmının istimal muddc C'rı Londra, 25 (Hususi) :-. Geçen sene 
hitam bulmadan değiştirilmekte, ve v:ı- Irak'daki kabıne tebeddulatın~an son-

it vakit mefruşat alınmakta olduğ~·ı:~~ ıa Mısıra iltica etm~~ olaBnag~~~~~aJ~~: 
laşılmıştır Dahiliye Vekaleti vda 1 

' kil Nuri paşa, bugun 
· · tıer e za-

l'erdiği yeni emirde bu vazıye müştür. • ..................... .. 
ruret rerçevesinin dışına çıkılmamasın1 ı ... :-··.-···Z····· .. ···t···h;İi~ae··~babı mucibesi-

~ ,. l" um o - mıştır. arure . t 
ehemmiyetle bildirmiş, katı uz , Vekalete bıldirilerek müsaade ıs.enf:'-

. ·r eler yapılma- .e 
ınadıkca inşaat, tadilat, 1 av tebliğ et- cektir. 
ınasını, mefruşat alınmamasını 

K udüs, 25 (A.A.) - Gece Hayfa ci
varında bazı müsndemeler \'ukua gel
miştir. Vak'a mahalline askeri takviye 
kıt'aları göndcrilmıştir. 

Van Zeeland, memleketin hüklımetıni:1 ]erdir. Japonlar bu mıntakaya doğru 
icraalı ve bu icraatı durduran entrika1:ır ilerlemekte devam ettikleri nisbette 
hakkındaki hükmünü emniyetle bekleei- Türkıstan içinde isyan hareketler i ar-
i;inı söylemiştir. tacaktır. 

Bir ev dahn dinamitle atıldı 

Nasra, 25 (A.A.) - Polis petrol bo
rulnrından birim tahrib cdenlerın ız,ni 
bulmuş ve bu ızin üstünde bulunan bır 
evi dinamitle berhava etmıştir. 

Hava şehidi İmad'ın 
A · ıesine t . z:yet 
Beyan edildi 
Adana. 25 (Hususi MuhabirimizdC'n) -

Bugiın vilayet adına emniyet direktörü, 
jandarma kumnndanı, tayynre müfettışı, 
Hava K urumu başkanı ve Türkkıışu üye
ıerinden biı zat, hava şehidi İmadın evi
·ıe giderek babnsı avukat Mc>s'ud Akhun
Ja annesin" ve kardeşlerine taziyette bıı
:unmuşlardır Mes'ud, gösterilen yi.ıksrk 
cuygu için hükumete, Hava Kurumuna, 
Turkkuşunn minnet ve şükranlarını b 1-
c'irmiş ve lise son sınıfında bulunan bü
yük oğlu Husyarı dn önümüzdeki yıl 
Turkkuşunr. kaydettireceğini söylemiştir. 

Japonyanın planı şarki Türkistnna 
kadar nüfuzunu sokmak, birer !>irer 
meydana çıkardığı tampon hükumet
lerden kendisine yardımcı ve müttc
fık tedarik etmektir. Uzakşark işleri
nin en can alacak noktası da buradadır. 

il Sabahtan Sabaha : 

Japonyanm bu siyaseti ilerledıkcc Sov
yctlerlc Japonya arasındaki menfönt 
çarpışmaları da artacak ve her dakika 
bu iki memleketin birbirilc kapışma
ları ih timallerjni doğuracaktır. 

Bir tamim 
Maarif Vekületınin lise ve orta mekteb talim heyetlerine yaptıgı y('nı ta

mim bu sütunda birkaç defa temas ettigim (sistem değiştirme) meselesini 
tnz('iemiş oldu. 
Lıse ve ortn mekteblerde talebe Üzerinde sıkı ve makul bir inzibat tesısi 

için bugünkü talim ve terbiye sisteminin değiştirilmesi icab ettiğinı ileri 
siırmüşttim. Bu tanılın, vekıiletin de yapılan tecrübelere göre ayni netıceyc 
vardığını anlatmış oluyor. 

Vekiılet talim hcyetlennin tnlebe üzerinde tam bir otorite tesis etmesıni 
ıstiyor. Fakat bunun için de muallimin talebeye karşı adiıbı· munşerct kai
delerine göre bır fıkir arkadaşı olması lı1zım ğcldiğini ileri sürüyor. 

Bana kalırsa bu ikincı nokta bizim mekt<!blerimizde vckUletin tasavvur et
tiği mrıksndı temin C'demiyeccktır. Bu tamamile Amerikan sistemidir. Mu
nllimm talebe ile tıdabı muaşeret kaidC'leri dahılinde fikir arkadaşı olabilmesi 
için kaı şısındnki talebenın tamamen iyi nıle muhitinde yetişmiş ve tıdab1 
munşcrct kaideleri içinde pişmiş olma. ı lazımdır. Ne yazık ki lise ve orta 
mekteb mualliminin karşısındaki bugünkü talebC' bu modemi seviyeye henüz 
crışc>memiş bir cemiyetin çocuklarıdırlar. 

Mualhm degılim, mekteblerle alfıknm yoktur. Fakat bugünkü orta mekteb 
ve lısc talebesinin harici hayatlarını gördügüm içm sö~luyorum, bu ncsıl 
çocuklarını vekfıletin tasavvur etti •ı ıst mde dahn sıkı bir çcmb ·r ıçinde •c
tistirnı('k ihtiyacı vardır. Bugünku orta m k• b ve lise talebesinin harıci hn
ynttakı vaziyetini bilc>nlcı de t kdır dC'rlC'r lcı bu neslı kurtar,1cnk ancak 
dısiphndır, ınzıbnttır. Bu lahsıl mtie <' C'l rındC' tam askeri bir ı;istem tatbık 
edılmış olsa t>~ıinim ki bu gençlik d h ınnzbut, dahn şuurlu ve hiç şüphe yok 
cemiy te daha faldnlı bir unsur olaıU'k yctışır. 

l3ürlıan Cahf d 



4 Sayt• 

Cumhuriyet Bayramı 
hazırlıkları hızlandı 

Yurdun her tarafında ve bütün Halkevlerinde Bayram 
µrogramları tesbit ve neşredildi 

Beyazıd meydanında tribün nazırıanırken 
lstanbuldaki orta dereceli okulların ı G_ece saat 20.30 da, Halkevi salo~unda: İs

Cumhuriyet bayramına iştirak şeklini tl~aı m.~rşı, Cumhuriyet marşı, Bıcan Bağ
tesbit etm k ·· d.. t 14 d İs- cıoglu, soz, temsil, komedi, halk şarkıları. sa-

e uzere un saa e at 22 de fener alayı, 30 uncu günü saat 14 
tanbul erkek lisesinde Maarif Müdürü de: Halkevl spor hareketleri, yarış, futbol 
Tevfiğin riyasetiı\de mekteblerin be- maçları. Gece saat. 20.30 da: İstikl§.1 marşı, 
den terbiyesi mua!limlerinin iştiraki ile Cumhuriyet marşı, söz, Saadet Ülçkün, tem
hir toplantı yapılmıştır. Bu hususta ha- sn, rondlar, ço~uk oyunları. . 
z!rlanmış olan programa göre perşem- -~ıktaş Halkevınde 

.. .. .. .. Cuma gunu akşamı bir konser ve Dr. Etem 
be gunu _saa~ onda butun okulların be- Akif Battalgll tararından cumhuriyet hak-
den terbıyesı muallimleri merasim ye- kında söylev verilecektir. Gösterit kolu ta
rine giderek yerlerini öğrenecekler, rafından Kahraman piyesi temsil edilecek
izciler prova yapacaklardır. Merasim tir: Cumartesi akş~m~ parasız bir balo tertlb 
esnasında sivil talebenin başında kas- edılmişUr. Pazar gunu akşamı dil, tarih, ede-

.. . . biyat komit~sl başkanı Muzaffer German ta-
ket, uzerınde koyu renk elbıse buluna- rafından cumhuriyetin yüksek başarıları 
caktır. Muallimler siyah elbise giye- hnkkında blr söylev verilecek. Evlmlz gösterlt 
ceklerdir. Sivil talebe kafilesinin ö- gıubu tarafından İstiklal piyesi temsil edl
nünde bir Türl< bayrağı bulunacak her lecektır. 
okul ayrı ayrı bayrak taşımıyac~ktır. Samsunda kö_ylüle~e __ da.~et yapıldı 
İzci bayrakları geçid resminde b" T .. rk Samsun CHususı) - Onumuzdeki Cumhu-

- ır u r1yet bayramında yapılacak şenliklerde bu-
bayragının arkasında toplanmış olarak lunmak üzere köylü şehre davet edllmlştlr. 
geçecektir. Okullar harf sırası ile yer Sureti mahsusada davet edllen köylülerden 
alacaklardır. 50 kJşt Ziraat Bankasının, 25 er kişi muh-

Bayram tatili telif mücsese ve tüccarların misafiri olacak-
C lardır. Bu tekllde davet edilen köylUnün sa-

umhuriyetin 14 Üncü yıldönümü yısı beş yüzü bulmaktadır. Bu karar Halkevi 
münasebetile 28 teşrinievvel perşembe köyciller komitesinin teşebbüsü ve Ticaret 
günü saat 1 3 den başlıyarak 30 tesri- Odasının yardımlle ittihaz olunmuştur. 
nievvel cumartesi günü akşamına ka- Aksarayda 
dar resmi daireler tatil edilecektir. Hu- Aksaray <Hususi) - Cumhuriyet bayra-
susi dairelerin 29 teşrinievvel "'uma mını kutlulama hazırlıkları devam etmek-

•• •• • \; 1 tedlr. Bayramın ilk akşamı, hükumet ımna-
gunu kapanmaları mecburıdir. Cum- ğında bir de balo verilecektir. 
huriyet bayramı günlerinde hatiblerin Bursada hazırlık 
söz söylemeleri için halk kürsüleri ku- Bursa <Hususi) _ cumhuriyet bayramı 1-
rulmuştur. Bu kürsülerin yerleri ile çln şehrimizde çok büyük progrnın hazırlan
hangi gün kimlerin söz söyliyecekleri mıştır. Halkevi tarafından da Yarım Turkler 
tcsbit cdilmişfr H lk k.. ..1 · kaza- piyesi oynanacaktır. Ve bu müsamerede reji-

] 
ı.:. ı · a ursu erı 

1 
sorluk vazifesini Turgud der'uhde edecektir. 

arın ve naıiivelerlc meşhur semLerin Ed" d h 1 k 
b.. .. k d ' d b 1 k d ıme e azır ı 

uyu mey an arın a u unma ta ır- Edirne (Hususi) - Vali Nly:ızl Mergenin 
Gcçid alayı riyasetinde toplanan Cumhuriyet Bayramı 

Geçid ala) ında yer a 1 anların mü- Kutlama Komisyonu çok zengin bir kutln
messilleri perşembe günü saat onda ~a programı hazırlamıştır. 
Bcyazıd kule i d binde bir sübayla te- I Merasim belediye karşı ındakt Cumhuriyet 

1 
• • '· l . .. nıeydan•nda yapılacak, ger,;ld re mine bur:ı.-

m a E' a c 1 ) crı o re e- d n b:ı ıan cnktır. Merasime tam saat ıo da 
c d r. c:: • 9 30 n .t"ba C'n a1 '1 b ı ıl cak ve t renden sonr' Trakya u-
B ") T e · d r • o- u 1 "l fe •ı 1 gener 1 Ku ım D rik, Ed.me 

r b u ırı ' 1 N va Mer n ve rb hudud le ııı-
e d nd ha ır bu u 

bu un n ha k ç J k h k b k 1 t . n mı u n c. ır. 

n b z mak ıc· Bu d n onra I ı 1 ı m r ı çalın c k ve 
d a ı ç krr. el b ı d1n C'umhurı et m r ı oylt>ne-
rı ahi bu ) 1- c • R r 1'ln A turk hey li onune ctll
Saa ı 5 de E- ıı c · ve çelenkler konulacak ır. 

Si li P-.lkevinin programı 

c- Çarşnmbnda 
k- Çarş mb !Hususi) - Bu yıl Cumhuı-lyet 

bayr mının g çcn yıllardan daha parlak me
rasimle kutlulanması için yapılan hazıılıklar 
hararetle devam etmektedir. 

Çankırı da 
Çankırı (Hususi) - Cumhuriyet bayramı 

h zırlıkları başlamıştır. Herkesin yeni bay-
rak kanununa gore bayrak hazırlaması icab 
ettiği tebliğ edlldiğinden hararetli bir bay
rak alış verişi başlamıştır. Cumhuriyet bay
rnmının ilk gecesi hukiımet konağında bir 
balo verllecektlr. 

Gençlik Bayramı hazırlığı 
Atatürkün Samsuna ayak bastığı gün o-

lan 19 mayışta yapılacak Gençlik Bayramı 

SON POST& 

Dolmabahçe kazasında 
Kaptan hatalı 
Görülüyor 

Yeniköy nahiye müdürünü dava ede 
dolandmcıllktan adliyeye verildi İki kişinin ölümile neticelenen Ordu 

vapuru kazası hakkındaki polis tahki
katı bitmiştir. Vapurun Dolmabahçeden Nahiye müdürünün rüşvet istediğjni iddia eden bu 
hareketinden sonra sevk ve idaresinde 
bazı hatalar görüldüğünden Yapurun bi- adam tamir için aldığı makineleri rehine koymuş 
rinci ve ikinci kaptanları Süleyman, Sabık Yeniköy nahiye müdürü Alaed- ne tamir ettikten sonra iade edeceği 
Remzi dün akşam geç vakit adliyeye ve- dine 25 lira rüşvet verdiğini ihbar eden, bildirmiştir. Aradan bir müddet gecti 
rilmişlerdir. Bunlar, bugün hakim huzu- Ahmed Nusret dolandırıcılık suçu ile dün ten sonra, radyo ve gramofonun geJm 
runa çıkarılarak sorguları yapılacaktır. adliyeye sevkedilmiştir. diğini gö~en sahibleri polise şıkayet et 
Tevkif veya tevkif edilmemelerine bu su- Ah mişlerdir. Davacılar bunları Ahmed Nus 

med Nusret hakkındaki iddia şu-
retle karar verilecektir. retin sattığını, suçlu ise rehin olarak ver 

Alakadarlar, vapur hareket ettikten dur: Emirgiında J an isminde birinin diğini söyfornektedirler. Müddeiumumlı
sonra Ortaköy istikametine yol alınması- radyosunu ve Aynur isminde bir başka- lik Ahmed Nusreti, 2 nci sorgu hakimli· 
nın ve bunu müteakiben de, şiddetli su- sının da gramofonunu almış ve sahibleri- ğine göndermiştir. 
Jar dolayısile, ~s~dar tarahnın tutul- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rnasının lazım geldiğini söylemektedirler. 
Halbuki yol alma bu suretle yapılmamış; 
vapur, biraz açıldıktan sonra Kızkulesi 
istikameti tutulmuş ve cereyanlara kap
tırılarak Hamidiyenin üzerine doğru dü
şülmüştür. 

Geminin süvarisi bu anda tehlikeyi 
görmüş, Hamidiyenin ucundan kurtul
mak için gene Hamidiye ile sancak san
cağa gclm,...k ve parçalanmaktan kurtul
mak maksadile son bir manevra yapmış; 
fakat muvaffak olamamıştır. 

Trakya nalbandları 
için Selimiyede bir 
Kurs açılıyor 
Trkya nalband ustaları kurusu 29 teş

rinievvelde Selimiyede açılacaktır. Zira
st Vekaleti tedris programını ve iştirak 

şartlarını hazırlamış, alakadarlara bildir
miştir. Kuıslar üçer ay devam edecektir. 
Umumi müfettişlik kaza ve köylerdeki 
bilgisiz na lbandları birer birer kurstan 
geçirecektir. Nalbandlar kurs müddet
ieri zarfında Selimiye kışlasında yata
caklar, yiyip içeceklerdir. Ayrıca bu müd
det zarfında ayda on beşer lira alacak
lardır. On beş liranın onu ailelerine, be
şi kendilerine verilecektir. Nalbandlar 
kursun hitamında kazanacakları ehliyet
namelerle icrayi san'at edeceklerdir. 

Askerlik işleri: 
Kısa hizmetliler çağrılıyor 

Eminönü yabancı askerlik şubesinden : 
ı - Yüksek ehliyetnameyl haiz yüksek o

kul mezunları ı lklnciteşrln 937 de yedek 
.ııübay okuluna sevkedlleceklerdlr. 

2 - Eminönü, Fatih ve Eyüb kazaları mın
takalarında ikamet eden t:/jra. şubelerine 
mensub şubemizde kayıtlı ve kayıtsız yüksek 
~hUyetnamelllerle bu mıntakalar haricinde 
Istanbulda bulunup da şubemizde kayıtlı 
bulunan yüksek okul mezunlarının sevkleri 
yapılmak ilzere nüfus cüzdanı, şahadetname; 
ehliyetname ve iki kıt'a vesika fotoğrafı ne 
27 .. ve 28 blrlnclteşrln 937 günlerinde şubeye 
muracaat etmeleri ilAn olunur. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlY ATROSU 

( AKSARA Y'd t) 

Bu gece saat ~0.30 da 

KAYNANA 
Vodvil 3 perde 

r 

ACENT A aranıyor 
Ankara Anonim Tlrll Sigorta 

Şirketinden : 
Şirketimiz, mevcut acentalık teşkilatına ilaveten, aşağıda 

yazılı şehir ve kasabalarda çalışmak üzere mezkur mahallerin 
tanılmış tacir ve firmalan arasında acenta aramaktadır. Bu işe 
istekli olanların şir~~tin İatanb~lda, Yenipostane karşısında, 
Erzurum hanında kaın muamelat merkezine - referanslarını da 
bildirmek suretile - tahriren müracaatleri : 
Afyon Çanakkale Gemlik Mardin 
Am•aya Çorlu GUmUtha11e M. Kemelpata 
Antalya Dlyarbeklr lnebolu 
Ayancık Dörtyol lzmlt Ordu 
Bafra Di.lzce Kars Rize 
Bartın Erzurum Keatamonu Sinop 

&ıv•• 
Tokat 

Bige Fatsa Kayaerl 
Bilecik Fethiye KUtehya 
Bolu Gazı Antep Malatya 
Ceyhen Gttllbolu Mar•• 

Urfa 
Zonguldak 

MEŞHUR BİR SİNEMA YILDIZI 
E msalsiz bir artist, yıldızlar yıldızı, Süper filmler mUmessilesi 

FLORELLE 
28 Birinci Teşrin Perşembe akşamından itibaren sehhar oyunu 

ve cazip repertuvarı ile 

28,29,30 ve 31 Birinci Teşrin 4 büyük 
Gala suvarelerinde 

ile 29,30 ve 31 Birinci Teşrin 3 büyük 
matinelerinde 

TEPEBAŞI GARD EN 'inde 
görecek ve candan alkışhyacaksınız. 

Perşembe akşamı galası için yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

BiR BALO HATIRASI 
BUtUn dünya Sinemalnn tarafından 
satın alınan yegtlne filmdir. 
Bu fevkaU\de şaheser pek yakında 

SAKARYA SINEMASINDA 

~ııııırııııllll~ 
11 1~ 1

\11 

1111. ,\ ııl 
SiZE 

... 
Şehir tiyatrosu 

Dıram kısmı Tepebnşı 

Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

ÖYLE GELI YORSA 
Yazan : Pirnndello 

3 perde 

ıoo bin kişi turafınd n alkışlmı-
Giriş 20-30 kuruş her tarafa tramvay 

~-imi> mıştır. "_lal __ ,, 
Operet kısmı Fransız ti) ntro undıı 

Bu akşam oyun yoktur 

YARIN AKŞAM ROMEO JULYETTEN, LA DAM O KA~ ELYADAN SONRA 

MEl!:=EK gözleri kamaştıracak, ruhları dolduracak 
sinemas ı nda NEFiS BiR AŞK, GÜZELLiK, iHTiŞAM ve MUSiKi ŞAHESERi 

LEYLAKLAR 
AÇARKEN 

cMARIE1'TA• ve cROSE MARIE• filmlerinin şöhretini gölgede bırakacak bir film. Baş r ollerde : 

JEANNETTE MAKDONALD • NELSON EDD·Y 
numaralı koltukların bugnnden aldırılması rica olunur. Tel. 40868 

ş· 1i Halk • len: Per.,embe günü saat 16 
da Hnlkcvimlzde bir danslı çay verilecektir. 
Cumn gunü saat 16 da Şeklp Memduh Be
bekli. İrfan Şekip Bebekli ve Adnan Hılml 
Bozcalı tarafından mllli bir konser veıile
cektlr. Gene cuma günu akşamı saat 21 de 
orkestra şefimiz Mühendlsoğlu idaresinde 
telli sazlarla ve Bedia tarafından da piyano 
De bir konser verllecek ve Kenan Sarıer de 
manzumeler okuyacaktır. Cumartesi günü 
akşamı saat 21 de Taksimde Dağcılık klu
bünde bir balo verllecektlr. Dn.vctlycler Şiş
li Halkevinde tevzi olu"lmaktadır. için şimdiden hazırlanılması için Dahlılye· ~--•••••••• C:1111111JBl'flT BA YUMI llBll'INI 

Şehremini Halkevinin Programı 
Perşembe günü Halkevl salonunda: Ala

turka konser, Hal'·evJ uyeleri tarafından. 

Cuma günb çevre ir'ndeki okulların nahi
ye müdüriye~l ominde toplanması, ve Lay
ram tebrik!, Istlklal marşı, Cumhuriyet mar
şı , söz. 

Halk Partisi ve Halkevl onünde: Halk kür
süsünde: Baha Gökoğhı. Nevzat Dllemre, Or
han Kutbay, sciz ve tebrik. Saat 15 de HaJ
tevi önunde:_ İstiklal mıırşı, Cumhuriyet 
ınarşı, Emin Ali, Hast'ne Ilgaz (söz>. te:nsıl: 
<Cumhuriyetten sonra>. komedi. halk sarkı-
1arı. 

ve Maarif Vekfıletlerlnden ayn ayrı tamim 
gelmiştir. Merasime mekteblerin iştirak prog
ramını tesblt etmek üzere beş lklnclteşrinde 
İstanbul erkek lisesinde maarif müdürü Tev
fiğin riyasetinde beden terbiyesi mualllınleri 

toplanacaktır. -------
Diş hekimlerinin fevkalade kongresi 
Dlş Ta bibleri Cemiyeti Genel Sekrete.rll

ğ ~ıden : 5 lk!nciteşrin 937 cuma günü saat 
17 ae fevkalade içtima yapılacağından umum 
fıza diş hekimi arkadaşların o gun Cağaloğ
lunda Etıbba Odasındaki cemiyet merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

c;r naan n::5\ K 29110/937 Cuma matinelerden itibaren U \\::JJ lf=1t. Sinemasında 

Film sanayiinin en muhteıem eseri, Senenin en muazzam filmi 

HACI MURAT 
Vıttan ve istiklal aşkının en bUyOk destanı Tolstoi'nin meşhur eserinden. 

Türkçe 
sözlü 

Baş rollerde : İVAN MUJIKIN - LIL DAGOVER - BETTY AMAN 
Bu bUyUk film , Tnrk I<,ilm studyosunda Türkçe olarak tertip edllmişUr. 



-
Yeni köy elemanları büyük 
'vazifelerinin başına gidiyorlar 

. !dirne (Hususi) - Yedi aydaıiberi Aardcı~açtaxı eğitmenler kursunda okuy:an Edirne ve Kırklareli vilAyetle
rınden .. 98 eğitmen yedi aylık ders müdcfetini muvaffakiyetle bitirmişlerdi. General Kazım Dirik eğitmenlere bir 
Ved~. soylevi vermiş, vazifelerinin ehe.rnıniyetinden, köylerde yapacakları hayırlı hizmetlerinden bahsetmiş ve 
Yenı ~azifelerinde muvaffakiyet dilemiştir. Resimde kursu bitiren eğitmenler General Kazım Dirik Kırklareli 
~ Edırne valileri ve ziraat müdüra ve muallimlerile bir arada görülmektedirler. ' 

Cumhuriyet vali si ile saltanat .Yakacak lruhranı 

valisi arasındaki fark. 

..... 1 

• 
Inebolu büyük bir sel 
İnebolu < H~hlikesi geçirdi 

si ) - Kazamızda 
üç gün devam eden 
şiddetli yağmurla ı 
sonunda bütün de • 
reler taşmış ve şeh· 
ri su basmıştır. He. 
tipbağı mahallesj 
ve aşağı çarşı bir 
gece su altında kal· 
mış ve mahalle hal· 
kı büyük bir korkıJ 
geçirmiştir. Çarşı 

ve mahallelerde bir Yağmurda Inebokı böyle oemuıııı 

çok yollar yağmurdan bozulmuştur., 2 - Cümürye köyünde M b • lı 
Ava la mahallesinde de iki ev kısmen • . . u 8SSll' 
yıkılmıştır. Çay kenarında bulunan oglu Tahır ve Salıhe ait iki ev çökmO., 
futbol sahası da tamamen h 1 •

1 

çay ve dere kenarlarındaki bütün de-arap o w. 

1 
. .. 

muştur .. ~elediye bozulan yolların der- gırmen erın yuzde (80) i harap olmuş. 
hal tamırıne başlamıştır. Yağmurun tur. 
civarda yaptığı zararlar şunlardır: Erkekarpa kÖ) ünde de iki ev tama
.. 1 :-- A.:iye köyünde bir değirmenin men iki ev ve üç değirmen de kı,;men 
uzerıne, usttarafmdaki arazi heyei.an ç"k ·· t·· İh · d k k 0 muş ur. tıyarlar kırk sene t:vvel 
e ere yı ılmış, içinde bulunan Azi~ 191 ı . 
adında altmışlık bir ihtiyarla köy ko- s:nesı h~zıranının 12 nci günii. Bir çok yer:erde odun ve 

kömür fiat:arı çok pahalı 
D . ~ksaray (Hususi) - Son hafta içe-
iyarıbekir valisinin yanına her vatandaş dilediği rısınde buraya pek çok yağmur yag -

rucusu Cemal ölmüslerdir Cemalin gene boyle yagmur yağdığı ve çarşıyı 
cesedi bir gün sonra d~ğirm~nin bir ki- su bastığını hatırladıklarını ve kırk 
lometre aşağısında dere kenarında bu- sene içinde bö) le şiddetli yağmur yağ-
lunmuştur. madığmı söylemektedırler. 

zaınan ve haber vermeg-.. e lüzum kalmadan girebiliyor mıştır. Kasabaya üç kilometre kariar 
mesafede ki Hasan dag· ına da ilk kar 

n· • · d ıyarıbekir (Hususi) - Burada her bile yanına sokulamazdık. Nakaratını üşmüştür. Köylü, kasabaya düşen yağ- Pertekte köylünün sıhhatine büyük 
alaka ve itina gösteriliyor 

~atandaş valinin yanına haber venne- dinliyor. Vali eshabımesalihden hiç bi- murdan pek memnundur. Tohum eki
en. ka_Pıyı vurup içeri girmek hakk:na rini başından savmıyor, hepsinin işi ile mi hararetle devam etmektedir. 

~~lıktı~. Valinin odası zev.tiseliınle alakadar oluyor, gireceği kalemi, uğrı- Yalnız, bu yağmur ve kar halkı bir 
oşenınış, tam bir iş odasL Ben valinin yacağı daireyi ve görmesi iCşp ed~ noktadan endişeye sevketmiştir: Odun 

Yanına girdiğim zaman Urfa valisi tte memuru da bizzat tarif ediyor. ve kömür dil§üncesi .•• 
orada idi. Fakat vali konuşmak için pek Vali henüz bir iki ay evvel saylav • Filhakika, son dört beş ayda odun ve Pertekten yazılıyor: Tuncelinde i · ı maktadır. Dün rakı içine konulan bir 
~2! Vakit buluyor, sellemehüsselam o- Iıktan istila etmiş bir doktordur. İki ay kömür fiiatla;ı pek yükselmiştir. Bir mar ve tecdit faaliyeti.pin geniş mik - kinini hariçten vücuda sürmekle teda· 
~sına giren esfabımesalihin işle~i _ zarfında da Diyarıbekirin bütün ihti- merkep yükü odun 70 kuruştur. Onu yasta ilerlediği son iki sene zarfında vi edilen sıtma bugün bol bol dağıtılan 

nı g8rüyor, laepsinden d&: yaçlarıru en hurda teferrüatma &dar da. bulabilmek pek müşküldür. bu mıntakada sağlık işlerine de büyük kinin ile esaslı bir tedavi altına alın .. 
- Allah senden razı olsun bayım, tesbit etmi§ bulunmaktadır. Bunlunla bir ehemmiyetle yer verildiği göz.e çar- mıştır. Göz kapaklarını bir takım ma-

~llah At~türkü başımızdan eksik etme- * En mühim me.selelerden biri de ya- pıyor. Tuncelinin Elizfze en yakın .bir dent ~arçalarla kazıyan göz hastaJa _ 
~~· Eskiıden bi2'lın valinin yüzünü Diyarıbekirde, ~ir yaı;ıdan . J:>üyülf; bir kacak meselesidır. Geçen seae 20-30 kazası olan Pertekte bu allkadan h•s - nnın ıse fenni ve temiz bir şekilde uöz. 

gornıemiz ne mümkündü Odacısının şehir kurulmasına çalışılıi'len öbür kııruş olan bir merkep yükü odun bu sesini bol bol almaktadır. Pertek Eli - !eri ilaçlanmaktadır. " M;---·---·--·-":--•w . , , yandan da şimdiye kadar bilhassa bu yil 100-IZO ~ş!U: ve pek kıt bu- zize 30 ltilometre mesafededlir. Yeşil Sıhh~t Vekaletinin Pertekte t>eş ya. 
I er/ç kom/SgOnU havaliye hiç girmemiş olan kültür ışı- l~aktadır. ~om~ ton~ da hernen bahçeleri, akar suları ile hakikaten bu taklı hır ~uayene evi vardır. Doktor 
.1.şe başladı ğll;)m her kc)Şeye ulaşabi:Iınesi için bil- 30 .!ıradan aşagı tedarik edılememek - mıntakanın en güzel ve şirin kasaba - A~a~ Gok"11 .ta~fından temizliğine 

tilii engeller y~kı1ı~o~. te<iır. sıdır. Yazık ki uzun seneler ihmal yü- ve. ıntızamına bü~ük bir titizlikle ~tina 
Saltanat devırlerınm acı bir sayfası . !zmltte zünden bir çok hastalıklar bu güzel ka- ~ıler~k ıdare edılen bu dispanseri kü· 

da Diyanbekir imiş. Köylerinde dola - tzı:nıt (Hususı) - Odun ve kömür sabada hükmünü delice icra etmı"ştır' çuk hır hastane olarak telakki etme~ 
· derdı hala devam etmekt d' · ·· k .. d.. B şan hır yabancı, bunu ne kadar da ya- .~ ır. Fukara- Bugün devletin sağlık teşkilatı trahom mum un ur. urada köylerden "e.eo 

kından hissediyor. Bugün mücehhez ya her. sene meccanen ~omür dağıtan ve sıtma gibi Tuncelinin ezeli d di h~stalar tedavi. görür le~. Hastalığı"> mıi
olarak yetiş~n ~esil. i~i? onun yüzler Hal~evıl~ bu s~ne ~ledıye, kızılay ve lan hastalıklara karşı büyük bire:Sv o- h.ı1? olan~~r vıla~e.~ h~tanesine gonde 
karası haletıruhıyesını ıyice incelemek h~ıyetlı zen~nlerın .. eı~.Ie vererek fa- açmış bulunuyor Alınan netic aşk rilır. Tabu bu kuçuk dıspanser her va· 

d 1 · "b 1 h kırlere daha zıyade kom ur da" t ı · e ~ t d k 'd" bence ers erın ve ı ret ev alarmın . . gı ı ması- yüz güldürücü b'r mahiyettedir p an aşa açı ve meccanı ır. Bu işler-
en kudretlisi. nı temın etme!erı pek şayanı arzudur. teğin genç ve muıktedir doktoru Ad C!r - den maada kasaba ve belediyesinin yıl. 

Saltanatın, yurdu sadece merkezde 8 111'18 bel~ ;:-un ve kömiire Göksel hummalı çalışması mesle~~ lık bütçesine Sıhhat Vekileti tarafın • 
gören, al~ayı v~ terakki hamlesini Bursa (Hususi) _~:u . .. gösterdiği hazakatle bütü~ kasabanı:

1 
dan. sıhhat ve hayır işleri .tahsisatı na-

sarayın go!gel~den dışarı çıkarma- meni kararile odun v el~dı!.e encu- hürmetini ve muhabbetini kazanmış mı ıle her yıl muayyen hır para hın
ğı akla getırmıyen nasıl menfaatperest k t K" .. be komure narh kıymetli bir şahsiyettir Geçenlerde makta ve bu para hastaların hastane. 
ve gamsız bir canavar olduğunu canlı k omnuş 1:f a_:ur undan böyle 3 Sıhhat Vekaletinden gel~n bir takdir ye sevklerine, icabında ilaç tedarikiue 
vesikalarla anlıyabilmek için prka uruşa, .. un 

3 
paı:a~a satı~aca_ktır. name doktoru tebrik edi rd - ~~rfolunmaktadır. 936 senesinde bu ~ 

doğru dalmalL Sanki buraları bir vatan Bu satış ıçın de yer ıttıhaz edılnuştır. .. yo u. ıçm Pertek belediye bütçesine konan 

k
.. . deg·ilmi.ı:: buralarda yaşıyanların (Tahtakale, Samanpazarı, Şehreküstü) Düne kad~~ Tuncelinde trahom ''e para 4S lira idi. 937 yılında b""t 
oşesı .,., J. bu mahallerde odun k'" ·· sıtma fazla ıdı Teda · · ihmal ed'l' k u çeye Ed· Jrb h"ktimetle bir alakaları yokmuş gibi ve omur da~nıa . · vısı ı ırse onulan mikdar 1005 e iblağ d"l · 

,...._ Aırnk e (Hususi) - Edimeden 1 a- hu "hrnal edı·lmiş belediyenin kontrolü altında buluna _ korkunç bırer Afet olan bu hastalıklar tir. Yalnız cıu rakam Tu 1. de 
1 mhhış ,· 

~""'' d · k M · hri mec- er ı;ey ı · · d. h"ktlm · . . .,. nce m e sı a rasın enı~e adar .. ~rıç ~e Cwnhuri et tam vaktinde yetişiyor. cak~ır. şım ı u. etımız~ gösterdiği ierin işlerine verilen ehermm etin derece. 
bük A ın teınizlenmesı ıçm Türk-Yunan B .. b kvalide hızlı bir kalkuıma Sıvas (Husust) - Halk odun ve kö- alAka ~etıcesinde gunden güne azal - sini çok iyi gösterir y 

UJnetleıi arasında bir anlaşma ya- ugun . u . . ardı Dün ka' mür tedariki için tehalük göstermek Q · 
:~~ğı ~alUnıdur. Bu anla~m:1 üz~r:e :k v~~~!ı : :: !ı:::t~ içl~ acıs~ yü~ te, bu yüzden de, yakacak fiatları ala= K ÇOK MEMLEKET HABERLERi ~=:-

eynın teşkil ettiği salihiyeth 0 - •. r gul ındaun kı k"ylü, artık malı- bildiğine yükselmektedir. Halk ve me- • 
ltıisyonla f l" . t• ku a t vranan o 1 b .. d k Bil'• ba--& .. _ ... e- -• 

r aa ıyete geçmış ır. bib. yurdunun efendisidir. Kan mur ar u yuz en ço sıkıntı çekmek- Bdre~d <i:ı:;;- lllUf ....,...._..! Kara ..... lld aa 

ta ~eriç nehrinin temizlenmesi ve su nın sa 1• •• tedirler > - Barada ilacı llmlD Karaman <Bupal> Ka 
Ştnal . . bent ve bıçağın yerinde artık tebessum ve . ata Tatlından 1ÜI binlerce •Jtln alada var mahallealnden ve o - ramanuı Cedlcı 

1 . arının önüne geçilmesi ıçın - t·rpan ~:.kim. yaşındayız. Ondan evvel bir ölü idik. dır. Bu &taçlardan tlbn mabnlitm pttr- den muhacir .... _ oazltı llM~~tebt talebesin-
er ınşası işi beş sene içinde tamamla- • ıUl Ak . . .. · . lerl De idare edllnı k tız A6UI 

0 wu-ımln merınııa 
llacak ve bö lelikle ek münbit Trak- Bir Türk köylüsile konuşt~·- .. saç- ~ızı .dunyay~ getıren cumhunyet ve birtao köy ve fehlre cam:r:!~":! l&btbt ya~mdaki .sundurmada pullukla o:vnarten 
:Va OV'a h Y 1 d P ed 'st!la - larının yetmiş seksen yılın yukünu ta- ınkılap oldu.... Bu camııerın tamıratı, bademe! ~tı - :';r!ııurr:ı~t>şt~~tlf. çocuk. be.YDI patıı:varaır 
sı d sı er Y1 evaın en su 1 şıyıp taşımadığını sorduğum vakit: Bu söz, ne kadar manalı ve nasıl da nın aylıklan hep bu &taçlardan alınacak se- · 
ko:~n kurtulm~ olacaktır. Resimde _ Hayır! .. diye haykırdı. On dört başlıbaşına bir tarihdi! ... - fi. V. Urlerle tarfılanacattır. Bu aıaeıara IÜllel * 
~on azalan görülmektedir. bakıldıtı için her yıl binlerce llralıt varidat il Attariye camı caddesinde bir ata blnerel 

8 Diyor ki • alınmaktadır. P'alı:at bu vatıttan geçinen Bl- '1 ren Yunus hayvanı zaptedememtş, Uc1 lı:1 -
p az• r 01• H•••n • ., • ga imam ve müeulnlerl her sanıan maq ·- ş ye çarpmıştır. Bunlardan Anamas lı:ö)'{\n-

r.:::::;;;::::::::::====:=:::;:::~~==~~=------ı lamadılı:lanndan f1Uyetçld1rler. den 70 yaşındaki ihtiyar ölmüştür. Yunuı 
ı r KendJne poU. ıüd ftl'en bir adam tyalı:alanarak hakkında tahkikata başlanmıı· 

- Eminönü meydanı ge~ 
l'ıiaJetilin· --Y ce, 

_orada bir tane de; 

ınabldla ohta ır. 
Dlyanbetlr (Busual> _ zaman zaman Samsan Ziraat •Miidürlüti 

kendJ.slne polla komiseri süaü vererek öteye Samsun <Hususi) Ziraat memurlan ara
berJ.ye musallat olan istanbulda Kumlı:apı- sında son yapılan tahvlller netıcesl otar-.ık 
nın Atık Mehmed mahallesinden Kenan bir Samsun ziraat müdürü Remzi Kaatamonura 
gece, fevkalıide sarhoş oldulu halde lı:ar~ko- tayin edilmiştir. Uzun müddettenberl vllA· 
la ve polislere hücum etmiş, yalı:alanaralı: ad- yetimiz ziraat müdürlülünde bulunan Rem· 
llyeye verilmiştir. Yapılan dul'Ufma sonun- zl birçok meşkllr t llyetleri arasında bir dı 
da üç ay hapse mahkQm ve derhal tevkif e- meyva fldanlıtı vücude retlrmlştir. 
dllmlştlr. Afttep eaddelerı lslib eaueee1ı: 

B1r &lllelenln k 1 ko Gaziantep (Bususlı Su tesisatı biter 
- havuz yapıJacakııu§ Ha- Hasan Bey - Havuz değil, Bursa <Huausi> _ Re;:.n :ı':ııanea1n bitmez 1111: ıı olarak Suburcu caddesinin mil-

un Bey.. fıskiye olacak; benim bildi- Tahirln lşlettıtı çeltik fabritumda çalıfa4: ::mel b~ tetllde döşenme ameliyesine 
tün bu meydan yajmurlarda Kanber lsmlndelı:I mattntat; malı:lnedelı:I. 4.. bir ;:;:a 

80 
ır. ':diye kadar caddelerden 

zaten havuzdur. rızayı tamir ederten &Dl olarak matine ... ._ rar bozulaca:°! ••. aıyoknu yapılırken tek -
tnJfo savanı adamın I01 tol ...... •--·.,..- ""Je par e veya asfalt dö • - _....,~. fenmemifU. 



6 · Sayfa 

• .. * 
Bu mu.zu böcekle mücadele ederlıen bilhaHa Bam6alu açlılıtan '.~'· 
malı, uhirle)'ip ölJirmelı, yamurtolatını yolı ctmelı, laırdlarını lıor

letmelı veya yakmalı l&z.ımdır 

!lir yu'laf tarlasında bQ§aklar 
ueçenki yazımda Orta Anadolu tanm- nun için bambullu tarlalara bir kaç sene 

rnanlarının Ankarada yaptlklan toplantı bir şey ekmemeli, mutlaka bir şey ekil -
mün&sebe!ilt' ortaya dökülen bazı önem- mek lazımsa Neciliye ve Sayvaniyeden 
fi noktalara temas etmiş ve bunlardan gayrisini ekmelidir. Yıllarca yiyecekten 
biri olarnk ta Bambul böcüsünden bah- mahrum kalınca tükenmeseler bile zarar 
selıniştim. Onun zararını, ya§a~ını, u- vermiyecek kadar azalırlar. Ama yuka
zun boylu anlattıktan sonra hakkından rıda söylediğimiz gibi, yalnız ekmemek 
nasıl gelinebileceğini anlatmayı bu se- Plvermez. Yabani olarak biten neciliye ve 
f Pre bırakmıştım. !"ayvan iyeleri de yok etmek lazımdır. 

Köylüle!"in bambuldan iki senede bir Bu çeşid otlar fazlaca ise, Üzerlerine 
şikayet etmeleri o son okuduğunuz yaşa- % 10 zaçyağlı su serpmek, yahut ta ha -
yış şeklinden ileri geliyor. Ömrünün bir vagazı fabrikalarında çıkan ham nişadı
buçuk senesinden fazlasını toprak altm- rın % 10 bir emiğini serpmek faydalı -
da geçiren bambul, her iki yerde de çok Jır. Bu ilaçlı sular otlan yakar kurutur. 
zararlıdır. Bambul Neciliye ve Sayvaniye Yo0lmak, yakmak, biçmek te hep birer ça
fasilesinden ekilen veya kendi biten ne redir ama, yabani otların hakkından ge -
kadar neb:ıt varsa, hepsinin düşmanıclır. lecek en iyi çarenin çapa olduğunu el -
Neclliyeden buğday, arpa, yulaf, çavdar, bet bilirsiniz. Bambullu tarlaya çapalanır 
darı gibi ektiklerimize, ayrık, kanyaş, de- bir nebat eker de böylelikle otlan temiz
Jice, kamış, tilkikuyruğu gibi yabani bi- lemiye uğraŞJrsanız daha kestirme yolu 
ten nebatlara - Sayvaniyeden kerevız, tutmuş olursunuz. 
maydanoz, anason, havuç, tereotu gıbi 3 - Bambulları zehirleyip öldürmeli: 
cktiklerimize, devcdikeni, baldıran, ya- Mayıs - haziran aylarında üşüştükleri ne
raotu, melikotu gibi kendi biten yabani hatların üzerine zehirli sular serperek te 
otlara saldırır ve bunların hem köklen- mücadele edilmektedir. Sodalı veya ar
Je, hem çiçek ve başaklarile geçinir. Tar- senikli kurşun ile hazırlanacak % 10 bir 
lalarımızda binlerce çeşidi bulunan bu ~ik otlan ve otlan yiyecek böcüleri öl
iki fasile nebatları, bizim hiç bir şey ek- dürmeğe kafidir. Zehirleme, yabani ot -
mediğimiz zamanlarda bile onlan bol bol fara kolayhkla kabili tatbik ise de ekin
besle<liğinden bambulu körlemek bir hay- Jcre yapılması biraz zahmetli ve masraf
li güçleşmektedir. Bununla beraber ye - hdır. Pek Reniş alanlar da devlet yardı -
rinc göre aşağıdaki tedbirleri el bir1iği1e mma muhtaçtır. 
yaparak hakkından gelinir: 4 - Bambullarm yumurblarını yok 

1 - Bambullan elle toplamalı: Köyün Ptıneli: Ve böylece soyunun üremesine 
çoluğu, çocuğu hep birden bu işe girişir- balta vurmalıdır. Bambullarm çütleştik
se belli sahü.larda bir hayli azaltılır. Hu- !en sonra :rıe gibi yerlere yumurtaladık
susi bir kanunumuzla bu iş mecburi de lıırını geçenki yazıda okumuştunuz. Böy
tutulabilir. İcabında civar köylerin halkı le yumuşakça ve neciliye veya .sayvaniye 
da mücadeleye iştirak ettirilir. Macari.s - nebatlarının bulunduğu yerleri eşeleyip 
t;ında, Budap~tede bulunan bir firma, bambulun ölüsünü ve yumurtalarını a -
yapmakta olduğu hususi bir i'ılctle bam- ramalı, bulı.ınca işaretlemelidir. Sonra bu 
hulfann daha kolay toplaıımasını da yerJeri icabına göre ya sabanla, ya çapa 
r.ıümkün kılmıştır. İstenirse oradan bir ve belle kazıyıp aktarmalıdır? Ama bu 
örnek getirtilir ve memleketimiz usta - işde de birlik olmayı unutmamalıdır. Yu
Janna eşleri yaptırılarak istifade oluna - murtalar açığa çıkınca havanın türliı te
bilir. I sirile kamilen mahvolurlar. Bunları kurt-

2 - BambuUarı açlıktan kırmalı: Bu- ~ar, kuşlar aa toplıyarak tarımmana yar -

~~=:==-============-

tÖNÜLİSLERİ 
Üç şekle 
Bürünen 
Vakitsiz aşk_ 
Zeyrekten postaya atılmış bir rnek· 

tup aldım, imza yerinde .i. Ü.> harfleri 
var: 

- Ben 23 yaşında ve doktor mektebi 
talebesindenim, cümlesi ile başlıyor. 

Doktor mektebi .. sözü kulağımı tır
maladı. Müntesibleri arasında cTıb Fa
kültesi> veya kısaca cTıbbiye> denilir. 
Fakat üzerinde fazla Junnıyalım. 

Mektubun muhteviyatına gelince: 
- cOkuyucum 8,5 yı4lanberi bir 

g nç kızln sevişmekt.cdir, aralannda 
ta lisenin orta sınıflanndanberi de -
vam edegt-len temiz bir aşk var. Yal
nız delikanlı henüz tahsilini bitireme
miş, para kazanacak vaziyette değil, kı
zın ise her gün bir talibi çıkabilir. 

Okuyucum: 
- Ne yapmah),m? diyor. 

* Zamanından evvel başlıyan varlık -
sız aşk mutlaka üç şekilden birine bü
rünür. Ya platonik olarak kalır, z.a -
manla unutulur, ya yolunu şıışırarak 
nıasumiyetini kaybeder, kızın fahişe 

olmasına sebebiyet verir, yahut ta bir 
evlenme ile biter, bu takdirde de sefa
let kaynağıdır. 

* Bana sorarlarsa elbette birinci şekli 
tercih ederim: Vakıa bir netkeye bağ
lanmamı_ştır, vakıa bugün için unutul
muştur. Fakat istikbalde, hele ihtiyar
lık günlerinde bir hatıra olarak canla
nacak, tatlı bir hasretin zevkini vere
cektir. Okuyucuma şaşırmamasını ve 
şaşırtmamnsmı tavsiye ederim. 

TEYZE 

BON · Jıi05TA 

HADiSELER 
KARŞISINDA 

Günün bilmecesi 
Asmalı evin kiracısı Aliye hanım, mü

meyyizin gelini Necmiye hanımla kav
gaya tutuştular. Aliye hanım söyledi, 
Necmiye hanını söyledi.. Aliye hanım 
sövlemediğini bırakmadı, Necmiye hanım 
söylemediğini bırakmadı. Aliye hanım, 
Necmiye hanımın kirli çamaşınnı yahut 
kirli zannettiği çamaşırını ele geçirmişti. 
Evinin önüne çıktı, yoldan geçenlere ba-
ğırdı: 

- Durun, durun_ 
Durdular: 
- Ne var, ne oluyor? 
Kirli çamaşırı gösterdi: 
- Bakın, dedi, Necmiye hanımın kirli 

çamaşırını gördünüz mü? 
Necmiye hanım da Aliye hanımın 1tlrli, 

yahut kirli zannettiği çamaşırını eline 
geçirmişti. O da evinin önüne çıktL O da 
yoldan geçenlere bağırdı : 

- Durun, durun .. 
Durdular: 
- Ne var, ne oluyor~ 
Kirli çamaşırı gösterdi: 
- Bakın, ben de size Aliye hanımın 

kirli çamaşırını gösteriyorum .. Gördünüz 
•• ? mu. 
Aliye hanımla Necmiye hanımın kom

şuları Zehra hanım bu hali gördü. Hid
detlendi: 

- Ne ayıb şey! 
Dedi. Aliye hanımın kirli çamaşırını, 

~ecmiye hanımın elinden, Necmiye ha
nımın kirli çamaşırını Aliye hanımın e
linden kaptı. Yolun ortasına çıktı; gelip 
g~çenlere bağırdı, uzaklard:ıkileri ça
ğırdı: 

- Buraya gelin durun! 
Durdular .. 
- Ne var, ne oluyor? 
- Daha ne olacak, şu Aliye hanımın 

kirli çamaşırı, şu da Necmiye hanımın 
kirli çamaşırı. Aliye hanım, Necmiye ha
nımın kirli çamaşırını, Necmiye hanım 
da Aliye hanımın kirli çamaşırını herke
se gösteriyor. Ayıb değil mi? 

Bu İstanbulda günün bilmecesidir. A
yıbı yapan üçünden hangisi? Bilin baka-
lım! lsmct Hul11si 
W• S99Wssss._ ..... ____ ... _.. .. wwe .. ..._ .... 

dım ederler. Erken anız bozmanın tarla-
\~a, sınır, kenar diye çiğ yer bırakmama
nın burada ehemmiyeti büyüktür. 

5 - Bambulların kurtlarını körlemelı: 

Ömrünün hir buçuk senesinden fazlasını 
toprak altında geçiren baınbullarla bu -
rada savaşmak tesirli bir usuldür. Bu -
nun için kurtların toprak yüzüne yak -
]aştıkları ilkbahar aylarında, toprağı sür
mek ve kurtları havanın soğuğuna, sıca
i;-ına yaymak yaman bir kırını olur. Fa -
kat bu dah~ ziyade ekilmiyerck dinlen -
dirmiye bırakıl.mı~ tarlalarda kolaydır. 
Tarlaları baharda sürmekle nadaslı bır 
dinlenme temin edilmiş olur ki bunun 
iaymeti de ayrıca kayde değer. 

6 - Bambul kurtlarını yakmalı: Bam
bulları bir de yakıcı maddelerle toprak 
içinde öldüriirler ki bunun için kullanı
lan maddelerin başında kibritiyeti amon
vak denilen ve ileri memleketlerde top -
;ağa gübre olarak verilen madde gelir. 
Dekar başına 75 kilosu sonbaharda tar -
laya serpilip üzeri sürülürse sonradan ya
ğnn yağmurların tesirile eriyip hem top
raktaki kurtları öldürür, hem de arkadan 
ekilecek ekinleri besler. Orta Anadolu -
nun bilhassa azotça fakirliği sabit oldu
ğundan bu usul iki bakımdan kazançlıdır. 

7 - Bambul kurtlarını boğmalı: Bam
htıl kurtlarını toprağa (sülfür dö kar -
bon) denilen kokulu bir suyu şırınga et
mekle de öldürmek mümkün ve kat'i te
sirlidir. Bunun yerine formalin de kul -
]anılabilir. Fakat hususi bir şırınga ile 
adım adım yapılan bu iş hem pahalı, hem 
de tehlikelidir, patlar. 

6 - Bambul kurtlarını hastalandırmalı: 
Bazı memleketlerde Bambul kurtları 

üzerinde yaşıyorak çürüten bir küf - man
tardan çok istifade edilmektedir. (Botri
tis Tiella) ::dındaki bu mantu yetiştiril
d\ği lfıboratuarlardan getirtilerek Bam
bullu tarlalara tarifnamesi vcçhile knrış
tırılırsa orada yaşıyan kurtlar çürüyüp 
mahvolurlar. 

9 - Bi.itiiP bu tedbirlerin üstünde işe 
ysnyan b:r çare de erken yt-tişen to -
humluklar C'kmektir. Bambullar toprak
t;ın çıkıp b:ışaklara saldınncıya kadar si
zin ekinlerinizin başakları kemale ernı.~ 
olul'sa zarardan tamamile kurtulur. Islah 
sayesinde erken ekilmiye gelen ve çok 
erken biçilen tohumluklar elde edilmış
tir. Mesela Bintane buğdayı bizde 125-
135 günde yetişmektedir. Tarımman 

1 Kadın gözile Avrup~] 
Moda nasıl yaratılır? 

Paris sergisinin moda pavyonu müdiresi "Fraasa 
çok şeyler kaybetti, fakat hamdo~sun moda . 

bayraktarlığını henüz muhafaza edıyoruz 1,. dıyor 
Yazan: Maıuu.z Ta.Min BerlıanJ 

-18 
Paris se!'gısmın modaya mahsus olan 

paviyonunu anlatabilmek için, orasını 
~nzim ede:ıler gibi hakiki bir artist ol • 
mak Iiz.ınıcitr. Kumaşlar, kürkler, tül -
ler, ipekler, elmas ve inciler birbirlerile 
kaynaşıp btr güzellik abidesi olarak mey
,fana çıkmışlar. 

Vaktimin az olması dplay-~le büyük 
terzilerden birisile, kendi hususi salon -
farında görüşe:miyeceğimi anladığım için 
bu paviyor.u ziyaretimden istifade ede -
r<'!k bir daire müdiresine yaklaştım ve 
kendimi tanıttıktan sonra sordum: 
l - Yeni blr modayı nasıl yaratıyor ve 
bütün dünyaya yayıyorsunuz? 

Gülümsed•. Yanında yer göstererek b-9-
ni oturmağa davet etti: 

- Fransa son senelerde bir çok şeyler 
kaybetti, fakat hamdolsun moda ~y - Pari.s .çergisinde ateş ve ı§tk oyunla" 
caktarlığını hfila muhafaza etmektedır ve ğim bile ~ok ... Esasen kışa ne kal1ı )ti; 

bütün dünva terzileri ve şapkacıları se- bir ay daha sabredin. .. . .. ···e?l 
nede dört -defa, Pariste saltanat süren Neşeli bir tavırla bu sozlerı soyli: • 
moda sultanından emir almak için bu - sarışın mfü!ireye teşekkür edcı·ek yanıtı 
raya yüz sürmektedir. dan uzaklaştım. 

Bu sözleri söylerken yüzünde ve göz * 
bebeklerinde gurur ve sevine<! benziyen Paris sergisinde, belki hakikatte basi1 
bir kıvılcım yanıyordu. Önümüzden ge- fakat ışık oyunu noktasından çok giiZC .. 
çen seyirci kafilelerine güiümsiyerek ınuvaff ak olmuş bir köşe de ,pıaııeta 
baktıktan sonra devam etti: rium> dur. 

- Bakınız, size bir modanın nasıl mı:>y- Bir kaç merdivenle büyük, yu,·aıl~J,: 
cJana çıktığını anlatayım: Daha mevsim bir salona giriyorsunuz. Ortada ejder 11 

gelmeden evvel, sırf bu işle meşgul 0 - gibi kocaman, siyah bir makine .. .sa.ıoıı 
~an büyük patronlarımız, kah hayalle - yere çivili sandalyelerle çevrelenmiş~ pa· 
rinde çizdikleri resimleri, kah seyahatle- risin kabartma manzarası yuvarlak rltı .. 
r.inden aldıkları ilhamları kroki halinde varı çepeçe·ıre bir kuşak gibi sarmış. 
hazırlarlar. Fakat bunlar en büyük bir Bir ses bağırıyor: ·ı. 
sırdan daha gizli tutulur. _ Madamlar, mösyöler, dikkat edınıı.k 

Büyük terziler, mevsim gelmeden ev- şimdi kapılar kapanacak, burası karanl • 
ve:l, renk, kumaş ve sair noktalar hak - olacak ve kırk dakikn kimse yerinden. ~1• 
kında, esas ıtibarile gerek aralarında, ge- pırdamıyacak ... Size dUnyanın nasıl . a~n. 
ıekse fabrikalarla mutabık kaldıktan son- düğünü, ge~P ve gündüzün nasıl olo~g~ .. 
rn hepsi ken i a rına apanıp ~ - nu, yıldızları, ayı, guneşı, usu . d od la k Çalıc:: - • h - • f veıusu 
ınağa başlar ve bir kaçar tane manto, fu velhasıl göğün esrarını göstere eğ.z. ~ 
tayyör, gündüz elbisesi hazırlarlar. Kumandanın emrini dinliyen asker lt· 

Modeller hazırlandıktan sonra, dün - ler gibi hepimiz sandalyelere oturup be 
da A d Asva . kü. .. d d anla tar> vanın dört ucun n, vrupa an, • - Jiyoruz ve aynı ses, rsu e C!rs 

0 dan ve bilhassa Amerik.adan gelen ve hoca sesi söylerken biz bütün anlnt1la 
b b 1 k bekliyen - t- d b. sinP:ıl8 günlerden eri sa ırsız anara seyleri başımızın us un e, ır 

büyük terzilere ve tüccarlara takdim e- İ>erdesinde gibi, fakat bütün renk ve par· 
dair. laklığile göıfıyoruz. _ tii 

- Mode11eri herkesten evvel bunlara _ Bakımz sabah oluyor, Parisin us 
göstermekteki sebep nedir? pembe bir duman içinde... Bulonya 1:~ 

- Çünkü bu adamlar Amerikalı mil - manını görüyor musunuz? Hayır nıı? :.. 
varder ve milyoner kadınlara elbise al- bir parlak okla duvar üzerinde işaret ~ 
~ak için ta uzaklardan gelmişler ve hiç diyorum. Ne güzel değil mi? Bu peınbPll. 
bir fedakarhktan çekinmemişlerdir. On- iki dakika devam ediyor, şimdi günes b~r 
lar için, Pariste giyildikten ve görüldük- çılıyor, ortalık gündüz oldu .. Bu da ~
ten sonra Amerikaya gidecek olan bir saniyelik bır günmüş, bakınız hemen al .. 
modelin kıymeti yoktur. şam karanlığı basmağa başladı .. işte Y1 

Ancak bundan sonra moda salonları d•zlar birer birer gökte görülüyor ... ılh··' 
kendi belli başlı müşterilerini davet e - Ve bu mükemmel ıŞlk oyununu seyre" 
clerek yeni modellerini takdim ederler. •len yüzlerce kişinin göğsünden, bilaih .. 

- Bu müşterileriniz her hangi bir mo- tiyar: 
cleli müşkülatsız ve istekle kabul eder - - Ne güzel! Sesi yükseliyor. 

8
• 

ler mi? Hiç itiraz etmezler mi? Güneşin hareketi, ay ve yıldızların v si 
- Yaratılan model artık dünyaya gelen 7 iyetleri, on yaşında bir mektep tal~?e, 

bir çocuk gibidir. Öldürülmez. Ancak bu için bile malum olduğu halde gözönıırıi.ıÇ 
.modeller üzerinde müşterinin arzusuna deki güzel renkler gene insan ruhunde r 
göre bazı değişiklikler yapmağı müessese yaşında bir çocuk hayranlığı yarat•Y0 

kabul eder. ve ancak k!rk dakika so~a kapıdan çı .. 
_ Her çıkan moda rağbet görüyor mu? kıp dışarıdaki parlak güneşle karşılaı~k· 
_ Bazı defa çok beğenileceğini ümit tığı zaman burasının daha ziyade ~dil' 

ettiğimiz modeller hoşa gitmez. Çok de - farı eğlendirmeğe mahsus bir yer 0 

fa da ikinci derecede tasavvur ettiğimiz ğunu düşünüyor. 
bir moda çok büyfik bir sükse kazanır. * 

- Şapkalar da böyle midir? Haftada iki gC'ce sergide ateş ve ışık.~ 
- Evet manto, şapka, çiçek, kuşak vel- yunları yapıidığmı i§itmiş Vt? bunu g~ .... 

• •j:lJ .... hasıl kadını yakından alakadar ed~n her mcden Pa:istcn ayrılmak istcmeıt>1" 1', 
sey, bir nisbet dahilinde, böyle bir moda tsabet olmuş! Yalnız bu saatleri yaşaıııa t• 
xanununa tabidir. Ve ayni sır~daıı geçe- kHometrelerle yol yürüyerek Pari::e gı 
rek halk araı:ma yayılır. meğe değer. • 
Muhatabımın suallerime cev3p vermek Gündüz ışığından daha tatlı bir tı{ • 

hususunda gösterdiği hüsnü ni)•etten .ısti- dınlık çimenleri yaldızlıyor ve bu ç 
0 

• 

fade ederek kendisine bir şey daha sor - ı.ıenJerin önünde dizili sandalyelerde 
mak cesaretini buldum. tur;ın insanların h~psi~i güze~e~tirıj~i. 

- Bu kı~ modaları hakkında ufacık bir Bu ziya ::ıltında hıç bır şey çırkın de 
imada buluı.abilir misiniz? ' Ne insanlar, ne de eşya... btl 

Bütün ar.lattığı kayıtlar ve menınui- Cidden bfiyülenmiş gibi idim Vt:: 

yetlerden sonra bu sorgumun lüzumsuz- :;eı semlik ta kuleye yaklaşıp onun d~ 
luğunu ve cevab alamıyacağımı bildiğim rrıir asansörüne bininciye kadar dc\I 
:-lalde milyonda bir ihtimale karşı bunu .-tti. 

11
• 

gene sormuştum. Muhatabım komik bir Büyük bır oda kadar geniş olan bil • 
.. d .. d dan se) ,·aziyetle t•Derini başına doğru kaldırdı s0ı.n:.ör, gece ve gun uz, urma fi 

ve korkmuş gibi gözlerini açtı: -vahları kulenin birinci ve ikinci kıttı ğı 
- Allah \'ermesin! Moda aleminden e- \!ıkarmaktadır. Işık oyunları yapıltıCDı 

• k . ıs bediyen kı:ıvulduğumu , aforoz edildiğimi geceler ise asansörde yer bulma ıçıı 
mi istiyorsunuz? Size bu kadar söyleıii-J (Devamı 11 inci sayfada) 



ao1t •o•~& •$, 28 Birindlefria .. 

İ7 aylık bir kız çocuğunu Ben bir tımarhane kaçkınıyım! 
boğarak öldüren canavar Ermeni tımarh anesine de gi rip ç ıkmışt ı m! 
ı ı.k "' d"I bu canavar, karar 
ngilterede idama maw kuml e bı.~n kıpırdatmadı 

tefhim olunurken 1 ını 1 • Beni g önderen Ermeni dostum, hastane doktoruna " Ôtcdenberi muvazenei 
akliyesinde bozukluk olduğunu hissetmekteyim!,, diye yazmıştı 

Röportajı yapan : Faruk Kü~ük 
[ iktibas ve tercüme hakkı mahfuzdur) 

- 4 -

(•) Bahkh lın tanesindeki 
CcT.air1ian'a gönılcrc1im .. 

doktor 

Hastatıenin kapısında 

re hastanenin inşası için iane verenle
rin isimleri olacak. 

Gençten, güler yüzlü bir adam bize 
yaklaştı: 

- Assün pariur gertas? 
Herhalde bizden ne istediğimizi so-

ruyordu: 
- Baron Cezalrliyan! 
- Çika. Aysor, kına, vagı ycgur! 
- Okadar Ermenicem iyi değildir. 
- Cenabınız buralı değilsiniz? 
- Hayır Kayseri Ermcnilerindenim. 
- Doktor Cezairliyan bugün burada 

değil. Yarın görürsünüz. Zira muayene 
günU yarındır. 

Hava dehşetli sıcaklı. Ve hastonenın 
geniş bahçesinden tatlı ve serin bir 
ı:üzgar geliyordu. 

- Çok yorulduk, müsaade ederseniz 
şu bahçede havuz başında oturalım, 
dedim. 

- Hay. Hay .. 
Bahçeye geçtik. Sağ tarafla bir ha

\'UZ, etrafında kanapcler var. Kanapc
lcrın birinde iki ihtiyar kadın oturmuş, 
diğerinde taze bır kadın var. 

Biz ·de Cemalle havuzun kcnarınn 
.gidip bir kanapcye çöküyoruz. 

Kadınlar konuşmayı kestiler bize ba
kıyorlar. Biz de onları seyrediyoru?J. 
Sağ tarafta oturan soldakinden daha 
uzunboylu, mavi gözlü, kır saçlı. Ke
ten bir entari siyah bir hırka giymiş. 
Sol taraftaki, kısa boylu, şişman, kura 
gözlii, kara kaşlı boyalı saçlı. Eskiden 

l 
herhnlde çok güzelmiş. Zırcı mı • np 
halfı yerinde .. 

Hala bırbırımizi suzu) oruz. M h bı 
yerınde olan bana bakıp bakıp tC' • • 
süm ediyor. Sonra yanındakınc bı y
ler soy luyor. 

- Cemal, dı)orum. Gıd p şu k n
la konuşacağım. 

- Vazgeç canım, işin mı yok? 
Cemali dinlemiyerek kalktım. 

dınların yanına sokularak oturdu 
- Parev diginner. 
Dedim. ikisi birden koyu bır K. 

manh şivesile: 
- Ahsun Payir 
Dediler. 
Sordum: • 
- Assün pari? 
Uzunboylusu cevap vcraı: 
- Burada olan nasıl olur? İyi di) e

lim de iyi olalım ... 
- Peki mademki memnun değıl5i -

niz, ne diye burada kalıyorsunuz? 
Ne demiye buraya geldiniz? 

- Sen ne konuşuyon oğul? Biz burıı
ya kendi arzumuzla mı geldik sandm 
idi? Dükkan açarak, oğlumuzu C\'Cr

dik. Drahoma verdik, kızımızı ~din 
ettik. Sonra ne gelin istedi bizi, ne de 
damat.. kaldık açıkta düştük buralarrı. 

- Oğlun kim? 

- Kim mi? Hastane memurlanndnn 
Kirkor. Ben ki onun uğrunda bu kadar 
fedakarlık yaptım. Beni bu hale koy
ması doğru mu idi? Vcrdığim emek· 
ler gözüne dizine dursun. Adam olsun, 
ana, baba kadri bi1sin, Asvası öğrcns!n 
diye VortabetJer mektebine verdim. 
,Veremez olaydım. 
Mıhrabı ye.rinde olan kadın dn söze 

karıştı: 

- Arşaloz, yavrum .. zaten dünyada 
ne fenalık gelirse Vortabctlcrden S" -
lir ... Beni bu hale koyanlar da on'ar 
·-· ıl mi? 

Sordum: 
- Onlar sana ne yaptı? 

- Daha ne yapacaklar? Harp ba~l:ı-
dığı vakit Adanada idık. Babam Ada· 
panın en meşhur zenginlerinden Mum· 
cıyandı.. beni mektebe gönderdı. Sı -
zim mektebin kilisesinde bir papas 
vardı. Vortabet Takfor. Pazardan pnza· 
ra biıc kilisede giizel sermonlar yn • 
pardı. Kendisi de hiç de çırkin değildi. 
Bi.ilün kızlar ona aşıktık. Vortnbct 
Takforun eteği eteğimize de"sin diye 
kılisede mutlaka yolun kenarındaki 
sıralara otururduk. 

(Arkası var) 
-. n=-

~'-~:::::~~H'tır17-~,.~,..,. .... ~"4~ııe....~ 
C11mh11rıget bayranu 
Ve D. D. Y nin 
Tenzila tı 
Birçok okuyucul:ırımızdıın aldı ımız 

ınC'ktublarda, her yıl Devlet. Demlryolln· 
rının Cumhuriyet. Bayramı için l apt.ığı 
tenzlldtın, bu yıl unutulduğundan şlk ) C't 
edUlyor 

De\leL merkezinde kutlulanacak olan 
bu en buyfik bayramda, blU.abl her Tilrk 
bulunmak ister Bu isteğin yerine rtlrll
mesi için de Devlet tarafından blr muza
hC'r<'t gbrmeğl arzu edC'r. HC'r yıl bu tcı -
ıat tatbik cdlldlğı halde bu yıl, bunun l C· 

rlne getlrllıncmC' ini biz de gıırlb buluyo
ruz Narla Bakanımızın nazarı dikkatini 
celbcdcrlı. 

OktQ ucularımızm sorgularmn 
ce\•ablarunız 

K yscrldC'n •Ka~ crııı. imza le ıı. k
tup gondcrcn okuyucumu n 

im a ız \e sarih adrc l mrktu ll rı 

n~ n dikkate nlmadı"'ımı ltln ınektu -
bunu u neşrclmcdlk. A6res \C l mlnlzlc 
yoıın:mızı dllcrlz 

Bıılıkcsirdc dilenciler çoğaldı 
B:ılık ırdC'n R ılf i imli b r ö rC'tn C'n 

okuyucumuz yazı~or· 
" ş hrimi de Buyük Önderimi in 

1 mllr anılan buy(ık 'iC güzel bir park vnr 
dır BalıkC' ılrlller bu parktan nznmt su -
rctt.c 1 llfnde etmektedirler Fakat p:ırkı:ı 
fenn tarafı içinde mutemndlyen dllC'n -
ellerin dolaşmasıdır. 

Oeçcnlerdc> şehr1mlzin kibar nllckrlıı
dl'n birine mensup lkJ kadın parka Pi -
rerlerken bu dllencllerden biri adaka l -
tl'dl Kııdınl:ır sadaka \ermeden g~m('k 
i teylncr bu dllcncl nrkalarındım soyle· 
mC'dlk fena ve ~irkin şey bırakmadı 

B ı dilencilerden şehir halkı bi :ır ol -
du BNediyc Rclslmlzden rica ediyoruz: 
H Ikın rahatı. şehrin temizliği, huzuru i
çin bir tedbir alınsın'• 

• 
on ~u su uzltık 

• 
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Dünyanın en küçük tenor 
ve artisti : Bobby Breen 
Henüz 9 yaşında olan bu çocuğu Amerika sinema 

ve radyo kumpanyaları paylaıamıyorlar 

Bobby Breen çevıı digi son filmle-rden birinde 

Dünyanın en küçük tenoru, ayni za -ı rete düştü. Derhal kendini tanıttı ve si • 
manda yaman bir sinema san'atkArı olan nema san'atkarı olmasını teklif etti. Bu 
Bobby Brecn Kanadada Montreal şeh- teklif Sally'nin de çok hoşuna gitti. 
rinde doğmuştur. Orta halli bir aileye Meşhur sinema prodüktörü Bobby'yi 
mensuptur. kendi evine götürdü. Ona mukellef bir o-

Daha kfü;ücük iken şarkıya, musikiye da tahsis etti. Bobby orada baş kaldırma
olan istidadı herkesin nazarı dikkcıt!ni mak üzere tanı bir sene dersler aldı. 
l'elbetmişti. Dört yaşında iken dirıle - Bir sene geçer geçmez film çevirmeğe 
diği şarkıların hepsini mükemmelı?n ve başladı. İlk filmleri şunlardır: 
1alsosuz söyliyebiliyordu. Let's sing again, Rainbow on the river. 

Bobby Breenin ablası Sally piyan:> 
dersi alırken, ekseriya Bobby'yi bidikte 
götürüyordu. Şan ve piyano muallimi 
çocuğun fevkalade istidadmn hayıan kal· 
mıştı. Derhal ve bilaücret kendisin€ so!
!ej ve harrr.onie dersleri vermeğe tıaş1a
uı. 

İki sene devam eden bu çcılışmalfırJan 
sonra Bobby; Toronto şehrindeki bir klü
't>e angaje edildi. Onun klübe dahil ol -
ması bir çokları tarafından teukid edil -
mişti. Faka! ilk akşam vermi~ <Jlıiuğu 

konserde o kadar büyük bir muvafi:'ıki -
yet kazandı ki gazeteler günlerce ken -
disinden bahsettiler. 

Bu muvaffakiyeti üzerine eailesi hemen 
Torontoya nakli hane eyledi. Torontoda 
Jki sene kaldıktan sonra Chicago, bilaha
ı·P Brodway'ya gitti. 

Bobby artık san'atlcarlar, hem de yük
.c;ek san'atkarlar sınıfına dahil olmuştu. 

Sally .kardeşinin sinemaya intisab et -
r.ıesini arzu eyliyordu. Bu arzusunu o 
kadar büyük bir şiddetle takib et:meğe 
başladı ki nihayet Bobby'yi alıp Holy
woodda gitti. Oraya vardıklarından 
bir kaç gün sonra Bobby'yi Grace 
Moore'in ~an muallimi doktor Maraio
ti'ye götürdü. 

Muallim Bobby'nin şandaki kudretij 
hakkındaki sözlere pek inanmıyordu. Bu
na binaen biraz alaycı bir tavır ile: 

- Sevdiğin şarkı hangisidir? diye sor
.iu. 

Bobby bir saniye bile tereddüt etmek
sizin: 

- Schubert'nin Ave Maria'sı! dedi. 
Muallim çocuğun bu cevabı karşısınrla 
dona kaldı. 

Bobby o sıralarda tam sekiz yaşında 
idi Doktor Mara'ioti kendisine Ave Ma -
rin'yı söyletti. 

Çocuk çok çetin olan bu imtihanı mu
vaffakiyetle verdi. 

Muallimin huzurunda Ave Maria'yı o
kurken yımdaki odada sıra bekliyen 
meşhur bir sinema prodüktörü dayana
mayıp kapıyı açtı. 

Güzel sesli adamın sekiz yaşında bir 
çocuk olduğunu görünce hayretten hay -

Muvaffakiyeti o dereceye vardı ki kum
panyalar ile radyo istasyonları onu pay
laşamamağa başladılar. 

Şimdi 9 yaşında olan Bobby Breen A -
merikanın en büyük kumpanyalarından 
olan cR K. O Radio film> e mensubdur. 
Kendisine her taraftan çok büyük bir 
rağbet gösterilmektedir. 

En son çevirmiş olduğu filmin ismi· 
cMake a Wish> dir. 

Grace Moore 
Yemek kitabı 
Çıkarıyor 

Güzel sesli yıldız meğer 
ayni zamanda mükemmel 

bir ahçı imiş 

Grace Moore 

Ceılumbia kumpanyasına .tnE>nsup gii -
zel sesli sinema yıldızı Grace Moor~ cBir 
Prima Donnanın yemek kitabb nanıında 
bir kitab Ç!kartmak üzeredir. Bu kitabda 
5CO yemek \'e tatlı tarifleri vardır. 

Melvyn Duglas ile birlikte cİ'll take 
Romance> ndında büyük bir film çevir -
mektc olan tu güzel yıldız, ayni zanvır.da 
c;ok mahir bir ahçıdır. Boş vakitlerinin 
mühim kısr.ıını yemek ve tatlılar hazır
!:ımakla geçirir. 
Kitabın tabı adedi şimdilik 250,000 dir. 

En yabancı 
Yeni zengin oğlıı -

na mürebbiye tuta -
caktı. Mürebbiye 
namzedine söyledi: 

- Bayan, siz çocu
ğuma yabancı bir dil 
öğreteceksiniZ .. 

- l{angi dili öğre· 
teyim?.. Fransızca 

mı, ingilizce mi, al -
manca ını, italy:ın -
camı? 

- Hangisi en ya • 

Telifl 
· Komşu, kornŞOSll 
nun kapısını çaldı: 

- Kediniz kaııtt' 
yamı yedi, dedi, bll 

. ·r. 
nu telafi etmehst 

- Hakkınız ~ 
JiJ. komşum. Ben te 

ederim. 

- ?????? ,1, 
- Her s&bah e 

bancı ise onu öğre • - Haftanın altı gününde durmadan - Bir pazar günü tatilim var o gün . ı · rkl sat nıze ge ır şa 
tin! çalışırım. de dinleniyorum. !erim. ~ 

----~~~~--------------------------------------------------------~~~----~ 

- Şapkası neden o kadar ho§uııa gitti. 

Denizde .... , 
Ayni kayıkta geziyorlardı. Biri, "~ 

kine: .. 
1 

- Bana yüz lira borç verir mıslJl · 
Dedi, öteki cevab verdi: .,.-
- Hele karaya ayak basalım.. Ce 

• veririm. ., 
IS.~~~ - Neye şimdi cevab vermiyorsun· 

- Yüzmek bilmiyorum da. 

Beyaz f•rap iç•• 11~ - Anne, amcamın burnu neden 
kırmızı?. 

- Onu, on beş yaş daha uaşlı gösteriyf)r da... 

- Çok şarap içer de.. ~ 
- Kırm~ şarap içiyor değil mi? 

1 
beyaz şarap içse de burnu kızarmasa· 

Kendim de çekerim 
Hasisin dişi ağrıyordu.' Dişçiye gitti. 
- Şırıngıı yapıp hissini iptal ederek 

bir dişi kaça çekersiniz? 
- İki liraya .. 
- Çekmeyip yalnız hissini iptal eder· 

seniz? 
- Bir liraya olur amma neye yarar kl? 
- Siz hissini iptal ettikten sonra dişt• 

mi ben kendim çekerim. 
Ntıl/ıllıl 

Bekllyecektlr 
- Zavallı. karıcığım bu geceyi de gene 

uykusuz geçirecek .. 
- Ne oldu, geçmiş olsun, hasta mı? 
- Hayır, ben eve geç gideceğim de .. 

1 
- 1 l --

- Bugün çocuğa güzelce hava aldırdı~. utı 
- Çocuk, dedin de aklıma geldi. Evdeu çıkarken on" arabaima koymııyı un 
muşuz, fwde kalmış. ...; 

G6rmüt•Undür 
- Nereden geliyorsun? 
- İtalyadıuı! 
- Sahi mi? 
- Tabii sahi. .. tıal1' 
- Öyleyse sen görmüşsündur,. 

hakikaten bir çizme biçiminde mı? 
~ 

Mahkemede 
Hakim hırsıza sordu: Y'r 
- Bu soygunculuğu tek başına :ını 

tın? • , LJ · ı~ 
~--~-=---~~~----!JJ.e__::~-==~ 

_Bu kadınlar da amma merc.:klı oluyorlar ..• Bizim bayan gene baym ceple· 
rine bakıyor .. Ayıp §ey! .. 

Hafıza 
Hafızası zayıftı, doktora gitti. Dolctor 

tedavi etti. Tedavi bitti~n sonra t2k • 
ıar doktoru gördü. 

- Teşekkür ederim doktor, haf11.am 
biraz kuvvet peyda etti. 

- Biraz mı? 
- Evet, şimdi, bir şey unutursam ha ~ 

tJrlıyorum. Amma neyi unuttuğumu ha
tırlıyamıyorum. 

""""""' KütUphan9dekl hırsız 
Uşak, bayı uyandırdı: 

- Evet bay hakim, bu zamand~r~Jrtf 
znuslu bir arkadaş, bulup onunla bı 
i§ görmek o kadar güç ki ... 

- Bay, sizi rahatsız ettim amma, kii-
- Kocam seyahatte iken yemek pi§ir mesini öğrendim. 

tüphaneniı:de bir hırsız var. 
Bay sordu: - Seyahatten döndüğü :zam!l'l ne yaptı? 

- Hangi kitabı okuyor? - Tekrar seyahate çıktı. ...,/ 
~~~~------P----~~----------------~~------------~--~--------~-------------

- Eskidct' senin yerin burası diye 
beni dizlerine oturturdunı. 

- Darılma ama karıcığım o zaman 
sen tramvaylarda da bir kişWk yere 
oturgbiliuordun! 

_,.,., 
Zenglnllğin yolu 

Patron, muhasebecisine sordu: 
- Zengin bir adam olmak için çalışı -

yorsun uz değil mi? 
- Evet bay, ben de bunu size söyliyc

cektim. Evvela kızınızla evlenmek, da • 
ırıadmız olmak istiyorum. 

D .. . h h , - utşın çu çu ... stı"' 

- Şimendifer taklidi mi yapıyor ınıı· 
b 
.. aııw 

- Hayır, Çin - Japon har ı1U 

11orum. 



A117&i kadın: (Yu1can
da) tamamen mak
f/GJıız. (AfGğada) .,_. 

"'" btılciuOtı içitlCi 
tekle göre ~ 

Yukarıda - (Relve ~hna~~ ~k) 
lApka. İki ht buklet (Yün veyJ. ipek) le 
ye kemik tığla öl'Ülrnelidfr. 1 zincır te ,. 
fdp kapayınıı. 12 ilinik öluncıya kadai' her 
Jeliğe ikişer kere batırınız. Sonra her sı
rada (6) şar tane arttınnız. (7%) ilmik 
:>lunca düz örünüz. Örgü (14) santimetre 
o!unca içerisinden yumuşak bir gans ge
çirerk örmiye başlayınız. Bu gans f8P -
kaya llzıın gelen sertliği ve biçimi vcr
miye yarıyacaktır. Kenarlar (8) sıradır. 

Aşağıda - Gene ortadan başlanacak. 
önceleri her ilmiği arttırınız. Sonra ıki 
!anede bir, sonra üç ilmikte, dörtte. beş-

• te ve ilh ... bır kere arttınnız. (120) ilmik 
· aa yanılmak UltimaJI ııın mevcuttu!'. olunca arttırmayı bırakınız. (7) sıra 
ııunHalbuki: BoJU18D kadın mutlaka iyi düzden sonra her (20) tanede bir kere 
bo1anıııaııdır. Makyaj yüzün bütün ma- eksiltmeye baılaymız. (95) ta."le kalıncl'

9 5 5 

Finlandiya güzeli dün 
Tunusta Avrupa güzellik 

FinlaftCUva 

kraliçesi seçildi 

Constant1ne•1n 100- tlnc(l yıldlSntııu 
münasebetile yapılan şenlikler dolay 
sile tertib edilınit olan bir gala müsa 
meresinde Finlandiya güzellik kra· 
!içesi, Avrupa gilzellik Pallçesl inti
bah edilmiştir. 

Kendisini yubJ'.IÜ tn solda görü .. 
yorrnmuz. Bu müsabakaya iştirak eden 
diler güzellerin hepsinin altına hangi 
milleti temsil ettiklerini yazdık. Acaba 
yapılan intihabatta haksızlık yaptılar 
mı 4ersinfz1 

Norveg 

asuıı dejf,tüaecek kuvvetli bir vuıta • ya kadar. 
~ ~P. Jiir elde olznadıkça yUsQıı ifa • öndeki vlzier (32) tane ile baflana • --------------------- ----

~"bcs~lf•, caktır. Her sırada iki yanlarından bittf Ke~ .;.ıı·ıerı·nden en fazla 
Boland 

kadının eline binbir çeşit boyayı, tre- ilmik ebil&fninta. . DQ 
mi, pudrayı tutuşturan moda ve güzel · K.ordelA ppkanın rengindedir. 

mucitleri çok şükür ki ona bütün o kar- fkin~~cidahaşapk~ hdemkenba~~rkeseçl. gider. ba dilen bsı•yetler 
~tefleri maharetle kullanmanın CIJl zıya e a ... ~sa ı~ra u ~ 
mlannı da açıyorlar. İfte bu mühim 8lJ"- yu. 
farifaD bfrl. :_-:_:_:_-:_-_-_-_-_-_-_--:--:-:-:-----:::-:-:-::--------, Bu .batta kendilerinden m fazla bahaedllen dokuz tabllyıeU ob.vueulanım 

Bo,_mn ~öze en UYB'J!l manayı 1 Her ~ llilmelillr za takdim ediyoruz. 
vernieshıı ldJ'flinaJJU ayna .lrarp111Jda ~. • • "' 
~ ~ n& ~ Hemen olay 1>11' pıyano cilası 
lyi bir ~çacla bir fPtoiraf çektiri • Bu cOl piyanoya düzclln. ve yekpare 
ni& Bunuı>. bef altı tanesini masanızın üs- bir parlai.lık verir. 
W. yanyana didniz Elinize incecik bir Bir buçuk ölçü yumurta sarısı. 
reJm fırçası ile, biraz da içhıe su kJb§- Se.tfz ölçoJ ham keten yağı. 
tınbmı mürekkep alınız. FotoğraflannJS- tki buçuk ölçü ispirto. 
dan her birini Wr tekilde boyayınız. Bi • Bir buçuk ölçü (Örsey - menekte rengi 
ıine meseIA küçücük yuvarlak bir atız, veren bir boya). 
ıea1Jok kqlar, çıkık yanaklar yapllUZ; İki ölçü asit klorhydrik. 
Birinde tatların uçlarını yukan çekiniz, Sekiz ölçü sirke. Birinci aıra aoldan ala dotnı: B. Mu rilier, AD\erlb hGkOmetlıılıı Beyrut 
afzı büyiltüııilz. Y~aklan çukurlqtm· Hepli birbirine bnftınhp bir pamukla komoloau olan bu zav.ıtı, kendisine paaaport vermedilf. fçiıı bir adam tarafın. 
JJIZ. tJ'çOncilde: Tabıt ,eklinize sadık kalı- piyanonun her tarafına sürülür. Kuru • dan Beyrutıa ilzerine altı 1mrfUD lllalmat IW'etile katledilmi§tir. Ortadaki kadın 

Boya, kadın ütçe daha unıumr ve nız. Böylece batmnıza gelen, yakininiz • duk1aiı .onra yumupk bir bezle oiuJa • Mayno adında bir danaöıdilr. Bir zamanlar fevbJAde ,azeı ve mefbur olan bu 
daha kuvvetli ':r11!zu balini alıyor. Gü- de görüp de h~dıfmız :O::; rak parlatılır. kadın ffmdl t6rcllr ve bu k6rlQOnl lfdereeelfne inancfılı bir kolyayı çaldırdı-
Cel Fakat nasıl boyanmah? )ıfakyaj da killerinden heJ' bırıni ~ o yeni 11 için mahkemeye bq VUl'lllUft1ar. Bil IOldald mefbur Amerlbh rejilar Kini 
t~p~ elbise, saç, ppb ve etiler teY1!~ üstünde :~!!m~: az ::ı:: mo - Rop modelleri Vldor'dur. Bugünlerde Pufae geblilftir. 
libı. Kadının tipine uygun obna~ça eu yeni ve ~daha güael ol a. 
lel IÖriin . b:-ı-.. beJlZelDlYell Ud ~D h _ 
~ mez. Bir UIUS Birini ~ a • manıyo~ dall m,Jc o ıe-
d4 w'Yni tekilde ~ .atıQ:rhil hop·~~- Ytzde ,., muvaffak 0-
• .1.. e ~n~ , f.d. ,,:..,.,_ 
,y:Qacle elli çi~ olabBfF. .,..~ JacabıDIZ. 
b~un içiq bütün eüzelp_t -tatıtalan ıi- (l'otog?aflantı - boyayı g&termesf lçln • 
bı boyanma tarzı da. tanıamen f&hsl ol • pek soluk olmw prttır.) Yüzün (form) 

ltlalıdır. J unu bu tekilde taytb ettikten sonra ge • 
Rendine uyan boyanma ,e.ldini bul . • ri e y.UUZ renklerin uygunluju kalır. 

inak bir kadın için pek te kolay bit• if o!.,~;:heçmek için muayyen (metod) 
d~ldir. Buna bir delfl, baZ8D bin tec : Jar vardır. 

Ç;~;klai~rlfik6n1Dkler 
Beş, on yaflann • 

daki ÇOcukJara elbi 
le üzerinden önliU 
~Ydirnıek çok pra -
~k:: bir §eydır. Fakat 
Onlüğün hem çocu -
lun hOŞuna gitmesi, 
~e?1 dJ tık görünme
li ıçi11 her zaman gö
ıiile görüle bıkılan 
biçimde olmaması JA. 
lınıdır. 

hinci mı: Soldaki İqllJs ~ lideri O.Wald MOlle;J9dfr. Geçenlerde tn
tllterede ırkÇJlık lehinde halka bU nutuk verirken atılan taf)arla bqından ya
rallm.mftır. ortadaki kadın İlplnyada cuualuk tBhmeWe 1ahlınan ve Gene
ral J'nAco tarafuıdan alilme _....m ecWdJll halde blJ•bare affedilen HaroJcl 
P\hl, en IOWUi de JO? ~ bulll )'ranıanm en ilıtfyar bdmlarından madam 
Opportune'cUr. Bu kadın, ll'JO, üıbbıdl a&terdfll feclaUrlıktaıı dolayı Ugima 
d'honneur Dipnı almıfbr. 

Bunun için koydu
lumuz modeller gibi 
basit, fakat değifilt 
biçimleri seçmeli. 
Dunları ya çocuğun 

Salda - Siyah mat krepten pk bir rop. 'OçOndl ıı'ı-a: SoldaW' kadın ta---'J rind l A-·-'-1 T -~- ha 
d astarlı bir aka önde jabo .., JJ---• e en ° up ......... ,. • ~ va 

Si::~. y ' rekorunu kıran Joan Batten'dir. Ortada Milnlhte beynelmiJel llvil ta17arecilik 
şe Solda _ Siyah saten rop. Kollarında, konferanamda hazır bulunan LlncU>erı. llldakf de Londrada yapıla bir müaa .. 
~de beJaz u&enden kilçjik fiypn - babda en fotojenik çocuk olarak ,,.... ~ B1Qkie Stuart'tar. Bu çoeula tn-'11arkasını işliyerek, " 

Yahut ta r~nkli bir u , ı. ...... cırarak ~ te pek 1yl ola 
bıye veya iki ciDa kUınaP biro'irme a-.os 

plai. &ıu"e 8'lnet plill8i konulıauı. &iliz staJr&ey ır...-'11 iltmmı_,..._,,., 

f 



10 Sayfa 

.......................................... ~ 
Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

KANZUK 
SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendiril'. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve btıynme kabili· 
yeUni nrbrarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu ınm, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir, 

••• .roaT.& 

''Bu sırrı hiç bir 
vakit zevclme 
ifşa etmedim,, 

cŞimdl, eskisinden daha fazla sevi 
şlyoruz. Halbuki bir mnddet, muhab· 
lıeti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de 
biliyordum. Buruşukluklanm , beni 50 
yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış gibi 
gösteriyordu. Bugun ise 30 dan nok· 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi san göronoyorum. zevcim bunun 
BEYOGLU • IST ANBUL 1 sırrına vakıf değildir. Fakat bunu da 

'•••••••••••••••••••••••••••••'r Y~~e~dun~ruTu~~krem~e 
İktısat Vekaleti 

fş Dairasi Üçüncü lstanbul Bölgesi Amirliğinden 
3008 sayıh iş kanununa tabi olup ta 29 İlkteşrin Cumhuriyet Bayramı güniin· 

de işlerini tatil edecek olan iş verenlerın. gündelikle veya saatle çalıştırdıkları 

işçilerin tam olarak günlük kazançlarını ve parça başına, yahut iş mikdarma gö~ 

re çalışanların 29 İlkteşrin gününden önceki iş haftasında kazanmış oldukla rı 
ücret tutarının altı iş gününe taksiminden elde edilecek vasati rnikdarda ücret· 
terini; işlerinin mahiyeti dolayısile 29 İfkteşrin gününde de çalışan işçilerin ;se 

o güne aid ücretlerini iki misli olarak ve 28 İlkteşrin gününde ödemeleri, iş ka-
!lununun 46 ncı maddesi icabından 0lduğu aiakadariara ihtar olunur. c7279• ,-. ......................... .._ .......... ~ 

, ~EKTA PATI 
Bum memelerbda ANTiViROS Ue tellavtıı 

iç ve dış basur memelerinde, buur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiJ fiatüllerde, kanayan basur me· 

melerinin tedavisinde daima mnvaffakiyetle ıifayı temin eder. 

1 Şark İspençiyari Laboratuvarı, Istan bul ,, ................................................ ., 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

Adana, Erzurum, Kars, ve Konya Doğuıncvlerine lazım olan 215 kalem cer
rahi alfıt, tıbbi malzeme ve laboratuvar roevatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Mu&venet Müdürlüğü binasında 

l:urulu komisyonda 27/10/937 Çarşam.,a günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat 1329 lira 95 'kuru ştur. 

3 - Muvo.kkat garanti: 99 lira 75 ku ruştur. 

4 - İstekliier şartname ve listeyi her gün komisyondan görebilirler. 

5 - İstekliler cari seneye nid ticaret o dası vesikasile 2490 sayılı k anunda y:ı
zılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ga '"anti makbuz veya banka mektubu ile 
H rlikte belit gün ve saatte komisyona g elmeler i. c6958> 

•• 
Türk Hava ({urumu 

iY 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır ••• 

1 inci k•tlde 11 / lklnclteşrin ı 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 3 O. O O O liradır ... 
Bunc?an başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık b~yük ikra· 

miyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 

iştirak ediniz ... 

ı __ I_n_h_is_a_rl_a_r _U __ ._~_~iı_· d_iı_· r_Iiı_· o-_., u_· n_d_e_n_: _, 
I - Kapa!, 7.arf usulilc eksiltmeye konmuş olan 3 adet sigara· makinesi için 

teklif olunan bedel haddi layıkında görül mediğinder. pauırlıkla alınması karar
!rıştırılm ıştır. 

II - Pauırlık 6/ Xl/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de Kabaşat

da levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III Muhammt'n bedeli 30,000 lirn ve muvakkat teminat 2250 liradır. 
IV - Şartnameler her gün 150 kuruş ınukabılindc adı geçen komisyondan 

alınabilir. 
V - İdarece alınması mutasavver makin eler c Moıcns, Standard ve Müllcr:t 

olup bunlardan başka firmalardan pazarlığa iştirak arzusunda bulunanların, 

medyunum. Kullanmsğa başladığım 
günden bir gün sonra ne kadar genç ve 
ne kadar taze görllnOyorum. :ıı 'l'okaloıı 
kremini, cildin hOceyrelerini gençlik 
faaliyetine irca için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
bay ret fennt keşfin cevheri olan 
o:Bioceb mevcuddur. Ve cevher, gene 
ve sağl8\U cild hOceyrelerini besliye· 
rek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kedının yeptılını 
t•pablltralnlz. 

Siz de yegane cild unsuru olan 
1'okaion kremini kullanınız. Akşam· 
ları yatmazdan evvel (pembe rengin· 
deki) Tokalon kremini ve sabahları 
(beyaz rengindeki) Tokalon kremini 
kullanınız. Mllkavvi, besleyici ve 
beyazlatıcıdır. 

DIŞ TABiBi 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: MtSerret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha· 
nesinde bergO.n saat on dOrtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

DuNYANIN 

-u'b 

Liseler alım, sahm Komisyonundan: 

Cinsi Mık darı Brinlnehe tık temiat Eksiltmenin yapılacağı 
Kilo Tahmin fiyab Lira Kr. gQn ve saat 

Beyaz peynir 15909 40 Kr. 891 00 27-10.937 Çarşamba 
Kaşar peynir ~200 60 • saat. 15 de 

Tavul< Eli 6750 60 • 580 50 27- l<hf.}37 Çarşamba 
Hindi • 8:.00 45 • saat. 15, O da .---

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olaJl 
yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri yazılı 
yiyecekler kapalı zarfla eksiltmeye kon muştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Alım, Satım Koı:niS~ 
yonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile birlikte kapalı zarflarını belli saatten 

bir saat evvel Komisyon Başkanlığına tevdilerL 
Şartnameler Komisyon Sekreterliğind tn göıiilüp öğrenilir. (6921) 

fiatsız teklıi \'e kataloklarını münakasa gününden, en geç ~ gün evvel Tütün 
Fabrikalar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak vesikası almaları lazımdır. 

vı - isteklilerın pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
r alarile biıiikte yukarıda adı geçen komisyona gelmcieri ilan olunur. c7216. 

öksürenlere ve 
göAU& nezlelerine BATBANBA 



SON it'()STA 

v::~·
11

kabine dün kuruldu SPOR Mj 
. . . mebusu Faik Baysal, Maa- Istan bula gelen 

Kadın gözile Avrupa 
(Baştarafı l ıncı H yfada) f !eşarı K~ys~n. ·· rı Erzurum H• dJ• hl• 

Adliye Vekaleti siya~i müsteşarı Koca- rif Veka!etı. sıya;iKmuste~afıa Vekaleti ID 1 pe lV dD 
eU mebusu Salahaddin Yargı, M. M. Ve- mebusu Nafı Atu abnsu, b su Sırn 
kal · · ·· t şarı Tra zon me u eti siyasi müsteşarı Denizli mebusu sıyası mus e • . .. si müste arı 
Necib Ali Küçüka, Dahiliye Vekaleti si- Day, İkt1sad Vek.aletı s~a 1 z· t ~c
:;.'asi müsteşarı Malatya mebusu Abdü!- Konya mebusu Alı Rıza Mre d.· ıra:busu 
ınuttalib Öker Hariciye Vekaleti siyasi Uleti siyasi müsteşarı ~r ~n ~1 .. 
nı.. ' R E ten Ziraat Vekaleti sıyası mus-usteşarı Gaziantep mebusu N. Mene- ıza r · T h · Co kan. 
ınenciğolu, Maliye Vekaleti siyasi müo;- teşan Kas:-1m~~~ mebusu a sın ş 

Şehir işleri ~- --poiJ.;;; l J) 
Aaf altlanacak yollar 

Belediye şehirde asfalta tahvil edi!e
cek yolların listesini yapmıştır. Bu 
Yollardan ilk partide yapılacaklar, be
lediye binası ile Sirkeci arasındaki An
kara caddesi Sirkeciden Sanasaryan 
hanının buiunduğu cadde, Reşadiye 
caddesi, Sultanhamamında meydancık, 
l\fercan yokuşu, Galata yolcu salonu
nun önündeki caddeJ Kuledibi meyda-
11.ından ibarettir. Yolların keşifnamcle-
7ı hazırlanmaktadır. İlkbaharda hepsi 
ıhaJe edilecek ve birden inşaata başla
nacaktır. 

inşaat kontrol edilecek 

24 aaattcki kazalar 
Şoför Tevflk idaresindeki 2280 numar~h 

otomc1bll Ta~m meydanında Arna vudk°; 
yJnde oturan 65 Jaiında Koçoya çarpara 
yaralaml§, yaralı hastaneye taldınlmış, suç-
lu fOför yakalanmqt.ır. -* Nuruosmaniye apnrtımanının uçüncil 
katında oturan marangoz Nuri karısı Aliye 

kiz yaŞlndaki kızı Sabahat ile beraber Çar
se kapıdan suıtanahınede giderken Beyazıd
~an gelen vatmnn Rıza idaresindeki Maçka 
t amvayı yolun karşı tarafına geçmek için 
b~rdenblre koşnn Sabahate çarparak muhte
lif erlerinden yaralamıştır. Yaralı çocuk 

Yta knldırılmış ve vatman yakalnna-bas neye 
rak adliyeye verllmişUr. 

Pehlivan" Türkiyede danı
şıklı aüsabaka yapılmadığı 
için çok memnunum,, diyor 
Şehrimizde iki müsabaka yapacak olan 

Hindli pehlivan Fazzal Mehmed, burad:ı 
yapacağı müsabakalar hakkında kcndisi
Je görüşen bir muharririmize şöyle de
miştir: 

c- Benim bütün ailem pehlivandır. 
Dedem, babam ve kardeşlerim hepsi gü
reşmişlerdir. Hind pehlivanlarından Gu
Inm ile de akrabalığım vardır. Hayatı
mın en nıühim güreşini Amerikada 
Strengel Luis ile yaptım. Bu müsabakayı 
güçlükle olmakla beraber kazandım. 

Almanyada yaptığım Sikat maçında da 
berabere kaldım. Türk pehlivanlarının 
danışıklı müsabaka yapmadıklarını bili
yorum ve bundan dolayı da çok mem
:.ıunum. A vrupada ciddi müsabaka yap
mak imkanı yoktur. Çünkü orada hakiki 
güreşler makbul değildir.> 

(Baş tarafı 6 ncı sayfada) 
beklemek lfizım gelir. Böyle gecelerde, 
kuledeki loknntalar da adam almıyacal{ 
.kadar kalabalık olur. 

Suları gören taraftaki lokantanın tara
sında beyaz örtülü masanın başına otur
duğum vakit rahat nefes aldım ve her 
§~yden evvel yemek yemek ihtiyacını çok 
kuvvetle duymamış olsam gene kendımi 
bir çeyrek saat evvelki hayranlık du • -
gusuna bırakacaktım. 

Garson hürmetkar ve esrarengiz tav -
rile yanımıza yaklaştı: 

- MüsaadP ederseniz servisi bira~ ça
buk yapayım efendim. Işık ve nteş oyun
ları tam saat onda başlıyacak. 

- Peki... 

İçeride müzik neş'eli havalar çalıyor, 
g:ırsonlar ellerinde tepsilerle koşuşuyor, 
halk masaların arasından bir yer bı•!up 
gt>~·mek için türlü vaziyetler alıyor ... 

Kalbimr.lc tuhaf bir halecanla saniyl!lc
ri sayıyorum .. Fevkaliide bir şey görme
ğe hazırım. Fakat hayır, hazır değilıni · 

şım; bu gördüğüm şey benim tas:ıvvur 
ve tahminlerimi çok aştı .. Bu belki de ıtn· 
cnk peri masallarında dinlenilen h3 ıiku-

Jade bir güzellik, başka dünyalardan ge• 
len renkler v sesler ... 

Sen nehrinin suları mı sarı, eflatun, 
kızıl. yeşil renklere bürünerek bulutlara 
çıktı? Bulutların şimşekleri mi döne ööne, 
uç.a uça, titriye titriyc sulara indi? :Ağas .. 
ların dalları biw:r meş'ale ile mi tutuştu? 
Suların üzerine bir sihirbaz eli kızıi nilO· 
ferler mi serpti? Yoksa Jüpiter Jrenfü 
ha~metile alay eden bu şehri bir snniyc. 
de alevler içine mi boğdu? 
Hayır, bir insan kalemi bu ı·enkleri \'«' 

ziyaları anlatmağa kafi değil, buna res· 
sam fırçası d:ı yetişmez, bu güzelliği göz. 
le görmek, elle tutmak lUzım. .. 

Bu ate§ ve ışık oyunları, rcnklerı p:ı• 
tırdısı ve bütiin ihtişamile tam yarım 
sıat sürdü .. Tam yarım saat yüz bınler• 
cc insan efs11nevi bir dünyadu yaşadı. 

Rüyaya benziyen bir sersemlikten a .. 
-·1ldığımı ve biz.im eski dünyamızda ya • 
§"dığımı t:ımamile duymak ve nnlamalt 
için Eyfel kulesinden aşağı inmek i~in a
sansöre binmedim; döne döne alçalan 
yüzlerce basamağı ayaklarımla indim. 
Yükseklerden aşağı düşmekte olduğu .. 
mu ağır ağır ve içime sindirerek duymak 
istiyordum. M. Berkand 

Mıntaka fen memurları ile zabıta 
ıneınurJarının mıntakalarındaki inşaat 

* Fındıklıda Altın odun deposunda çalı.şan 
amele Ohanes dün depoda od~n keserken sol 
ellnln işaret parmağını motöre kaptırarak 
kestirmiş, tednvl lçln hastaneye kaldırılmış- Galatasaray güreşçilerinin 

Eskişehirde yaptıkları 
musabakalar 

~·~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Bir medrese 
Güzel san'atlar 

Münhal 
· Meb'usluklar Ve tamiratı kontrol• etmedikleri anlaşıl- tır. Boğazkesen c:ıddeslnde Kazımın rırı

ın nı!ıa çalışan 21 yaşında Halll hamur maki-ıştır. Belediye riyaseti şubelere gcin- nesinde çalışırken sol kolunu makineye kap-
derdiği bir tamimle ruhsatsız tamirat k sureWe kırılmasına sebebiyet venniş 
Ve · h. tırmıı 1 kald 1- Eskişehir Demirspor klübü tarafından 

bir müsabaka için davet edilen Galata
s.:ıray güreş takımı dün lstanbula dön
müştür. Eskişehirde güreşe karşı büyük 
bir alaka olduğu, müsabakaların çok ka
labalık oluşundan anlaşılmakta idi. Eski
ş0hir takımının, bütün sıkletler üzerinde 
pehlivanları olmadığı için ancak dört 
müsabaka yapılmıştır. 79 kiloda ~reşe
cck olan Galatasaraylı Adnanın da kilo
su fazla olduğundan bu müsabaka da ya
pılamamıştır. 

Akademisine veriliyor (Baştarafı linci sayfada) 

Güzel San'atlar Akademisine biti - Türkiye İş Bankası umumi müdürü • ınşaattan nahiye zabıtası, ruhsat ı- ve tednvl içln Beyoğlu hastanes ne ın 
lafına yapılan tamirat ve inşaattan fen ıştır 
ıneın. Urları mes'ul olacagwından kontrol- m F~riköyde oturan Ali dün blsikteUe •rak
ı sı! cumhuriyet meydanından geçerken Tar-
erın ihmal edilmemesi bildirilmiştir. d turan oesplnnya çarparak muh-

K d ır.başın ıı o ,. açak b:r hlfSIZ yakalan 1 telfl yerlerinden yaralamıştır. Yaralı Beyo"-

şik bazı metruk medrese binaları mev- .Muammer Eriş, riyaseti cumhur umu
cuttur. Bunlar üçüncü Mustafa zaına- mi kfilibi Hasan Rıza Soyak, mütekaicl 
nının tarzı mimarisinde yapılmış güzel general Ali Said, sefaret müsteşarların-

dnn Vedid. eserlerdir. Terkedilıniş bulundukların-
ta esine kaldırılmış, Ali yakalanmış-

Ü niversi teden matrut Necdet isminde lu has n 
dan harap bir haldedirler. Hasan Rıza Soyak'ın, meb'us seçil-

Vakıflar idaresi hiç bir surette isti- dikten sonra z mat Vekilliği sıfatile 
fade edemediği bu binaları satıp pa _ kabineye dahıl olması ihtimali vardır. biri hırsızlık ve yankesicilik suçundan tır. Beşiktaş Köyiçi Klltse meydanı 62 nu

adliyeye \•erilmiş, fakat götürülürken m:rada oturan tütün amelesinden Halll sar-
Yolda firar etmişti. ho şolduğu halde odnsına girerken duvardan 
n~ 1 düşerek vücudünün muhtellt yerlerinden 

un Tahtakalcde yakalanan 5UÇ u, lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 
ralarından başka surette istifade ede- Bulgar Kralının seyahati 
cektir. Fakat Gı..izel San'atlar Akade -

Sultanahmed birinci sulh ceza hakimi ~ ............. _ .............. ~· ·-·---··--·-
Reşidin huzuruna çıkarılarak, sorguya l 
Çekilmiştir. ı IE:l /A D y O 

Necdet arkadac:ı Rasihin bir kat spor lf" 
elb' :.- b' -

Birinci müsabaka, Çakır Ahmedle Es
kişehirli arasında yapılmıştır. Çakır Ah
med bu müsabnkayı sayı hcsabile kay
betmiştir. 

misi binaları Akademiye bağlamak ü - Sofya, 25 (A.A.) - Kral ve kraliçe 
zere teşebbüse geçmiş ve Müzeler U- doğruca Londra ve Parise gitmek üze· 
mum Müdürlüğüne başvurmuştur. Mü re öğleden sonra Sofyndan hareket et· 

zeler Umum Müdürlüğü bu binaların mişlerdir. --------
Akademiye verilmesini muvafık bul -
muş ve keyfiyeti Vakıflar idaresine bil 
clirmiştir. Akademi metruk binaları ta 
mir edecek, birer tarihi köşe şeklıne 

ısesini, Balıkpazarmda Abdullahın ır 

teneke zeytinyağım, ayni semtte Moizin Bugünkü 
de iki saatini çalmaktan suçludur. Ayrı
ca Köprüde Kirk isminde birinin de cüz
danını aşırdığı iddia edilmektedir. 

program 
26 Bir ... ıciteşrin 193'7 Salı 

iSTANBUL 

n·· d Ötle neşriyah: 
un sorgusu yapılnn suçlu hakkın a 12.so: PJAkln Türk musiklsl. 12.50: Ha -

evvelee verilen tevkif kararının ipkası- vndis. 13.05: Muhtellf plllk neşriyatı. 

ikinci müsabaka, Kenanln Eskişehirli 
arasında olmuştur. Kenan çok hfıkim bir 
güreşten sonra hasmını tuşla mağlUb et

mi~ir. 

Üçüncü müsabaka, Galatasaraylı Şev
ketle, Eskişehirli Osman arasında yapıl
mıştır. Şevket bu müsabakayı sayı hesa
bile kazanmıştır. 

Baylar/ıh işleri: 

na Ve hakkındaki bu muhtelif davaların Ai.."Pm neşriyatı: 
tevhid' k .

1 
. ti 18.30: Plıikln dans musikisi. 19: Tanburl 

ıne arar verı mış r. cemll: Pllkln. 19.30: Konferans: Beyo~Iu 

Yeni bir hayvan sergisi açıldı 

G Halkevi namına 8em1h Mümtaz (Adabı mu-
UrnUşhacı kÖJ felaketzedelerine aşeret>. 20: Nuri Halil ve arkadaşları tara-

fından Tilrk muslkisl Te halk farkılan. ıo. 

Para yardımı 30" ömer Rıza tarafından arabca söyleY. 20. 

45: Bayan Muzaffer ve arkadqları tıırafın-
Günıüşhacıköy (Hususi) - Günıpş- da~ Tilrk musikisi Ye halk 13rtılan, <saat 

hac.ıköy felaketzedelerine yardım ol - fl arı>. 21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa 
lnak üzere Amasya Halkevi 66 3 li~a, h~berlerl. 22.30: Pltikla sololar, opera ve o
Ç.?ruın 42, Karakocan 45, Bolu 20 Iıra peret parçaları. 

Dördüncü müsabaka, Galatasaraylı Fa
ik ile Eskişehirli İhsan arasında olmuş
tur. İhsan İstanbulda yapılan bir güre~ 
kampında bulunmuş, uzun müddet çalış
tırılmıştı. Neticede sıkletinin en kuvvetli 
güreşçisi o!an Faik, hasmını ı;ok müşkül 
vaziyetlere sokarak mağlUb etmiştir. 

Baytar idaresi Yalovada altıncı hay 
van sergisini açmıştır. Bu sergide u -
mumi sergiye gelemiyen köylü hay -
vanları teşhir edilecek ve iyi yetiştiri
len hayvanlardan birinci, ikinci, üçün
cü, dördüncü dereceyi kazananlara 
nakdi mükafat ve muhtelif kıymette 
hediyeler verilecektir. Sergi sonunda 
en iyi yavrulardan 30 boğa hususi i -
dare bütçesinden satın alınarak Siliv
ri deposunda bir ay beslenecek ve köy
lerin boğa ihtiyacını karşılamak üzere 
meccanen dağıtılacaktır. Bu yıl baytar 

gonderrnişlerdir. YARINKİ PROGRAM 
1ierzifon ı 000 liraya yakın bir ~a~a ı7 Blrlncite rin 937 Çarşamba 

toplamışsa da henüz gönderemem ıştır. t s T .& N Bu L 
. Kazamız halkı tarafından da. 7•500 öııe ıı~yatı : 

kteılo _buğday teberrü edilerek fakırıımereı 12.so: Plfıkla Tilrk muslldsl, 12.50: Hava-
d dls. 13.05: Muhtelit pi k neşriyatı. 

d vzı edilmiştir. Ayrıca para yar Akşam neşriyatı : 
a soo lirayı bulmuştur. . Plakla dans musikisi. 19: Konferans: 
E"l · ..;1 1 rla kabfü 18.3°11• 0 ... 6 cf .. tlhıısız çocuklar ve yedir-

• v erı tamamen yık.uan a o A ş ,.. " dl 
ısıta h · ı ri 'Va- r.k ,.arelerl). 19.30: Radyofonik ko~~ : 

• n olınıyan binaların sa ıp e . me "' 
20

. Ahmed Kemal ve arkada9'nrı 
~atı olarak 80-100 ailedir. Bunlar evsız <Misafir>. Tü k muslkls1 ve halk ftlrkılan. 
_almışlardır. Akrabalarının veya gay- tarafıngan R~ tarafından arııbca söylev. 

l'ı s hh 1 altına 20.30: Nemziehre ve arkadaşları tarafındnn Türk ~ ı i kira evlerinin çatı arı . 20 45 ~ > 21 
sıgı .. seb<>tıle . k. ısı ve halk ş:ı.rkılan, (sat .. yan . . 

nınışlardır. Mevsim muna .. musl 
2215

. Ajans ve borsa haberle-
Yapılan yardımlarla kendilerin~. m~~- ıs: ~~~:S~~İtın .soioııır, opera ve operet pıır
klen inşası ancak ilkbaharda mumkun çd~ıar; . 
o acakt . .........•••••••••••• .. 

T o~k~j;;"·f~k~~~p;~;~Jerinin yardımı 

~ 

erzak verilirken 
Fakir bir kadına b soğan sadeyağ, on be-

. karna sa un, ' . 
Topknpı Fıkaraperver hayu müessesl~~k mra kilo kömür ve her nileye bırkaç pdar-

d .. ·1 e sene ı §" işt. Bu yar ım un muhitindeki 350 fakir aı ey .. ·yecek eşya verm ır. 
Urnum·ı d yapmıştır. Muessese çn gı . her ay bir mahalle halkına 

yar ımını h .. essesenın . . d a· 

Dinarh Mehmet ve bir izah 
Dinarlı Mehmed, bundan bir müddet 

evvel, Türkiye başpehlivanı fuıvanile, 
Sofyada, meşhur dalnvereci Bulgar pch
Jivanı Dan Kolofla danışıklı bir güreş 
yapacaktı. Bir Bulgar pehlivanının kendi 
vntanında yapacağı danı.şıklı bir güreşte 
mağliıbiycte nza göstermesine ihtimal 
bulunmadığı için biz o zaman Dinarlı 
Mehmedin bu güreşi yapmasına mani ol
mak üzere şiddetli neşriyatta bulun
muştuk. 

Şimdi bi: Bursa gazetesinde okuduğu
muza göre, Dinarlı Mehmed, Bursnda 
bulunmaktadır. 

Yalnn değildir. Bugün Dinarlı Mch
mcd, hakikaten Bursadadır. Nitekim bi
ıim o satırları yazdığımız sıradn Dinarlı 
Mehmedi Sofyada bekliyen Dan Kolof ta 
bugün Parisc dönmüş bulunmaktadır. 

. Ve (Son Posta), şiddetli neşriyatile, 
Sofyada yapılmaSl mukarrer bulunan o 
danışıklı güreşe mani olmakln müfte
hirdir. 

Eğer Bursalı refikimiz. hadiseleri, Di
narlı Mehmedin ağzından değil de, bizim 
sayfalarımızdan takib etseydi, Dan Ko
lof • Dinarlı güreşinin yapılmasına nasıl 

mani olduğumuzu ve bu su retle pchli
vanlığımızın ismini nasıl kurtardığımızı 
kavrar, yazısını, bir acayib sualle değil, 
bir samimi tebrikle tamamlıırdı. 

lstanbul takımının ikinci maçı 
Peşte tnkımile yapılacak futbol maçı

mı hazırlannn İstanbul takımı, perşem
be günü Taksim stadında ikinci ve son 
idmanını yapacaktır. Pazar günü knrşıla
şan kırmızı ve mavi takımlar gene karşı 
karşıya oynıyacaklardır. Bu müsab:ıka
dan sonra İstanbul t..:ı.k.ınn kat'i ı:nlriJdc 
tcsbit edilecektir. 

, 
idaresi hususi idare bütçesinden i!ç 
kazada aşım istasyonu açma~a karnr 
vermiştir. Bunlardan Y:ılova istasyonu 
açılmıştır. Silivri ve çatalca kaza is -
tasyonları da bu yıl içinde açılacaktır. 

Karaköyde boyalı geçit yeri 
yapılıyor 

Bugün Karaköyde Domuz sokağı ile 
karşısındaki nokta nrasında boyalı bir 
geçid yeri yapılacaktır. Bu geçid yeri 
tecrübe mahiyetindedir. Bir aylık tec
rübeden sonra boyalı geçid yerlcrı mu
vafık görülürse yeniden yapılncaklnra 
çiwler ç kılmıyacak, bw1lar boyamı
cnktır. 

Kutahyadaki Yucoslavyahların 
bir temennisi 

Kütahya (Hususi) - Yugoslav ada 
emlaki bulunanların muayyen zamaııcla 

r.ıüracaat cttıkleri takdirde orada bırak
tıkları emlakin kıymetlerinin takdir edi
lerek kendilerine ödeneceği evvelce ilfı:ı 
edilmişti. Burada bulunan Yugoslavyalı 
muhacirlerden muayyen zaman dahilin
oc müracaat eden bir çok kimseler var
dır. Fakat kendilerine henüz hiç bir şey 
söylenmemiştir. Bunlar, nereye ve kime 
baş vuracaklannı öğr nmek istemekte _ 
dirlcr. 

Haydc; r Topkapıya döndü 

Davet 
Sillcy:mnnfye Spor Klübündcn: Sülcyma· 

niye spor klilbü yeni binasının açılış tö· 
renini Cumhuriyet bayramına rnstııyan 30 
teşrinievvel cumartesi günü saat on dörtte 
ynpacnktır. Bıitun Sülcyman1yelilerln Vcz
nccllerde Üniversite eczanesi karşısındaki 
yeni binaya gelmeleri rica olunur. 

latanbul Borsası kapanış 
fiatları 25- 10- 1937 

ÇEKLER 

Açıla, Kapanı, 

Londra ~27.00 627.00 
Jfn-Torlt 0,7896 0,7883 

Parti 73.375 23.4125 

Mlllno 1 
ıs.on 14,0112 

BrtıUel 4,6818 4.6810 

AUDa 67.161J 87.1610 

Cenene 3,42SG 3,4258 

8of7a 63.7958 63.7958 

Amaterdamı 1.428J l.418J 

Praa 22.SS66 22,5566 
V17ana 4.186ô 4.1866 
Madrtd ı2.6J 12.6(• 
Berlln 1.966' l.9661) 
V&rfOYa 4.18 4.18 
Budapewıe S.995 3.995 
nnıcreo 107.1770 107.177J 
Beiarad 54.41 S4.41 
Yotohama .2.74 2.74 
Moslto.a 20.s:ıs a.sos 
Btoltholm S.li933 s.0933 

SBAftt 

Anadolu ım. ,. GO 
peıln 

A. Om. " 60 vndell 
BomonU .. Net\ar 
Allan çlmento 
Merltn bantuı 
İf Bankuı 
Telefon 
İ\Uha' .. Detlr. 
Şark Det lrmen1 
TerkOI 

0(1. 
oa.oo 
(8 9J 
OJ,OJ 
00.0J 

00. 
00.00 
08.9l 
00,00 

OC.i),) 
lU,llJ 00, UO 

6.HS -
11.6S -
ı.ıs -
7.1'.) O.OJ 1 

lSTlKBAZLA& 

TQrk borca ı ııetln 
1 ı ı ndıll 
ı ı U n dell 

Avalıı 

1'.975 
13.9.S 
ou.o )C 

TAHVİLAT 

Anadolıa ı pe. 
• 1 'fad u 
ı D pe. 
ı U YL 

Anadolu mO. pe~Jn 

Açıuı 

!>O.VO 
00.0) 
(){ı.Oiı 

oo.uJ 
OJ.OJ 

PARA LA R 

Kapaıaı ı 
13,975 
13.90 
:xı,ooo 

t..a;ıu.ı 

•JO.oo 
r.ıo.oo 

03.0J 
OiJ.ıJJ 

00 OJ 

1 Banknot. O.s. B. 263. 264. :trıuhitindek· bu üç yüz elli aileden er mu kta olduğu yardımın harıcın e ır. 
b· . ı . . fasulye, yapma 
ı:rıne birer kilo şeker, pırınç, 

Geçen s ne, İstanbul lig maçlnrmda en 
çok gol aUın bir oyuncu oltın Topkapı tn
kımının sol içi Hnydar Bcşiktnşa girmiş. 
il. Haydar, son gunlerdc tekrc:r eski klu 
hü olan Topkapıyn rnüraenat etmiş ve bu 
mürncnatı ldun tarafuıda.ıı luıbııl ediJJ.. 
miştir. 

ı Tllrk nltını 1 ~ş l~~~ş 
'-•-................. ... 



t2 Sayfa SON POSTA 

Maraş'tan Hayri 
imzasile soru hı-
yor: 

Dun 19 vagon buğday, 7 vagon arpa gel
miştir. Çavdarsız buğdaylara tallb artmak
tadır. 6 kuruş 22 pnra ile 25 para arasında 
muamele gören çavdarsız mal dün borsada 
6 kuruş 33 paraya kadar satılmıştır. 

vlllerl 13.90 Urada açılmış, gene 13.90 lirada 
kapanmıştır. 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 

Sakin ve müsa~ 
mahakar olmak 
rahat kalmak için 
fayda verirse de 
muvaffakiyet ihti
mallerini kırar. İ

Diğer buğdaylarda da 3-5 para yükseklik 
vardır. 

Arpalar da, 4.06 - 4.07 kuruşa kadar sa
tılmıştır. 

Nohud 5.15 - 5.20 kuruştur. 
Dıin, borsa haricinde keçi derlsll sntışları 

da olmuştur. Keçi derlleri çifti 180-190 ku
r.uştan satılmıştır. 

Tiftik, ~27-130 kuruşa muşterl bulmuştur. 
Yerli fabrikalar, dun piyasadan bir mik

d,1r yapağı almışlardır. Piyasalarda canlılık 

b:ışlnmıştır. 
Bir buçuk ay kadar evvel 68-70 kuruş olan 

c.kstra ekstra Ayvalık yağları, guntlen güne 
duşerek nihayet 55-60 kuruşa kadar inmiş
tir. Ekstra yağlar 50-55 kuruştan satılmak
tadır. Sabunluk yağlar 35 kuruştur. 

Bu sene zeylin mahsuliı, uzun senelerden
beri gorülmemiş derecede çoktur. Bu yıl zey
tinyağı flatlarının çok düşeceği tahmin edil
mektedir. Maamafih, halihazırda, piyasada, 
geçen yıl mahsulü pek kalmamıştır. Yeni 
mnlısul de daha pek az mikdnrda gelmiştir. 
Bırkaç giın sonra, piyasanın duşmeğe baş
ı mnsı beklenmektedir. 

Zeytin de bu sene ucuz olacaktır. ~imdilik 
t p•an füıtı 15-17 kuruştur. 

Altın ne için 
Yükseli11or? 
Bor :ı harlcınde altın plya a ı dün 3-~ ku

ru kadar d::ıha yuks imiş ir. Cumarte,,ı gu
ııti 1065 kuruşa satılan altın dun sabah 1067 
kuruştan alıcı bulmuş. taleb fazla olduğu 
lçın akşam uzerl 1070 kuruşa kadar satıl

mıştır. Bu talebın sebebi şudur: Mevsim 
mahsul mevsimidir. Anadolu kbyliıleri, elle
rine geçen fazla parayı evlendirilecek kızln
ı ın:ı takmak uzere altına tahvil etmektedir
ler. Bunun için, Anadolu ve Trakya htan
bıtldan fazlaca altın çekmektedir. Bu rıat 
yükselişi de her sene olduğu gibi bir müd
det sonra taleblerin arkası kesilince duracak 
ve altın gene birkaç kuruş düşecektir. 

Borsada vaziyet 
Dün sabah Londra borsasında bir İngiliz 

lirası karşılığı 146,56 akşam da 148,18 Fran
sız frangı olarak kaydedilmiştir. 
İstanbul borsasında da, Türk borcu tah -

Mersinde ihracat bir misli arttl 
Mersin, <Hususiı - Hububatın ihrac mev

simi henuz başlamış ve pamuğun ihracı ise 
daha başlamamış bulunmasına rağmen son 
ay içindeki dış tıcııretimizln seyri memnuni
yete şayandır. 

Geçen ağustos ayının 221,444 llra tutnnn
dakl ihracatına mukabil bu ny içinde 473,367 
Ura değerinde ihracat yapılmıştır. Bunun 
121,800 lirasını kr9m madeni, 115,360 Urıısı
nı çavdıır, 70.691 llrıısını da arpa teşkil et
mektedir. 

Ticaret odasında toplantı 
Bucün Ticaret Odasındo. Oda ve Ofis ileri 

gelenierile tuccarlo.rdan mürekkeb bir içtima 
yapılacaktır. Bu içtimada Liman İdaresi Mü
diıru Rauf Manyası, Umıında yapılacak te
sisat hakkında izaho.t verecektir. 

Yumurta fiatları ylıkseldi 
İzmit <Hususi> - İzmitte yumurta flııtıarı 

son hartalar içinde yüks~lmektedir. Evvelce 
40 ve 60 paraya verilen yumurtalar şimdi 2 
kuruşa ve 100 paraya satılmo.ktadır. 

Yağmur lzmitt43ki tütünlere 
zarar verdi 

İzmit <Hususi) - Son yağan devamlı yağ
murların tütün mahsulü üzerinde zararlıırı 
olmuştur. Henüz kurumakta olan tutünlerin 
a ıl kıymetll olo.n elleri yağmurdan ıslanmış
tır. Bununlo. beraber büyük bir kısım zürra, 
vaktinde yetişerek tutünlerini kapalı yerlere 
almışlar ve butün bütün ıslanmaktan kurtıır
nıışlardır. ............................................................... 

ANKARADA 
AKBA 

Kitap Evi KAatçılık 

Botun mektep kıtaplarının satış 

yerldır. Mektep kırtasiye çeşitleri 

en musait şartlarla temin edilir. 
Tel. 3377 

cabında şiddet ve kat'iyyet lazımdır. 

işgüzar ve enerjik bir tip 
Gerededen Ke

mal Tuncer ka
rakterinin tahlili
ni istiyor: 
İşgüzar ve ejen

jilidir. Mücadele 
ve münakaşadan 
çekinmez. İşini, 
hesabını bilir. Ge-. 
çim hususunda 
müşkülpesend o.. 

labiliı'. Menfaatlerine aykırı hareketlere 
derhal mukabele eder. Suyuna gidilmek 
şartile as:ıbi hailerinin önüne geçmek 
mümkün olur. 

Çevik ve cevval bir genç 
.Modadan A. Ka~ 

rakaş imzasile so
ruluyor: 

Karakterim 
nedir, hayatta mu. 
vaffak olacak mı· 
yım? 

Çevik ve cevval 
olmakla bazı mu .. 
vaffakiyetler edin 
miş olur. Zekası 

ve- intizam kayıdlarına olan alakası, me
deni cesaretinin artmasına ~a yer ver
melidir. Başkalarının direktif ve enerji
lerine bağh kalmak her vakit için makbul 
sayılmaz. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

isim • • • • • 
Adreı • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tabllli için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

Baş, dl , nezle, rlp, rGmatlzma ve bdtln ağrıla· 
rınızı derhal keser. lcatında günde uç kaşe almabilir. 

fsim ve markaya dık1rat! Taklitlerinden sakınınız. 

Can Rızh11llah Kürdi 
Halcpte bütün Türkçe 
ve yabancı gazete ve 
mecmualar bayii ... - ~ -

,,- ! - . . -

• Son Post. .. nıo 
edebi romanı 

Nihayet ön sıradan, Adnan kadar 
meşgul olan kemani Ziya öksürdü ve 
otomobil dururken: 

- Geldik .. inelim .. dedi. 
Farkına varmadan ne de ~bul.: gel

mişlerdi! 

Gazinonun, öndeki ışıkları söndi.i -
rülmüştü. Anlaşılan tam gazino kapa
nacağı sırada evvelki otomobiller sökün 
etmişlerdi. Hakikaten de başka kim -
seler yoktu. Uzun bir masanın etra -
fında toplanan kafile, Nerimanın oto -
mobilini bekliyordu. Otomobi!in dur
duğunu işitince hep birden el çırp -
mağa başladılar. 

Yeni g~lenler içerıye girerken, daha 
demin gitmeğe hazırlanan saz takımı 
yeniden sa~larını çıkarmış, fasla hazır
lanıyordu. Ihtimal Boğazın serin rüz -
gar le akşamki sarhoşluğu da -
ğıt ık sanan dost meclisi asıl 
bundan sonra içecek ve ne olacaklar~a 
asıl bundan sonra olacaklardı. Hem bu
rada viski, bol değil, misk gibi rakı içi
lecekti. 

Her mecliste ilk söze atılan di ,Çİ Sa
lahaddin gene ukalfdığı bırakmadı: 

- Nerede kaldınız, yahu, dedi, bari 

- Yaıan -
Halid Fahri Ozansoı 

tuzluya oturacaktı. 
Adnan, masada, bu komedinin tam 

karşısına düşmüştü. Şazmend lıamm 
efendi de işin farkında idi. Bir taraftan 
sağındaki Münir Algüne Ankara ha -
berleri sorarken diğer taraftan la yan 
gözle gi.ilümseyerek kızına bakıyor ve 
sanki bu bakışla ona cüzülme, kurt ka
pana düştü!• demek istiyordu. 

güneş doğduktan sonra gelseydiniz?.. Münir Algün, Nazanı ken~isile Ay-
Ve bu sözü söylerken Nerimanla iki- tenin arasına sıkıştırmıştı. lsabet de 

sine öyle manalı bir nazar fırlattı ki, olmuştu. Yoksa, masanın karşı ucun
Adnan, bir lahza, güneşi parlak bir to- dan Nazanı göz hapsine alan mühendis 
katla bu herifın suratında doğdurmak Şevki Ayten'in yerine oturmuş 
arzusundan kendisini zor tutabildı. olsaydı, hiç şüphesiz ikisinin de 

ı Oturdular. Garson hemen önlerine başı derde girecekti. Maamafih ken
kadehlerini koydu. Bu anda saz da baş- disi de, Şazmendin Ankaradaki sıad
ladı. yoma, Yenişehirde yeni yapılan evlere, 
Nerimanın salonunda içildikten son- filan yahut falan bayanın salonwı.la ne 

ra birdenbire bu otomobil ve gaz;no günleri toplanıldığına dair ardı arası ke 
davetini yapan üçlü Şekip, bu akşam, silmeyen suallerine cevap yetiştirm~k
üç metresini de satmış, öyle gelmışti. ten bir lahza nefes alabilirse pek ıivle 
Biri alnında sağ kaşının üstündeki, iki- enayi davranmıyor, mühendisin sülün 
si sağ ve sol yanağındaki benlerile, ya- boylu karısı Gencineye aşıkane nazar
nında oturan Hümeyrayı galiba pcm- lar fırlatıyordu. Bu suretle kocasi1c 
be bir hülyaya sürükleyeceğini 11mu- takastukas oluyordu. 
yordu ki kıza nefes almadan bülbül gi- , Bahriyeli Nizama gelince, nizgfr:·a 
bi dil döküyordu. Fakat Hümeyra pek yelken açmıştı. Çopur yüzünün kendi
öyle tongaya basacak cinsten değ•ldi. sine ikinci bir Ayten kazandıracağına 
Bu delikanlının üç beninden ziyade ba- pek ümidi olmadığından, sadece iç: -
ba mirası üç apartımanı şüphesiz ki yordu. Ayten de onu seviyor rnti, sev
daha zevkine elverişli idi. Bunun için miyor mu idi, orası henüz dostlarca 
kendisini ağır satıyor, kulağının dibin- pek anlaşılamamıştı. Maamafih ş:mdi
deki mırıltıları işitmemezlikten> gele- ki halde kadının başkalarına da ~e!\: al
rek kolundaki altın bileziklerile oynu- dırış etmeyişi, muvakkat ta olsa, Ni -
yordu. Bazan de, sanki sıkılmış da git- zamın lehine bir işaret sayılabilirdi. 
mek istiyormuş gibi yerinden dOJ"ulu- Geride kalanlar Nerimanın lW'!ası 
yor, Şekibin yüreğini oynatıyodu. Belli Refik Şeyda, doktor Remzi Ürkmez, 
idi ki yakında bu yeni aşığa oldukça muharrir Zeki Tunçbaş, sporcu Tliy -

Birint:iteşri11 .Z8 

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildire 

tesbit ederk"n sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden 
kalesi, hikaye~i, romanı kafi değil, biraz sip lısteye bağlıyarak bize gönderec 
da eğlence lfızım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile b'ir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hern 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir 

Müsabakanın esası sim ~~~rmüş. hem de ~i~ müsabakan 
11erdıgı heyecanın zevkını tatmış olaca 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik Her fıkra için bir resim MükAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu mü5abakada kazananlar arasın 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükafatı vere 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi· ğiz. Mükafatların listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 > 50 > 

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

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 > 5 er lira 
soracağız> 63 > 2 şer buçuk lir 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükafat kazanan okuyucuları note 
Siz de bize mesela ( 40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza 24 gü 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Yirmi beşinci reP""' '' 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 25 

fıkra: 25 
Niçin dua etsin ? 

Bekri Muıtala bir gece ıokakta ıızmıı, yatıyormuı. Deuriyekr lfl 
döküp ayıltmıılar: 

- Bize dua et! 
Demifler, Bekri ıormuı: 
- Ağzıma rakı mı döktünüz? 

L --··---··· ·-.. ·············· ....... _ .............. __ ... ······-········ ............................ -......... . 
Tokad Sulh Hakimliğinden: 
Tokııdın Halit mahallesl.nden Öksüzoğlu 

Mehmet karısı Rukiye lle Tokadın Blreblatlk 
karyesinden Kör Hiiseyln oğlu Mustafa ve 
kızı Ayşe ve Fatmanın müştereken mutasar
rıf oldukları Tokadın Bireblatlk karyesinde 
Akyerde şarkan Hacı, evvelce Kurdoğlu Ha
san iken halen Ho.cı Kurdoğlu Ömer, şima
len yol garben evelce Hacı Kuruoğlu Ali iken 
halen yol ve Sinan oğlu Mehmet, cemıben 
evelce Hanife oğru Ali iken halen imam oğlu 
Mehmet lle mahdut 8 dönüm atik ve 70 lira 
kıymetli bir kıt'a tarladaki şüyuun satılmak 
suretile izalesine Tokat sulh hukuk mahke-

bU· mesinden verilen karar uzerine bu tarla 12 muzııyede 27/11 937 cumartesi gunü saat 
de Tokat sulh hukuk mahkemesinde satııa· 
caktır. Ve bu günde haddi liiylkını butınııdt 
takdirde tnlikl takiben on beş cün sonra e 
kJnci de!a bilmüzayede ihale ve satııacağı \ 

bU• 
işbu tarlaya bir hakkı irtifak iddiasında u1' 
lunanlar 20 gün içinde Tokat sulh hUlt 

t it• mahkemesine muracaııt etmeler! ve atsl 11 1> 

dlrde bir iddiaya hakları olmadığı ve tali 
it• 

olanların yevim ve saati mezkürda pey 11 e-
çalarile birlikte Tokat sulh hukuk nuıhlt 
mesine gelmeleri llnn olunur. 

fur ve kemani Ziya idi. En son olarak 1 karan da hıç şüphesiz muharrir zc1': 
da dişçi Salahaddınle karısı ve daktilo Tunçbaştı. Nasıl zevkini çıkamıasıı:ı. 
Necmiye geliyordu. Bunlardan .~~fık dı? İşte kelimenin bütün manasile ~:1: 
Şeyda, bu gece, Adnanın henüz Türk jinal bir alem içinde idi ve hesabı yut. 
mü, yoksa Türkleşmiş bir ecnebi mi ol- de yüz Şekip Derelinin cüzdanınd~: 
duğunu daha pek iyi kavrıyamadığı, bil- kapatılacağını anladığı bu sofrada, • 
mem hangi diyarın mahsulü ve kim bi- acayip sosyeteyi ilk defa olarak hu. 3

• 

lir kimin nesi biraz çetrefil konuşan dar toplu ve yakından tetkik edebıli 
Rus tipindeki bayana musallat olmuş, yordu. 
ilkönce Nerimanın sonra Adnanın apar-
tımanında başlıyan kurunu hala ta -
mamlıyamamıştı. Herhalde Neriman da 
kocasının bu coşkunluğunu farke•mi
yor değildi. Fakat nasılsa doktor Rem
zi Ürkmezle beraber bir gece için po -
kerden ayırabildikleri Refik Şeyd.ınm 
bu gönül macerası üstünde yarın p'-!k 
fazla durmıyncağını da hesap edivor ol
malı idi. Esasen bu danışıklı dövüşük
lü alışverişte kendisi de Adnanla başka 
türlü serbest kalabilir mi idi? 

Sofrada şimdi en neş'cm görünen 
kemani Ziya idi. Zavallı adam, yıllar
dır saz ve söz meclislerinde Sarı K.z 
Nebahata verdiği emeklerin mükafatı 
olarak dildadesini Tayfurun sırnaşık1 •
ğından ne yapsa kolay kolay kurtara
mıyacağını içi sızlıyarak hissediyordu. 
Ne çare ki kemanının yayı, Tayfurun 
yumruğuna karşı çok zayif bir silahtı!. 

Hakikat aranırsa, bu gece, karıs:nı 

şimdiden sızdırdığı halde, aşk babm
da dişçi Saliıhaddin de boşuna kürek 
çekmişti! Çünkü daktilo Necmiye, bu 
dQfa da. bit· kıskaca kapılmak korkusile 
Salfı.haddinden haylıca uzak oturmuş
tu!. 

Herkes böyle başka telden bir hava 
çalarken, bezmin en fazla zevkini çı-

Saz devam ediyordu. Son ~ıırı9~ 
şarkıdan sonra neyle bir taksim~ ~~rı 
lanmıştı. ı1ır müddet için elle~ edi 
sazlarını bırakan öteki çalgıcılar şiJ11 çı 
aralarında konuşuyorlar ve bir ıca 1 
karşıdan eski dostları kemani Zi~11~e 
ellerile selamlar yollarken, içierJ;

1 
ri 

ut çalan ve fasıl aralarında kad.!lı ;Jf 
üstüstüne çekmekten oldukça s:ır 111 •• 19, 
olduğu hissedilen pos bıyıklısı, ışı tı 

teklifsizliğe dökerek, Sarı Kız Ncb.ıhıler 
işaretle ona okuyucular yanındıı -~ııtl 
gösteriyordu. Ziyaya gelince, uwk "r' 
dudaklarını ısırarak colamaz•. dıY ı 

.. .:ı 
bilhassa başına Ta) furdan sonr\~ıııı 
takımında da ikinci bir beıa s~rrna iW 
çekinıyordfü Hem sonra cfendıın, ~ 1, ~ıt· 
teri sofrasından kalkılıp da saza f 
şılır mı diye diışünüyordu. Bu, 50 d ? 
dakılerc hürmetsizlik sayılmaz 1111Y, 1~. 
İnsanın haline bakıp da hükmetnıc~ 11• 

di. Kendisi vaktile kübera konaıcl<ııe ı 
.. ll 

tla kemanının nağmelerile go~ 
0 

gaşyeden, gün görmüş, safa ~rı .e-ı 
usul, erkan bilir bir adamdı. BoY!~y 
pazeliğe nasıl olur da hay hay 

1 

bilirdi? Hiç bu, olur iş miydi? ..,ar) 
(Arkası 
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&VALİDE ·sULT AAN 

• DANLIGI [ ~~~~f 
Posta ,, nın Hikayeleri 

la 
O man bey .:>ayfa, 
rı · 

del. açı.p rakaml:ıı m 
b aletıle kelimeleri 

ulacak ve b d 
bu . en e 

kelımeleri not e
deceğim. 

i 
İşe başladık. İlk 

6 radak' 
.. 1 rakam!an 

80Yledirn: 
- 39_7_9 

c Serkorniser 39 wı
'~t sayfayı açtı, 7 nci 

l 
ırı buldu ve bu 

a ırın d 
,_ . okuzuncu 
11:eJırne · · · sını soyledi: 

-Ara! 
liep· · ın · I.Jnız birbiri-

b
. ıze bakıştık. Garib 
ır h 

k . eyecan ve !lıa~ -a u .. "' 
rn ÇUJnüzü de sar

ıştı. 

ik· 
ı s.8 '~ci sırada 48-
d akamları var-

ı. Serk 
ia 0 miser bun-
tın d ı·ı ,_ e a etile (na-

11:ışJı) k ı. 
d e ımesini bul U. 

On b 
sonr eş dakika 
rn· a rakamlar bit-

ış ve R d 
tinde 1 van Sadullı 1ıın not defte -

•Ar şu kelimeler sıral. •nmıştı: 
?lıerd· a • nakışlı - rafında - kraliçenin -
dev .. ıvenıe - laal - zaviyl ie - renkli -

var - ett' •. 
danı • ıgı - dolabın - h ~diye - ger-

ıgı.ı. 

ı.ı-~dvan Sadullah pek kısa c;üren bir 
koyd madan sonra bu keliıne1 ri sıraya 
ç ktı·u ve ortaya şu şekilde bi..- cümle 

tıa~~~aliçenin hediye ettiği gerdanlığı 
de d ş 1 merdivenle ıaaı renkli zaviye-

Se evvar. dolabın rafında ara!• 
ha" rkornıser Osmanla ben derin bir 

_,ret · · 
\>~n Sa ıçınde idik. Buna mukabil R.~<l-
tünrn .. dullah neticeden memnun gc.> -

Uyordu 
- .A. • 

dedi. B~a~tar bu, fakat kapı açılmıyor, 
ga...: k r ışde insanın muhatabını as -

·• end· · 
Vafık 'h . ısı kadar zeki farzetmesi mu-
lnın bı tı~at olur. Mavi gözlüklü ada
'rahar~ şıfreyi keşfettiği muhakkaktır. 
takat ~Yatına da bundan sonra başl:ıdı. 
dı. n una rağmen gerdanlığı bulama
lnana ernek ki bu cümlenin başka bir 
lleye ~ı ':ar. Fakat acaba nedir? Acaba 
lazıın elaiet ediyor, bulacağız. Bulmak 
ğu.rn · Anlıyor musunuz, bunu buldu -
tak! uz dakikada mesele de bitmiş o a-

'ÖÇÜNcü KISIM 

Bir sevda muadelesi 
Yazan: Mih. Zoşçeııko Rusçadan çeviren: H. Alaz 

Aradan günler geçti, mühendiı 11:endinf gtttikçe melankoliye kaptırmağa b~lad 

Tanıdığım Leninpadlı bir mühendis J manız IAzımdır. Ben sizi bu vazıyetten 
var. Bu mühendis kansını çok seviyordu. kurtarmak için bütün kudretımle çalı a -
Doğrusunu isterseniz mühendis, karısını cağım.. Sizi sık sık ziyaret edeceğım .. 
pek te sevmıyordu; fakat karısı kendisıni Şimdilik ılk 'iş olarak - bu meselelerde 
bırakıp kaçtıkça ona karşı şiddetli bir yapıldığı üzere - gazetelere şu mealde bır 
sevgi hissediyordu. Bu, ekser erkeklerde ıJan vermenizi tavsiye ederim: cSeni se -
görülen bir haldir. viyorum ve unutamıyorum. Dön banae 

Gece r>ekçiıimn kapı aralığından gördfi.ğü manzara cidden korkunçtu Kadına gelince, o kocasını pek te sev- gel! Sen benimsin, ben de seninım ilh .. >. 

rındırdığı ölil.le~in. s.ükfuıetinden daha/ t~. Yerde~i çink~ kaplı tabutlardan biri mezdi. Bu yaz istirahat için Karadeniz Karın bunu okur ve muhakkak geri gelir. 
derin bir sessızlık ıçınde uyuyordu. Ö- nın kapagı devrilmiş, tabutta bulunan kıyılarına, Kırıma gittiği zaman orada bir Çünkü kadınların yürekleri bu gıbi ışlere 
lüler salonu ile koridorlarda kör birer ölü doğrulmağa çalışıyordu. Gece bek- ressamla sevişmiş, koskoca bir macera karşı pek yufkadır. 
kandile benziyen elektrik lambaları ya- çisi olduğu yerde mıhlanıp kalmıştı, ne geçirmişti. Mühendis bu tavsiyeyi büyuk bir alA-
nıyor, bunların san ve zayıf ışıkları ka- bir adını ilerliyebiliyor, ne de geri gi- Bu meseleyi tesadüfen öğrenen mü - ka ile dinledı. Ve derhal tatbıka karar 
ranlığı aydınlatamadıktan başka bir ta- debiliyordu. hendis, tabii çok kızdı. Fakat karısından verdı .. Hemen ılanat şirketine koştu. Bı-
kım gölgeler husulüne sebep olarak Bu sırada ölü doğrulmuş, ayağa kal- ayrılacak ve yahut onunla başbaşa verip siklet, arama, yol ilh... ilAnlan arasına 
manzarayı büsbutün korkunçlaştın - karak tabuttan çıkmıştı. Gürültü etme- bu işi dostça halledecek yerde, Kırımda kendı ilanını da kaydettırdı: cMarusya, 
yorlardı. miye çalışıyor, meraklı gözlerle etra • geçen aşk macerasını ima ederek karısı- geri don. Her şeyi affettim ... > 

Morgun gece bekçisi Bolulu İsmail iş- fına bakınıyordu. Gece bekçisi bağır • nı mütemadiyen tahkir ettL Mühendıs bu klAsik sözlere deruni ız _ 
te bu dekor içinde muayyen saatlerde mak istedi, muvaffak olamadı. Sesi çık- Mu~endisin karısı, kocasının bu bit - tıraplarını gosterecek bir kaç satır daha 
yapılan devri teftiş ile meşguldü. mıyordu. mez tükenmez hakaretlerine ~ya~ama- ılAve etmişti. Fakat ilAnat şirketı, bu ka-
İkinci kattan birinci kata inip ölüler Ölü etrafı iyice dinledikten sonra o- dı. Hiç bir yerde çalışmadığı, hıç bır ge- dar uzun şıkiyet ıstidalar. mı koymağa 
salonuna yaklaşırken orada bir gürül- topsi yapılmamış cesedlerin muhafaza- çım vasıtası olmadığı halde ondan aynl- . .. . 1 d ğ .. 1. ğ k d. F kat .. "Iı·· t yerı musa1t oma ı mı soy ıyerek bunları 
tü duymuş, merakla ayaklarının ucuna sına mahsus soğuk hava tesisatını havi ma a arar ver ı. a guru uye, pa ır- ıkarttı. 

basa basa yaklaı::mıştı Kapının aralığın cam sandığa doğru ilerledi. Sandığın tıya, ayılmalara, bayılmalara da meydan ç . . • . 
r- · • k :-te edi. B i in d k Muhendıs bu ılan ıçın 35 ruble para d n gördüğü manzara cidden korkunç- kapagını açtı. (Arkan var) verme M m unun ç e, ocası 8 

bir gün işe gittikten 10nra bavulunu ve verdi. ~a.k!ıt ~rayı verırk~n ılAnın cıkıı 
İstanbul ikinci 1flas Memurlajun-ı Jletiktaş İcra Memurluğundan: bir kaç ufak tefeğini aldığı gibi bir arka- tarıhını oğrenınce ~ehşet ıçıııde kaldı. 

dan: Borçdan dolayı tahtı hacze alınan yir- caşının yanına kaçtı. Niyeti, iş buluncı- t~an ancak on beş gun sonra çıkabılecek-
M" fl' Eıbiseci Bernar Freyınanın tae- mi beş adet damızlık koyun ve iki k<'ç ya kadar bu arkadaşının yanında kal - tı. .• 

u ıs h kk d 1 Arnavutköyünde Halim Paş.ı bag~ında maktı.. Muhendis, tabu, feryadı bastı. Bunun 
sil edilemiyen alacakları a ın a a a - b' b siki t t be · . . . . . 2 '11/937 tarihine müsadif Salı günü saat Kadın, ayni giın, Kırımda iken sevışti- ır ı e sa ışına nzetıl mıyecegını, 
caklılara ıf!As ıdaresınce ızahat ~enlec<'~ ondan on ikiye kadar ihale pulları ve be- ği ressamı gördü ve başından geçenleri kendisınin on beş gün beklemeğe taham-
ğinden izahatı dınlemek. ve terkın veya Iediye resmi müşterisine ait olmak üzere ona anlattı. Ressam, kadının kocasından miılu olmaaığını ilh ... soyledı İlinat sir
t:ıkibi kendısi alarak netıce hakkında bn satılacağından talip olanların mezkur 3yrıldığını işitince ona karşı pek soğuk ketinin memurları mühendıse acıdıkları 
karar vermek üzere alakadar alacak!ıla- gün ve saatte mahallinde hazır buluna _ davrandı. Hatta, insanların cenubda iken için ilan müddetinden daha dort gun ın
rm 5/11/937 Cuma günü saat 10,30 da ·re- cak memurwıa müraaaatlan lüzumu başka türlü, şımale geldikleri zamln baş- d'rdıler .. Mühendisin ilanı on bır gun 
d hazır buiunmaları ilan olunur. (1146) han olwıu:-. (960) ka türlü düşündüklerini söylemek küs- sonra 1 ağustosta çıkacaktı. 
e tahbğında bile bulundu. Bir kelime ile 

Kırımdaki maoeranın, cenub giıneşinın 

Günde yalnız bir defa ~~~~~·ttlğlgeçıciblrse•gi•lduğunuım. 

ile ~: .. ıerinizı temizleraeaiz, 6mrilnilz mOddetince Dit macunu uar . . • 
• • J:.J m ve inci 11°bi parlak ve beyaz kalır. Ditleruıız difJe IDIZ 185a8 

· ~:.. tleriniz kanamaz. Ttlp 7,5, dart misli 12.S, en 
çlirOmez, u-.. e 
btıyiik 20 kUJ'llfblr· 

Ev kumandanı. sosyal cepheden mü
endı ı ıkna edemıyeceğini anlayınca 

meseleyı b ka turlu koydu: 
Sız d dı, tamamen kabuiwıuza çe • 

k uni§ bır haldesınizl. EvvelA bu kalaba
ıkıan kurtulmanız, insanlar içine .tarıı-

Kadının tekrar kocasının evine dondil
günü öğrenen ressam, eski sevgilisıne 
karşı fevkalide mültefit davrandı. Ce -
nubda hissettiği sevgisinin yemden can
uındığını, kndma uzun uzun anlattı. Ka
dının, kendisile delil de kocasile bir a -
rada bulunduğunu dil§ilndükçe duyduğu 
ı tırapları §airane bır tarzda ızah etti.. 
• İkı Aşık, gece geç vakte kadar bera -

her kaldılar . 
Vaktın bır hayli geç oluşuna ratmen 

karısının gelmediğini gören kocası kapı
nın onune çıktı. Abi gibi, kadını evine 
kadar teıyl etmekte olan reuamı, karıai-
1 kol kola gördü. 

(Devamı 15 inci ıayfada) 
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. Haremağasının Hatıralar• 
Çeviren : Ahmet Cemalettia Sara 

Harp başlayınca tuzak gemilerinde efra...,ivil elbise 
hemJtn atarlar ve resmi ünif ormalarile dövüıür 

Yazan : Ziya Şakir 

Istanbulda, münevverler Mitat paşanın sadaret 
Hiddetimden bangır bangır bağırı- yapınız. Yoksa zabitan salonun 

yordum; ama, olan olmuş, yüzüm. su- dın gözleri önünde bulut gibi o 
ratım, üstüm başım kusmuk içinde hıl- tahammül edemem ... 
mıştı. Fena halde kızmış. herife iyi bir İbadet te, kabahat te gizli o •• 

mevkiine geleceğine seviniyorlardı. Ulema bile bu 
tebeddülü pek isabetli görüyorlardı 

ders vermek için üzer~e atılmıya ıe- yenler muhakkak ki büyük bir 
şebbüs etmiştim ama, karşımdakinin kat ortaya a~lardır. Benken 
hüzünlü bakışını görünce cidden ıztı- sabıma .kumandanlık hayatını 
rab çektiğini anladım. Bu bakışta o ka- prensibe dalına sadık kaldım. 

- Demek ki; şu aralık sadaret te -ı Paşanın konağında yapılan bu içtima - dar komik bir meraret vardı ki kendi- cKrupp• müessesesi ilk batırıla 
beddülünün hiç bir suitesir husule ge- larm hiç birini gözden kaçırmıyordu. mi tutamadım ve bila ihtiyar gülnıeğe düşman denizaltı gemisini batı 
tirmiyeceğine eminsiniz?. 1 Ve bunları; günü gününe, dakikası da- başladım. Lakin deniz biraz oynadı mı dağıtılmak üzere (250,000) mark 

- Asla, şevketmeap. kikasma Abdülhamide bildirmeyi ih - midesinde ne var, ne yoksa kumanda- nakdi mükafat ortaya koymuştu. 
- Harici siyasete? Mesela, bir kaç mal etmiyordu. Hatta, ihmal etmemek- nınm wratına fırlatan bir neferi de tün efrat bu para mükafatını eld 

güne kadar toplanacak konferansa da? le de kalmıyor; hususi mütaleasını da uzun müadet yanımda alıkoyamazdım. meğe can atıyordu. Ben cMarie 
- Hayır, hayır şevketmeap ... Kon - ilave ederek: Binaenaleyh o akşam limana dönünce tuzak gemisine şahsan kumanda 

ferans esnasında, vaziyeti daha iyi ida- - Mitat Paşa, cidden garip bir zat. bir rapor yaptım ve tayfa cAlbrechh :n talihine mazhar bulunuyordum. 
re edebilecek bir sadrazama ihtiyaç Vakıa; hükumet işlerinin yürümesi gemiden alınmasını istedim. para mükafatının ikisini de biZl 
var. için çok gayret gösteriyor. Ji'akat gös - Amiral beni yanına çağırdı ve du- mi kazandı. 

- Şu halde sadareti kabul eder mi- terdiği bu gayret o kadar tuhaf ki; <ide- daklarına kadar gelen kahkahaları güç Bu (250,000) mark efrad ar 
siniz? · ta kendisinin saraya karşı bir cephe al- zaptederek: taksim edildi ve zabitler kendi pil 

- Büyük bir memnuniyetle, şev - dığı hissini veriyor. - Lauterbah. dedi. siz bu adamlara rından efrad lehine vaz geçtiler. 
ketmeap. Diyordu. Sık sık tekerrür eden bu karşı çok merhametli davranıyorsunuz. naenaleyh bu mühim parayı cesur 

- Pekala .. öyleyse, ben birini gön - sözler, Abdülhamidf derin derin dü - Benim başıma böyle bir hal gelmiş ol- fama birer birer dağıtmak beniıP 
dereyim. Rüştü Paşadaki emaneti ge - şündürüyordu. saydı ben o herife alimallah dünyayı pek büyük bir zevk oldu. Her rı 
tirteyim. Esasen Abdü!hamid; daha tahta çık- haram eder, kendisini zindanda çürü- hissesine (2000) mark kadar bir 

Mi tat Paşanın sadrazamlığına böyle- · tığJnın onuncu günü, Mi tat p anın, türdüm ... Bak hele küstaha!.. Zabitinın isabet etti ki bir bahriyeli için ol 
ce karar verilmişti. Fakaaat.. Abdülha- kendisine karşı tahakküm etmek iste- suratına kusmak .. bu hiç görülmüş bır ça mühim bir paradır. 
mid, bu kararı,·tam iki gün talik etmiş, diğine hükmetmişti. Bunun sebe~i de iş mi? .. Her neyse bu seferlik o küsta- Lakin bu (2000) markı herneıı 
tatbikten çekirunişti. Buna da sebep; Abdülhamidin lıariciye veziri şu idi: hı bahriy,e kışlasına vermekle iktifa e- l:m etmedim. Çünkü denizciler 
Rüştü Paşanın istifası, ve Mitat Pa - Saffet Paşa Yeni padişahın cülusunu resmen i!an diyorum... su gibi sarfederler. Hisselerindell 
~anın sadrazamlığı şayiası hakk•nda, evvel kanunu esasiyi ilan ettirerek, etmek için bir hattıhümayun neşredil- Bu suretie cAlbrechb den kurml- mark kadar bir parayı analarına. 
efkarı umumiyenin alacağı şekli öğ - saltanat makamının nüfuz ve iktidarını, mek adetti. Hünkar, bu hattın müs - nıuş oldum. . . . .. . . b~larına~ çoluklarına ve çocu~~· 
renmek istemesi idi. tahdit etmek istiYordu. Sonra da, hli - veddesini hazırlamayı Mitat paşadan Tuzak gemılerının murettebatı ıkı gonderdım ve arta kalanı ken~ 

Bu mesele, İstanbul muhitine iki gi.in kıimetin idare işlerinde, kend.sini tek istemişti. Mitat paşa da 0 aralık fazla kısma ayrılmıştı. Yukarıda da söylemiş 
1 
verdim. Evli olmıyanların ise bıf 

dedıkodu sermayesi teşkil etmişti. Mü- bir amir gibi göstermekten hoş1an~yor- meşgul olduğundan, bu işi _ 0 tarihte; olduğum gibi her geminin mürelteb za- ı tar paralarını kendi nam ve heSllP 
ncvver fıkirliler, Mitat Paşanın sada - du. maarif nezaretı müsteşarı olan _ şair bit ve efradı aded itibarile lüzumundan na bir bankaya yatırmayı ihrnal e 
ret mevkime geleceğine sevinmekte Nitekim; kendisi şurayi devlet reisi Ziya beye havale eylemişti. Şair Ziya fazla idi. Mürettebattan bir kısmı gü- dim. _ -·- _ (~rk~ 
idiler. Gene münevver zümreye da - olduğu halde, hükumetin dahili ve ha-1 bey, müfrit bir hürriyetperverdi. Yaz- vertede vazife görür, bir kısmt güver- ,r 
hil olan bir kısım ülema bile, sadaret- rici işlerinin hepsine alaka gösteriyor; dığı müsveddede, asırlardanberi mut - te ~ltında saklı dururdu. G~ve:tedek~-. Bir Doktorun 
te vuku bulacak bu tebeddülü, pek isa- sadrazam Rüştü Paşanın aldıöı bi,,iıne- lakivet ve istipdat altında yaşayım bır lerın arkasında Alman bahrıyeı harbı- GUn 1u··k SALI 

betli görü~:or~.ardı. lik vaziyetine mukabil Mitaı°Pa;, sık halka birdenbire hazmede.miyeccği yesi ünif~:ma~ı v~r~ı. ~aki~ bu ilni-
~rtık Ruştu. P~şadan ve on~~ ta;.af- sık vükela heyetini kendi konağına da- miifrit bir hürriyet bahşolunacağma fo~anı.n uzerıne s~v.ıl hır :ıbıs~ ve 

1
da- Notl•rından 

dar arınd.an, hıçbır zar~r gel~ıı e~ct>ıne ı vet ediyor; adeta bir sadrazam vekili dair vaadlarda bulunduktan sonra; sa- ~~ uzerıne de gemıcı maşlahı gıyer.er
kanaat hasıl 7den Abdulham~d'. nı.~a~·et ve yahut mü rakibi gibi müzakere1ere raylarda bulunan cariyelerin ve arap 0~: Bundan. maksad uza.ktan ?a~ılınc.a 
k~rarını t~tb~kaT karar veı:nışt.~. ~ç~n- girişiyordu. kölelerin de kiı.milen azad edileceğin- gu~e:tedekı efr~~ın .sahıden sıvıl .dbı-

f ') 

cu mabeyıncı \us uf beyı, Ruştu , a- Mabeyin baskatibi Sait Bey Mi tat den bahsetmişti. (Arkası var) selı tıcaret gemıcılerı olduklarına ınan- ı 
şanın konağına EJ.Öndererek mührü hü- • ' clırmaktı. 

mavunu istetmişti . Nafıa Vekaletinden: Yalnız harb başlayınca efrad :;ırtla-I 
Rüştü Paşa, hünkarın mührünü, al- rmdaki sivil elbiseyi hemen atarlar ve 

tın örmeli ve pırlanta işlemeli kescsile I - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Seyhan sağ ve sol 'Sahil ana kanalı. K0şif resmi üniformayı labis bir halde dö-
iade etmişti. Fakat; her ihtimale ~arşı btdcl 927.447 Ura 52 kuruştur. vüşürlerdi. 

Rüştü Paşayı gücendirmemek ve ona 2 - Eksıltme: 12/Sonteşrin/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de Nafıa Toplann numara efradı dörder saat-
cemile göstermek istiyen Abdülham;d, Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Bksiltnıe Komisyonu odasında kapalı zarf lik \'ardiyalarını hep top başında ge-1 
kesenin içinden mührü çıkardıktan S')n- usuliyle yapılacaktır. çirirlerdi. Mürettebatın mütebakisi is- ' 
ra. keseyi tekrar mabeyinci Yusuf Be- 3 - isteltJıler: Eksiltme şartnamesi, mukavele pcojesi, Bayındırlık işleri genel tirahat ederler ve harb başladı mı bir 
ye vermiş: sartnamesi, fenni şartname ve proj~yi 46 lira 38 kuruş bedel mukabilinde Su- zil sesile herkes vazifesi başına geçer-

- Al bunu götür; paşaya ver. Ben bu lar Umum Müdürlüğünden alabilirler. di. O zaman geminin kıçındaki bitaraf 
keseyi kendisine hediye olarak vermiş- bandıra arya edilir ve onun yerine Al-

4 - Ek.;;iltmeye girmek için istekl:Ierın 40.847 lira 90 kuruşluk muvakkat tı:--
tim. Benim bir hatıram olarak saklasın. minat vermesi ve 250.000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip mu\·affakiyetle bi- man harb bandırası çekilirdi. 
Kendilerine; devlet hazinesinden aldık- tirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti l'lduğuna dair Nafıa Veka.le- Süvarilik ettiğim muhtelif gemilerde 
Jarı 'maaştan başka, hazinei hassamdan tinden alınmış müteahhitlik vesikas\ ibraz etmesi. İsteklilerin teklif mektubla- zabtı rabt bakımından hiç bir şikfı -
da otuz bin kuruş maaş tahsis ediyo - rır.ı ikincı maddede yazılı saatten b:r saat evveline kadar Sular Umum Müdür- yetim olmadı ve bütün mürettebatıın-
rum. Her ay, adam gönderip aldı:sın - lüğüne makbuz mukabilinde vcrıııe'eri lazımdır.> la gül gibi geçindim. Onlar vazifelerine 
lar, diye, irade etmişti. Post.ada olan gecikmeler kabul edilemez. c3807~ c6926· candan bağlıydılar ve yapacakları şeyi 
Abcliilhamid; Mitat Paşaya karşı ne <1<-- - seve seve yaparlardı. Ben onlara ka~·şı 

recede samimi idi? Ve ona, sadareti hakiki bir baba ve ağabey şefkat ve a-
niçin vermişti? lakası gösterirdim. Bilhassa evlilerin 

Muhakkak olan bir şey varsa, Abdül- sık sık karaya çıkıp çoluk ve çocuklari-
hamidi; amcasını, ve büyük biraderini le meşgul olabilmelerine dikkat cder-
saltanattan hal'edenlerin hiç birine kar dim. Bunlar vakıa küçük şeylerdir a-
şı samimi değildi. Bı.iyük biradeı"i.lin ma bir şef ı maiyetine sevdirmeğe saik 
hal"ındeki hakiki mazeret ve mecburi- olan şeyler de işte zahiren bu küçük 
yeti bılmekle ve hatta, bu hususa ken- ô n ve ehemmiyetsiz gibi görünen şeyler-
di rey ve rızası da inzımam etmekle be- t\e e' ı? dir. Bu itibarla diyebilirim ki efrad ve 
raber; bu işlere fi'len karışmış olanla _ zabitan bana karşı daima merbut l:al-
ra karşı, kalbinde gizli bir kin ve kor- mışlardır. 
ku beslemekte idi. . • r·,t\ • Be~. gedmimdetaihçkide .~f1ratda varanla -

Abdülhamid, bunlardan; en çok Re- \ \ ' rın vucu una ammu e emem ve 

Redif Paşa, ordu üzerinde az çok nafiz ~ z&bitlerime bile fazla bir imtiyaz ver -
bulunuyordu. Mitat Paşa ise, mcmle - meğe taraftar değilim. Çünkü bir kaç 

Evlerimizi ısıtma 
m~selesinde başlıca 
Teshin vasıtaları: I 

-8-
Mevzil teshin vasıtalarından sonrJ 
muh1m teshin usulü merkezi 
Yani kaloriferler: Kaloriferler e;._ 
dern, en güzel, en sıhhi bir teshin 
sıdır. Medeni diınyanın her tar• 
artık bu blr ihtiyaç ve en esaslı bir 
for olmuştur. 
Meskenlerin her tarafını aynı d orıl 
ısıtan yegane ısıtma vasıtası kal 0 
lerdir. Kaloriferin dumanı yoktur. ol>_' 
resi, kühi de yoktur. Oturduıturnuı ,ı 
nın havasını ifsad edecek her ııa~ 
gaz lntl.şarı da burada mevzuuba 
ğildlr. ,. 
Yangın tehlikesi en az olan. a~ 11" 
manda komürde en ziyade ıasa~r Of 
mln eden bir vasıtadır. Kalorffe~u~ 
türlüdür. Sıcak hava, sıcak su .,.~· 
bir de sıcak su cereyanı ile teshin 
hr. ecfeO. ,r 
Bunlardan en tlyade taammuııl 
cak su cereyanı ile olanıdır. al ı" 
Sıcak su lle olan kaloriferler de ~ 
yikll, orta tazyikli, yüksek ıazyik1\aıı. ı' 
üzere üçe ayrılıyor. En muvafık 0 dıt· 
çok kullanılan orta tazyikli ola~.:,., '1 
Kaloriferler, şimdi, artık TUrklY.,..S ~ 
büyük milessesatta, fabrikalarda, 'riııı el' 
apartımanlarda tamamen taanı.J!l de rJJ 
miştlr. Hnttfı. dört beş odalı cvıer oıttııJ' 
hizmete! kadınların idare etmekterUY~ 
Jarı kaloriferli yerler de çok gö ı ..,_ 
Kaloriferin her yerde yayıımıısı ço 
olunur. 

dif ve Mitat Paşalardan çekiniyordu. ~t=._p ayyaşları sevmem. Hatta bu hususta 

ketin münevver zümresi ile, yenilik _ kadeh bira için neş'elenmek başka, iç- J\öbelcl 
lerden hoşlanan bir avam kütlesine is- Ç ünk ü ASPİRİN s e neler- kiyi itiyat edinip akşamcılık etmek te 
tınat ediyordu. gene başka şeydir. Zabitlerimden ekse-

Redü Paşa, inkılapçılığın istilzam denb eri her türlü soğukal- risi vazifeleri itibarile daima sinirleri 
ettiği vakar ve müvazeneyi muhafaza gınlık la rına ve ağrılara karşı gergin bir halde iş gören delikanlılar -
edemiyerek, seraskerlik hırsı ile, sara- tes ir i şaş maz b ir ilaç olduğun u dı. Binaenaleyh çok didinen, çok çalı -
ya intisap etmiş, münevver zümrenin şan ve sinirleri pek çok yorulan bu de-
takdir ve teveccühlerini kaybcylemiş- isb at etm iştir. likanlıların içkiyi biraz fazla kaçırdık-
ti. Tabiidir ki bu vaziyet, Abdülhami - A S p İ R İ N in tesirinden ları olurdu. Binaenaleyh bu baylar böy-
din işine çok yaramıştı. Zira artık Re- le içkiyi fazla kaçırdıkları zaman zabi-
dif Paşa, her hangi bir iş için değil or- e m in o lmak için lütfe n m a r- tan kamarasını kilitlettiğim vaki ol -
duyu, bir mangayı bile harekete geti - kasın a d ikk a t edin iz. muştur. Bunu kendilerine kızdığım için 
ıemezdi. Fakat, Milat Pasa? değil, efrada, kendilerine yasak olan 

O, öyle değildi. Muayyen bir hedE'f bir şeyin zabitler tarafından yapıldtğı-
ve program takip eden Milat Paşa, ken- nı göstermiş olmamak için yapardım. 
disini kat'iyyen Abdülhamide maletıne- Kendilerine: 
mişti. - Sızlcr madem ki içkiyi fazla iç -

Evvela; halk arasında kazandığı mek istiyorsunuz, patlayıncıya kadar 
mevki ve manevi kudretten -emin oldu- licinız! derdim, ancak bunu yalnız ba -
ğu için padişahı küçük görüyor, bır an şına kaldığınız zaman kamaralarınızda 

E"'czaneler .• ı 
Bu rece nöbetci olan ecsanelet ,_,,,,. 
İstanbul ciheb'<ıclekiier: (~ 
AksTı.rayda: (Şeref). Alemdarda: . ciıat, 
Bcyazıdda: <Asador). SamatyadA~°""· 
van). Emlnonfinde: (Hüseyin f'tO~ 
Eyiıbde: (Hikmet AUamaz). l> r,,-_. 
(Vitnll>. Şehremininde: cHaın~ 
zadebaşmda: Cİ. Halil). Karag t c;s 
<Fuad). Küçükpazardn: CHlkJJle 
Bakırkoyünde: (İstepan). _ -"' 
Beyoğlu cihetinde.kiler: ses.P':.ı 
Tünelbaşında: (Matkovlçl. y~k(?.teJ'I' 
rımdn: (Vingopulo>. Galatndll· şif fi" 
Taksimde: (Kemal - Rcbul> ı:ıl1 
(Pertev). Beşiktaşta · csuıeyrn 
ceb). ,.kue': 
Boğaz.içi, Kadıköy Te Adalar• rdB 
Üsküdılrdn: CAhmedl~). SnrıYe 14et 
mırn l. Kadıköyünde: <Modll 
Büyukadada: <Balk) Heybelide 
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Bir sevda muadelesi ,
1

_80-nb-ah_a_r -ge-ld ..... i 1 

I 
\'işen iki kalbi ayırmak niyetinde ~lm~-

n d.:mıki bö le bir erılmış, 

t 
,,_ ft"··~ n~ ıneti erini lcmetlcn '"yle ha-

c ~0..-· • ·.. esabma 
en kadımn a~ ıreke e gmşmemn 1nu 

Ve Kış Yaklaşıyor 
Elblaeye dair lhtlyaçlarınızı 
flmdlden Galatada methur 

EBSELSYOB · · kav- çok kt>tii r şey nu n ı. 
ışt tJil Velhası1 h-er iki kadm dtı, tloStça birbir-

Yaşla a r 
hesi ... ıolnııı'k ~ 
ga büsbutün büYüilü. 

Mühendisin karısı yeniden kocasından 
l'~rıldı. Rcı.samın dün akşamki sözleri -
t:ın tesirinden henüz kurtulmadığı için 
dog~ru · il" · ressamın evine gitti. Sevg ısı ar-
7.t• ettiği taktirde onun yanında büsbütün 
kalabilceeğıni ressama söyledi. 

Fakat ressam, kadını gene soğuk kar • 
§ıl.~dı. Evlenme ile sevgi arasında hiç bir 
Jn~nasebct olmadığını, kendisinin evlen
ll'>ıye karar verebilmek için en aşağı altı 
PV d"" ~ 

uşunrrıesı lazım geleceğini genç ka -
c!ına anlattı. 
leadın ressamın bu sözlerini işitince o

~Unla adamakıllı kavga etti. Gene eski -
'Ken °t_urduğu arkadaşının yanına gitti .. 

1 
ısa hır rnüı:Idet sonra da asabi hastalık -

ar hastanesinde kendisine bir iş buldu. 
~arısının hu ikinci gidişinden sonra da 

:tnuhend· b" k F k~t • • ıs ır kaç gün ıztırap çe tı. ~-

kcı anı ol:ı.rak eski çocukluk arkadaşı bır 
adına 1 · rast ayınca çabucak her şeyı u -

nuttu. 

ci Esasen bı..ı kadınla mühendis arasın • 

Ş~ evvelce de ufak bir macera geç:nişti. 
ımd· , ı Yalnız oluşundan istifade ederek 

ıt~dının k d" · · t kl"f et ti. en ı yanına gelmesını e ı · 

ı.: _Bu teklif kadının da işine yaradı. Çün
~: kadın Rostofdan geleli henüz ogün o.~-

Ştu. Kendine yer aramakla meşguldu. 
• Aksi bir tesadüf işin içine karışmasay
~~d belki de mesele bu şekilde devam edip 

ecekti.. 

Ca F':kat bu patrrtıla:r arasında, kimse 
""~hına varmadan .on b"r gün .geçnusti. 
lY!U end· . 
;-,i . • ısın fi tarihinde g zeteler.e verru-
o ılan da .. l d" M·· o gun erde çıkı~ ı. 
i . uhendis bunu tnmamen unuttuğU 
çın ı ~ 

v agustos tarihine hi~ chemmı 1 
erıned" F . sığ 1• akat arkadaşının yanında bır 

ın··~tı ~~ziyetinde oturmaktan bıkan 
ş u e.ndısın karısı bu ilanı görünce hem 
tı;ırdı, her.ı çok sevindi.. Kendi kendi -

L · «Anlaşıiıvor ki diye düşu""ndü, kocam 
eni ~ • 

a" Çok sevıyor. İlanın her kelimesinden 
.,rı b" 

lerini kucaklıyarak, ve bir daha mühen
disin yanına dönmiycceklerini söyliyerek 
mühendism yanından ayrıldılar- • 

Evin içinde cereyan eden bu son ha
diseyi de mühendisten öğrenen ev ku -

mandam: .. 
_ Evimiz:n içindeki bütün kiracılar ıyı 

Büyük elbise mağuasında 
Her yerden 

Ucuz ve Temlnath 
Alabilirsiniz 

Şu cetvelden bir fikir 
edinebilirsiniz 

Erkeklere 
PardesUler ı= ang)cı 

Liradan 
itibaren 

13 
PardesUJer Emper'?eabı 18 112 

Gııbaniın 

Muşambalar Her renkte 1 J ı/2 
Kadınlara 

insanlar, deöi. Evimiz, müsabakada da 
b;rinciliği kazandı. Tamiratımızı vaktinde 
bitirdik. Kiracılanmız arasında en ufak 
lıir patırtı yok. Yalnız sükutu bozan, e
vimizin rahatını kaçıran siz oluyor.su -
nuz!. Artık sizinle uğraşmaktan bıktım .. 

1 Sizin adam olacağınız yok. Mantolar Ynnın 
Evin içinde kaynanasile yalnız kalan p 1o112 

mühendis büyük bir yeise kapıldı .. Ros- ardesüler Gabardin 15 1/2 
tof'lu kadın akşama eve dönüp gelmesey- Muşambalar Her renkte 1 O 1/2 
cH bu mesele kim bilir nasıl sonuna ere-, Muşambalar İpekli 23 
,,ekti!. Rostof'Ju kadın mühendisin yanı - her renkte 

ı~~ gelmek]~ ona ~arşı pek te H'ıkayd ol • ı Çoc u h 1 ara 
rN!dığını gostermış oldu. p d ül 
Vakıa ertesi gün mühendisin karısı da , ar BS er Gabardin 

gene kocasrnm yanına dönmeğe niyet et- 1 M uşam talar Her renkte 

nıişti. Fakat Rostor!u kadının_ kendis.~n - Erkeklere ısmarlama 
cien evvel davrandıgını, annesınden, oğ -

7 
6112 

renince, gene arkadaşının yanında kal - kostümleri en iyi ku-
mak mecburıyetini duy~u. Az_ sonra da 1 maşlardan İki prClYCt İf8 281/2 
cahştığı hac:;!anenin asa~ıye mutehassıs • ı T A K S 1 T L E 
}arından biriyle evlendı. dahi muamele v•rdır 

Sonradan öğrendiğime göre kadın şim - Galata Karaköy 
diki yaşayısından çok memnun ve çok 

w~~~ EKSELSVOR 
Kadının bu bahtiyarlığını öğrenen res- M .. d d 

. d · ·,.mi erek dmı 1 agazasın a sahlmakta ır. 
sam ıdenn enn ~-- 1 
tC'brik etti .. Ve gayet ınazik sözlerle, ka- • 

clmı ziynre! etmek için ondnn müsaade,._. DiKKAT!----.. 
iı:'tedi.. y 1 ... , ... 

Hasılı 'kciam bu üç !kisinin - mühcnrli- 8VrU armm Sag IQIOI 
s·n, arJ.Sinln ''e Rosto'f'lu dmm - lbi düşünen 
uzun ıztdı:arılardan sonra derin bir Sil annelerin nazarı dikkatine: 
küna e~ ı .. 
Dördüncü kalbe - ressamın kalbine - gc

.iince, doğruyu söylemek lazım gelirse bu 
kalb Kırım sahillerinde başlıyan bu ha
kiki facianın içinde hiç bir zaman esaslı 
bir rol almadı .• 

Çocuklar lçln en lyt gıda ana sü
tüdür, tnkat her hangi bir sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek en iyl ve mükemmel 
gıda Amerikada mütehassıs dok

torlar nezdinde huır

Janım ve mcmlekctlmiz l3ah ır ıztırap manası çıkarmak kab;J. 

alıı·~us re!>snmın da bu küstahlığını, bu Y~rın•.,·ı· nUshamıziJa: 
rJ ~ ızhğını gördükten sonra her hal- -

dolctarlannca takdir 
edilen: 

h~re~~:ın;n evine dönmek en makul bir Bahtiyar küçük anne 
tıimd· 0 <ıcak. Esasen kabahat te be • S 
lll ı. Geçici bir maceraya kıymet ver - Yazan: Melahat ezener j 

eıtıe:rn laz.ımdı.s •--------------.-! 
\1n~-~ı~ın, elinde gazete olduğu halde, e
;M~h onuşü iideta bir bomba tesiri yaptı. 
bi~ :n~is, bır kadından diğerine koşarak 

suru 1·. . ·· 
lij a · söylediyse de, derdini bır tur-

nnlatamad 
~··h ı. 

b·· u cndisin karısı bu ilan olmasaydı 
0

Yle bir h ·r· ' b"l atmı -Ya ~ en ın yanına adım ı e 
~gını büyük bir istihfafla söyledi. 
~ kadın göz yaşları içinde: Sc-

ESKlt EHi \DE 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk 

' Orta Lise mektep Kittıplarının 
Satış Merkezidir. 

~Son osta = 
\• ---evnıı, Siyasi, Ha vadls ve Halk gazetesi 
\1 ~ 

erebat.an, Çatalçeşme sokak, 25. 

--....._, İSTANBUL -Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıesimlerin bü~üı1 hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

fstaııbul ikinci lrıas Memurluğun
dan: 

Müflis Rafail Faracinin iflas i~lcrı 

hakkında alacaklılara ifias idaresince iza

hat verileceğinden alacaklıların 5/11/937 
,.. gu""nü saat 14 de dairede hazır bu:...urna 
Junmaları ıl8n olunur. (1147) 

S. M. A. 
marka il 

Vitaminli süttü 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

ut.eratür gönderilir. Galata l>Osta 
lrntusu 1~5 

Her Eczaııede Satılır. 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karaköy Topçular cad. 37 

1 

f 
Annelik, 

yorgunluk
ları. tııkat

sizliği ta-
~kalsı~l 

kip eder. Kuvvetll ve ağlauı iken, 
kuvvetsiz dllşer. Bu anrıe, artık tablntin kendisi
ne tahmil etti~i btıUln vaz releri bıhakkın ifa 
edemez. Bu halde: uzviyeti kuvvetlendirmesi 
lllzımdır. Bunun en iyi ve en mOessir çaresi : 
QUINA LAROCHE 

kuvvet llttcını kullanmaktır. ÇOnkü terkibinde: 
Znyıf ciğerleri kuvveUendirmek ve kansızlığı gi
dermek ıçın lfizım olnn hOton muknvvl unsurlar 
mevcuttur. Bılıuıssıı loğusndan knlknn annelere 

şayanı tavsiyedir. Hemen bugOnd •n alıp 
tecrnbe ediniz. Her eczanede satılır. 

litanbul Eclcdiyesi ilanları 1 
Beher metre murabbaına 3 lira kıymet tahmin edilen Fatih yangın yerinde 

Pirinççisinan mahallesinde Muhlesip Ahınet bey sokağında 91 inci adada yüzsüz 
35 metre 52 santimetre murabbaı rırsa satılmak üzere açık arttırmaya konul

muştur. Şartnamesi levazım müdürli.!ğünde görülebilir. istekliler 8 lira 21 ku-· 
ruşluk ilk 1emınat makbuz veya nıeJttubile beraber 3/11/937 çarşnmba günü 
saat 14 de D~imi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7175) 

Keşif bedeli 11923 lira 19 kuru§ olıın .Büyü~ekmeo - ifaclımk~· un h· 
miri kapalı zarfla cksiltmeJ konummş lSC de oc li ale gt.in 
madığmdan pazarlığa çevrihmştir. Keşıf rak:il sartnam · · dü:lıı-

ğünde gorülebilir. istekliler '2490 o. lı anum:i ya lı csı :ın b Nnfia 
müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile R94 lira 24 kuruşluk ılk temi
nat makbuz veya mcktubile beraber 27/10/937 çar~aınba günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (fül03) 

~ 

İstanbuldan kayıkla getirtilip Üskiidar Hamallar grupu deposunda kalan ve 
şimdiye kadar sahibi zuhur etmediği jçiıı Daireye tcslı medilen elli kılo sabunun 

bir hafta 7.arfında sahibi tarafından müıacaatla nlınmadığı takdirde müzayede 
ı!e satılacağı ilnn olunur. cB s c7294• 

Betonarme köprü inşaah 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Kııy. eri Vilayeti d:ıhilinde Ürgü~ - Kayserı yolunun o+ 500 ncü kilomet

resindeki Ürgüp köprüsünün betonarme olarak inşaatı kapalı zarf usulile rnil
nakasaya çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli c36.000s liradır. 

2 - Eksiltme l/11/937 tarihine ntüsııdif Pazartesi günü saat 16 da Nafıa Ye 
knletinde Sosc ve Köprüler Reisliğ1 Eksiltme Komisyonu odasındn yapılacaktı 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak cl80. kuruş muk:ıoı
linde Şose ve Köprüler Reisliği kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istC'klilerin c2700:t liralık muvakkat teminat 
vermesi ve bu gibi işleri yapabilecelclerine dair Vekiıletimizden alınmış müteah
hitlik ehliyeti fenniye vesikası ibrnz l'tmesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev\·eli
ne kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

c3797:t cG914:> 

ABONE: FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
HER YASTA 

'IiiRKİYE 
YUNANİSTAN 
E!cNEBi 

Kr. Kr. Kr. Kr. --14ciö~ 400 150 
_3401122:> 710 270 
2,00 ]40) 800 300 

Aboıı<> bedeli peşindir. Adres 
deği~tirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 
Cevap ıyın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 

------~-----------ı Pusta kutusu : 741 İstanbul 
T~lgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

-......----~----~-----------

~ 

TiR[ITI: i5ıA•ı:•tl 
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ıı-._ı• ol•• Elektrik cep feneri 

'•••"··· d•lll 
BUDUR 

• Oa .. a PA•l.AK ıtslr 'tett• 

• Ç•ll , • .., ,., .. ~ if..!J~!ll 

EVEREADY 

VE HER YERDE ARAVINIZ 

" 

- S8'1d81y~e MobilYanın -
Hem ucuzunu, hem gllzolini almak için lstanbulda Rızupaşa yokuşwıda 

66 No. ASRI MOB1L YA mağazasını ziyaret ediniz. 

AHMET FEYZi Tel. 23407 

Çol ıımo kudre lım i ı a z alıyo r; 
elim ızden iııçbır ıemız f1 ~ıkmıyor vo 
hMltY bizde holsıdik, oğn doOuruyor, 

lıte burada 

VALIDOL imdadımıza yeti~irl 
Onu bır kere ıetrCibe cdınız Kendınızde yeni 
bir çalı,mo zevkının uyondı{Jını göroceksınıı 

VALIDOL dOtılla, ıobloı ve hop 
holirıde her eczllflod• bvlunur. 

İlan Tarifemiz - ·-
Birinci aahile 400 lıtınıı 
llıinci aahilc 250 n 
Oçiincii aalrile 200 » 
DörJiinri e-.lail• 100 » 
iç iahileler 60 » 
Son ~hil• 40 .. 

Mu.ayyP.n bir .miiddet zarfında f~a
ca mikdaı da ilin yaptıucaklaı· ayrıca 
tenzilitfJ tarifemizden ;itjfade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
tılnlar !çin ayrı bir ıarife derpiş 

edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese mür1'caat edil
melidir· 

1ıancılık Kollektil Şirketı. 
Kahramanude Ban 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem U.~AKLlGlL 

Birinciteşrln IS 
:::::mı:=============================-

' - ' . • ' :; . . 

Sabah öğle ve akşam her yemekten so.1ra 
günde 3 ,·efa 

ile dişlerinizi 

kullanmak 9artil• 
RA ... YOLlN 

Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlı) an 
bir iksirdir. 

Şu güzel çehreyi ayd ..... 
aiinq, fllpheaiz, inci ~ 
Llkin o diflere can veren • 
tllpbeaiz, ( RADYOLIN ) fit• 
Siz de ayni güzelliği eldt 
edebilirainlz. Fakat .,.... 

için tart 
Sabah öğle ve akşa .. 
her yemekten so..ıa 

RADYOL.iN 
Beyhude ıstırab çekmeyin 

Soğuk a gınlığ·ı nezle 
kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma 
sancıları için rakibsiz 

deva Gripln~dlr! 

Bu karışık havalarda 

yanınızdan 

GRİPİN 
eksik etmeyiniz! 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

ki ... 

isim ve merkara dikkat. Taklltlerlnden sakınınız. 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın aruındaki kapatıll'• 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flermonlar, yanıklar, tr8f 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder· 
fark l•p•nçlrarı Laboratuvarı, ISTAN tUL 

1 Ltw ı et Lunı.ryoUan vı Limanıan işletme Umum idare>ı 1fa~u111 
ı - Sirkeci ~ Küçük Çekmece Banliyd katarları kı~ seferlerjnın (tar~) 

İkincite'-rin 1937 tarihinden iübare!l tatbikına başlanacaktır. . ~ ~ 
2 - Cumhuriyet Bayramı münasebeti.le yaz tarifesine :&öre Küçük ~~t 

den Cumartesi ve Pazar günleri saat 22,00 de kalkan 57 No. 1ı katar 28~,· JI, 
Birinciteşrin tarihlerinde ve Sirkecide:ısaat 0,30 (ta kalkan 12 No. b btfl' Jf, 
31 Birinciteşrin ve 1 İklnciteşrin tarih~ )erinde het: gece ıSeyrüsefer 
<lir. (7286) ~ 

En kuvvetli, en idareli, en temiz kömür 

TüRK A.NTRASiTi dir. 
Her türlü sobalarda ve salamandıralarda kullanılır. 

Satış Merkezi : Gllkrlat Yok er ve kaı. L TO. Galata, 

~---• salonu karşısında Tahir Han 5 nci kttt Tel. 'l4 •15 ..--~ 

DENiZ ,e TAYYARE 
tutmasında, vapur ve tren seyahatlerinde damla ile 
K A R O O L, yolculara neş' e ve ferahlık temin edel'• 


