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Her gün 
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Ata türkün millete 
En bügük, en güzel 
Hediyesi: Cumhuriyet 

Yazan: Muhittin Birgen 
(Bat tarafı linci sayfada) _ 

man görüyorum ki, hakikaten Atat.ur -
kün bu memlekete en 'büyük hediyesı bu
dur. Bunda en küçük bir mübalfı~~ya 
.:!üşmediğim, bence muhakkakhr. ~~yle 
bayram günlerinde, insan, bazı hadise
, . ..b. ktif bir gözün büyütücü adesesı . erı SU Je b.. .. t 
altında daima, lüzumundan fazla u!.'1 -
meğe meyleder; ben, şu dakikada boyle 
bir yanlış görüşün tesiri altında olına?ı
ğıma kaniim. Gayet büyük_ bir wzuı: ıle 
görüyorum ve diyorum kı, Cumhurıyet 
Atatürkün bu memlekete en güzel ve en 
büyük hediyesidir. 

* Hatıra gelebilir ki, onun en büyük he-

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Garbd ihtisasa ehemmiyet verilir, ıarkta aranan ise bir 
kimsenin her §eyden az çok anlamasıdır. 

IC Az bilelim, igi bilelim X 

Garbde bir adam yalnız bir ıey bilir. Fa.kat iyi bilir, ıark
ta herkes her şeyı bHir. fakat yarım bilir, isüfade edemez. 

diyesi, o emsalsiz zafer, o büyük bir düı,ı
man ordusunu bir yumrukta yokeden ku
mandasıdır. Ben bu fikirde değilim. Her 
hangi bir millet için, gözünün.. ~.nüıı~e 
duran bir düşmanı yenmek, buyuk b1r 

mesele olmıyabilir. 'Her millet, gördüğü ( 'l'Jl=\f ~ A e: A le o N o A ) 
düşmanı, eğer kuvveti varsa, elbet ye- '-6' ~ ~ ~ c;;;J) l!::::JI 
ner. Geç yener, güç yener, az veya çok ~------------!'--------·-----------------------.-. uğraı,ıır, fakat mutlaka yener. Türk mil- T fl l i • R d 18 bl I I 
Jeti de bu harici düşmanı nasıl olsa ye- t1Bpon g reş er HERG .. N BiR FIKRA oma a r ne 
nerdi; Atatürk düşmanın çabuk ve bir Moda oluyor u Teşrin şenlikleri 
h&mlede yenilmesini temin etti. Fakat, o-
nun asıl büyük eseri, milletin düşman 
olarak görmekte birleştiği, ittifak ettiği 
harici düşmanı yenmesi değil, göze vü
ruh ile görünmiyen, hatta dost zannedi
len dahili düşmanı yok etmesidir. 

Meydanda duran düşmanı yenmek ko
laydır. Zor olan şey, kendisini düşman 
olarak göstermiyen, gizli düşmanı, saklı 
düşmanı yenmektir. Atatürk, işte, on 
rlört sene evvel, bugünde bu işi yaptı. 

Ben şu hakikate kaniim ki Türk milleti, 
kütle halinde ve fakat, ifade edilemiyen 
milli bir tahteşşuur içinde, asıl düşmanı 
RSırlardanberl pek güzel chiS> ediyordu. 
Fakat, bu duyguyu henüz vüzuh ve kat'ı
yetle ifade derecesine gelmiş değildi. Ay
r.i m1lletin münevverleri ve politikacılan 
ise kısmen, ya bilmiyerek veya farkıncia 
olmıyarak, yahut ta bir takım siyasi ih
tirasların tesiri altında, bu göze görün-

. miyen düşmanın tarafını iltizam ediyor
lardı. Demek, dahili düşman üzerinde lıfr 
t:ıraftan tam bir görüş ittifakı yoktu ve 
diğer taraftan da henüz millet, bu düş
manın açıkça adını koymuş değildi. Ata
türk, onun adını koydu: cSultanlık ve 
halifelik> dedi Ondan sonra da bunnn 
vücudunu ortadan kaldırmak için, milli 
tahteşşuura güvendi ve güzel gören oir 
kumandan gözile bir hamlede onu da 
kaldırdı. 

* NUroK'un o heyecan verici sayfalarını 
dikkatle okumuş olanlar anlamışlardır ki 
Atatürk, üç. dört sene içinde başardığı 
bu inkılab işinde hiç bir zaman tesa -
düflerlc yürümüş değildir; bilakis her 
şeyi muayyen bir plan içinde düşünmüş, 
ve her hareketini bu plana göre 
idare etmiştir. Başka memleket-
!erde yapılmış olduğu gibi, ev-
velft asıl düşmana, dahili düşmana hü
cum etmiş olsaydı, belki neticede gene 
muzaffer olurdu; faknt, çok kan dökülür. 
çok zarar görülür ve çok ıztırab çekilirdi. 
Az kan, az zarar ve az ızbrab ile iki düş
manı birden ve ayni zamanda yenmek ü
zere, ilk hamlesini gözle görülen, elle tu
tulan düşmana çevirdi ve evvela onu ye
re serdikten sonra ötekini de birlikte 
yok etti. Tarihte bu kadar güzel plfinlı 

bir inkılab, zannedersem, hiç görülmüş 
değildir! 

Meşhur Japon Civ-Ci~ut oyunları 

§imdi Avrupada bilhassa kadınlar ara
sında moda olmuştur. Yukarıdaki resim
de bu güreşi yapan iki İngiliz misini gö
rüyorsunuz. Yakında Japon, İngiliz ve 
Amerikalı kadınlar arasında büyük bir 
müsabaka yapılacağı da bildiriliyor. 

14 yaşında ikinci defa 
kocaya varan kız 

12 yaşında evlenen Las,ğter isminde 
Ameıikalı bir kız, 13 yaşına basınca, dul 
kalmış, ve şimdi de H ünde olduğu hal
de, Texas'lı başka birisile yeniden evlen
miştir. 13 aylık ta bir kız çocuğu vardır. 

i:;ı-b;;ö-;ü"h;;·ı;~··;ğ~;d~~·;ni;ı;·;ö; 
}etmekle ve tarihin mukadder ve zaruri 
olan bir hAdisesini, Colombo'nun yumur
tası gibi siyaset masasının üstüne otur
tuvermekle, Atatürk en büyük_ hizmetini 
yapmıı,ı oldu. Dahili düşman Istanbulda 
oturdukça, debdebe ve haşmeti ile, yal
nız sarayının ve tahtının menfaatlerini 
cfüşünen miskin ve çürümüş ruhu, menfur 

MI afirleri rahatsız 
etmemeleriiçin 

Otuz kırk sene evvel Parise giden 
bir ptı§ayı bir ziyafete çağırnıı§lar, 

· ziyafet sofrasındaki kadınlar pa§aya: 
- Sizin kaç kannız oor? 
- Kanlannu: sokağa çıkarken tor-

baya girerler değil mi? 
Tarzında garib garib nıaller soru

yorlannı§. PQ.§a bunlara cevab VeT

mekten yorgun dii§müş, bir aralık 
kadınlardan biri geu bir sual ıor
mtLf: 

- Siz ziyafet sofralanna kanlan-
nızı almazmıpınız, öyle mi? 

PQ.§a cevab vermi§: 
- Evet madam. 
- Fakat niçin? 

Her sene 18 te§rlnievvelde Roma.da 
Düçenin önünde büyük geçid resimleri 
yapılır. Bu münasebetle halka birçok he
yecanlı numaralar da gösterilir. Yukarı
daki resimde bir İtalyan askerinin moto
sikletile bir ateş çemberden geçtiğini gö-
rüyorsunuz. 

Paşa gülmüş: J ngilizler muazzam bir 
- Garib suaileT soraraJc misafirleri , 

rohat.nz etmemeleri tçinJ... Trans at/antik yapıyorlar 
* -tr Yeni bir İngiliz Transatlantiğinin, 
Hastasını öpen doktor .193.8 . sen~i birinciteşrininde kızaktan 

ındirılecegı ve 1940 da sefere başlaya-
Ceza sın ı buldu cağı hesab edilmektedir. Quine Mary -

Genç bir kadının bir doktorun: ken
disini öptüğü hakkındaki ihbarı Ingi -
liz hakimlerince doktorun hapse tıkıl
masına ve san'atini icradan men'e ka -
fi görülmüştür. Bu kadın, 22 yaşında 
ve bir ressamın karısıdır. Başka bir 
doktorun tavsiyesi üzerine kalb hasta
lıklarında ihtisası bulunan 34 yaşında 
Soçeneg isminde bir doktora müracaat 
etmişti. 

Haklın kararını tefhim ederken dok-
ve hasis an'anelerile, millet işlerinde en tora: 

nin karde§i denilen bu yeni geminin 
tonajı 85,000 dir. Makineleri de 180 bin 
beygir kuvvetindedir. Sür'ati saatte 30 
mil olacaktır. Bu devasa geminin boyu 
Quine Mary'den 1.f kadem daha bil -
yük olduğu gibi diğer bir çok kısım -
ları arasında da farklar vardır. Üçüncü 
sınıf turist ve yolcular için tahsis edi
len mevkiler her türlü istirahati te -
min edecek şek.ildedir. Yeni İngiliz 
'.l'ransatlantiği 5,750,000 İngiliz lira -
sına mal olacaktır. Bu para pek az fa
izle uzun müddetli istikrazlar ile te -
min edilmiş, İngiliz hükfuneü de kefil 
olmuştur. 

son söz hakkına sahih oldukça bu mernle- c- Sana verilen bu ceza pek ha -
ket için kurtuluş imkanı olamazdı. Da - fiftir. Sen şimdiden sonra artık başka 
hili düşman orada durdukça harici düş- bir san'at intihap etmek mecburiye -

'?lanın biri gider, diğeri gelirdi. Bir ruh tindesin> demiştir. 5 katlı bir ev 60 meit:e 
ve bir zihniyet müessesesi olan sultanlık 
ve halifelik ortadan kalkmadıkça, mme- Bernard Shaw'ın Gandi öteye nakledildi 
Un Türk olarak ve millet olarak varlığı hakkındaki 'ikri So\'yet gazeteleri Moskova mühen-
mümkün değildir. Tüklüğü inkar edip J 4 dislerinin dokuz bin ton ağırlığında bü 
Osmanlılık diye bir askeri ve siyasi feo- Gandinin 69 yaşına basması üzerine, yük bir evi eski yerinden kaldırarak 
ı:lalizm yaratan bu ruh ve zihniyetin ar- hayatınn dnir fevkalfide bir nüsha çıkar- altmış metre uzakta yeni temeller üze
t.:ıdan kalkması, Türkün açıkça ve sadece mıya hazırlanan, Karaşideki Hind mec- rine koyduklarını yazıyorlar. Evin nak
Türk olması lazımdı. İşte Atatürk bunu mualarından biri, Bernard Shaw'un da li esnasında içinde oturanların kaffe
yaptı. Bir aralık onun kolunu tutmuş olan ihtisaslarını sormuş. Hiciv üstadı verdiği si kendi dairelerinde hergünkü işleri
münevverlerle politikacılara rağmen o, cevabda: le meşgul olmuşlar ve bu nakil keyfi
milli tahte,.c;şu\ıra tercüman olan hamle - cDemek, Gandi 69 yaşına bastı ha.. yetinden en ufak bir rahatsızlık hisset
sile, işini tamamladı ve millete en büyük Maamafih hakkında hususi ve fevkalade rnemişlerdir. 

hediyesini verdL nüshalar çıkarılacak kadar, yaşlı sayıl- Nakledilen ev beş katlı ve içinde o-
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Sözün Kısası 
Yazı Çok Oltlıığu için 

Bagibr Konamam 

Memleket .,, 
Meseleleri 

(Ba.Jtarafı l inci sayfada) 

•• • Dü§ilnüyorum. 1 

•.• Cumhuriyet bir mefhumdur; Ata .. 
türk bu mefhumu milletin tahteşşuurun· 
dan 'çıkardı ve kütlenin gözünÜn önüne 
!toydu. O mefhumu, bu kütlenin, sad~ ~e: 
nede bir gün, böyle bir şenlik alayı ıçifl 
de bayraınlaması kfıfi değil, bunu ta:ı1 
ifadesi ve bütün varlığı ile anlaması Ja· 
zımdır. cCumhuriyeb mefhumu ann ~:: 
nunun, Türk ıİıüdevvenatına ilbc et~ğl 
bir kelime ve yahut devlet müesseses~ .. 
nin yirminci asra mahsus bir cmoda-fır• 
ma> sı değildir. O, baştan başa herkes t~
rafından anlaşılması lazım gelen bir .fi' 
kir sistemidir. 

* Fakat, Cumhuriyet sade bir fikir sis-
temi değildir. Bilakis bütün bir ahlaktır• 
Bir milletin ve cemiyetin, siyasi ve ıne
deni sahada bir nevi duygularının ve bll 
duygular içine yerleşmiş bir takım n?,'8"' 

nelerinin ifadesidir. Cumhuriyet, TUr1' 
milletinin tahteşşufırunda yaşamıı,ı ve o
radan siyaset meydanına çıkarılmış oıarı. 
bir mefhum ve bir duygu oldu. Şimdi bU"' 

nun milli şuura karışması ve onun de' 
rinliklerine kadar işlemesi lAz.ımdır. 

* ··vii· cBen cumhuriyet genciyim!ı. diye o 1' 
nen ve benden aldığını, eksik ve bozıı 
bir 1:11kilde bana satmıya çalıştığının fa~-

ır- "ğsU"' 
kında olmayarak, sadece gururla go 
nü kabartan bir kısım gençlere baktıkça 
!çim sızlar. Cumhuriyet mefhumunu bil 

b"lh8S"' gençlik ne tamam anlamış, ne de ı j ~ 
sa onu ruhunun derinliklerine kadar . ş 
lcmiş bir ahlak ve an'ane haline getır .. 
miştir. Atatürkün bu millete: 

- Al, sev, işle, büyiit! 
Diye hedıye ettiği bu mefhumu 

1 
ve bU 

ahlakı bu millet gençliği ile alacak ~:. 
' li ece~, onun kalbile sevip, onun elile iş Y _ 

onun emeğile besleyip büyütecektir. Tıı:~ 
kiye, ancak bu şartla cumhuriyete sn~;ı; 
olabilir. Cumhuriyet bayramlarını, TU ti 
milleti asıl o zaman şuur ile karşılıy3cae, 

u•· v ve asıl o zaman mes'ud olup ı,ıen '" 
snadet duyacaktır. 

Atatürk, cumhuriyeti gençliğe tes;~ 
<'tti. Gençlik te bundan mağrurdur; ~ade 
kat mağrur olacak bir şey yok, be~ki ;s
işlenecek bir iş var. Atatürk ~ençlı~~cıİr: 
raf edilecek bir miras vermış .. deği diği 
gençlik, bu hediyeye talihin gonder J3Uı 
bir piyango ikra.mi~esi gibi ba~amaz.rdir· 
azerinde sevgi ıle ışlenecek bır ese~ yii· 
Öyle bir eser ki gençliğin kafasile bÔyıe 
tülmesi ve tamamlanması 19.zım~r: ne
bi r rUhtur ki gençliğin kalbile butun 

r 
s:llere dağılması ve yayılması lazım· 

* bll t 1 d.. .. .. m· ACD ı . . . ştc, bun an u~nuyoru ·. _ ya· 
üniversitede bir cumhuriyet kürsUsu kiif"' 
pılsa nnsıl

0

olur? Öyle bir cumhuriyet. j}e 

süsü ki, orada kafaları ilim cevherı k ,,,. 
dolu ve kalbleri cumhuriyet ve deJl'lO W 

f .. 1 in prO r3si ateşi ile yanan pro esor er - k .. 
d ğil b. . . . . diğerın· in çı sörün e - ırının ınıp, rsite" 

tığını görsün... Bence, bizim üniV~ 
nin en muhtaç olduğu kürsü budur. dıJr' 

Cumhuriyet, çok ince bir mcfhu~afti"' 
çok iı,ılenmeğe muhtaç ve kafadan ıtatfe 
ya süzüle süzüle geçip ruhtan ruh11f}ıı.ıJ111l 
katre yayılmıya muhtaçtır. Bu ıne . ıcııÇ 
bir kaç nesil işlemedikçe, bu ruh bı:dJl:C"' 
:nesli kendisinin sıcak kucağına ~ 5rrıfS: 
ça bu memlekette cumhuriyet ver e 
:>lamaz. 

920-921 ~enelerinde Ankarada bulun
muş olanlar bilirler ki, Atatürk ve onun 
etrafındaki bir avuç inkıUıb amelesi, sul
tan ve halifeyi cdüşmana esir, kurtarıl
ması elzem bir milli kuvvet> şeklinde 

;•an etmişlerdi. Atatürk, uzun müddet 
buna muhalif olarak hiç bir şey söyle -
reedi ve planlarını gizli tutan büyük ku
mandanlara mahsus bir dikkatle, resmen, 
heı şeyi sakladı. Fakat, gene o tarih
lerde orada ve onun etrafında bulunmuş 
olanlar bilirler ki, Atatürkün uzak ve de
rin gören gözlerinin içinde bu inkıliıb hf'
tlefi bütün canlılığı ile daha o zaman ya
şıyordu. O, cihmal değil, imhfıh edi
yordu! 

Ondan sonra gördüğümüz şeyler, hep maz. Beni yetmişten sonra böyle fevkala- turanlar da cem'an yeklın 620 kişi i -
bu ilk ve son hamlenin tabii neticeleri ve de nüshalarla tazib ve idam ettiler. O sa- miş. Bu büyük binanın nakli yedi saat 
bu en büyu-k hediyenin teferrüatı id; vısız ve nazik tebrik kartlarile de az ka~- sürmüc:tü~. Ev demir silindirler üze - * ,; .... ~ ~ ~rnp. 

Muhittin Birgen sın ölümü boylıyacaktım> demiştir. rinde .götürülmüştür. Atatürkün bu en güzel ve en b~ııJcS 

* 
Evet, hiç mübalağa etmiyorum: Ata

türkün millete en büyük hediyesi bu 

~~~===============::::::::=;:::::::=;;;;::::====================::"t~ hediyesini bu gençliğin işlemes~ ~ııorLıtıJ 
1. s T E R . N A N I s T E R ı· N A N M A 1 lazımdır. Elemle ve ıztırab~ ~orıı;çırıde 

' • ki türlü türlü menfaat ve ihtrra~f yi yn"' 
bulunan matbuat sütunlan,bu vazı c? dal>ır 
pamaz.Bize üniversite çatısının altı.Il yeııf 
kürsü ıazım. Fakat, üniversite fçın oıaıı 
bir bürokrasi veya arpalık mevz~ıı iJl btl 
Mr kürsü değil, bu memleket. ~~ 111ef"' 
memlekete mahsus bir cumhurıY . 11rs' 

tstanbulda tarihi kıymeti haiz arabaların teşhir edilmesi 
için bir müze ::ıçı~masının faydalı olabileceği düşünüldü, 

üzerinde inceleme y::ıpıldı. Nihayet karan verildi, şimdi 

yeni sene bütçesine tahsisatı konur konmaz fi'liyata geçile
cektir. Şüphe yok ki fikir iyidir ve sadece eski Establi Ami
renin elinde bulunan arabaların te~hiri ile iktifa edildiği 
takdirde kolaylıkla tatbik edilebilecektir. Fakat kendi he-

sabımıza biz 1stanbu!da ve civarında bugün dahi işlemekte 
olan bütün arabalarda tarihi birer kıymet buluyoruz, ve 
bunların içinden sadece birer nümune alınıp ta teşhir edi-

lecek olanlar arasın~ konulduğu takdirde hepsini birdPn 

istiab edebilecek d2recede büyük bir çatıaltı bulunabile-
ceğine inanmıyoruz, amma ey okuyucu sen: 

uıerı humunu işliyecek ve Türk nes ııJıOl'l~ 
smda Türk cumhurculuğunun r 
yayacak bir kürsü! 

cumhuriyettir. Bir kısım münevverlerin L ...J 
a~ı;~larına ahnıya bile cesaret edemedik- ------------------------------------------·----

· İşte bir bayram düşüncesi... efJ 
Muhittin BırU 

iSTER 1 STER 1 NAN M A! 1 NAN, 



,. 
ÇE R ÇE V E: 

Ko ay ciimle 
Ba:r.ı do Uıınm bana demiştir ki: 

Türk 1 

- Yazılarını kolaylıkla nnhyamıyoruı. Ba· 

R 
J tl '-' ZJ cunıleleri birkaç kere okumak liizım. BI· .. omen uOS ugu Ege denizi ra~a~~ha·üşt;:!~.~=~:z ~~":ı:yurm11ştur: 

E 
• Mısırda dahili zorluklar 

mütemadigen artıyor gibi 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

T 
•• k• ı - ="le dediği anlaşılmıyan adam! l\luvaf· 

T k 
ur ıye ve :faki~ctlni anlaşılmamakta arıynn, dk:ıakh, c. Bayar ve atares onun Yunanı·stan ı::cı::~~~~c~trefil cunllelerde kıymet veh· 

Demek ki ban dosUarımla bau duşmanla· •• h• t ki Londra 28 (Hususi) - Yunan Baş- ırını nrasında yalnız nezaket farkı var. I' >3 ir müddettenberi Mısır'ın da-

mu im nu U arı k
'l Hir l'rnnsız papasının (Sal Şiir) isimli ki· C::> hı'li . t' d ve ı i Metaksas Türk ricalini zıyn· sıyase ın e göze çarpan 

i:ıbı, vaktile butun dünyada bir san'at kı· 
retinden sonra Ankaradan aynldı~ı ynmeti docurmuştu. Bu kitabın ilk aylasını zorluklar yatışmak şöyle dursun her 
sırada, Ege denizi hakkıncla Tjmes açalım. Kiinatı tek cumlcye hap etml bir gün bir parça daha artmak istid

1

adını 
gazetesi muhabirine beyanatta bulu- veci7.e kadar guzel bir soze rastgeliriz: gösteriyor. Müstakil Mısır'ın yabancı 

" Ordularımız ancak ve ancak hak 
ve adalet için çarpışacaklar n 

Ankara 28 (Hususi) - Müttefik Ro· 
nıanya Başvekili Ekselans Tatar.tik.o ma
iyeti erkanile birlikte sabah saat 10,05 -
de şehrimize gelmiş, büyük merasimle 
karşılanmıştır. 

Muhterem misafirimiz Türk - Romen 
.bayraklaril~ süslenen istasyonda Başve· 
kil Celal Bayar, Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras. Hariciye siyasi müsteşarı 
Menemendoğlu, Ankara valisi, Garnizon 
Kumandan.., Romanya orduları Genel 
Kurmay Başkanı vesair zevat tarafın -
dan hararetle karşılanmıştır. 

1 Atatürk 
Nezdinde 

Ankara 28 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatürk, bugün saat 17 de Romanyn 
Başvekili Tatareskoyu kabul buyur · 
muşlardır. Uzun müddet süren bu 
mülakat esnasında Haricıye Vekil. 
Dr. Tev:fik Rüştü Aras, Rornanyanın 
Ankara orta elçisi Bay Telemak, Tür
kiyenin Bükreş elçisi B. Tanrıöver de 
hazır bulunmuşlardır. Bir tayyare filomuz Gazi istasyonun -

dan itibaren muhterem misafirimizi se- ·---------------..: 
fariğ olmaksızın, ilci memleketimiz ara
nnda kurduğumuz dostluk duyguları -
mıza olduğu kadar menfaatlerimize cie 
her noktadan uygundur. 

Uımlaml§tıt. 
Ekselans Tataresko Ankara istasyo -

nunun iç ve dI§ında toplanan kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından şiddetle al -
kış1anmıştır. 

Muhterem misafirimiz Ekselans Tata· 
reskQ öğleden evvel Riyaseti C'lnıhur 
köşl·üne giderek defteri mahsusu imza 
etm .ştir. 

Teati edilen nutuklar 
Ankara 28 - Başvekil Bay Celal Ba

yar bu akşam Romanya başvekili Ekse· 
:ans Tataresko şerefine verdiği ziyafette 
r::.ühim bir nutuk söylemiı ve demi~tir 
k.i: 

~Bay Başvekil, 
Dost ve müttefik Romanyanın müm • 

taz hükUmet reisini Ankarada kabul et
mekle duyduğwn sevinci E!'..selansınıza 

beyan etmekle bilhassa bahtiyarım. 
Romanyr.dan hareketiniz Altes Rua

:ıal Alba Juı· b" " k V .' d - ıa uyu oıvo unun su-
~aylı~a terfii şerefine tertip olunan ieD
hklerın arifesine tesadüf etmiştir. 

Ekselansınızın da bizim büyük milli 
bayramımızda bulunuşu müştereken au
~lan sevincin bir nevi de\•amıdır. Çiın
ku her birimiz için mes'ut olan bir hadi
~e d iğerimiz için de bir saadet kayna -
gıdır. 

Bay Ba; vekil, 
Türkler ve Romenler tarihin Lütün 

iirızalarını, birbirlerini sevmt•kten asli 

Yalnız müttefikler arasında deği: ay
ni .zamanda beynelmilel sahada da m'.l -
kemmel bir teşriki mesai vasıtası olarak 
tebeyyün eden dört memleket antantı -
mız, umumi sükun davasına olan tesir ve 
!eyizli hizmetini hergün daha fazla gös
termektedir. 

Milli bayramımızda Yunan, Romen 
ve Yugoslav erkanı harbiyelerinin müm
taz reislerinin de bulunması, Balkan 
Antantının sulh ve umumi teşrtki mesa
iye hadim kıldığı kuvveti yadettiğtmı7. 

i:te burad~, ordularının mükemmel va
tiyeti ve itinalı teşkilfıtı son manevra -
Jarda bir kere daha sabit olmuş Balkan 
Antantı devletleri tarafından askerlik 
sahasında elde edilen başarılan takdı:-, 
ve tebcil etmek fırsatını vermektedir. 

Kuvvetimizin müdrik vazife ve taah· 
hütlerimizle de tamamile riayetkar o -
!arak istikbale itimadla baka biliriz. 

Siz kudretteki bir devlet adamı ıçin. 
pn büyük memnuniyet hiç süphesiz fo -
yizli neticelerle vazifesini yapmış ol -
maktır. Katettiğiniz yolıı bir göz gezdi
rirseniz mutlak memnun olabilirsiniz. 

Dost memleket için kudretli bir yarl!· 
tıcı, kendisine yaklaşanları hayran bıra

( Devanu 13 üncü sayfada) 

Türk inkılabı ve 

Cumhuriyet 
• 

re11mı 
•• 

Dahiliye Vehili ve Parti Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya dün m ühim bir nutuk söyledi 

Ankara 28 (A.A) - Dahlllye Vekill ye C. I Aslı yurttaşlarım, ıt. Partlsl Genel ·Sekreteri B. Şükrü Kaya Bu en büyuk bayrıı.mımız heplmlze kutlu 
bugun saat 15 05 de Ankara radyosunda olsun. Türk lnk 

1
• · ejlml halckın- Yakın tarlh1mlzln hatıralarını bize tekrar 

da a a~ı 1 abı ve Cum~urlyet ~r · yaşatan bu mlllet bayramında. milletin kur-
ş " dald nutku soylemlf · tuluş ve cumhuriyet.in kurulu~ safbalannı 

.:Sayın yurttaşlar, tekrar hatırlatmakta !aydalar ve heplınl-
Bugün. Türk Cumhuriyeti H fincti yılına ztn göğsünü t!tlharla kabartacak vere!ler ve 

girdi. Türk milleti onu yurdun her tarafın- faydalar vardır. 
da sevinçle kuUayacaktır. (Devamı 12 inci sayfada) 

••• 

" Türkiye - Yunanistan arasında 
hudud olmıyacağı gün yakındır,, 

G. Metaksas : .. iki ordu artık bir ordu ve iki filo da 
bir tek filodur ,, dedi 

narak demiştir ki: «Dümdüz, çırılçıplak, apaydınlık bir YUzuh- devletlerle olan münasebatını tesbit e-
c- Türkiye ve Yunanistan, Ege de· la konu an insanlara dikkat etUm. Her de· den Nyon konferansından sonra Mısır 

fa ında karşımda bir APTAL TardLD 
nizinin münhasıran kendilerine aıC: mılletinin Veft fırkasına mutlak bir 

Akıl hastalıklarına dair bir kitabda da bir h olduğu iddiasında bulunmamakla be- mu abbet ve itimadı vardı. O gu"nclen delinin ağzından çıkmış şöyle bir cümle rör-
raber, bu denizde hayati menfııat~eri düm: bugüne ,bu itimad sarsılmış ve bu ınu-
olduğunu da gizlemek istemezle". "l\lavi hattın üstündeki ebeb!• habbet azalmıştır. Bizzat fırkanın ken-

On iki adaların bulunduğu Ege de- ~apa ın cvdiği girift eunlle acaba bu muy- di içinde dahi, fırka lideri ve bir kıs m 

nizindeki İtalyan menfaatleri, Yuna- ı dui .. h ~ . liderlerle aza arasında şimdilik te'lıfi 

1 

. . .. . çı nyat dolu cumleyle. Bletlı bir kalanın ·· k '" .. .. . ' nıstan ıle Türkiyenin menfaatlerme deprenişi ara ındaki fark lnceliğhıl ezmek .mum un gorunmıyen bir ara açık ığı 
kıyasen tali derecede kalır.> o kndu zor mu dersiniz! hasıl olmuştur. Aynı zamanda Kahire 

Bir odada, ışıklan kıstılı.ca m~afeler ebe· üniversitesi ve Ezher camıi talebesı de 

P 
dile ir. I ık öndiirüliir söndurulmez mesafe Veft fırkasının mevludü olan Nahas 

t 
• G kalmamıştır. Aynı fark- paşa kabinesine karşı muhalif bir vazi-a r ) r U p U 1 Dlk bir ) okuş karşısında awerimizln, ağır yet almıştır. Bütün bu karıŞıklığın ve 

bir hindi dolması önünde mld~lzin, çıka· anlaşamamazlığın esası, hükUmet me-

d 
•• t 1 d ı (":tğı kapı ı lnılamıyan kınlar ara mda ı;I- kanizmas . i d b ' k .. 

Un P n 1 ııirlerimi?.in yorgunluk hakkmı kim teslim ı ıç n e ır ısım mufrıtlerce o a , etmez? Fakat fikrin yordutu insanları iskr yapılm~sı zaruri görülen temizlik mü-
Lc;temez mazur görürken için için ağlıyorum. cadelesıne, Nahas paşa kabinesinin ve 

ır e r . . Abd .. ıh rk Bu .. zunltılara klilnııttan mahrum olduk· Veft fırkası ekseriyetinin bilfıknydü 
C IS f ! yashne U .a ı. ID.rı soyle-nse acaba anlaşılır mı? şart karar vermeyi mahzurlu görmele-

Renda namzed gösterıldı Necib Fazıl Kısakürek ridir. 
Hükumet ve fırka, böyle bir hare1:ee-

Ankara 28 (A.A.) - C. H. P. grupıı bu
çiin (28/10/937) saat 10,30 da Başvekil 
Ceial Bayarın reisliğinde toplandı 

1 - T. B. M. Meclisi reisliğiyle re!s ve
killerine gen başkurca namze:l gösterilen 
zevatın namzedlikleri tasvib olundu. 

2 - T. B. M. Meclisi reisliğine Musta
fa Abdülhalik Renda (Çankın), reis ve
killiklerine: Refet Canıtez (Bursa), Te\'• 
fik Fikret Sılay (Konya), Hilmi Ura!l 
(Seyhan). 

Grup reıs vekilliklerine: Dr. Cemal 
Tuııca (Antalya), Hasan Saka (Tr:ıbzon) . 

intihab edılmişlerdir. 

3 - Bundan sonra B. M. Meclisi idare 
aınirliklerile riyaset divanı katibliklerf
ne Grupça yapılan intihab neticesinde 
&tideki zevatın namzedlikleri taayyün et
:niştir: 

İdare amirliklerine: Halid Bayrak (Be-
yaz.ıd), İrfsn Ferid Al paya (Mardin), 
Dr Saim Uzel (Manisa). 

Riyaset divanı katibliklerine: Ziya 
Gevher Etili (Çanakkale}, Naşid Uluğ 
(Kütahya), Ali Zırh (Çoruh), Ali Mu-
1affer Göker (Konya), Kemal Ürıal (İs
parta), Cavid Ural (Niğde). 

4 - Par:.i Grupu idare heyetine aı;a~ı
da isimleri yazılı zevat yeniden seÇilcP: 

Rasih ıKnplan (Antalya), Aziz Akyü
rck .~Erz~rum), Şükrü Oçak (Erzunım), 
Abd~lhalık Fırat (Erzincan), Ali Kılıç 
(Gazı Anteb), General İhsan Sökmen 
(Girc&-un) Hamdi Yalman (Ordu), Da
maı Arıkoğlu (Seyhan), Rasim Başnra 
(Sıvas). ------ -

iç Moğolistanda 
yeni bir devlet 

Londra 28 (Hususi) - Japon men
balarmdan bildirildiğine göre, SOO Mo
ğol murahhasının iştira.kile yapılan 
topl~tılar neticesinde, İç Moğolistan
da tam muhtariyeti haiz yeni bir dev
let kurulmuştur. 

Yeni devletin reisi prens Tey 'dir. Üç 
milyon Moğolun bu devlet etrafında 
toplanmış olduğu ve dış Moğolistam 
Sovyet nüfuzundan kurtaracağı söy
lenmektedir. 

Bc..şvekil 
Nutukla 
Kulesini 

bir 
paraşüt 

açtı 
Ankara 28 (A.A.) - Türkkuşu paraşnt 

kulesi bugün saat 15 de Baş\·ekil Celal 
Bayann bir nutku ile açılmıştır. 

tin, yeni istihsal olunan hürriyet e.:ıas
larını sarsabileceğine ve yabancıların, 
Mısır milletinin kiyaset ve basireti hak 
kındaki kanaatlerine halel getireceğme 
inandıkları için muhteriz davranmak
tadırlar. 

Maamafih mütemadiyen tahrik gö
ren Darülfünun talebesi ve bir kısım 
partizanlar hükfımetın bu ihtirazını, 
bir nevi tarafgirlik saymakta ve bu 
yüzden, bilhassa hükumete karşı iıü
cum ve muhalefetlerini artırmaktadır
lar. Hatta, hal ve vaziyet o derece ger
gin bir şekil almıştır ki Nahas paşa kabi 
nesi, fikirlerin sükun bulması ve 'Jun
dan bilistifade icabında bir tasfiye ic
ra edebilmesi için fakülteleri muvak
kat bir zaman için kapatmayı dahi dü
şünmektedir. Bu arada, krallık ımıkn
mile hükumet arasında da ufak bir ııok
tni nazar farkı hasıl olmuş gibidir. Kral 
Faruk, makamına bağlı olmak üzere lıir 
siyasi müsteşarlık ıhdns ctmiye tc~cb
büs etmiş, salahiyet noktasından, bu 
teşebbüsünde, hükumetin farklı içtiha
dile karşılaşmıştır. Bu da, mevcut ger
ginliğe inzimam edince hükumet ve 

' memleketin içinde bocaladığı zorlui'l.un 
büyüklüğünü gösterir. 

Selim Rngıb F..meç 

Celal Bayar nutkunda: Kulenin Türk 
hav.ıcılığını koruyacak olan Türk genç-
11'.'rini havacılığa alıştırmak yoluııda ya-

pacağı büyük hizmetleri kaydetmi, ve R 0 s y 8 k 0 m 1. t 8 d 8 n 
Türk havacılığına yorulmak bilmez me-
saisi ile memleketin muhtaç olduğu böy-
le bir eseri kazandıran Türk Hava Kuru- k • t k • " 
mu Başknnı Fuad Bulca ile mesai arka- ç e 1 e c e m 1 i' 
dnşlarına takdir ve tebriklerini bHdir- 1 

Balkan Antantı miştir. Londra 28 (Hususi) - Moskova hu . 
Açılma töreninde, vekiller, İsmet lnö- kUıneti, ademi müdahale komitcsifo 1s • 

Askeri hey' etleri na mebuslar, vekliletle.r ueri gelenleri panynnın kontrolüne aıd ma'ifanara ar-

ı 
ve çok kalabalık bir halk kütlesi bulun- tık iştirak etmiyeceğini alakadarlara bil-

T op an tısı muş, Türkkuşu kız, erkek talebeleri ve dirmiştir. 
hariçten birçok gençler paraşütle a tla- Deniz kontrolünün kalkmasından son 

Ankara 28 (A.A.) - Şehrimiz-le bu • mışlardır. ra, ispanyanın yalnız kare hudutların -
lunan Yunanistan, Romanya,, Yug1Jslav- Başvekil Celal Bayar ismet İnönü ile da yapılnn kontrolün hiç bir fayd te -
ya erkanı harbiye reisleri, bugün genel birlikte atlama mahalline kadar çıkarak min etmediği kanantindc bulunan Sov -
l.urmuyda sureti mahsusada hazırlan _ 'kuleyi tetkık ctmi~ ve atlayışları yakın- yetlerin bu harekdti, ademi müdahale 
mış olan salonda öğleden evvel ve öğ • dan görmüşlerdir. komitesinden çetileceklcri manasını ta-
Jroen sonra iki defa içtima etmişlerdir. znmmun etmektedir. 
Ve Balkıın Ant.antını alakadar eden me- T:' f f h •K Af Frankocular abloka iian ediyor 
sail üzerinde görüşmüşlerdir. I' QS Q Q Tl Q Londra 28 (Hususi) - Franko ma-

Anknra 28 (A.A.) - Mılli müdafa T 7 b J l kamlnn, şimdiye kadar esasen cllerin-
Vekili General Kazım Öznlp bu akşam Ve QT eue er de bulunduğu Majork: adalarının Pal-

snt 20,30 da şehir lokantasında şehri • Paris 28 (Hususi) _ Fransız Fasında ma limanında bir deniz üssü vücuda 
mizde bulunan Balkan Antantı genel Port Lyauty şehrinde yapılan bir nü ~ getirmeği kararlaştırmışlardır. 
kurmay hey'etleri şerefine bir ziyafet mayiş esnasında yerlilerle polis ve halk , Frank~l~r· hükfunct elinde bulu
vermiştir. • birbirine girmiş, arbedeler olmuştur. nan sahıllen abloka etmek üzere ya

Dört kişinin öldüğü ve yirmi k!.§inin kında harekete geçeceklerdir. 

Çinde şiddetli 
Muharebeler 

yarnlandığı haber verilmektedir. J i il znı r manının 
:Fasdaki Pransız makamları, tahrikat 

ve propaganda yaptığı anıaşııan bir ı _ Yeni vapur11 

Atina 28 (A.A.) - Atina ajansı direk- kındır> diyordu. Changhai 26 (A.A.) - Soutcheou 
törü B. Vekiarellis, Etnos gazetesinde Makalenin muharriri müteakiben T~rk ,nehrinin sol cenahında Chenju kasa
yazdığı bir makalede B. Rüştü Arnsın matbuatının ve. bılhassa._1:1ıus ~azetesir:in bası yakınında şi~dctli bir muharebe 
mayıs 

192
9 da kendisine yaptığı ~ yana- B. Metaksasın ıdare ettıgı bugunku muı- cereyan ctmektedır. 

talynıı gazetecisini hudut harıci yapını _ Londra 28 (A..A.) - İzmir ~iman işlet-
Jardır. i mesi hesabına fngilterede inşa edilen va

purun tesellümü yapılmış ve adı .Bay
raldt> konmuştur. Vapur ikı güne kadar 
vola çıkacnktır. 

tı hatırlatmaktadır. Doktor Tevfik Rüş- t~hid ve disiplinli Yunanistan hakkında- ü ç Japon alayı, Çinlilerin cephesini 
1.ü Aras 

0 
zaman cYunan hududlarını ld:. y~zıların~ _v.e B. Metaıa:nsın" Averoft~ ynıma '~ . • muvaff~ olmuşlardır. ~in 

Türk hududları olarak telakki ediyorurr.>t Türkıye elçısı ıle yaptığı bır mukiilenıeyı kıtaatı, ogleden hınız sonra mukabil 
dcınışti. M. Metaksas da Yunıın ve Tür'it hatırlatmaktadı:.· B. Met~~as bu gorüs- taarruza geçmişlerdir. Japonların bom-
7nillt'tlerine evvelki gün yaptığı hi~pta me esnasında şoyle demıştı: bardımanlan ile hemen hemen tama
c Yunanistanla Türkiye arasında artık cİ~i ordu ~rtık bir tek ordu ve iki filo ~en tah~b edilmiş olan Chanju. Çin-
hudud mevcud olmıyacağı gün pe~ ya- da bır tek fılodur.• ):ilcrın elınde btilunmaktadır. 

Yeni Belçika 
Kabinesi 
Bruksel 28 (Husus!) _ Sosyalist 

partisi şeflerinden Deman. Van Zc
landdoıı inhilal eden b~veldi.lcti kabul 
etmiş ve yeni kabineyi kurmak için te
şebbtislere başlnmıştır. 

r 
Diğer telg raf haberleri-

mizi ve bu arada tayin 
listelerini 13 üncü sayfa
mızda bulacaksınız. 
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Liman amelesi için 
yurd1ar teSis ediliyor 

Karısından şüphe!enen veremli bir genç bu şüphenin 
yarattığı s~n:r buhranı ile genç karısını öldürdü ve 

iki çocuğunu öksüz bıraktı 

Alış verişde 
Bir hilekarlık 

Bir okuyucumuzun yaptığı ikaz üze
rine, bazı esnaf tarafından halk zararı
na olarak başvurulagelmekte olan bir 
hlleden haberdar edllmJ.ş bulunuyoruz. 
Bu hile şudur: 

Kuruçeşmede yapılan bu modern 
yurdların birincisi, merasimle açıldı 

Dün Çadırcılarda 63 numaralı evde fe
ci bir cinayet işlenmiş, hadise bir kadı
nın ölümü ve bir ailenin yıkılmasile ne
tkelcnmiştır. 

Daha birkaç gün evvel hastaneden ta
burcu olan, 27 yaşlarında Osman oğlu 
Reşad, hastalığı ileri bir safhada olan ve
rem bir kıınduracıdır. Reşad, hastanede 
bulunduğu müddet zarfında, karısı Me
l:ihatin, fe:ın yollara sapmış olduğunu 

iluyrr.uş, üç gün evvel tam kendisine a
meliyat yapılacağı sırada, içine düşen 

şüphenin t:ızyikile, ameliyattan vazge
çerf'k, taburcu olmak istemiştir. 

Evine dönen Reşadın, kayınpederi Ah
mPdin de karısı hakkında kendisine yap
tı<ıı bazı ikazlarile şüphesi büsbütün art
mıştır. Ve işte, bütün bu teferrüat ile, 
bilahare zuhur eden bazı mütemmim ha
diseler bu aile faciasının başlıca sebebi 
olmuştur. 

Dün, cinayeti müteakip hadise derhal 
müddeiumumiliğe bildirilerek, muavın

lcrden Nureddin ile, adliye tabibi Salih 
Başım vak'a mahalline gitmişlerdir. Ad
liye tabibi cesed üzerinde yaptığı mua
y~nc neticesinde, kadının sağ omuzunda 
ve göğsünde iki bıçak yarası tesbit et
miştir. Melahatin yaralandıktan sonra, 
hemen ölmesine sebeb, omuzundaki ya· 
ranın çok derin bir şekilde açılmış olm;. 
sıdır.Reşad dün öğleden sonra adliyeye 
tf'slim edilmiştir. 

Reşad anlatıyor 

Suçlu, hadiseyi şu şekilde anlatmak
tadır: 

- Meiahatle 5 senedenberi evli bulu
nuyorduk !ki tane de kız evladımız ~ün
yaya gelmişti. Son zamanlarda ben has
talanarak, Cerrahpaşa hastanesine yat
tım ve 3 aydanberi hastanede yatıyorum. 
Vercmdim. Hastalığım son günlerde şid
detlenmişti. Doktorlar, ameliyat yaparak 
beş tane kaburga kemiğimi almıya karar 
verdiler. 

Karım fena kadınlarla konuşuyonnuş 

Diğer taı aftan ben evde yokken, karı
mın fena kadınlarla düşüp kalktığını işi
tiyordum. G('çen pazar günü beni zıya
rete gelmişti. Konuşup, şakalaşırken, 

koynunda bir resim sakladığını gördüm. 
Karım, benım koynunda sakladığı fotog
rafı farkettiğimi anlayınca, sormıya va
ııtit bırakmadan. yanımdan ayrıldı. Dış:ı
n çıktı, merdivenlerden koşarak indi. A
radan iki gün geçti. 

F, kat içİme şüphe düşmüştü bir kere .. 
5 lı günü a:neliyat edeceklerdi, ameliyat 
,imak istemediğimi, beni taburcu etme
erini söylPdim. Hastaneden çıkarak, eve 
:iöndüm. 
Kaynatam. karına göz, kulak ol dedi 
Kayınpederim Ahmed. beni bir kena

ra çekerek: 
- Reşad , sen burada değilken, karın 

fena kadınlarla düşüp kalkıyor.. Ahlakı 
bozuluyor, bu gidışle kötü yollara sapa
cak. Sen, onun başında baskı olmabsın, 
onu bu fena yoldan menetmelisin, dedi. 

Bunları karıma söylediğim zaman, ara
mızda mün.ıkaşa başlıyordu. Dün akşam 
genC' aramızda şiddetli bir münak&~a 
geçti .. 

Ôldünllen kadının birkaç ıene evvel 
evlenmeden aldırdığı resmi 

betmişim. Elime geçen bir kundura bı
çağile karımı vurdum. Sonra da, giderek 
kendimi polise teslim ettim.> 

Adliyeye sevkedilen suçlunun dün Sul
tanahmed üçüncü sulh ceza mahkeme
sinde yapılan sOrilJSu sonunda, tevkifine 
karar verilmiştir. 

Kaynata başka türlü anlatıyor 

M:ıktül Melahatin babası Hacı Ahmed 
dün cinayet etrafında bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

c- Darr.adım Reşad birkaç senedenbe
ri hemen hiç evine bakmazdı. Kızımın 
bütün ihtiyaçlarını ben temin ediyor
tium, Reşad birkaç ay evvel de, yani has
taJanmadarı kızımı dövmüş ve bıçak çek
mişti. 

Reşad dün hastaneden çıkmış, bize gel
di. geceyi evde geçirdi. Sabah ben öte 
b~ri almak için dışarı çıktım ve eve dön
düm Bu sı:-nda bir kadın gelerek kızım 
Melfıhati çağırdı. Reşad da buna sinırle
nerek gelen kadını dövdü ve kapı dışarı 
attı. Kızım da Reşadın önüne geçerek ka
dını dövmesine mani olmak istedi. Reşad 
buna daha çok kızarak cebinden bıçağını 

çekti, ve birden bire kızımın omuzuna ve 
göğsüne sapladı. Kızım kollarım arasına 
yıkıldı. Komşular polise haber verdUer. 
Cinayetten sonra kaçan Reşadı da me
murlar yakalamışlar.> 

Poliste: 
Bir kahvede lüks lambası patladı 

İçerenköyde Osman oğlu Ömerin 
kahvesinde yanmakta olan lüks tam -
bası patlıyarak düşmüş ve lamba al -
tında oturan Üsküdar caddesinde mu
kim Ahmed ve Mehmedin üzerine ica
bet ederek yaralanmalaıına sebebiyet 
vermiştir. 

Askerlik işleri: 

Mermer tozlle yapıştırılmış ke1>e kii
ğıdı kullanmak hilesi. 

Heplmiz biliriz ki, alış verişde esna -
fın kullandığı bu nevi kese kağıtları ya 
çiriş ile veya kola veya un ile yapıştırı
lır. Halbuki toz haline getirilen merme
rin içlne bir parça un karıştırmak da bu 
işi görmektedir. Şu farkla kl, mermer 
tozu çok ağır olduğu için, kese kflğıdı 
fazla ağır çekmekte ve halk bu yüzden 
büyük ziyana uğramaktadır. Her bln 
gramda elli gram ziyan edlldliUnl kay -
detmek, ihtlkAr ve hilenln genişlik de -
receslni lsbat eder. 

Şu nokta da şayanı dikkntlr ki tabll 
malzeme ile yapıştırılmış kese Uğıtla -
rının kilosu (26) kuruştur. Bu nevi hileli 
olanların kilosu <20) kuruştur. Bu ucuz
luk, bu nevi kese ka~ıtıannın taammü
mfinü temln etmek için ihtiyar edilen 
bir fedakArlıttır. 

Halla ırenif mikyasta zarara sokan ve 
baştan başa bir hileli alış veri§ vazlye
tln11hdas etmeye matuf bulunan bu me
sele ile Belediyemizin şiddetle alAkadar 
olmasını isteriz. Bu nevi hileli bir kese 
kAğıdı nümunesi matbaamızda mevcut -

tur. Meraklı olan kimseler de gelip bu
nu idaremizde göreblllrler. 

Şairi azamın 
Hatırası 

Dün Kııruçepnede ~lan amele yurdu 

Dün, Kuruçeşmede Liman İfletme ini emretmiştir. Ayni zamanda liman ' 
İdaresi tarafından kömür amelesi için melesi için bir de sigorta yapılması te 
inşa edilen yurd, merasimle açılmış - karrür ettirilmiş ve projeler ikinC! 
tır. Açılına töreninde liman idaresine safhaya erişmiştir. 

ve iş dairesine mensup zevat hazır bu- Amele bu sigorta şirketine, aldık 
lunmuş1ardır. Yurd 300 yataklı ve her ları ücretlerden yüzde beşini verecek 
türlü konforu havidir. Amelenin yı - ler ve ayrıca liınan idaresi de yüzda 
kanması için sıcak, soğuk su tertibatı, beş verecektir. 

banyoları, yemekhaneleri vardır. Yurd Kömür mıntakası olarak tayin cdi· 

Abdu .. lhak daki kömür amelesine bu akşam Cum- len Kuruçeşme ıslah edilecek ye bi; 
Hamidin huriyct bayramı şerefine yemek da - ton kömür istiab edebilecek geni~Iild' 

doğduğu ev satın alınıyor ğıtılacaktır. 300 adet huni imal edilerek şimdik 
Abdülhak Hamidin hatırasına hür - Bu teşkilat Beride amelenin en ke- vaziyetten on misli fazla sür'at temir 

meten Büyük Üstadın doğmuş olduğu sif bulunduğu Haliç cihetine de teşmil edilecektir. 
Bebekteki köşkün sahibinden satın a- edilecek ve Un~_apan~d~ .. i~şa edil -
Iınarak muhafaza edilmesi kararlaş _ mekte olan Ataturk koprusu ıle Galata 
tırılınışbr. Bu hususta Şehir Mecli - köprüsü arasındaki 3 bin metre mu -
sinden karar alındıktan sonra faaliye- rabbaı saha dahilinde her türlü konfo
te geçilecek, ev eski haline yakın bir ru havi içinde rontgen, operasyon, ban 
§ekle sokularak muhafaza edilecektir. yo, istirahat, ve hatta mütalea salon -
.. - ... ···-·································· .. ··········.... ları mevcut olmak üzere muazzanı bir 

Yeni Çeşit Sigara Paketleri yurd vücuda getirilecek ve burada a-

Faaliyete geçilmesi için hükumc•ir 

müsaadesi beklenmektedir. Ayni za 

manda liman işleri de bugünkü ipti · 
dai şekildeki tahmil ve tahliyeden kuı 
tanlacak, Pire limanında olduğu gibi 
makineleştirilecektir. J 

--·····················································-· 
Meıhur İngiliz polis hafiyesi meleye sosyal terbiye hakkında kon - Yüksek bir kültür 

feranslar, okuma yazına bilmiyenlere '•M 
( SERLOK HOLMES) iN 
yakında İstanbulu ziyareti hatırası olmak 

.izere piyasaya üzeri (ŞERLOK HOL -

hususi muallimler tarafından bu iş i- filml: annesmann,, 
çin ayrılacak odalarda dersler verile - Dünyanın en büyük demir ve çelik fab · 
cek ve istirahat salonuna bir de rad _ rlkalarındnn blrl olıın Almanyada ousscJ • 

dorf'da: 
yo konacaktır. Bu işin başarılması için •Mannesmannrohren Werke. müessese • 
tahsisat ayrılmış, projeler hazırlanmış ıerinin tam blr surette faaliyetini goste 

MES) yazılı yeni sigara paketleri Çlka - ve binanın krokisi de çizilmiş bulun- ren ve geçenlerde «Venedik de toplanan 
maktadır. Ancak arazinin kıymeti 30 beynelmilel sinema sergisinde kultür film : 

rılacağı haber alınmıştır. 

;~~~ıın~ 
rı[Jı 1(\\t lmıııı~lılı 

&iZE 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 
Bu akşam sırnt 20.30 da 

ÖYLE GELiYORSA 
3 Perde 

Yazan : Pirandello 

bl·n lı'ra olarak takdt'r edı'ldt'g-i halde lerl biıyük kupa ve mükafatını kaznnnn) 
<Mannesmannı filmi evvelki gün (Sakarya 

l H bin lira taleb edilmekte olduğun - sinemasında hükümet erkfmı, şehrimizin U
dan faaliyete şimdilik başlanamamış caret ve sanayi hayatında tanınmış n1unı -

taz simnlnn lle matbuat mümessillerine ını· 
ve bu hususta lazım gelenlerle müza - susı bir seanstn gösterilmiştir. 

os-k erele re girişilmiştir. Baştanbaşa demir ve çellk sannyiinl g 
Vali Muhittin Üstündağ bu araziyi teren bu yüksek kültür filml çok beğenll -

mlştlr. _ 
bizıat gezmiş ve amele bürosu şefi Zi- Bu fllmln yarın Ankarada hükumet er 
yanın faaliyetini bu işde teksif etmesi- tAnına gösterileceği haber alınmıştır. _. 
-····················································--··· .. ---····················································· Operet kısmı eski Fransız liyntrosundu , -

Bu l!ece saat 20-30 da 
iNTiKAM MAÇI 
3 Perde, bir tablo --------

ERTUCRUL SADi TEK 

Senenin en gUzel fllml 

LEYLAKLAR AÇARKEN 
TİYATROSU 

Gayri müslimleri davet (AKS.ARAY'd.ı) • BugUn, Bugece 
Uskudar Askerlik Şubesinden: 316 - 329 KARIM K iZiM • 

doğumlu gayri muslimlerden henuz asker - BRAVO REJiSÖR 
llğinl yapmamış olanların niıfus cuzdanlıı - Pazartesi nkşnını 

JEANETTE MAK DONALD 
NEL&ON EDDY 

• rlle birlikte ikinci teşrinin ikinci gunüne ka- KADIKÖY _ SÜHEYY A 
B d k d dar şubeye gelmeleri bu suretle gelmiyen -

en e nnmı vur um l Sı'nenıasında BUGÜN MELE K'T E 
lcrin haklarında kanuni takibat yapılacağı 

Nihayet bugün (dün) karımın ahbab ı_1a_n_o1_u_nu.....:r~·--------------=-c..:.Ç:_A_fl_.u_R_D_A __ z_A_M_B..:.A_K_> ___________________ ====--------~ 
clduğu ka~~ardan, karpmızda otur~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

S . 1 ,5 ·--) s ?Or·eti anıye eve ge di .. Karıma: · 1 Ö 
- Haydı gel, dışarı çıkalui1, bekt:yen- 3 SENEUK BİR FASI LADAN SONRA İLK DEFA OLARAK TÜRK ARTlSTLER1NlN TÜRK REJ S R ve MUSiKi 

ler var, dedi.. ÜST ADLARININ Y APTIGI SENENİN BiRiCiK TÜRK FiLMİ 
Kayınpedt!rimle birlikte, Saniyeye evi o o G R u 

terketmesini, karımla goruşmemesını G N E ş E D 
söyledik .. Melahat, birdenbire Saniyenin 

EL HAMRA ıinemalannda başladı. Onu müdafaa etti. BUGÜN saat 11 matinesinden başlıyarak utanbulda 1 P E K, 
tarafını tuttu, bize bağırıp, çağırmaya 

1 

f lzmı'rdc 

Bu vaziyet karşısında, kendimi kay· '-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-~-----~~ 
Cumhuriyet Bayramı 

Serefne TüRK ve TAYYARE 
Sinemasında IZMiROE Sineına!'ında 

Fılm sanayiinin en 
muhteşem eseri se· 
nenin en munzzam 

filmi Bugün matine:erden itibaren 
Vatan v~ istiklal aşkının en büyük destanı : T elstoi'nin meşhur eserinden. Bat rolleree : 

'fürkçe olarak Bu büyük film, Türk film stüdyosunda 

HACI MURAT (Türkçe 
sözlü) 

IVAN MUJIKIN • Lll DAGOVER • BE.TTY AMAN 
tertip cdilmittir 

Senelordenberi dünya efkıin umumiyesini meşgul eden meşhur lngiliz polis hafiyesi Ş E R L O K H O L M E S tchrimize gdiyor. 



Yurdun muhtelif 
yerlerinde bugün 
açılacak ve temeli 
atılacak eserler 

Cumhuriyetin 14 üncü yıldönwnft 
nıunascbetile muhtelif yerlerde bir yıl 
~~inde başarılan eserlerin açılma, 
onumüzdeki yıl içinde başarılacak eser
lerin de temel a,,tma ve başlama tören
leri yapılacaktır. Bu meyanda: 

Çorluda Maımara Ereğlisinde Ata
türk he) kelınin, Kuvarshanede bakır 
nıadenınin, Manisada memleket hasta
nes nın, kız enstitüsüntin, Manisanm 
Karaoğlanı, İdecik, Sancaklı okulları
nın açılma törenleri, Selimşahlar, Sa
ruhanlı, Hocalı köyleri okullarının te
mel atma töı enleri Akhisarda Bıiktüş, 
Dereköy, Be) oba, 'Seyd köy, Arabacı
boz, Çobanha~an, Palamut köy oku la

rı ile merkez İnönü oku 'unun, Turgud
lucfa orta okul ıle merkezde hır ilk okul 
binn nın, Ahmedlide yatı okulunun, 
Salihlide, l\lersinlide, Alaşl'.hirde, Te
Pekö\ de, DE>reköyde, Eşme merkezin 
de, Yelken köyünde, Kuladaki mekteb-
17.rin açılma ve yenilerinin temel atma 
toren eri yapılacaktır. 

- Tahtab yolunun, TurıadJu, Lonca e
lektrik santralınin, Salihli k~ sahası
nın Atatürk bij.stünün, jandarma kara
kol 1 binasının, asrl mezarlığın, Alafe
hire su isalesinin, Sarıkız banyolan 
köprüsünün, yeni yapılan g~?.1en ~v~e
ı·inin, Manisacla stadyom tribünlerının, 
Atatürk ve İsmet paşa bulvarlannın, 
parti, müze, tabakhane binalarının, mu
hacir evlerinin. kitabsaray zahire bor
sasının, Eşme yollarının, açıl~ törenle
ri yapılacaktır. 

Manisa Halkevinde bir inkılBb ser-
gisi açılacaktır. Muradiye~ Saruhan, 
Karaoğlanlı köylerınde bırer okuma 
odası açılacaktır. 

Bergamada cezaevin'n açılış töreni 
yapılacak ve eski ~apishaned~ki mev
kuflar ~eni cezaevıne nakledılecektır. 
Yeni cezaevinde mahkumlar karyola
larda yatacaklardır. Bütün tefrişat yc-
n'dir. 

Yozgadda ik-mal edilmiş bulunan e-
lektrik tesisatının açılış töreni yapıla
caktır. 

Akhisarda jandarma dairesi ile 1 30 
kilometrelik telefon şebekesinin, Er
delli köyü ihtiyar odasının, Sındırgı 

~-----~,~-~-~-~-~-~-~,~-........ ,,_~-~-~,~~~-~,~~...,~ 

Orman cinayetleri kaçakçılığı Bigadiç 
---

Kızı1cahamamda 60 öküz 
ve 30 araba müsadere edildi 

Muhakemeler yakında 
başlıyor 

Balıkesir (Hususi) - Vahşf bir in
tikam hırsile Bi.gadiçte öğretmen bay 
Nazifin çocuğunu parçalıyan Cel-
Jad ailesile Boşnak Hatice -
yi öldüren Turgudlu icra me-
muru Vehbi ve Alaeddinlerin Ha -
san hakkındaki tahkıkat tamamlanmış, 
suçlular muhakeme edilmek üzere a -
ğırceza mahkemesine sevkedilmişler -
dir. Muhakeme yakında başlayacak -
tır. 

Muş'ta elektrik 
Muşun imarcı valisi Tevfik Gür kısa zamanda bir çok 

eserler vücuda getirmeğe muvaffak oldu 
ve Muşu elektriğe kavuşturdu 

1'.oy kalkınması 
için bir mütalea 

Köy büro~arının kaza 
merkezler nden kaldırıl
ması ve merkezi köylere 

nakledi1mesi faydalı 
olacaktır 

Nazıllı (Hususi) - Köy kanununa 
gbı e köylcrın ıdaı esi ekserıyetle dorL 
aza ve bır muhtar ıle köy muallimın
dcn müteşekkil köy heyetlerme ıevd• 
edılmiştır. Bu demokrat köy ıdaresını.t 
muntazaman işlemesı ve işlerın yo!u ... 
da yimimesini temin için son y. or 
ıçınde köy bürolan ve köy katı) crı 
teşkılatı ihdas edildı. Maksad, köyleı n 
tanzim edilen kalkınma programlarma 
göre ilerletilmesi ıçın köylerın ışleı mı 
bır sıraya koymak \'e devamlı takıb ve 
kontrol ile köylerde faydalı varlıklar 
vücuda getirmek, hayırlı başarılara u
laşmaktı. Köy kat b erı her hafta koy
lere biler kere uğrı) acak, köyün mute
rakim işlerini görecek, muhtarların 

kt yardımcısı olacaktı. Muşta yımf "apılan binalardan bir grup: Vali konaDı ve orta me ep oınan 
11 Bugün içın kazada bir köy büro u 

Muş (Hususi) - Vali Tevfik Gür Atatürk Abidesi ve şehre bet kilomet- ve köy katib en \ardır. Muhtarlar bun-
buraya tayin edileli iki üç ay gibi kısa re mesafed:ki .~itlis şos~ı. üzeri~~eki ların aylık tahsı atı olan salgın parayı 
bir zaman olduğu halde şehrin bayın· bir beton kopru bu sene ıçınde bıtıri - her ay büroya goturtip yatırmaktadır. 
dırlaşması bakımından icab eden bil - lecektir. Programa koyduğunu mutlak Fakat bu tc ckkiıl mntlub olan ôdcvle
tün tedbırleri görmü~. hem iki yılhk surette yap:cak bir ~iın . ve iradeye rinı başaramamı \ e koy ki'ıtıbıcn kaıa 
bir mesai programı hazırlam~. hem de malık oldugun~ El~z!zdekı isarıle is - merkezıne bağlı ko) eı ın h çbır iş n• 
bu programın bir kısmını tatbike mu- bat eden Tevfik Gur e karşı Muşlular vaktınde .gbrcmcmı !erdir. Koy buro· 
vaffak olmuştur. Bu progı ama Atatürk büyük bir sevgi ve saygı beslemekte: larındakı memur ar köyleri gezerek 
ve şuheda abideleri başta olmak uzc- dirler. İki sene sonra Muşun çehresı pi ın ve progı omlar ore işlcrın yapıl-
re çocuk, belediye bahçelerj ile be.e - tamamen değı~miş olacaktır. ma ın kontrol etme ı akıllarına bıle 
dıye dairesi valı konağı, orta mektep Mus maliyesinde tekimill getırmem şleıdır. Koy katıblcri de e-
binası, temeli atıldığı halde metruk ka- Muş (Hususi) - İki sene evveline sn en maaşlarını üç a) da bir kere guç 
lan memleket hastanesi, aygır deposu, gelınciyc kadar Mu~ malsandığı umumi hal alabıldıklerinden ikıde bır istifa e
spor sahası, temiz su isalesi, elektrik müfettişlikten senede yüz bin liraya ka- dip ayrılmnkta ve yerine başkası 
t · t · · dah'l dar nakdi muavenet almadıkça mahallf t · d'l k .. t d d • · k esısa ı, memurın evleri ınşası ı - d ayın e ı ere mu ema ıyen egışme • 
dir. rnasariOini temin edemiyecek durum ~ te olduklnrındnn mıntakasına ayrılan 

Bitlis, Muş şosesi üzerindekı 43 idı Bu ik_i ~ene içinde vilay~tin ve ~alı- köylerı sık sık gezerek köylerde bir hız 
menfez üzerine temelli geçidler yapıl - ye şcflerının aldıkları tedbır sayesınde met ıfa edememı leı dir. Sırf köylerın 
ması. Muşu Elazize bağlıyan 450 kilo - tahsilat ile mahalli masraf temin edil - işini görmek ve koy butcelerı ve prog
metrelik yolun Çapakçurdan geçirile - miş ve müfet~şlikıten yardıma ihtfyag ramlarına göre her köyde yapılacak iş
rek 245 kilometreye indirilmesi de bu RÖsterilmemiştir. leri yüriıtmek ve köyleri kalkındır
programa dahildir. Resimde görülen 937 senesi girince tah~kkukat ve tah- rnak, güzelleştirmek için kurulmuş o-
3 bina bir buçuk ayda vücuda getiril - silAt tamamile normal bır vaziye~ lir - lan köy bürosunun kaza merkezinde 
miştir. Bunlardan biri vilayet konağı, mlf ve halkımızın seve seve vergılerini işı nedır? Bugunku ~eklile köy bürosu 
diğeri orta mektep binası, biri de ga - vermelerinden naşi eyhll ayı içinde ma- fazla bir masraftır. 

'd halli idareden fazla olan on bin lira nak- K"" 1 k d ' h 1. d k lrnak raJ ır. . . oy er gene en ı a ın e a -
t . ld .. . . den merkezi hükumete ırsallt yapılmak t hl 1 k" .. . 1 . d 
nşaat mevsimi geçmış o ugu ıçın . a mu ar ar ovun ış erın e gene 

suretfle Muş malıyeSi ve halkı nam ve he- ' . v • • • 

bu yıl yalnız resmi dairelerle halkevi- m bir muvaffaki et ka dedll- yalnızca kendı aklının erebıldıgı şekıl-
ni, vilayet konağı ile fehrin mühim ge- sabına şere Y Y de hareket etmektedırler. Nazıllıde 937 
çid yerlerini aydınlatabilecek bir dina- miştir. sene ının sonlarına gelındiğı halde kö-
mo getirilmiş, icab eden tesisat yapıl- Kızılcahamam ye katıb ugrnmnması ve muhtarların 
Mlf ve ilk defa Muşa elektrik &irmiş · J da cahıl olması ~ uzunden hala köy sal-
tir. cra memuru gın parasını halka tc\ i edememiş köy-

Ganiyadengi suyunun şehre akıtıl - Kayboldu ler mevcuddur. Koylcrin kalkınmasın-

Kızılcahamam (Hususi) - Korkmaz
lar köyünden Hüseyin oğlu Halil ile oğ
lu. liasan Hüseyin ve on yedi rüfekası 
Çerkeş kereste fabrikasından aldıkları 
biı tnıkdar kerestenin altına kaçak sure· 
tile imal ettikleri hatabları gizliyerek on 
yedı araba ile Ankaraya kaçırmak üzere 
Kurt boğazı civarından geçerlerken or
rnan koruma komutanı Sabri tarafından 
Yapılan araştırma üzerine mezkur ormaa 
~açağı meydana çıkarılmış, arabalar 

ayvanlarile beraber müsadere edı!
miştır. 

ması işi ılkbahara talik edilmiş, bu se- . da muvaffak olmak, yapılan kanunlar 
Geredede bir kamyon kazası oldu nelik halka temiz su içirmek için Baş Kızılcahamam (Hususi) - Adlıye mü- \ e \ crılen kararları Iayıkile \'C zama-

mahallesinde ve Mehmed Can bağları fettişı Alaeddin bundan on ~ evvel bu- nında tatbık ettirmek ıçin evvela muh-c Çamlıdere nahiyesinin Avdan köyün-
en Ahmed oğlu İsmail Durmuş oglu 

Rasım ve on üç rüfekas; on üç arabaya 
ormandan kestıkleri kütiıklcri yüklete
rek ve saman çuvalları içine de çıra dol
duraralt Ankaraya giderlerken orman 
~orurna müfrezesile karsılaşmışlar, ara-

Gerede (Hususi) - Kasabaya on b 1 raya gelerek muamelatı teftışe bqlar 
1 

k 'd 1 · · b 1 k k 
beş dakikalık'inesafede bir kamyon ka karşısındaki mem a su arından istifa- tar ı ı are erını r yo una oyma 

de ediJmic ve bu suların demir boru - başlamaz kaza icra memuru Nac! Yen- Hizımdır. Köyler da mi kontrol ve tef-
zası olmuştur. Şoför Mehmedin idare - ..., · l rtadan kaybolmuştur Şimdıye ka-

Iarla şehre akıtılmasına başlanılmış - gıno 0 · .. • ti C' tfıhı tutulmndıkcn hır tekamül bek
sindeki kamyon içinde müşterileri bu- dar vukubulan ara~tırmal.a~ ~zenne de !emek beyhudedır. Koyler kendi başına 
lunduğu halde devrilmiştir. Kazada üç tır.Memleket hastanesile aygır deposu, bir izine tesadüf edılemedığı cıhclle icra kaldığı içındir kı knç yıldır Nazillınin 
k:ı:ş~i~h:a:fi;f~s~u~r~e~tt~e~y~a~r~a~la~nm~:~~tır~·~~~~~~~~~~~~~~~~~- muamclibnınuzun müdd~a~m~e_u~ merkez kdy~rndcn hiçbir~de y~ ve 

d.. •• b F ramaması için icra dairesi mufetlişlıkçe imar faaliyeti gbı ülmemektedir. Koy-
a ve hayvanları müsadere edilmış, 1~cn

dlleri de mevcuden Cumhuriyet Müddei
\Jrnurnilığine teslim edilmişlerdir. 

KandilJi rasadhanesi mü uru ay atin açtırılarak dosyaların tetkik ve tasnifıne lerın merkeze bo~ıı kestirme doğru du-

d başlanmıştır. ru t hır yolu yoktur. Yolsuzluk yüzün-

Bursadaki cezah şoförlerin 
Uşak gencleri arasın a Balıkesirde bir cinayet den kışın Yazırlı, Pırlıbey vesaire .. gi-

bı ba ı kö) !erden kazaya gelip gitmek 
çok zorlaşmaktadır. bir teşebbüsü Uşak (Hususi) - . 

Bursa belediyesi haddi nizamisin- Bir müddettenberi 
den fazla yolcu alan şoförlerin ehliyet şehrimizde bulunan 
Vesıkalarının alınmasına karar vermış Kandilli rasadhane
Ve bu karardan sonra da bu belerliye si müdürü Bay Jt'a
~?s.~ğına riayet etmiyen ondan fazla .şo- tin şerefine Uşak 
f~r~~ ehliyet vesiklarını alıp kendıle- Gençlerbirliği reisi 
rtnı ışden m t . . 

ene mıştır. . . a im Helvacıoğlu-
.. Hukukan belediyelerin kımseyı_. 1 ~ JI ş . . _ 

gunden fazla işden menedemiyecegını nun evınde . b.ır zi 
nazarı dikkate alan cezalı şoförler suç- yafet verilmıştır. 
larma_ nazaran tatbik edilen cezanın Resimde Bay Fatin 
Çok agır olduğunu ileri sürerek cezala- U k gençleri ara -
rının affı için icab eden makamlara baş şad .. ··ı ektedir 
Vurmuşlardır. sın a goru m = 

Faz•r 01• H•••• B•W Dlror ki ı 

· - Hasan Bey ne :yapacağı
ltlı Ş~ırdım. Kanm eski ev<Je 
oturrnam, diyor, yeni evler de 
Pahalı. 

Hasan Bey _ Bu evi bir 
kere aörsün beğenecektir. 

- Hiç zannetmem. 
Hasan Bey - Hele görsün, 

altındaki dükklnı da eöre

cektir. 

Balıkesir (Hususi) - Çağın nahiye
sinin At köyünden Salıh, Sadullah, 
Murad ve Adem isminde dört çoban 
geceleyin bir sürüden koyun çalmış -
lar, kesmişler, pişirmişler, yerlerken 
aralarında kavga çıkmış, çobanlardan 
Sadullah, koyunu kestıkleri bıçağı ya
kalayınca arkadaşı Ademin göğsilne 
saplamıştır. Ademin yarası çok ağırdır. 
Çobanlar yakalanmışlardır. Adem de 
tedavi altına alınmıştır. ·----···------·-·--.. -··-·--"-' -1 Koçuk memleket haberleri 

Bafraealı ko1i elna1etl tahkikatı 
tamanalandı 

Çarıamb& (Husus!> Bafracalı köyünde 
Hıdır oRullanndan Rüstem otlu Klzırnı bl
dQrmekten suçlu Resul olullarından Meb -
med otlu Mustnra ve arkadllfl Duud hak -
tındaki llk tahkikat ikmal edllmlftlr Davu
dun suçda ortak oldutu sabit olmamıı. hak-
tmda men'i muhakeme kararı nrllmlş, Muı 
tata Samsun atırcesa mahtemealne aevte
dllmlıtır. 

htrancah bir kadın Sirkecide Jaralandı 
:t.ıranca köyü halkından olup izmtte git

mek için htanbula gelen 70 yaııannda Fat
ma Sirkecide Hamldiye caddesinden geçer
ken ayaklarındaki rahatsızlık yUzilnden ye
re 7uvarlanm11. yaralanarak teda'1 için has 

- Bundan ne çıkar? taneye kaldırılmıştır. 
Hasan Bey - Senin cebin- Ankara Atarcesa llelsUlt 

den çok para çıkar amma ka- Balıkeılr (Hususi) - Balıkeslr Cumbu -
nna da epey dedikodu mev- rlyet Mftddelamumlsl Arif Oüncönn Anta-
mu çıkar. ra Atırceza Relallllne &aJln edllmlfUr. 

Sadece Giızelköv. Hamzallı, Pirli
be), Arpaz gıbi bazı köylerde köy öğ
retmen nın ga) retile temeli atılan koy 
mekteblerının koyluce inşasına çahşıl
maktadır. 

Nazillin n kaza mcıkezine bağlı köy
leı i arasında telefon teşkilatı vücuda 
getirmek için kö) lerden geçen yıl yüz
lerce lıra temin edılPrek telefon tel ve 
makıneleri alınmış \ e köyler telefona 
bağlanmıştır. Fakat sekizer köyün 
merbut bulunduğu (Güzelköy), (De
mırcıler) santralları köyde gene '!tendi 
hal ne terked lmişt r. Telefon tesisatı 
için vtizlerce lira \ C'ren köyler, santra-

lın başına konacak hır memur içın ay
da ikişer lira pekala \'crebilirlerdı. 

Köy büroları merkezi vaziyetteki 
kö) ter ortasında vazife görmeli ve köy
ler de, kendılcrile her an alakadar olan 
bir teşekkülün mf'\'CUdiyet ve faydası-

nı böylece his etmelıdir. Türkiyede 
koy kalkınmalarının başarımı için en 
lüzumlu c hct köj erin devamlı b r 
kont ol ve tetkıke tabi tutulması ve her 
yıl tanzım edilen köy bütcelerini ma
hall ne sar!ettırerek bin bir fedakir
hkla meydana gelen emek ve paranın 
heder olmatnasına çalışılması lazımdır. 
Bu takdirde köylerin tez terakki ede
ceği muhakkaktır. - R. ö. 



Tu·tulan dolandırıcılar 
Borsadan mjsafir gele:ı bir kadını yere düşürdükltari bir 
J>arayı pay etmek bahz nesile dolandırırken yakalandılar 
• Asliye birinci ce:za mahkemesinde fs-ı nü. başını aramağa başlamıştır. Bereket 
mail Hakkı ve Avram isminde iki .dolan- versin ki, bu sırada oradan geçen Arif 
dırıcılık suçlusunun muhakemelerıne I isminde bir orta mekteb talebesinin mü
başlanmı§iır. . dahalesile, dolandın~lar polise teslim 

Bu iki dolandırıcı Bursadan misafir o- edilmiştir 

larak 1stanl:ıula gelmiş olan Hatice is- Suçlulardan İsmail Hakkı bir aralık 
minde bir kadını mahud zarfçılık usuliy· kaçarak, o civarda bulunan İbrahim is
le dolandırmağa teşebbüs etmişlerdir. minde birinin evine saklanmış ise de, bi-

Hatice, Zeyrek caddesinden geçerken lahare yakaianml§tır. Her iki suçluyu da 
İsmail Hakkı yere bir zarf atmış, sonra tevkif eden mahkeme, bazı şahidlerin 
da Hatlceye: celbi için duruşmayı talik etmiştir. 

- Gel ba~an, bu zarfın içinde para var. 
Seninle paylaşalım, diyere~ kadıncağızı 
yan sokak1ardan birine sokmuştur. 

Bu sırada öteki arkadaşı da. ortaya çı· 
karak, kadına: 

- Ben biraz evvel yolda para tfüşür
müştüm. Siz bulmuş olacaksınız, üzt.ri
nizi arıyacağım, demiş ve kadının üstü-

DUn b!r cinayet davası bitti 
Şilede bir tarla meselesinden dolayı 

çıkan kavga neticesinde, Hanifeyi sopa 
ile döverek, ölümüne sebebiyet veren Ri
fa!ın, Ağırcezada yapılan duruşması sa. 
nunda 2 sene 6 ay 10 gün müddetle hap
sine karar verilmiştir. 

Fabrikatörler munzam 1"ransit geçecek 
Mesai ücretine Gemli~r hakkında 
ltiraz ediyorlar- Yeni hükümler 
İş kanununda, munzam mesai ıçın 

zikredilen yüzde 25 - 50 munzam me
sai ücretinin neye göre takdir. edilebi
leceğine aid olmak üzere bir nizamna
me hazırlanmaktadır. Bu nizamname 
henüz tamamlanmamış olduğundan, 
o zamana kadar, iş dairesi, munzam 
mesai ücretini yüzde .SO olarak kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Bu yüzde 50 ücrete, fabrikatörler 
itiraz etmektedirler. Bazı fabrika 
ve müessese sahipleri, bu ciheti ileri 
sürerek iş dairesine ve Sanayi Birliği
ne müracaat etmişlerdir. Birlik, bu i
tirazı tetkik etmektedir. Bu husw;ta, 
Birlik, iş idaresi1e de temaslarda ou -
lunacaktır. 

Müteferrik: 

lstanbul ve Bandırma liman 
reislikleri 

İstanbul Liman Riyasetine tayin e
dilen İzmir Liman Reisi Zühtü dünden 
itibaren yeni vazifesine başlamıştı.r. 
Eski İstanbul Liman Reisi Hayreddin 
de yeni vazifesine başlamak üzere ;;a
rın Bandırmaya gidecektir. 

Gümrük işleri: 

Gümrük kursu 
Şehrimizde tetkikler yapan Güm -

rükler Baş Müdürü Mahmud Nedim, 
dün yolcu salonunda teftişlerde bulun
muştur. Umum Müdür, yolcu salonun-
da çalışan gümrük muayene memur -
lannın bil~lerini çoğaltmak gayesile 
açılan kurs hakkında izahat almıştır. 
Kurs, pazartesi günü bitecektir. Bun
dan sonra imtihan yapılacaktır. Kurs
da muvaffak olanlar terfie tabi tutu -
lacaklardır. Muvaffak olamıyanlar es -
ki vazifelerinde kalacaklardır. Cunhu 

riyet bayramından sonra diğer tne _ 
murlar için tekrar kurs a_çıl8ıcaktır. 

Montrö mukavelenamesi hükümle -
rine istinaden, Sıhhat ve İçtimai Mu -
avenet Vekaleti, Boğazlardan transit 
olarak geçecek ve limanlarla ihtilat et
miyecek olan gemiler hakkında yeni 
kararlar almıştır. 

Bu nevi gemılerde içerisinde dok -
toru bulunanlar sahil sıhhiye memur
larına sıhhi bir beyanname ibraz ve 
tevdi edeceklerdir. 

Hekimi bulunmıyan transit gemile
rin verecekleri sıhhi beyannameye, ha 
reket ettiği veya uğradığı limanlarm 
liman veya gümrük idareleri tarafın -
dan bu mahallerin sıhhi vaziyetleri 
hakkında verecekleri meşruhatlı permi 
leff edilecektir. 

Beyanname vermediği gibi liman ve 
ya gümrük permileri üzerinde sıhhi 
meşruhat da bulunmıyan gemilerin 
kaptanları ceza vereceklerdir. 

Küçük gemilerde fare öldürmek 
mecburiyeti kaldırıldı 

Türlciye sahillerinde kabotaj hakkı 
bulunan 250 tonilatoya kadar küçük 
deniz nakil vasıtalarının tabi oldukla -
rı altı aylık fare itlaf etme ameliyesi 
mecburiyeti kaldınlmıştır. 

Şehir işleri 

Mezartap komi4Jyonu 
Şehirdeki mezarlıklarda mevcut me 

zar taşlarından tarihi kıymette olan -
larının tesbit edileceği ve bir araya 
toplanılacağı yazılmıştı. Bu işle meşgul 
olacak komisyonda muzelerden, ev _ 
kaftan ve belediyeden beş kişi ayrıla
cak, Cumhuriyet bayramını müteakıp 
faaliyete geçilecektir. 

Kadıköyünde yaptırılacak yollar 
Kadıköy kaymakamlığı dahilinde bu 

lunan muhtacı tamir yollar tesbit e _ 
dilmektedir. Bunların içinde en evvel 
yaptınlacak olan Kadıköy ile Acıba _ 
d.cmdeki ilk mektep arasındaki şose • 
dir. Bun~an başka Fenerbahçe _ Kala
mış şosesı de tamir ettirilecektir. 

---·---

CÖNÜL İSLERİ. 
Az paı·a ile mes'ud 
Olunabilir mi? 

Bu suaıı 10ran da Bay A. v. Ç. o . dur. 
Kendlsl lstanbula yatın kazalardan bl -
rinde oturuyor. Kazancı ayda 45 liradır. 
V~luA ailesinden de küçük bir yardım 
goreblllr: Falı:at nihayet ehemmJyet.slz 
blr miktardır. Mahsus bir tesir yapmaz. 
Okuyucum da evlenmek arzusunda, 'l'le -
rak ediyor: Bu kadar as bir para ile mes'
ud olabilir mi? 

* Benim bir kadın dostum var: Kocası 

balo elbise.si - t rt · .rwP ı mat mecburiyetlnde-
dır~er ve geçlnemlyorua diye §ltlyet edi
yor ar. Buna mukabil bir ba ta d 
daha var tJ le ş ostum 

- ocası Çatalcanın bilmem 
hangi koyfinde köy hocasıdır d 
~ ıır • ay a eline 

a geçer. Bu paraya tadının örgü ve 
dik1şten kazandığı takriben 15 lirayı da 
ilave edelim, yekun 52 liradır .. ı ı..ıe 
Ull d · -e& P ta-n e .senede üç ay İstanbula gelirler 
Pansiyoner olarak: bir eve yerleşirler K . 
dllerfnden hJç bir zaman tek bir t·eır:ı: 
ılklyet f41tınedlın: Mes'uddurlar. 

Sartetmesını ve tanaatkAr l 
blUp bil edi~ o masını m ı;lne göre 45 llra bir alle için 
hiç bir şeydir veya çok blr şeydir. Her 
~.tadının ve ertetın yaradılışına ba -

HADiSELER 
KARŞDSINDA 

Abur cubur 
t;~- _3--- &,/ 
• 

1 EDEBDVAT:J 

Kitab mı yok, yoksa onll 
okuyan halk kitlesi mi? 
Satılmıyan lıiıabları, ıimJiye lıaJar .atın alanlar haricinde lıimld 

alacak? Meı.la on aeneJir yalnız lıtanbulda ve Ankarada .ayıd 
yeni aparlunanlar yapıldı. Ha ıalon en pahalı, en modern oe JıiihİJ 
eıya ile dolda. Bana IOTCU-.1% on ıalonda bellıi bir kitab etajeri 
gördüm. BanlaTın üzerinJe de ancak bir ilıi yutılc lcitabla bir M 

mimh H moda 6azeleai oarJı. 

Yasanı Halid Fahri Ozanıoy 

Bir dostum: 
- Musiki ruhun gıdasıdır! 
Dedi. Sözünü tasdik ettim: 
- Evet! 
Dedim. Memnun oldu. 
- Öyley~e gel, dedi, seninle ruhu

muzu gıdalandıralım. 
Birlikte Beyoğluna çıktık. Sazlı söz

lü yerlerin birinden birine geçtik. Ala
turka dediklerini dinledik.. alafranga 
dediklerini alkışladık. Klasik dedikle
rinde of çektik, modern dediklerinde, 
sözüm ona, neş'elendik.. vakit geçti. 
Saz söz bitti.. ve biz de döndük.. 

Dostum: 
- Ruhumuz gıdasını aldı, dedi, fakat 

vücud da gıdasını istiyor. • 
Sözünü tasdik ettim: Edebiyat Aleminde gene bir dalı~ıklık, 
- Evet! bir perişanlık var. Haftalık edebi mec-
Memnun oldu; dedi ki: • mualar rastgele toplanmış türler, hikl-
- Ruhumuzun gıdasını ben temin yelerle doluyor. Münekk:idler, mevzu kıt-

etmiştim. Vücudümüzün gıdasını te- lığında, dereden tepeden bahisler açarak 
min etmek işini de sen üzerine al! günlerini gün edip, sütunlarını dolduru-

- Peki! yor. Bir kitapçı camekanında kapakları 
Onu bıraktım.. dükkan, dükkan do- renk renk resimli ve ucuzun ucuzwıa sa

laştım .. işporta işporta aradım ve niha- tılan milli romanlar teşhir ediliyor. Bun-
yet aradıklarımı buldum, ve aldım: larm müellıfleri de, mecmuaların §iir ve 

cBir mikdar macun .. • hikaye muharrirleri gibi meçhul ıöhret-
cDört tane simid .. • Jer ... Kim bilir belki içlerinde istikbal 
c Yüz gram kabak çekirdeği .. • için büyük istidatlar gizlidir. Fakat bugün 
cİki tane horoz şekeri..• için esrarlı ve dumanlı bir hüviyet ta-
Aldıklarım elimde dostumun yanına şıyorlar. 

döndüm: Gazete tefrikalarına bakıyorum: Ayni 
- İşte vücudümüzün gıdasını da tarihi mevzuu tekrarlıyanlar var. Bilhas-

ben temin ettim.. sa İttihat ve Terakki devri ile ricalinin 
Dostum paketleri açtL Aldıklarımı hikayeleri yevmi gazete sütunlarına az 

gördü .. şaşırdı: geliyor da resinili magazinlerin sayfa-
- Bunlar abur cubur yahu.. bun- farından taşıyor. Kendi kendime: 

larla vücud beslenir mi? .. Vücude gıda c- Yarabbi, diyorum, bu sahada biraz 
lazımdır. daha yenilik. canlılık ve başkalık düşü-

Yüzüne baktım: nülemez mı? Bu, ne kadar hazırdan yiyi-
- İtiraz yok, dedim, Beyoğlunda yer ciliktir.> Halbuki bunları okuyan bir 

yer dolaştırıp bana ikram ettiğin şeyler zümrenin de mevcudiyetini kabul et _ 
ruh için ne derecede bir gıda ise hun- mek lazım ... Değil mi ki muharrirleri 
lar da vücud için o derecede bir gıda- kaleme sanlmışlar, harıl hnı1 yazıp çi-
dır. ziyorlar! 

İsmet HulU.i 
-------- Bu arada bir yıldır devam eden bir ec-

Rontken altında 
Ayakkabılı ayalı 

Şu gördüğünüz resim, nesli kaybolmuş, 
tarihten evvelki hayvanlardan birinin 
iskeleti değildir. Bu, ayakkabılı bir aya
ğın röntgen ile alınmış resmidir. Resim
de düğmelerin ,ekline, köselenin ve a
yakkabı çivilerinin aldığı vaziyete dikkat 
ediniz .. 

F ukaraperver tanınan 
Bir doktorun marifeti 

İngilterede, muhitinde iyiliksever -
liği ve fukaraperverliği ile tanınmış 
olan 68 yaşlarında bir doktor sistema
tik surette çalmaya teşvik suçundan 
mahkeme huzuruna çıkmıştır • ....._ 

nebi romancıları serisi de var. Bir kısım 
muharrirler, en maruf, belli başlı eserleri 
lisanımıza çeviriyorlar. Bu işde daha dü-

ne kadar önayak olan başlıca üç tabı var

dı, şimdi bir dördüncüsü de bunlara H -
tihak etti. Demek ki kare tamam ve se
yirciler memnun ... Her halde öyle olmalı! 
Yalnız memnun olmıyan mütercimlerle 

münekkidler.... Mütercimler formasına 
az para alıyoruı diye dövü,nüyor, münek
kidler de tercümeler fena diye köpürü
yorlar. Bilmem ki hangisine hak vere-
lim! Mütercimlere sorarsanız tercümedt 
büyük emeklerle, azami titizliği göster
mişrledir, münekkidlere de sorarsanız 

mütercimler hiç kendilerini yormamış • 
!ardır. İyi amma bunun ikisi arasında o
kuyucular ne düşünüyor? İşte orası mu-
amma ... 

Bu içinden çıkılma:z vaziyetin bir de k!
tabcılık cephesi var. Onlar da kitab az 
satılıyor, masrafı çıkaramıyoruz diyP. 
!niltide! Doğru mu söylüyorlar, yoksa 
hesaplaıtınaa, kitablannda bir yanlışlık 

mı var? Ziyan ediyorlarsa ne8en bu işde 
:srar ederler, klr ediyorlarsa ne diye sak
!arlar ve böyle Kerbela nevhagerleri gıbi 
:?ğlayıp sızlarlar, dövünüp dururlar? 

Bu noktada, kendi hesabıma, ben öe 
cluraklıyorum. Mademki, diyorum, kitab 

gibi, benim de içimi yiyen bu kurd ne 4.
receye kadar hakikatten doğmuştur? 

cSon Posta> da bir röportaj yaptlıyot• 
Anlıyoruz ki roman müellifleri fnSaııı' 
içini sızlatacak kadar az bir para ınui" 
bilinde eserlerini kitabcılarm eline bl • 
rakmaktadır. Niçin bırakıyorlar? Ah, i(-' 
o niçinin cevabı bu hakikatten daha ~ 
cıdır. 

jı: 
Bu acı karşısında bu :zehire panzeb. 

arıyoruz. Bu da nasıl olacak? Şüphesı• 
kitabları çok sattırmakla... Peki arnrtı81 

o satılmıyan kitabları şimdiye kadar ~ 
tın alanlar haricinde kimler alacak? ~e
sela on senedir yalnız İstanbulda ve ~ 
karada sayısız yeni apartımanlar yapıl ' 
dı ve yeni salonlar açıldı. Her yeni sa ' 
lon en modern, en pahalı, kübik eşya jle 
dolduruldu. Bana sorarsanız kendi beS8 • 

bıma on salonda belki birinde bir kitab e
tcıjeri görebildim, bu etajerin üstünde de 
bir iki yırtık kitabla bir kaç mizah ..;e 
moda gazetesi ... Bir memleketin güzid~ 
si, zengini kitaba kıymet vermezse, artı 
kimden medet umacağız? Halbuki biç ol· 
mazsa otuz kadar zarif cildli kitab en rrı; 
dern salonun bir rafında veya etajerin e 
ddden gözleri okşıyacak bir ziynet tef 
kil edebilirdi. İşte başlangıçta züppeli~ 
te olsa bu modayı salonlarda uyandır • 
malıyız. Netice kita_bın ve fa:zla )cital> ~· 
tışının lehinedir. Bilmem ki daha ne dıJ• 
şüııüp yazayım? 

Neticede ~nu söylemek istiyorurn: ~: 
riebiyatımm bu dağınıklıktan, bu yctı. 
likten kurtarmak zamanı çoktan gelrn1_f' 

Ö 
·çıP 

tir. nce müellifi koruyalım, bunun 1 

de Türk yazıcılannın yazısına hakiki_,~~ 
ğerlerini verelim. Sonra milli bir u 
olarak Türk kitabını başımızın üstün~ ~ 
karalım. Bu uğurda bütçelerimizden bır 
fedakarlık ta etsek yerindedir. Türlt .~; 
clebiyatını dünden daha ileriye ve 'fıır 
edebiyatçısını dünden daha şerefli ve : 
hat bir hayata kavuşturmak için bSŞd 

ı· e 
yolumuz yoktur. Sonra bu mühiJl'l. ~ 
yazanlar ve basanlara da mühirn bır 
isabet etmektedir. Aceleden ve rastge~ 
den çekinmek ... Çünkü bir tek fena ya 
bir mecm0uayı küçük düşürür, bir telc;;. 
na kitab ise vüzlerce iyi kitabın ]tarı 
girer. Müsam~ha her zaman iyi değilçl: 
rlir. Bilhassa yenilik yapmak iddiasile -" 

.. ıtürlıJ 
kan mecmualarda ve yüksek kU t-

)'a c:debiyatı yapmak için girişilen neşrı dı'· 
ta. Fakat işte asıl büyük derd oradıı ul-
0 zevkli edebiyat patronunu nerede b 

11
, 

malıyı:z? Münekkidlerde mi? Ba~~uıı 

büyük bir şirketin mudürü. Ayda ellne 
700 Ura geçer. Maçkanın en muhteşem ... 
Binalarından birinde otururlar, kalaba _ 
lıklan da yoktur. Bu paranın yetl§mesl, 
mühJm bir miktarının da ihtiyata ayrıl
ması lazım. Fakat dostlarım her valtl~ ı
çln sıkıntıdadırlar: Bir çay ziyafetlerine 
&O llra gider, Senede hlç değilse 3 tane 

. * Izmirde Bay cSadıt.. a: 
Vaktlle «Alsancab da otururlarmış 

§fmcU nerededirler, bllmiYorum. Fakat 
İzrnlrde yakınları bulunacak yent ad 
lerinJ öğreninet .,ü,. .,.,_ft __ ' t res-

okuyanlar azalmış, o halde tenkidi oku -
yanlar kim? Boşuna mı kürek çekiyo -
yoruz? Edebiyatın özüne, eserine rağb<:t 
yoksa, tetkik ve tahliline kim kulak a -
sar? 

Doktor, kendi oğlu ile uşağının oğ
)unu müteaddit bakkal dükkanların -
dan ve müskirat depolarından viski çal 
.maya teşvik etmiş, onların getirdiği eş 
yayı bilerek saklamış, sonra da r:rizli - Bazan böyle düşünüyorum. Fakat doğ
.den gizliye daha ucuz fiatlarla s;tmış- ru mu düşiindüğüm? İyi, kötü bir mü _ 
tır. , nekkid sıfatile, diğer bir kac arkadaşım 

o zavallılar da akıntıya kapılmış gidıyat" 
lar! 

Hasılı itiraf edelim ki, san'at sabası: 
d .. h. b' l k t.ft .. c:ıSI a mu ım ır mem e et davası ,_. • 1' 
da bulunuyoruz. Bu davayı hallE: ırı 18 
için, yazanlarla, basanlar, okUyan ~~e
birlikte ne zaman elele vereceğiz? J3e 
diğimiz sadece o gündür. 

•,, -- ıere. 
'- TEYZE 

Halid. Fahdi Ozarı:.'01/ 
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' Denızcllik Bahısıerı: "Ben bir tımarhane kaçkınıyım!,, 
Japon gemiciliği nasıl A k d r d . . ,. 
doğdu, Nasıl inkişaf etti? rtı e ı amgasını yemıştım. 

Jf- Jt >f iskemlenin ucuna ilişen doktor suallerine devam ediyor, fakat benim hareketlerimi 
• "z rJ• en acaz poıta ve yük vapurları, k b• kı ld k k ·ı • d 

Bugün dünyanın en ıerı, en temı .1 d'r A,,, .. ,.manda bu ka· de gözden kaçırmıyara ıraz mı asam or u ı e yerın en sıçrıyordu 

Y . A. Cemaleddin Saracoilu azan: 

,. .. taııyan gemı er ı . • -
Japonyanın güneı ı ıancagını J denizcileri kendilerine fU k .. 
dar ıerelli bir mevki iıgal e~eln d~ponT mizlik ucuzluk v• intizam.» 
limeyi düıtar jttihaz etmıt er ır 1 « e ' 

Doktor, hail sor· 
gulanna devam e • 
diyordu: 

- Nasılsın evll .. 
dım, daha iyisin? Fe 
rah ol. sıkılmada 
mana var mı? Şim· 
di söyle bakayım, 
.neler hissedeorsun? 
Şu dünya karanlık, 
öbür dünyaya gide
yim deorsun? 

Cevab verdim: 
- Öbür dünyaya 

gitmeye niyetim 

Yeni Japon gemilerinden biri yok. Bir kere sefer 
· e Ja- milletin ticaret filolarının kalkanından yapayım dedim, ya· 

Bundan evvel bir müsahabernd~ s~ı B _ başka bir §eY değildirler. Japon milleti n yoldan döndüm 
pon harp bahriyesinden ba~set~ı~t:İat~- bu hakikati anlşmakta gecikmedi. ondan sonra vazge~ 
gün de Japon ticaret bahrıyesını . il' Bugün bütfın dünyada tanınmış ı~oca, tim. 

.. · t' et gemıc• ı-yım. Dunyanm en yenı ıcar . . . . birer deniz müessesesi olan meşhur - Yani intihar et 
ği Japon ticareti bahriyesidir. diyebil~rız. m; on Yusen Kaişa• ile cOsaka Şosen mek istedin? 
t.rnbii ehemmiyetli bahriyelerı kastedıyo- Kc ~pp 'ı:tc 0 filizlenme devresinde ku, - Evet. 

bd a teşek- aı~a> ly 
ruz. Yoksa umumi har en sonr 1 olan ı:irketlerdir. - Nasıl yaptın bu 
k"l ed F. 1. d' Lehıstan, ru muş Y u en Letonya, ın an ıya, B lardan cOsaka Soşen• şirketi Ja - işi? 
L't · 'b' b' ok devletler un 1 vanya ve saır gı 1 ır ç . pon limanları ve Japon iç de· Düşünmeğe başladım. İntihar te§eb-
vardır ki bunların tek tük ticaret gem~· nizi ehirleri arasında seferler ya- büsümü nasıl yapmış olabilirdım?. Çün 
lerini gözönüne alacak olursak .Japon tı- şemı'lcr işletir. cNippon Yusen kil bütün so"ylediltlerı·m .. tamamı'le uy-

t · Tğ' · · · 'dır demek pan g 
ca:e ge;:ııcı ~ ıçın cen yenısı • Kaişa> ya gelince meşhur cMitsu Bişh durma idi. Kendimi, tabanca ile bıçak-
m~nakse Jet a az. b fil la 'bi Japon ti- şirketilc daha bir çok firmaların iştira- la vurdum diyemezdim. Zira doktor 

ıp ı apon har 0 rı gı . kil k ımuş olan bu müessese bugün ya: 
caret gemileri de akıllan durduran bır e uru d v.1 b lk' b"t"n 
sür'at ve intizamla mütemadiyen arttı. yalnız Japonyanın egı' . e ı. u u «-Yara yeri nerede?• diye sorsa ne 

v •an dünyanın en muazzam denız naklıyat şır- cevab verirdim . 
. 1869 yılında Ja~on sancagını ~şıy k t'd' Ve bilhassa gemilerinin temizlik Doktor tekrarladı: 

tıcaret gemilerinın mecmu m1kdıın e ı ır. . . .. 
,(18000) tonilatodan ibaretti. On sene son- ve lüks tert~ba~t ı!1: şohre~ a~~ış~'. . - Söyle evladım .. ne ile intihar et-
ra bu mikdar (B3000) e çıktı, bir on sene Meşhur bır Ingı ız g~ze ecısı :sayı tin? 
daha ge ince (197000) oldu. (1898) yılın- Şarkta bir Japon vapurıle yaptığı ~ır ~c-- Nıhayet aklıma geldi: 
da bu m~krlar (648000) e vardı; (1908) de yahattcn bahs:de~ken Japon gemılerı - - Ve,ronal ile .. dedim. 
.(1,150,000), (1918) de (2,325,266) ve (1928) ni İngiliz gemılcrınden cd~hat rahat ve Doktor yüzüme hayretle baktı: 
Clc de tamam (4 139 815) tonilutoya bıılığ İngiliz gemileri kadar temız> bulduğun~ - Veronal aldın ıdı? 
oldu. ' ' itiraf ediyor ki Japon ticareti bahriyesı- - He! 

Bu kada,· inkişaf, böyle dev adımlarla nin şeref. ve haysiy~ti için cidden imre - - Peki nasıl kurtuldun? 
bu derece ilerleyiş, şayed dikkat ve ba- nilecek bır şahadcttır. . . . . - Alınan hastanesinde yattım. 
ıiretl h k . . 

1 
d m- Japonyada yukarıda ısımlerını saydığı- - Peki neden efkarlanorsun? Para-

e arc et edılmemış 0 say ı, me b ikı "h'm deniz müessesesinden sızlıktan mı, yoksa sevdadan mı? Al-
l~etin iktısadi inkişafı için faydalı de - ~ız k u mu k~çük seyrisefain sirkct- dırma evladım. Giden gelmez. Öbür 
lıl, belki muzır olurdu. Lakin J.aponl.ar 1 ~ :e ~::::. Ve bunlar bugün ba~lı ba- dünya buradan iyi derlerse, sakın i
ller şeyde ld ğ 'h' d · naklıyatı ;ş- e 

• 0 u u gı ı, enız ·~ görmektense bir araya gelip bü - nanma ve bir daha böyle şevleri yap· 
lerınde d b" "k b. kabTyet ve ıuur şına 1

:1 " .. e, uyu ır ı ı . yük bir müessese haline gelmek temavü- ma c mi? 
go~terdiler. İşi ihtiyat ve kiyasetle ıdarP. Jünü göstermektedirler. Bu firmalardan - Peki. 
ettıler b"t" d" ı· ı ğr B"tu··n bunlar l k 1 J · + klid bir kaçı u un unya ıman arına u ı - - u parasız ı tan ge e-

apon her şeyden evvel Avrup~yı .a yan şilep, yani yük vapuru gezdiren mü- or. Hem senin entcllektüel olduğun 
eder, lakin bu taklidi ıuurlu bır ~~rette esseseler.dir. Zaten Japonya, Japony~ ile gözüköor. Bütün bunlar, okumuş ol-
yapar V · · lA · · d gösterışınde-n · "k b h t' B' · . · e ışın a i:lyışın en, _ Asya limanları arasında işliyen bu yu manın ka a a ı. ızun mahallede bir 
ııyade faydasına, ameli taraflarına ehem vapurlarmm bir çolh•nu bizzat kendi ti- balıkcı var. Palamut yakalaor ve günde 
ini .. Japonya- 6 ..... 

yet verir. Bu itibarla bugun careti hesabına kullanmaktadır. Geriye üç papel çıkaraor. Keşki ben de doktor 
rıın kırmızılı beyazlı güneşini taşıyan her kalanlar ise bir ecnebi limanından, diğer olacağıma balıkc.ı. olsaydım. Papel ka
posta vapuru ve yahut yük şi.lebi Avı~u- bir ecnebi limanına hamule taşıyara'lc ge- zamrdım, papel. Şimdi söyle bakayım 
ı>adaki ve yahut Amerikadakı benz~r .e- çinen evlerdir. Bugün manifatura pıya - e\'ladım. ~ka neler hissedeorsun? 
tinden hiç bir bakımdan aşağı de.ğıldır. sasında Japon masnuatı rekabet kabul et- - Gecelerı rahatsızlık duyuyorum. 
f'azla olarak ta memleketin hususı şart- ıniyecek dereeede ne kadar ucuzsa, nıw, - Rüya göroorsun? 
ları ve ihtiyaçları nazarı dikkat.~ alıntı - lun işlerinde de Japon armatörleri o de- Artık alışmrştını. Deliliğe iyice a-
tak ona göre tertibat alınmış, mukemmel rece uysal ve gözü tok davranıyorl~r. Y_e dapte olmuştum. Serbest serbest ce-
~e ınodern teknelerdir. diğer milletler gemiciliğine pek mUessır vahlar venneğe başladım: 

ilk Japon vapurlan bir surette rekabet ediyorlar. - Sadece bir takım hayaletler gözü-
İstimle işliyen ilk Japon vapurunu sa- Temizlik, ucuzluk ve intizam gibi üç miın önüne geliyor. Habre kafam işli

tın alanlar (Daimio) sülalesine mensub bü ük hasleti nefsinde cemetmiş olan Ja· yor. 
S>renslerdi. Likin, bir zama?l~r Osman~~ po! gemiciliğinin gün geçtikçe inkişaf et- - Ne gibı hayaletler gözüniın önüne 
imparatorluğunda olduğu gıbı, Japony. . sine ve bütün dünya limanlarrnda bu geleor? 
da da asalet ve esnaflık birbirile tel~fı m~lletı'n gu"neşli bandırasının sık sık gö- - Japon aıla uğraşıyorum. Musolini , .. t luktt' mı 
kabil olmıyan iki zıd cereyan gıb~ e . ı rülmesine şaşmamak icap eder. oluyorum, Hitleri mevkiinden atıp ye-
edildiğinden cDaimiO> prenslerı daıma Hükfunet yardımı rine kendırn geçiyorum ... 
ikinci planda ve perde arkasında kaldı ' Japon armatörlerinin bu kadar kısa - Anlaşı dı. Gündüz okuduklarınla 
br. İşi de !kinci ellerle idare etmek mec- b' müddet zarfında bu kadar sur'atle in- gece uğraşoorsun .. eviadırn senın isti
buriyetini hissettiler. Lakin ilk vapurlar k;~f etmelerinde, şahsi kabiliyetleri ne rahate ihtiyacın var. Sürmenaj olmuş, 
nıübayaa edilip te işlemeğe başladıktan d;rece fazla olursa olsun, Japo~yanın ya- sun. Başkaca nasılsın? Canın ağ amak 
biraz sonra hükumeti merkeziye ve ge - yabilmesi için denizlere hakım olması filan isteor? 
rekse prensler bu deniz nakil vasıtaları- ~

1 

etliğini Jı:pon resmi hükumeti anla- Sorduğu suallere göre cevab ar ha -
nın memleket hesabına ne büyük fay - ıcapl bu armatorlere kolaylıklar göster- zırlıyarak veriyordum: 

kta <1 yıp a d' h' .. h 
aaıar temin edebileceğini anlama be- meseydi ve yardım etmesey ~l,'ğ'ıç fU~ c - Evet, hazan sebebsiz yere bana ağ-
Clkmediler. . yok ki bugünün Japo dcnızcı ı ı mey a- lamnk geli)Or. 

Demek oluyor ki asri Japon ge~~cı!ık na gelmezdi. . . . Doktor başını salladı: 
lemelıni kuran ilk kuvvet Japon huku - G"n geçtıkçe çoğalan Japon mılletımn _ Melankoli depresif. Başka, canın 
met· olm stur Japonya kabinesi muhtl'r . u olan pirinç ve hububatı memle- k . t ? 

ı · . v. 1. t ihtıyacı . bazan gülme ıs eor. 
lif harplerin istilzam ettıgı ı:ak ~ya ı:n kete Japon gemileri taşıyor. Japon san~yJ - insan gülmez olur mu? 
temıni için Nippon ticaret genuı:rı~ı co- ve endüstrisinin muhtaç bulunduğu ıp- _ Hayır öyle değil.. arnda sırada, 
laltmıya başladıktan son:adır k~ bır ~a- tidat maddeleri yurda gene Japon gemi- kahkaha atorsun? 
kun hususi seyriscfaın .. ş.~r~etlen .de ~ .. e ]eri getiriyor. Binae~.aleyh ba!ta Japon _ Tabü kahkaha atıyorum. Doktor 
başladılar ve gittikçe buyud~le;. Hıç şu~ !ıükUmeti bulunmak uzı:rc butun Japon- amma da sual soruyorsun ha! .. 
İıe yok ki bu müesseseler hukümetten a lar milli ticaret gemilerı~de~ donanma - - Öyle değil canım, sebeb yokken 
tami yardım görduler. . • lanna verdiklcrı chernmıyetı ve kıyme- krız şeklinde kahkaha geleor sana? 
, Denizlerin cf endisi olmak ıçı~ ti esirgemezler. - !. ..... 

Adalı bır millet olan Jap.on denızlPre Japonya hükumeti (1'8.85) yı. l.ınd:ı ku-
lm n k h - Canım deli kahkahası denilen nö-talnız harp gemilerile bakım o anı rulan (Nippon Yusen) şır etının ısse 

k b k knv f d ) bete tutulgorsun? 
l'nlimkün olamıyacağını pe ça u , . - (Devamı 14 üncil say • • 
radı. Zaten bir milletin harp gemılerı, 0 

Röportajı yapan: Faruk Kü~ük 
(Tercüme ve lkt:lbas hakb mahfuzdur) 

MuharriT tımaThaneye ıevkeditiTJcen bif' sahne 
Doktorun bu sözleri üzerine tekrar yor, hem de büyük bir gurur hissedi· 

yerimden fırladım: yordum. 
- Ne, doktor sen bana deli mi dıyor- Kızıyordum, çünkü mahsus bile yap. 

sun? mış olsam başkasının beni deli zannet· 
- Yok canım yok, neye sana deli mesi bana çok kötü geliyordu .. 1.aten 

diyecekmişim. Bin defa pardon. Otur öyle değil midir; kendi kardeşimizi, ~o 
canını, otur... cuğumuzu döveriz, azarlanz, fakat yap· 

Sevgili okuyucularım, şunu itiraf e- tığımızı nbinde birini bir yabancı yap
deyim ki doktorun gırtlağına ilk sarıl- sa, dehşetli kızar, hiç sevmesek bile o
dığım dakikadan itibaren buraya gel- nu müdafaa ederiz. 
memin asıl sebeb'ni unutmuş gıb'y- Gurur duyuyordum. Zira doktorun 
d!m· Ya~~.buraya deli rolü oynamak i- kanaatınden sonra kendimi diğer lıe:n· 
çın geldıg1m aklımdan çıkmıştı. Ken- cinslerimden farklı hıssediyordum. Zi
dimi hadisatın cereyanına bırakmış, ra doktorun benim hakkımdaki knnna
nchire düşmüş bir çöp parçnsı gibi a
kıntıya kaptırmıştım. 

Doktor, iskemlesinin ucuna ilişm ·ş, 

göz kulak kesilmiş, benim her hareke
tuni kontrol ediyordu. Biraz yerimden 
kımıldasam, o da kımıldıyor; kalkncnk 
olsam, o da kalkıyor; otursam, o da otu
ruyordu. Bunun tamamile farkına var
dığım için inadıma bir süru lüzumsuz 
hareketler yapıyor, başımı sağa sola 
çeviriyor, yerimden kımıldanıyor gibi 
~ apıyor, gözlerimi sür'atlı sür'atli açı
yor, kapıyordum .. 

Doktor adamakıllı korkmuştu. Ara
da sırada arkamda duran gardiyanla 
göz işaretleri yapıyordu. 

Doktorun beni deli 1.annettiği mu
hakkaktı. Bunu anladığım dakikadan 
itibaren anlatamıyaca~ım tuhaf bir his
sin tahtı tesirinde kalmıştım. 

Beni deli zannettikleri için hem kızı-

EminöniJ meydanı 
Ve bir temenni 
Nlyaıııt Aksoy isimli bir okuyucumuz 

son günlerde Istanbul camtlerl ve dl er 
abideleri üzerlnde21 allkaya kıırşı yazdı
Aı bir mektupta diyor kl: 

Bilhassa EmlnönOndeJcl blnnlnrın 
yıktınlar'}k Yenlc:ımlln ortaya çıkaı ıl -
mak ıstenl§lne çok sevindim. Yalnız lıu 
me ele üzerinde bir fikrim var: Bu mey
dan açıldıktan sonra ortaya Ataturk'iln 
bir heykelinin konması ve meydana ria 
11Cumhurlyet. Kopru meydanı• ismi veril
mesi kabil değil nıldlr? 

* Suşehirlilerin te ekkürii 
Okuyucularımızdan Refet oğlu Hny • 

dar yazıyor: 
~ Gazetenizin 17 ı. Tcş. 937 tarihli 

nüshnsında Suşehrlnln vnt'lyet olacağına 
dair h vadisl ml'mnunlyetıc okuduk. Her 
cihetten vJllyet olmaRıı Uıylk olan bu 
mamur ve mahsuldar taz:ının vllfıyl't şek 
Une geçirilmesi cidden butfm kaza hni -
lanı memnun etmekle kıı.tmıyacak ynl 
zamandıı civar köy ve ta :ıba Ucaret :ı -
damlarını da memnun kılacaktır. Oü el 
taznnuzın ..Ulyet haline sokulac:ı.ıtın ııa 

tinden sonra hiç olmaz a şu hastarıe
.nin içinde istediğim harekatı serbeste~ 
yapabilırdim. Şu odanın camlarını kı
rabilir, odadak: masa) ı devircbılır 

sandalyeleri parçalıyabilirdim. Bana 
hiçbir şey yapmazlardı. Nitekim oiraz 
evvel de doktorun gırtlağına sarılmış
tını. Eğer bu hareketi dışarıda her ~ınn· 
gl başka bir adam yapsa mükemmel bir 
dayak yer ve kapı dışarı edilirdi. Üs.e
lik ciirmü meşhud mahkemesini de 
boylardı. 

Doktorla konuşurken bu fikirler ka· 
famın içinde resmigeçid yapıyordu. 

Doktor suallerine devam ediyordu. 
- Bugün bana yaptığınız gibi başka 

adamların da gırtlağına sanlmak isle
orsunuz? 

- Evet.. 
( AT"kuı vaT) 

raşnn devlet adamlarlle bu gfbıeJ haberi 
bl e müjdeleyen gazetenize Bııtehrl na -
mına teşekkür ederim .• 

* Adapazarında kibritler noksaı. 
ve bozuk çıkıyor 

Adapazarı okuyucularımızdan H. Te -
mlz. Adapazarında aatıl:ı.n kibritlerden 
ılkR)et ediyor: 

- Bir lı:utudn 50 tıbrit bulunması il· 
zım gelirken, ya 43, yahut da .a tlbrlt çı
kıyor. Bunların ıo tanesinin de f~foru 
bozuktur ve bir işe yaramaz. Bu bozukluk 
ve noksanlık nereden g{'Jlyor, bllml)orua 
a.mınn, herhalde klbrlL inhlsarının nazan 
dlkkııtınl celbetmemlz lftzım ceıır 

* Okuyucularımızın sorgularına 

cc\'ablarımız 
Okuyucularımızdan Abdurrahmar.a: 

- Mevzuubnhs ettttlnbı belediye yıı • 
aağı sadece A maalt.ı ve Bahtpazarını 

münh:ısır değtldlr, bütiln İst.anbula ol -
mildir Blnaennleyh Köprfinnn inşa ım 

beklemek bir fn)'da temin etme&. 
Tnllt Alçın'n: 

Bu mesele üzerlnde tııhtilı:at yııp -
tırınaktayız. Neticeyi gene bu atltunlnrdı 
blldlrccetlz. 



a Sayfa SON POST& 

1 KADIN 1 

Kumaş senfürler l EHerin gü:Zelliği nasıl 
temin edilir? 

Vak.tile pşman, yu. 
muk yumuk eller 
belenilinli. Çünkü: 
O zamanlar kadın 

vücudunun da ıiı -
manca, yuvarlak çiz
gili oWıı eüzel ıayı
lıyordu. 
Bugllıı bu tellkyt 

tamamfle delifmiı 

bulunuyor. Bulfin· 
kü güzel. vücudunda 
bir zerre fazla yaj 
bulunmıyan iş'ıek ya
pılı sporcu güzeldir .. 
Böyle bir güzelin el
leri de vücudu fibi 
incedir. 

İşte bunun için vü
cudun yağlarını na • 
sıl jimnastikle eri • 
tiyorsak, öylece el -
lerin de fazla şişman
lığını masajla gider
melidir. Bu masaj parmak uçlarından bi· na ço.t. tesir edır. Kadınlar arasında - bil
leğe dofru yapılır. Sağ elle sola, sol elle hassa Ameribda - bu hususta çok ileri 
-;nğa. Ele daha evvel iyi bir krem sürmüş gidilmiştir. Bazı eksantrik geng kıslar tır
olmak ta şarttır. naklarını, çantalarına, eprpları.na uysun 

El masajı yalnız yağlan eritmekle kal- diye iki renıe boyamaktadırlar. Bu ka -

1. Kalın (keten) dendir. Arkasında düz maz. Elin sertliğini de giderir. Çünkü darı fÜphe yok ki bir ifrattır. Şıklık dai
bir fiyonga, önünde üstü brodeli bir pa- sporcu ellerin en büyük mahzuru sertleş- .ma sadeliktir. 

Sentür, iyi seçilirse, elbisenin en güzel 
süsü olabilir. Bu yıl modasında o kadar 
çeşitli kemerler göze çarpıyor ki bunlar
dan elbiseye en yaraşanı seçmek bir kaç 
dakikalık bir işten ibaret. 

piyyonu var. 

2. Açık mavi (saten sire) etııafı fisto 
şeklinde kesilmiş bir kemer. Bu fistoların 
kenarına laciverd deriden bir §erit geçi
rilmiştir. 

~. Kalın, beyaz (pike) den ensiz bır 
!-"entür. Önündeki fiyongada ayni par -
ç:ıdan ve pJiselidir. Düğmeleri kırmızıdır. 

4. Muhtelif renklerde ipeklilerden ya
pılmış çiçeklerle süslü bir kemer. Çı • 
çeklerin tohumu siyah boncuktandır. Yap 
raklar siyah satendendir. Bu kemer, ar
kadan iliklenir. 

5. Bu sentür çok güzel ve orijinaldir. 
Ostüste konulmuş dar, büzgülü (volan) 
!ardan yapılmıştır. Bu volanların ince bir 
kumaştan yapılmaları lfizımdır. Toka ye
rine kullanılan düğme modelde lfıciverd
dir. Elbisenin rengine uydurmak için si
yah, kırmızı veya yeşil de olabilir. 

6. Grogren kemer. Önü beyaz grogren
den kesilmiş parçalardan yapılmıştır. Ar

kasında beyaz noktalar brodedir. 

7. Kahve rengi kemer. Toka yerirıe sa

rı - turuncu - kahve rengi yapraklar ko
nulmuştur. 

melerindedir. Uzun zaman açık havada Fakat ellere, bazan hatta elbiseye uy-
kalan, çok işliyen ellerde de bu kusur gun renkte tırnaklar, muhakkak ki bo -
göze çarpar. Halbuki: Bugün güzel de - yasız, soluk tırnaklardan çok daha gü • 
nilen el, ince olmakla beraber yumuıak- zel görünür. Bir çokları boyanın, tırnak
lığını kaybetmiyen eldir. İşte masaj ele ıardaki bir çok kusuru kapattıiun sa • 
bu güzelliği de verir. nırlar. Çok yanlış bir düşünce. Bilalds 

Masajdan sonra ellere, şu maddelerden boyayı güzel ıösteren ,ey, tırnalın gü • 
yapılmış, bir krem sürmelidir: ıelliği, yani ağlarnlığıdır. Pürüzlü, çiz -

Limon suyu, benjoin, blanc de balein, gili, sık sık kırılan bir tırnak boya ile 
;ımidon. güzelleşmez. Belki çirkinliği daha çok 

Ellerdeki diğer bir çirkinlik te kırını - göze çarpar. Bunun için önce tırnakları 
zıhktır. Güzel el mümkün olduğu kadar (huil) le kuvvetlendirmeli, sonra boya • 
soluk beyaı olmalıdır. Bu kırmızılık, on- mıya başlamalıdır. 

da altı, yıkandıktan sonra elleri iyice Jru- Yüzük ve bilezikler: • 
rulamamaktan ileri gelir. Eğer sık sık bir Eli güzel gösteren bir ıey daha var: Yü-
(beyazlatıcı krem) den sürülürse bu zük ve bilezikler. Kadınlann çoğu bunla
krem suyu çeker. Derinin icap ettifi ıe- rı sever. Fakat iyi seçen çok değildir. Her 
kilde kurumasını temin eder. şey gibi yüzük ve bileziğin en horu ken

Müsavi miktarda: Temiz gliserin, 80 di eline en uygun seçilmi§ olandır. 
c.lerece kolonya, limon suyu. Eğer erkek ellerine benzer, ayrıca ve 

Karıştırarak yapılan mahlUl de elleri kuru elli iseniz, büyük taşlı, kalın saplı 
'Sok güzelleştirir. Bu su, bilhassa iften yüzüklerle, geniş, iri tahta veya ifimüş, 
sonra kullanılmalıdır. Yatmadan bir iki kemik bilezikleri tercih etmelisiniz. Bu 
saat evvel sürmek te pek faydalıdır. İs - türlü eller bugün kat'iyyen çirkin sayıl
tisnasız her kadın (iş görsün görmesin) mıyor. Bilhassa bu tarz süslerle süslen-
istifade edebilir. miş olunca ... 
Tırnak cilası: Esmer, iri, adaleli ellerde bu türlü yü-
Elin güzelliği yalnız dairesinde ve blçi- zük ve bilezikler çok hoş görünür. 

minde değildir. Tırnakların rengi de bu- Küçücük, ince, tam kadınlara uygun el-
-·-~--•••••••-••..,..•••• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • liler ince işlenmiş küçük taşlı yüzükler-

B u k le l I• S t 1 ti • le, zarif bilezikler kullanmalıdırlar. Şık a Ç UY a e er 1 bir kadın için yüzük ve bilezik elin ayrıl-
maz bir parçası demektir. 

Eğer saçlarınız in~ 

ce telli, yumuşak ve 
kıvrılmıya biraz mü. 
sait ise bu şık, genç 
\'e çok moda kuva -
fürü kendi kendini -
ze kolayca yapabilir
sınız. PermanantJı 

saçlar kalın ve sert 
t e olsa bu şekle ko .. 
yulabilir. Perms 
nantsız ve sert saç
lar bu kadar kıvrıl • 
maz. Şöyle böyle bir 
tekil alabilir. 

Nasıl yapacaksı -
nız: önce alından 
ba~lıyarak enseye kadar uzanan bir yıv- - ----- - 
le saçlarınızı ikiye ayırınız. Sonra uç • 
larını hafifçe ıs atınız. Daha iyisi başını
zı yıkayıp iyice kurumadan bu (form) u 
veriniz. 

Buklelerin yapılışı: 

(1) Kıvrılacak saç tutamını sol eliniz

le tutunuz. Sağ elinizi avucu yukarıya 
gelecek şekilde tutunuz. İşaret parma -

ğınızı, öbür elınizle tuttuğunuz tutamın 
üstüne koyunuz. 

(2) Bu tutamı parmağınıza iki üç ke -
:e dolayınız. Küçük bir bukle olur. 

(3) Bu bukleyi baş ve işaret parmak-
1armızla, (3 numaralı) resimde gördü -
ğünüz gibi tutunuz. 

(4) Ufak bir firkete ile olduğu yere tes
bit ediniz. Bütün saçlan böyle bukle ha
line koyduktan sonra başınııı büyük de-

tkli bir tülle bailayıp kurutunuz. İyice 
kurumadan tülü açmayınız. 

Saçlarınız tamamile kuruduğu zaman 
bu küçük bukleler uzun zaman bozul -
maz. 

Çizgili örgUbluz 

Kdlları düz, kısa. Yakası fermetürle 
açılıp kapanıyor. Koyu ıarı ve siyah çiz
gilidir. Sentür açık çizgilerin renginde
dir. 

Örgüsü - Siyah çizgiler ters yüz ör
gü. Altı sıra. Açık renk çizgiler pirinç iğ-
ne. Gene altı 11ra. . 

Etekte düz aiyah lAstik (iki ters - iki 
yüz). 

Beyaz yaka. ketenctir. Kenarına açık 
renk çizgilerin renginden ince bir .biye ge 
çirllmiftir t 

Amerika mektupları: 

Amerikalı seyyahlar 
neden bize gelmiyorlar? 

başka bir • • • 
ıeyımızı Hila kılıcımızdan 

ecnebilere, biraz da kültür taraflarımızı öjretmeli -' 
hakkımızdaki kötü propagandalana önüne geçmeli,tt'. 

Yama: IW iü flalb.n 

bol bol resim. .• 
Bir kısmı İsveçteki mtlzelerden, bir 1'lf" 

• mı da hususi koleksiyonlardan alınıp ':; 
t irilmif. Veliahd Bemin himayesinde 
Amerikan !sv~ kurumunun, Amerika " 
daki müze & mitesinin, sefirin yar 1 
dımile açılm~. 

Hayalimde b• salonu eski sırmalı çe\f• 
reler, i§lemeli havlular, Kızılayın ve JCJ• 
dınlaııı Koruma kurumunun hesab işleri" 
le, gökboya Anadolu halılarile, müzel• , 
rjmizde :ve şurada burada yığılan dab

1 

binbir türlü nakli kolay güzel antika et'1 
ya ile süsledim. Ve bu hayalin bir gün ha" 

kikat olabilmesini candan diledim. .. .. 1' 
Her sene cumhuriyetin yıldonuın 

vesilesile buradaki sefaret, konsolo~ıw: 
veya talebe müfettişliğinin himayesın~ 
Amerikalı Türk kardeşleri cemiyeti ınu• 

f 

zeler, heyeti idaresi ve hatta buradakı .~: 
• A New-~ork, T-.ınıevnl lebe yardımıle gayet az bir masrafla bo1, 

Amerıkalılar asarıatika meraklısıdır - la san'~ 
la K dil · , tk" ldukl çin l e bir sergi açmak, Amerikalı ra t 

r., . en erı sana ar .. 0 an ı tımızı ve kendimizi tanıtmak, bana hıç ti 
san atı çok severler. Bu yuzden Roma her .. k"" 1 b. .b. ırn1yot• · · d 1 b mum un o mıyan ır şey gı ı ge sene, Amerıkan seyyahlarıle o ar; o - _ . . ~ . . J{ell"' 

§alıı. B · d Ak 1 da i deta Ame- Dag bıze gelmezse, bız daga gıderız. -·• 
. u yuz en ropo d. . . k . . . ğ cburı-. 

·kalıl k bl ·d· s , t kile A ımızı tanıtma ıçın gıtme e me 
rı arın ı esı ır. an a zev v- d H .11 A . da 1'eJ11 

h t "d A --=L-l lar bu a. er mı et menkan pazarın .J 
nıpaya seya a e gı en mt:ruuıı ı d" . k . sat -. 
ki · ·· ed d" 1 Tü kiye- ını ve endı malını tanıtmağa ve 

1 
. dyenAmgo:mkalı enyyahlonmez er. r mına rnağa çalışıyor. Gönül ister ki onların •· 

yı e en se arın progra Tü k. d k H~,A kılıcı• 

k bil 
._ · · nlar eıa Tür" k , rasına r ·ıye e arışsın. cua 4 so a meA. ıçın o a evv 11 san a- . . . . . . ec 

t
. · b" 

1 
t tmak 

1
.. rmzdan başka hır şeyımızı bilmıyen , 

ını ıraz o sun anı azım.. bil b d b tanı "' 
N k 

- el b" 
1 

d 1 ne ere, ıraz a u taraflarımızı , 
evyor un en guz ına arın an o an t 1 

Roldeller Centrin önünden geçiyordum. a ıın. 
Kapısının yanında bir levha gözüme ilit
li. cİsveç san'at sergisi: Eylw 23 - Birinci
tep'in 15, her gün sabah dokuzdan akşam 
dokuza kadar giri§ serbesttir>. Kapının 
önünden geçen milyonlarca halk hep bu 
ilAnı görüyor, okuyor. Ya geçiyor, yahut 
içeri giriyor. 

Girenlerin arasına ben de '.karıştım. Ser
gi ta milattan evvelki zamandan başla -
yıp, son senelere kadar uzanıyor. Eski do
kuma parçalan, kilim, dantelli başlıklar. 
Eaki elmas ve ufak tefek madeni eşya. Bir 
kaç eski tahta dolap, bir kaç iskemle, n 

* Bir çok Amerikalılar tanıyorum. )'-:,.; 
nanistana kadar gelmişler, Türk.iyeye 
adım atmamışlar. Soruyorum: ııJfı 

- Mademki o kadar yakiniınize gel ~ 
siniz, bize niçin uğramadınız? c eva!:> 

riyorlar: 1'•t 
- İstanbul çok güzel bir yermi~- F'~~ 

een hayvanlara fena muamele edilI1l ~ 
dayanamam. Duyduğuma göre istaJl dO , 
da, sokaklarda aç kediler, köpekler ._. 
laşırmış. Gelenler, geçenler bunlaJ'l 1 

( Devamı t• oncn sayfada ) ~ 

~ .. 
bedenen ır11 ruhen ,orgıınsana q bundan dolııyı tam ver1mlo çarışaııw 

~orsama; işlcrlnlıln iyi gttmmfnl nasıl iste) cbllirslnlı 1 UnuıruwuıııJıJ 
lıfrlrao pccllk u1tamuluk sizi bu hale soubllir. 

Bromural · Knoll» 
ibdıtaıf ,atıştmr, .,toyu pıfllır, aarıırsa. tulrl ııo, •• eınnJ}'\'.tl1 bfr nsc 
olup dnfrte.rlnlıfn aıllldmunı. GI* bsa bir umanda ıtnde .. bu saycd• ..., 
JeJlfd• dlnçlqdrecM oıao "t*-sJzn temin cdu. 

IO • a lııımıpıflntrJ ...S ~ 
CIJıb~e r~ lllaUlıı, 

• J 

KAotl A.·O .. •ı1111evl maddeler fabrlkal arı. Ludwfgshafen •JRM• 



SON PG8TA-,, 

''G·· · uneşe doğru,, filmi bitti 
~------------------------------------------------------------~ 

Bu film, sinemacılığımız için yeni 
ve mes'ud bir devre işarettir 

Tarihten aagfalar: -
Seksenlik bir delikanlı : 
Sadrazam Sinan Paşa . . ,. 

Sinan Pllfll """İf"'- inW• J'Gllutdalıi lhralaiın P""'71 ifard eti• 
r.Ju «8111111 İllliyar, lliflıin llemiıl•. Efer l6ralriııı il• 6ö7'• ...,. 
l'Or• Mrfl7 8M)'dC1111Re • .z.u., •ard oanı,,.,_I» cletli o....,,.,_,.,. 

lallairı si6i lıapı "lflll'• attı. 
Y ac111ı ,.,. Can 



o ~fa' SON POSTA Birinci teşrin 

1 Garip ve inanılmıyacak şeyler _ı 

Roma 
lmparetorluOu· __, ..... , 
nu •etin elen 

adem 
D. S. J. Marcu• 
MiUUtan evvel 
193 de, Romayı 
mezada çıkar

Buda 
caddesi 

1 
Hind peygamberi Buda, 
bu caddede kendisine vahi 
geldikten sonra 1 ıün 7 

a.N~'\ll gece derin bir initrak için
de dolaşmıştır. Hindiııtanda 

• Budanın o umanlcı ayale 
l:ı:lcrinin taş lccıildiğinc 

inanalar pek çoktur. Dünyanın en soğuk 
\:;:=iiiiiiiii;;::;;;;;;;;;:;;:.=::;;:;:=':/

1 
yeri lcutiıplar değil-

Bu adam 40 aenc müte- dir. Bu yer, Şimali 

mışlar ve Marcus'de bugünkü para ile bir 
milyon sterlln değerinde altın vererek satın 
almıştı. fogilterede bulunan Romalı lejyonlsr 
buna köpürmOşler, Septimus Romaya 
koşmuş, Marcus, azledilmiş iki ay sonra 
da başı kesilmiştir. 

madiyen, ( Jijnde 8 er saat Sibırynda bir yayla-
ıolf oynamıJtır. Golf oyu- dır. Burada hararet 

. nuna o kadar diiftün bazen ııfınn altında 
idi ki -ölürken bllc 70 dereceye kadar 
• - Golf, rolf 1 • diye düpr 

.. yıklamı1br. 

[ MiZAH 1 

Bunlar Kimdir? r- Tertip eden --ı 

ı_ ismet HulQsi _I 

RefiddJr. Nurunu etrafa uçar. Fen 

tıbda büyük bir lnkıllb yapmış, dudak
tan kalbe giden yolu lı:e§f etmi§tir. Ku§· 

bazlıkta Halid Fahriden sonra, ak§am 
güne§fnde rasad tecrübeleri yapmakta 
Bay Fatinden evvel ıellr. 

Alt dudağında bir aigara yapışık oldu
Onun kadrini bQyüklerden gok kQçük-

lu halde dtınyaya gelmiJtir. Bütün dok
le_r ~ilfrler. Çocuk ordusunun b{lyük hı- torlar, operatörler ufra§lllı§, fakat o ıi-
mandanıdır. Hep çocuklarla beraber bu- ııarayı oradan alamamışlardır. 

lundu~ içın boyu uzamamıı, küçük kal

Dll§tır. Tavsiyelerinin. hükümleri yalnız 

.czanelerde infaz edilir. 

Boysuz ve enslzcllr. Bu tftz<!en onu çat 

)urada, ça~ ıurada, çat tiyatro kullJinde 

Uı ifinde uatadır amma Asını Usla bir 
akrabalıfı yoktur. Herkesin korktufu 

bir takım insanlar 7aln11 ondan korkar

ıü:"' Hük(lmdar delildir amma tebaası 

vardır. V• tıbaannı bir kı§laya kUidle

miftir. Kıfladan harice 'bırakmaz. 

Elinin hamurile erkek işine karışan ilk 

ndınlanmızdandır. Cin midir, peri midir 
bilinmez. Çünkü bir gün kırk yqındadır, 

öbilr ıün yirmi yaşına iner. Bazı ,Unler

de bir Rum dilberi efbi görünür, bazı 

günlerde çeçeron bir koca karı olur, bazı 

günlerde de müıfik bir anne efbi karşı

nıza çıkar. Merhum validenizi ıörmüı

ırJnüı ıanırısı.nu. 

Bedayie meraklıdır. Bu i~de ferdi bir 
kabiliyeti oldujunu herkes tasdik tder. 

ıörebilininiz. KendJıl oynak delilse dı Muharrir delildir amma yazı yazar. 
Milyoner delildir. amma otomobillı Av- Kara tavuğun karnı yarılmış, o içln-

ıöz kapakları daima oynar. 
rupa ıeyahati yapar. Arsız çocuk dejil- den çıkmı~tır. Bazan ağlar, ağlatıT. Fa-

Başında saçı kıtsa da saçlı sakallıların B 
dir amma sırasına göre arsız çocuk olur. kat atlaması yalancıktandır. azan güler 

toplandıkları meclise girmiıtir. Kıyafet Aklı ba~mdadır amma abdal gibi görlln- güldürür, fakat gülmesi yalancıktandır. 
değiştirtnesini beceremez amma ıoyadı 

değiştirmekte usta olmuştur. 
mesini pek bilir. Onu vasfetmek için mu· Mallftb olduğu raman bile gene galib 
hakkak rızasını almak lüzumu vardır. .sayılır. 

f Bacaksızın maceraları : Yanlışlık J 

••• 
""-:ı.. .,., 

Cenubi 
Atrika

daki 
Peters 

kilisesinin 
çanları, mavi 
zamk ağacına 

asılıdır 

lnıanın en kuvvetli uzuvların· 
dan biri kalbidir. Kalbin 24 
saat zarfında yapbğı iş, dolu 
bir tren vagonunu yerden itiba
ren bir metre irtifaa kaldırabilir 

Yeni Ginede Tirio kadınlan, 
kocaları OlUnce, 6 ay müddetle, 
ot ve sazdan yapılma elbise 
giyerler. Yukarıda bunlardan 

birini görüyorsunuz 

l F ransr. sahne ve sinem 
yıldızı Florel dün 

İstanbula geldi 
Fransız artistinin gazetecilere verdi" 

, çay ziyafetinden intibalar 

.Madam Florel ga zeteciler arasında .. dS. 
alt.•· 

cGardenbar. salonuna kurulan çay sof- madığı koca Kazak kalpağının be· 
rasının başına toplanan gazeteciler, da- adeta görünmiyen yıldız, bu suauıne, 
vetliıri bulundukları Fransız artistini ııor- pimizi güldüren bir cevab verdi: 
guya çekmek niyetindedirler. - Kaymak!.. 

J'akat dün sabahki Semplon ekspresi- Sonra, lasalandı: . ,:111!0 

nJn İstanbula misafir getirdiği sarışın - Bilmem tazesini bulabilece~ ın~!~ıtı" 
yıldı-z. sua·L sormakta onlardan daha atık 9 senedir, tadı damağımda ... Bır ı>O" 
davrandığı için, biçare gazeteciler, sor- otursam, bir okka yiyeceğimi sariı)O" 
i'IYB çekeceklerine ıorguya çekiliyorlar. rum? Son:a bir de nargileye ba.~ ıı r· 

Florel, habre soruyor: rum. Bu sefer buradan mutlaka bı 
- Müzeleriniz hergün açık mı? gile götiireceğim. ptt' 

- Saraylarınızı gezebilecek miyim? Gözlerin .. cnrt nçmış bulunan g:~oı: 
. • ''-'OT• - Atatürkü görebilecek miyim? CJler, artık sur.~ın arkasını kesrnı,,. bet• 

- Benim filmlerim beğenildi mt? - Mesleğinize tesadüfen mi intıs . 
- En çok tutulan artist kim? tiniz? ,·cS' 
Abidin Daver, kurnazlık edip yıldızın - Havır Halam hir müzikholde. btı• 

~ ... ' bfJll 
yanı ba§ına oturduğuna en az bin rlefa tiyerdi. Daha sekiz yaşımda iken ı<ıırdl· 
pişman. Çünkü bu bir türlü arkası ke- lunduğu müzikholde varyeteye ç~c çs• 
silmiyen sual sağanağına, en fazla o ma- ~irmi yaşıma kadar müzikhOller 
ruz kalıyor. Bir taraftan terlerini, bir ta- lıştım. d tfl· 
raftan da madam Florel'in meraklarını Sonra b!r tiyatro müdürile evlr~~ 0s 
kurutmaya çabalıyor. Onun delaletile evvelfı tiyatrJ, 5011 

Madam Florele ilk suali sorabilmek sinema arfüti oldum. b!lş s• 
muzafferiyeti, Kazım Şinasiye kısmet ol- Sağdan soldan sual yağmaya 
du. Florel, Maksimin hUa işleyip işleme- mıştı: 0ı1 diıMnf sorunca: M l ,.,. · d nıusııfl &• - es e6mız en memnun 

- Madam, dedi, suallerinizden, lstan- - Tabii. .. 
bula ilk defa gelmediğiniz anlaşılıyor? - Çok yorucu deniliyor da? ler ;ç Jl 

Sual sormak zevkinin sekteye utratı- - Muvaffak olamamış kimse filıı 
lışı, mütecessis artistin adeta net'esini her meslek yorucudur! Fakat ben:ıır gi• 
zedeledi, gözlerinin Üzerlerinde kaşlarını de iki saat çok yorulmuk, bir nı~9 estıe' 
temsil eden ince çizgilerde memnuniyet- bi, günde on saat bir masa başın 
sizliğini ifşa eden asabi bir titreyiş se- mekten. iyidir. 
zildi. Kazım Şinasiyi adeta paylar gi!ıi: - Sinen:ayı seversiniz tabii? 11 ııJ 

- Evet ... dedi... Dokuz on sene evvel Madam, Florel bir düşmanının 
bir daha gP.lmiştim!.. duymuş gibi irkildi: J11 

Güç halle ele geçirdiğimiz sual sırası- - Kat'iyyen... Bana göre sırıc 
nı kaçırmak korkusile, ikinci suali şıp retmek kadar tahammül olunrn3

Z 

diye yapıştırdım: kence yoktur. f11 
- Aradnn geçen yıllar zarfında, size - Siyasi hüdiseleri takıb eder 

İstanbulu en fazla özleten hatıra neydı? niz? . :g,eı!~ 
Küçücük yüzü, kaloriferleri cayır ca- - Şahsi siyasetime aid 0!3nlarıj 

yır yanan_sf!londa. bil~ ,!ıaştndan tık~r· ·• (De_Ea_mı 13 ilncil sayfadtı 



SOll P.OSt.'& 

CelAI Bayarın Hususi Hayatı 

Başvekllln 
evinde resimle 
bir röoortai 

[Son Poatanın Anlara ,,,,_. nnı• 

lta6ir oe lolovalplon taralllltlon 

~apılmqta] 

-ı ve2-

Ankarada Çankayaya uzanan ienit 
caddenin üzerinde, zengin bir ağaç de

korile liislemniş olan bu kötk, birkaç 

gün evvel icra vekilleri hey'eti reisli • 

jiııl deruhte eden Sayın CeW Bayann 

evidir. Nadide çam ve yemif ağaçları. 
renk renk güller bahçesini ne derece 

süslüyorsa, köşkün içi de o derece id • 

dias~ fakat zevkle döşenmiştir ... 

-3-

Xöfkün caddeye açılan demir ta • 
pıamm 6nünde, CeW Bayar Batvekl· 
let Veldllllfnl cleruhte ettiği ıünden • 
beri, dik bakışlı, yağız çehreli fandar -

ma erleri nöbet beklemektedirler ... 

_,_ 
Slltemll w devamlı çalışmak Ce • 

JA1 Bayanıı bir hususiyetidir. Köşkü • 

ııibı 16kQnetli bir köşesinde ve geııif 

bir masanın başında çot defa tatil ıfln· 

1erini en ciddi nıevzulan tetkik etmek 

98 bir karara bağlamakla geçiren de -

}erli µrtısatçı, yaz ve bahar gllnlerin. 
de yorgunluğunu bahçesindeki haw • 
zun kenarında bir kahve içerek lider • 
nıeii ihmal etmez .•• 



12 Sayfa 

Bül:ün erkekleri yenen 
tayyareci kadın 

Avustralya- Londra bava seferinin kahramanı Mis Jean 
Batten nasıl uçtuğunu ve karplaşbğı güçlükleri anlabyor 

Mü Jean Batten.'in tayyaresi Londra hava meı1dcınına kcmdu.§u anda 
Birkaç g:.in evvel bütün erkekleri ye

nerek Avustralya - tneiltere hava reko
runu bu mesafeyi 5 gün, 18 saat, ıı daki
kada katetmek suretile kıran 38 yaşında 
kedm tayyareci Jean Batten. Londraya 
varır varmaz bir gazetecinin ziyaretini 
kabul ederek seyahati hakkında kendi
sine şu izahatı ve.rmiJtir: 

- Müsaade ediniz de, yanınıza otura
yım ve soracağınız ,eyleri iyice duya
yıın. Çok yorgunum ve kulaklarım daha 
hala uğulduyor. Eğer 111 koltufa oturur
s:ım içim geçiverecek, hemen uyuyaca
ğım. Zira A vustralyadan aynlalıberi to
pu topu 18 saat uyumuı bulunuyorum. 
Bana sank~ aradan asırlar geçmi§ gibi 
geliyor. Times kıyılarında bulunduğuma 
bir türlü inanamıyorum. Artık ormanlar 
üstünden aşmak için, gece yansından 

sonra saat ikide uyandınlmıyacağunı bil
m k en büyük saadetimdir. 

3 s:ıat East İnduis'de, 3 saat Ranıoonda, 
3 saat Karaşi. 5 saat Şamda ve 4 saat te 
dört başı mamur olan Napolide istirahat 
e!tim. 

Basradan kalkarak Kıbrısa doğru yol
fanırken ortalık aydınlıktı, fakat Lüb
r.:ın dağlanru aşmak için 10 bin kademe 
yi.ı selince. müthiş bir yağmura tutul
dum ve kesif bulutlarla çevrelendim. Şa
ma dönmeve karar verdim. Şama varm
C"', Kıbrıstan gelen bir telgrafı göster
c?iler. Bunda: 

cKıbnsa inmemesi için, Jean Batten'e 
t.1\'Siyede bulununuz. Meydan istifade 
edilemiyec<>k bir haldedir. deniyordu. 

Genç tayyaf'ed kadı1ı omuzlar üstünde 

iki gün geciktiniz. Yoksa §ebrin 6 sene
dir görmedili müthif bir fırtına ile kar
ıılaşacaktınız, diye beni tebrik ettiler. 
Evet evveli talih. sonra da, bütün yolu
nuz imüdadmca, size harikulade yardım 
gösteren, iyi muamelede bulunan insan
lar lazım. Basrada uçuşa hazırlanırken, 
bana kolonya vermek için arkamdan ko
pnların haddi hesabı yoktu. Rangoonda 
iki kadın, gece yansı yanıma geldiler ve 
bir tesbih hediye ettiler. O kadar çok u
ğur ali.metleri gönderdiler ki tarif ede-

Gece yansından sonra Akdenizi aşar
ken, tekrar müth~ l>ir yağmura tu~ul-

mem. 
dum ve birbiri arkasına gök gürledi, §İm-
şekler çaktı. Hayatımda asla böyle bir Bu uçuşumda, boynuma uğurlu şalımı 
§eY görmemiştim. Bir daha mı rekor tec- doladım ve uğurlu tarağımı yanıma al
rü besi, Allah göstermesin! dım. Bunlar benim eski arkadaşlarımdır. 

Bir keresinde öyle bir pmşek çaktı ki, Birlikte beı kere hattı üstüvalara seya
saniyelerce önümdeki lletleri göreme- hatimiz vardır. 
dım. TaJıammülüm kalmamıştı. Seyaha- Bu gibi uçuşlar için esas unsurlar: Ta
tfn başlangıcında. kör körüne uçmak f e- lih, yardı.ra ve teşkilAttır. Şu küçük def
na değildi amma, 10 bin mil katettiktı>n terimde bütün uçuş hatıralarımı bula-• 
sonra. böyle bir külfet, hiç te hoşuma CJksınız. Nasıl uçtum, nerelerden geçtim. 
gitmC'di. GPriye ve Kıbnsın tepesini do- Nerelerde indim. Hepsi, hepsi yazılıdır. 
lasarak Tütkiyeye teveccüh ettim. Bu Kumanyamı mı soruyorsunuz: Kutu 
suretle fırtınayı göğüslemeye çalıştım. kutu etler, süt konserveleri, şeker, üzum, 

Derken aklıma geldi. f ngiltereye kaç hurma, portakal, şeker kamışından iba
saatte varacağım diye düşündüm. Pazar- retti. 
!c ı akşam:. saat 9,30 da hareket etmiş- Ayrıca 20 kurşunu ile bir tabanca, bir 
Um Salı, çarşamba, perşembe, cuma. cu- olta (ki icabında balık tutmaya yarıya
m artesi. Bu etti beş gün. Saatleri hesab caktt) kancalar, ipler. Sivrismekleri öl
c*tim. Kendi kendime harikulade dcdıın. düren bir nevi alet te, seyahat rnalzeme
Bütün rekorları kırmıştım. 5 gün 21 sa- mi tamamlıyordu. 
a~te alınan mesafeyi 5 gün 18 saat 15 da- Nihayet bütün rekorları kırarak ana 
k kada almış bulunuyordum. vatanıma dönmüş bulunuyorum. Evlen-

Gözlerim o kadar yorulmuştu ki, hiç mek mi? .. Düşünmüyorum bile. Ne de 
bir şeyi kat'iyetle seçemiyordum. Avus- başka bir uzun sefere çıkmaya niyetim 
tralyayı, ağaçlann gonca açtığı baharda var. Gidip dinleneceğim. 
t::~_etmiştim. Halbuki Rbone vadisinde Son söz olarak sevgili tayyarerr.den 
butun yaprıı.klar sararmıştı. Sonbaharda bahsedeyim: 

bulunuyorduk. Geçen hafla Avustralya- Beni cenubi Atlantikten aşıran, Buenos 
da sıcaktan bunalıyor, deniz banyoları Airese götüren, yeni Zelandaya uçuran 
yapıyordum. Şimdi ise Croydon tayyare Avustraly&ya ,.ardıran ve tekrar Londra
meydanında herkes paltosuna bürünmüş. ya getiren bu sevgili makınemdır. Bu 
Amma .. ben bu soğuk havayı canım tibi tııvyare ile beş rekor yapmış oluyorum. 
seviyorum. Uzun müddet gaz kokusu al- • 

dıktan sonra. bu temiz havayı koklamak Merzifonlu Kara Mustüfa paşa sebil 
insana hayat veriyor. 

Size bir şey söyliyeyim mi? Dünvar.ın ve türbesi geri alınacak 
en ıyi pilotu, en iyi tayyaresine sahib ola- Çarşıkapıda darlaşan Divan}olu 
bilirsiniz. Eğer ufacık bir talihiniz yol:sa caddesinin genişletilme i için beledi 
rekor kıramazsınız. Mesela Şama ini,;m yece yapılan tetkikat netıcesinde cad
sırf talihin yüzündendir. Darwind"n denin sağ tarafında bulunan Merzifo
hRreket cd şimin gecikmesi de gene, bu ni Kara Mustafapaşa medresesinın k•y 
güzel talihin bir cilvesidır. meti tarihiyesıne mebni yıktırılmıya-

Malayada Alor St.arda, Allahtan ki ta- rak geri alınmasına ve taşlan numara
l ih n iz varmış ki, iki gün evvel varı.,a- lnnmak suretile sökülüp biraz geride 
d ız. Zir~ tayyare meydanını su bas- yeniden yaptırılmasına ka~ar" veı·il -
m •ı ded.ler. Rangoonda ayni hüdıse m ştır. Hayrat bulunan dukkanlar da 
odu. Atina\ a gelince de. dua edintz ki, istimlak edilerek caddenin bu kısmı 

geniş etilccektir. 

SON POSTA: Birinci teşrin 

~~oa, M11 Türk inkılabı ve 
Bir meydan , 

okuyuşa cevab Cumhuriyet re jinıl 
Boksör Coıkun Ankaralı 
Vehbinin defisini kabul 

ediyor 
İataııbul sinek llklet blrinc:lsi boksör 

CO§kuııda.n iU mektubu aldık: 
cBirinci teşrinin 

dördüncü günkü 
nüshanızda Anka .. 
ra boks~rü Bay 
Vehbinin beni ma .. 
ça davet ettilini 
okumuftum. Fa .. 
kat geçen ayın yir· 
mi altısındanberi 

(B41ttmıf1 3 üncü ıayfada) 
BO.Jilk b&rbin Tür~ hazırl.ad$ feci 

ü:lbet n TOrk mllletln• lAyık görülen !ell
ket n mütarebn1ıı kara sfuıleri hiç b1rim1-
zın hatınndan çıtmıyaca.k derin acılar bı
raıcmı,tır. TOrl:ıye dlye bJr kıt'a v. Türk dl
ye bJr mlllet tanmmıyacaktı. Türklerin yüz
lere• uırdanbeıi oturdukları, yapdıklan ve 
iman ettiklm bu aon 1llke de parçalanacak. 
da~tııacak ,.. nn tarihtenberi hür, müsta
kil n medenl olarak yapınq olan Türk mil
leti eneli esir n sonra da imha edllecektı. 
Türt.ıJeye n 'l'Qrk milletine bu Wbet tari
hin bJr zarureti cibi telAll1 edlllyor ve bu 
facia en v1cdaDlı adamlar ta.rabndan blle 
kaza v. kaderin bir net1ca1 1m1f gibi boyun 
bükfilerek tabll görülüyordu. 

Türklerden blle bu Alôbete inandınlmış 

za. vaııııar vardı. icrası beklenen ve 
geçen pazar yapı .. 
lan bilynk maçta 
benim de maçım Boböf' Coşkun 
olduğundan cevabıtehir etmiştim. 

Türk milleti elbette böyle blr Wbete müs
tahak değild.L Tarih aeyr1n1 değiştirecek. ve 
sayfamu kap:ıyacak da olsa elbette Türkler 

. böyle blr :taran ve 11.kibet.1 kabul etmiyecek
lerdl. edemezlerdi ve etmediler. 

Binaenaleyh sayın Ankaralı rakibimin 
davetini kabul ettiğimi ve Ankarada 
karşılaflllaktan bahtiyar olacağımı net
retmenizl rica ederim.• 

.Atatürk laJulibı 
Cihan tarfh1n1n Atatürk lnkıllbı diye say

!alanna geç1rdJil büyti:t 1ht1W, Türk mille
tının bu karara nrp hep b1rllkte. hep bera
ber t:ıyamınuı deatanını nakleder. 

lstanbul muhtelitinin dOnkU Atatfirk'ün ti ıenç ab1t11Ainden bqlıya-
ld ra:t 1i mayıa 918 da Samsuna çıtmasından ekzersizi de kötU o u ttibarm ması.vu ordulannın memle:tetten 

uht litl atılmasına :tadar süren mllll mncadeıe, 
Macarlara. k.ar11 çıkacak m e seç- k tarthln1n yüksek safer Abideleri ara-

ınek için dün bir deneme daha yapıldı. sında destanı btltiln asırlar söylenecek bü
Sekiz klüpten mfiteşekkil bir takını kır- yük n kurtarıcı blr sa"Yq olmuştur. 
mızı forma, Günq, Beşiktq, Fenerbahçe İcerden. dıprdan hayal• sığmaz dllşman
ve Galatasaraydan bazı oyunculann ifti- lıklarla, halnllklere marm kalmış mllletınl en 
rak ettP· d·~er takım da llciverd forma korkunç karanlıklardan lstlklft.l güneşinin 

6ı ı6 en bol ışıklanna çıkaran o büyük savaşın 
altındı karftlaştılar. yaratıcısı ve bqancısı Atatürkü. mlliet, mu-
Maçı liclverdler ikinci devrede ıt- habbetle ve minnetle anmayı şerefli n te-

tıklan ild golle kazandılar. rahlı blr vazife bllmektedlr. Başka filkelerde 
Bütün oyuncular pazar gününe naza- yapyan blrçok dost mllletler. hakikat ve 

'- ,,.., .. d ı Bir lık kırmızılar insaniyet hMtmı birçok adamlar, bu sevin-
ran ÇOA lau ı ar. ara . ce Türkler kadar iştirak etmektedir. 
ııeri oynamak istedilerse de rakib tara- işte bu bayram o zaferi tes'id eden ve 
fın ağır, isteksiz oyununa uydular ve bu cumhuriyetin Ulnmı tesblt eden bir gündür. 
antrenman da çok zevksiz ıeçti. Bugün. senelerdenberi dlf memleketlerdeki 

Pazar günkü ve dünkü oyunlara bir dost milletler n dostlar tarafından da .kut-

kımın ka k la.nma:ttadır. DCn bir husumet clhanlle ~ev-
bakacak olsak Macar ta a çı raca r1lm1f olan Tart milleti, bugün medenl mll-
takım olmadığına derhal karar vertriz. letler arasında en müteralll ve aevimll bir 
Yalnız Fenerbahçe veya sekizler muh- camia olarak al!rillmektedlr. Bugtın yalnız 

teliti veya her klüpten birer oyuncu ile bir mMetrn kurtul~nuıı remzi olan bir gün 
karı.şık bir takım çıksa alınacak neüce değlldlr. Çilnk11 bugun mazlumun u.llme, ni

hayet haklının tuvvetll de olsa hablza ga-
aynidir. lebesinlıı anıld.ılı bir gündtlr. 

Herhangi takım olursa olsun kaleye MUletln keneli makadderatmı kendi idare 
Cihadı koymak lazımdır. Üst tarafı nasıl etmesi 
olursa olsun. Pazar günü Muhteşem, ikin- Mllletln kendi mukadderatını kendi idare 
ci devrede de Şahab güzel oynamış\ardı. etmes1 prens1p1 ıını ve ameıı olarak Türtıye
Fakat dün ikisi de diğerleri gibi gevıek- de buıiln llln edllınlft1r. 

Ammenin kabul ett.111 reJlmle demot.rası 
tiler. d nll bu ldare tarzı eat1 tarıhlerde Türk-

Dün antrenman ıeklinde oynıyan oyun- le~ :edenlye\ .,. refah .eviyelerln1n en 
cular fUDlardan müteşekkildi: yütaeklerlne, suıtimlerı n a.llmlere :tarp 
Kırmızı takım - Nuri (Süleymaniye), yapılan s&Vaflara safer1et1Jı en erifUmesl güç 

Ruhi (Süleyrnanlye) Bahadir (Beykoz) - şablkalanna pbrmlftı. :&ati Türk taruııerı.. 
' n1n en aon ta11dlara ve deUllere ııare teteb-

Sadeddin (Beykoz), K~mal (Beykoz), büti demotruıııln Tiirt uıu.sıannda dlkkat-
Liva (Anadolu) - Hüseyın (Vefa), Muh- le ~klb olundutanu cöstenne:ttedlr. Son a
leşem (Vefa), Şükril '(Eyüb), Şahab sırlarda Türk idaresine alman ve tar11tınıan 
(Beykoz), Enver (İstanbulspor). bazı camlalardan bir )Vımının 8.f1ret göre-

Laciverd takım _ Cihad - Faruk, Hüs- neklerlne ve aemavt, muhayyel ilhamlara da-
li" .. f k N' yanan d1n1 teasatı ve tefekkür ve ldare tar-

nü - Mehmed Reşad, Rı.za, ~ a. - ıya- zı cııter bir Jnnnmın mukaddes tıtabların 
zi, Muzaffer. SalAhaddin, Nacı, Orhan. hükfunetlerlnl phst tegalltibe ve keyfi ldare-
İkinci devrede de Angelidl.s, ve Esad.. ye rAmeden atım lskoast.ik u.mlleri, yani 

C. Şahin Giray bir taraftan cehalet ve tausub, diler taraf-

b ld tan hem taaasub ve hem de zulüm ve lstib-
f atih spor klU u açı 1 dad. temiz. diDsfın Ttlrt ldareslnln esaslı 

Fatih Halk Partisi gayri federe olan 
Fatih spor klübünü kendi binası içinde 

ayırdığı bir dairede merasimle açmıştır. 

Bu münasebetle dün Parti merkezinde 
voleybol, basketbol müsabakaları yapıl
mıştır. Partinin bu civar ı.J>orcularmJl 

gösterdiği büyük yardım, f\ikranla kar
şılanmıştır Merkez nahiye başkanı Rüş
tü, bu suretle sporculara büyük bir çalış
ma imkinı haı.ırlamıştır. 

Macarlara karşı oym1acak 
f uttolcuları mız 

Pazar gJnü Peşte Macar takımına kar 
ş· Kadıköy stadında oynanacak olan fut

bol takımının kadrosu tesbit edilmiştir. 

Kadro şudur: 

Cihad, Hüsametttın, Rüştü, Faruk, 
Eşfak. HaHm, Mehmet Reşad, Rıza, E -
s:ıd, Niyazi, Naci, Bülcnd, Fikret, Bülend, 

Orhan, Muhteşem. 

Bina mecralan kanalizasyona 
bağlanacak 

Belediye, kanalizasyon tesisatı ye
mlenen yerlerde binaların lağımlarını 
kanalizasyon borulanna ekliyecekti. 
Bu ameliye bu zamana kadar yapılma
mıştır. Evlerden şikayetler vaki oldu
ğundan tetkıkata başlanmıştır. Bele -
diye vesait veya bir müteahhid mari -
fetile çukurları hazırlıyacak, yaptığı 
masraf mal sahiplerinden alınacaktır. 

unsurlanna aösteri§ ve ıörenek zebJrlerinl 
katre katre' akıtmış, Türlı: camla.sının bil
hassa Osmanlı ıaltanatı demndeti mukad
deratına hakim olmuş, onu iti. Uo asır glbl 
kısa bir müddet l~rlslnde lciz, kudretsiz 
bir hale geUrmil Te nihayet kendileri glb1 
onu da mahvu perişan olmak derecesine in
dirmişti. 

Türk mmetlnin asil kaynafl 
İşte cumhurlyeUn teslal demek, :rabancı 

kaynaklar n &esirlerinden gelen yanlış 
ve saklın ttiyadlar. &örgüleri te-
sirleri ve teşekkülleri ve tefek-
kür tarzlarını atattk idareyi deıbal ber
taraf ederek Türk mllletlnln asıl kaynağın
dan ıeıen. hayatına ve ihtiyacına uyan do~
ru n realist usulleri mtisbet mlil!ihualara 
dayanan kanunları ve dinamik idareyi, ci
han tarihinin diğer mllletıer hayatında geç
tiğini gösterdiği muhtellf idare rejimlerini 
ve neticelerini Te lllmlertnin fikirlerini de 
mukayese ettikten aonra zamanın şartlarına 
ve lcablarınıı göre en doğrusunun en muva
fık zamanda tatbikine başlanmıısı demektir. 

Filhakika Türk mlllett phsi ve keyfi ida
reyi de harlcl tesirlere de ol.sa asırlarca nef
sinde tecrübe etmlş. neticede blnbir teda
k!i.rlıkla edindiği ve benlmsediğl servetleri, 
topraklan ve hattl asU un.surlarından. bir 
çoğunu düşmanlarına bırakarak çeldlmeğe 
mecbur olmUf bir millettir. 

Bundan ba.lka Türk mllletl uzun bayat 
devresi arasında parçııtanarak ayrı ayrı. 
hükftmetsiz kalarak anarşi tçerisfnde yaşa
mayı derebeylert ve yahut esnaf teşkUltı 
tarafindan da idare olunmayı, hattl bazı 
zamanlar kwm kısım. yer yer mfilldyetı ve 
aileyi kaldırma te§ebbllslerlni de görm~ ve 
geçirmiştir. Bu muhtelif idare tarzlanmn 
memleketin ve mllletin bftnyeslnde zaman 
zaman ye yer yw açtıtı yaralar, yaptıtı za
rarlar ft nrdlll feoaııtıar. tarlblerde ,.a-

%11ıdır. Bunlann acı batmılnrını 1~ 
a Y8f1Yanlar da eksik değlldlr. Mail -
ham ve tunet menbaı. bal bir !~ 
hazırlık denesi lst1kbal ıse m11ll ~ 
ve ideallerin aerçeklqecek ön :merlJIJl"'ı 
Bugün namı dünün mahsulü ue ~~ 
blzzarure bugünün eseri olacat.tır. ~ 
aineslnde dünün ve bugünün b1HDıı_ ~ 
lerinln ve kötülüklerinln 12Iet1nl CiP" 

şarWe. .~ 
Bir m.lllette, taakup eden neslller ~ 

den aralın nllluz edllmez bölmelerl!.a 
Il1l§ tnbakalar değildir. Yaşlan V9 ~ 
vtrlerl birblrlne tcdavfil eden neslller. -:-~ 
erinden evvel yapılan ~lerln kendi !;· 
rinde ve mubltte yarattığı teslrlert .,..., 
arak ve kendi faallyetlertnln 1z1erınl r. 

.!eklere bırakırlar. Her büyük mJllet .. 
Türk mnıeu de kurulduğu gündenbeÖ 
na :tadar geçtrdlği 1çttnıa1 lnkılA~ 
tırasını ve eser:tnı tek bir adamın J.el1""'~ 
yatında geçmiş gibi 1.ns1,Jak1 olarak ~ 
te ve hissetmekte ve lcab ettlğl vakit I 
sa mllli isUdad ve temayülünü o :roJdf 
termektedir. 

Milli bir lnkılib 

Atatürk 1nklllbı. Tilrt mllietınııı "'·' 
b13. temayül ve tsttdadlannın ayni llP'• 
taribl zaruretlerin ve mublt ica~~ 
teskin bir gl>rü§ü ve en keskin bir ~ 
onun içindir ti bu tn:tııAb kendi ~ 
benzlyen mını bir 1nklllbdır. Bu ııJ""' ~ 
as1l tarakter:I ayn! samanda cu=.b~ 
mllllyetçl halkçı devletçl, llUk, ~~ 
luşudur. Bu inkıİA.b kısa bir mnddet ctaf 
Tilrtün en )1ltısek devirlerindeki ıkd 
şeref mevtllne çıka.nnışbr. ~ 

Atatürk tnkılA.bının objektif olarak 
tı çeken dl~er barız asllyeti. muasU'tbiJ 
lnltılA.blardan daha önce idrak ve ta 
dllmeslnde ve tamamlle mllii oluşnıı4., 
Atatürkün Türk milletine tstıklA.l, refSll, 
mek tçin açtığı bu yolda. onun ko~ f. 
turların ışı~ altında ve blnblr m ~ ~~ 
llyen tahriklere ve biilyalnra up~j 
şaşma'tian, §aşırmadan dosdoğru ~ 
her Türkün mllli bir TaZifesidir 'f9 dJ f 
mllleti için aelAmet de ancak bu JOl 
rümektedlr. 

En yüksek saadetler rı'_ 
Tarihin yllzlerce asırlık cereyanı ıçe ~ 

de bir millete mukadder olabilecek en il 
sek saadetler ve en acı telli.ketler ~ctı ' 
nihayet doğru yolu Ulu önderlnln 1r: ttl. 
bularak clhanın gözil önünde maddi ol-; 
nevt şeref ve saadete eren ve ermek ~ 
giren böyle bir millete başka ba.Şka t;t 1t! 
!eri Ilyık görmek. tavsiye etmek mı:ırı.o'. 
nız rencide etmekle kalmaz. ayni 1~ t haklı olarak onu kencll varlığına 111 ı.Jl 'I 
dllml.ş §Üpheslne dilşilr1ir. Çünkil b!....i ,t 
tülntil zararl&n sablt olan bir tecrU-'~ 
cak aklı ve ldrakl baflllda oırnıyarııat ,:il' 
blllr. Tarih de p.hittlr ti böyle bit 
Türklere Lmad edllemes. A 

Atatürk 1nkıllbının beynelmilel fel'e.'~ 
mmt ekonomide. mallyede mille!-~ 
zam, refah sıhhat ve umran 61 
eserleri maddi olarak berkesin ısoon 
meydandadır. ı' 

Atatürk bu inkılAbı enelA bit T6;, ~ 
ra:t mllll ve ırki ha.ssu!yeUne =--~ 
y111tsek deha.sının ve aonra da IOJl"&i , 
huduc:tsuz millet ve yürdsever~ -;, 
çüt ya.şındanberi milletinin geç ' ... ı 
ketleri ve elmelert kendl kalbinlD DJb'~ lll""if 
rak duymak suretlle ve nihayet ın baJfl 
terle mücehhez dlmatının reaUSt 
gl!rgülerlle yaratmıştır. 

Sistemli rejim 1tJlltl ,,,, 
Ataturlt kurduğu bu als1.enill re~~; 

b1ldni temln 1çln memlekeUn het ~.r 
Uv& eden bir örgüt de yaratmıştır·dell ~~ 
yet Halk ParUsl teşekkfilü koyler '""' 
yarak kasabalan. şehirleri sınes111e e ~· 
sonra tl Millet Mecllslne geUnciJ oıW~ 
devlet ve mlliet lşlertnl mernlek~ eıı r 
ıannı halkın dileklerini ber b ~..:.. 
mes'uİ bir heyetmlş glbl ıı:ongrele ~ Jf 
zakereler ederek kararlarını ı:nUl1 aısf' 'fll:_. 
tin en yüksek mümesslli olan ı<.aı!lprtJ ~JIJ 
dar getirirler. Kamutayın verdl~eıııo~1' 
kesc;e mutaddır. Bu idare tarzı f.ııdıJOI~ 
gaye olarak varılmak ı.stenen ref~ttf• 
kanun yapma teşebbüsünü de J 
bir rejimdir. ııet ~.,,,. 

Atatürkün yaptı~ inkllAblann tJ1XlletJ fl/f 
si Türte ayrı bir bayram olacak~ dl~ 
izdir ve battl her blrl hatııtaten yrı.tJJ ~ 
ıeketler için blle yerinde bir b~ dJ~ 
Atatürk blle bütün bu lnkılt'Lblll ttft ~ 
milli Mldmiyet1 'anı cumhu~ı ff I' 

Biz de inkıllb gunlertnln ba ~ 'lf 
hurlyetln UAn olunduğu güne ~t~ 6'! 
nu mlliet bayramı yaptık. oev dan J' 
ruluşundcm, mllletin kunlluşunbııl6Jıtı 
sevinçle hep beraber milletçe _.,,,,, 
luyoruz. unıert ,. .... _~ 

o günleri yaratan ve bug ıntıl ~ ~ 
Ulu Öndere sevgimizi, mınneti bU cert d~ 
mlze ve herkese tekrar ederek adeti rtJI' 
zifemlzl yapmakla en büyuk 58 tıeıı1 
yoruz. Bayramınız kutlu o~ 

lstinye doku 
Satın alındı ~ 
Ankara 28 (A.A.) - istı~1'3~ 

hükfımetçe satın alınmış ve ed~ 
namesi 28/10/937 de irnzB 
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şkun bir neş' e • 
rı Telgraf Ha ayram c 

• 
Üçüncü aayf yada bakınız! ı yor 

T f d t t f ı Po/is (B(lftarafı 1-m-. _ci_s_a-yf-a-da_J ____ k-ay:ı-na-k--a-m_lı_k_b_i-nalan önlerinde ~ı ... 
iÇ a 

er ı. e en pos a e gra Enstı·ıu··su.. kutululanan bayramı bugün de İstanbul nılmı 'bıHihore halk kürsülerinde hatil;ioe 
balkı büyük bir ne§'e içinde tes'id et- l<.'rm nutukları dinlenmiştir. • t Ö mcktedir. Basm Kurumunda , 

Ve emnıye 1aretmenleri Daha gün doğarken büyük geçid res-ı İstanbul Basın Kurumunun Beyoğlwı .. 
6 mini seyretmek üzere sokaklara dölı:ülen dtıki merkezinde de Cumhuriyet hayra .. 

& ı • Ankara 28 <Husus1> - Polis ensUtüsU halk kafileleri, kahrı:ı.man askerlerımizin "llını bır r da kutlulamak üzere azalac 

1 e m ' e r ı öğretmenliğine tayin edilenler: Adliye ve -
h"a em u r a r 1 n 1 n ) s 1 , k!UeU siyasJ müsteşarı SaUl.hnttın cezn mah- geçeceği yollarda yer almakt:ıdırlat'. 
&&I kemeleri kanun ve ceza tatbikatı öğretmen- Beyazıddan Taksime . kadar bütün 

llğlne. Saylav Edib Kemal medeni hukuk öğ !ramvay caddesi ve köprü üstü büyük hır 
.,,,,hri Mersin, Hul!lsl Ezine. Hflmld Kllls, ku Ankara 28 (Hu.sual> _ p09ta, telgraf ve ""' M retmenllğlne, Saylav Vastl Raşit huku e- insan kesafeti He kaplnnmış bulunmak-

t.eleton meınurlan arasındaki ıermerl bll - Abdullah Eskişehir, Reşad Adıy:ıan, Fn':ırt sa&ly o~retmenllğlne. Saylav Atlf hukuk 
1 

d 
dlrlyonızn: harrem Milas, Osman Vehbi Ma :ya, ceza öğretmenliğine. Hariciye VekAletl b!lf a ı{. 

MuamelAttan Kemal İstanbulluoğlu, Pos- Kars Fahri Şllrt, Arif Yozgat. Rüştü Ada- hukuk muşavirl Ziya umumi ve hwıusl hu - Blıttin daireler, kurumlar, hu usi bi-
ia işlerinden Zühtü Zeki, telgraf Ankara na, Edip Hasan. Burhan, Nacı. &IAhatt n, kuku düvel öğretmenllğine, Profesör Şulaii nalar, ticarethaneler, kara ve d niz nakil 
merkezinden Necdet Yakup Sa- Nafiz Peyman (İ.stnnbul). Kemal Tarsus, slynst tarih dersi o retmenllğlne, Profesor va ıtnları istas) on ve iskeleleri dünden 
ı•hn · ' ı· Fethi' Sallhll, Saml Gelibolu, Ahmet Bayr.ı- F hrl t bbl erl ~ t " ttın, Samahat Teftiş hey'etınden srna- a ı adll ve sıhhat bllgU uıı;rc - itıbarcn bayraklarla, dun gece ı ıklarln 
ıı. hesap 1tlcrinde~ Şükrü, Zeki, levazım - mlç, RubJ çorum. Ahmet Vize. menllğlne, t b l d 
dan Baha. muhasiplikten Tahsin, Kasta - B k . l'""e terfi edenler Vek !et muha ebe müdurü Edib lktı.s:ı.t dol tılmıştır. stanbul~n bellı a l ca -
tnonu nnıhaslpllğinden Fazıl Bursa muha - aş 'OmlS8r IQ bilgileri ve mali kanunlar oğretmenll ine. ıicl rı Beya ıd '\iC Ünıve ite ın ~d nla-
slpllğinden Sıdkı birer dere~ terfi et~ - Ankara, 28 (Husu i> - Baş komiserliğe Polis Enstltüsil Mudiirü Adll h beralm d r 'ıı, Fatıh beledi)C paıkı, Sult nahmed, 
lerdir. terfi eden komiserlerin lıstesl: si öğretmenllğlne, umum mudurlük h klmi Takı:.ım mryd nl rı, Galata köpru Ga-

20 liradan 25 liraya terli edenler: Ankaradan Mustnf Erban, Hull'isi Akın, Mecıt flzlk dera1 ö rctmenll~ine. Ankara b - lata v Em noniı meydanları, v pu 
Merkez şeflerinden İhsan Payas. Hasan L!\tlf Karaduman Ka tamonudan Mecıt Se- ledlye kimyane.sl müdurü vahyi kimyayı u - d 1 . la k 

Bunyan. Bekir Midye ibsan Fever, Basri nel Hakk~r!den Nuri Çırpıcı. Aydından Zıya 1 vt 1'e ın deni öğretmenllğlne umum mudur Jel ri emıryo u gar ve. ı~tasvon ı a
Sauııu. izzet Mudany~ Badık Antep, Emin Özdemlr, BIUlsten Kadri Oktay, Nuri cey - muavini izzettin Belediyeler ·k nun ve nl - za '\ie bel dı)e şub krı onund kı m y-
Bllecık. Adll Ef1An1, Rız~ Küre,Halll Tarabya, ııı.nı. Fikri Kurun. mları dersi öğrelmcnllğlne. Birinci ı ıf d nl r gıb halkın çokluk.la gclıp g 
l!altkı Mahmudiye Nuri Miballiccik, Faruk istanbuldan Fahri Koksel, Vehbi Kural, emniyet funlrl Nazif ceza tnblkatı öğr t - topl n p eğl ndi i cadde, ) ol ve m • d n· 
Tercan. CelfU Hani Hasan Göynük, Mus - Nalın Atala~. F4fef Yalçıner, Mazl ~r- menll[:ine. hlllye Vektı.letı muhasebe mu- lnr cumhurıyet devrinde yapılan ink 1 b 
tara GennencJk. ~hap çay. Mahir Vıırtu. tun Aziz Kalyoncu Fevzi Blngol, Nuh Na- meyylzl Cemil he ap dersi oğretmenll ine. .1 1 . . te . f d i 1 1 :anınız &-ftçay. HuIAMi Digor, Nail Nusay - ·,.9 a • Gazi terbiye enst.ıtusU tarthclsi Huseyln N.ı- ve 1 er eyış go nr a ış \'e O\ zer bin •w.ı- ..., el suz.<;n. öz · .. l 'd' A b d 1 d 

. Cevdet Şirvan Hasan Topk.apı, Mah - izmirden Ihsan s:ıvcat. Nuri kan, Ih- mık tnrlh coğrafya öğretrnenlislne. Birin- sus cnmııı.ır. ) rıca u mev an ar a u-
nıut Genç Salih Er~h Nurettin ruzan, Meh- san çetınkayıı, Hidayet Dinç, Tevfik Söy - cı sınıf emniyet Amirlerinden Derviş mes - reti rnahsusada elektrik tczyinatı yapıl-
ı:net Tuzı~ca. Sırrı Zeki İstanbul, Memur - lev, leld tnrlh ve terbiye öğretmenliğine, Sadri mıştır. • 
lardan Vehbi, Rıza, Vefik Kemalettin. Ke- Urfadan Celı\1 sumer, Malntyadan Ömer Ertem Turk dlll ve kitabet öğretmenliğine, Bu sabah sant 9,30 da Cumhuriy t b y-
.ııan. Sadi İstanbul Fahri Den1zll terfi et- U Bileciktcn All Yaşatan Gaziantepten Binbaşı Ahmet Rlfnt esllha ve atış oğrctmen- . b 

1 
T t 

Dılşlerdtr. · • z. Si t n Reşit Algun Af _ llğine :ramı mernsımı aş amıştır. am san 
17 5 Reşad Kihlrkııldi,an 0nosmp nan Akyu-z ireld~n Hay · 9,30 da İstanbul komutanı, gt>nerı:ılll'r, 

. liradan 20 liraya ter!l edenler: yonkara sar · ~ T •• k R f h 
liulflsl Halls Hilmi Muhit.Un Bekir Si - reddin çandarlı, Kemal Yıldırım. BllrLtcn ur men jandanruı mıntaka müfettişi, stan Uı •. ~~ 

?as, Rıza Kütahya M~hmet Şevket, Mah - Hamdi Erman. Cafer, Teklrdağdan. Bahri .Kı • O mumi meclis azaları, Üniversite rcktoru 
ı:rıut Konya Tahsi~ sııvnn ·Ali, Bakı, Şe - zıtderell. Tokattan Hamdi Onur, Koca:ııaen dost}ugv U ve dekanları vilayet adliy~ beledıye, 
tik Ş. Karahlsar, Davut Beyoğlu, Nazmi . Ö" · Avni Ttızün Ramazan Gülcan . ' ' 
Saıns rtt Faik bunç, · · Cumlmrıyet halk Partisi Tıcaret o:lnsı, 

un, Niyazı Artvin, Cafer Aydın, Fe A"ndan Şefik Erdoğan Tuncellden Şev- (Ba<rla f 3 .. .. · da) ' . ı· zı 
Qorıu. Muklın Erzincan Rıza Münlr Anado- & 1 Edlrneden Edlp Giray, Nedim ıı• ra ı uncu. say1ıı w matbuat erkanı, bankalar, ım ıya ı 
1Uhlsar, Salih İzmit, c~mıı Ta§köprü, Ziya ~ oem::s~!a Gençel, çanakkaleden Ka _ kan ince bir zeka ve bütün milleti iç n şirketler direktörleri vilayete gelerek va.
Abdlllkadlr Dlyanbeklr, Ahmet Bozöyilk. .. ,mncrp. ekdemlr, Rlzedcn Osman Kümlt, Dlya- şefkatli bir baba olan mufahham hüküm- li ve beledıye reisi Muhittin Üsti.mdağı 
Rifat. Osman Samsun Hüsnfi Siirt, Hilmi .... ro~ • rıbekirden İhsan o~zl. Nlğdedcn Avni Kor- dan tarafından Romanyada başarılan mu z:"raret ve tebrik etmh:lerdir . ...... rum, Tevfik Çankın, Abdullah Mustafa 0 ·.1 ,. 

Biga. Nuri Bartın Basri Zile Tall\t Boynbad kur, Karstnn Ekrem zoktay, Kırşehlrden rızzaın eseri yadetmeden sözümü bitire - Bilahare vali toplu olarak rrelcn konso-
Pikrl Dly nbeklr' N. Husrev Mustafa, Ha~ Rlfat Demirturk, .Antalyadan Sabri Altınay, mem.> foslurın tebrıklt>rini kabul et~ıiştir. VilG-
&lp Kon K · b · H kkı Izml. All Erman. R B k'l' · b ı · · d ya, emal Pınar a.,ı, a r, ..,......_, eU umumi•ede b•ıı•lıca naklen ta _ omen nşve ı ının ceva ı yctte ynp.ılnn kutlu ama merıısımın en 
Muarnmer Hamdi Hakkı Afyon Rü.,tü Er- S!.UUilY " ..,, • " 

1 
Bay Başvekil, sonra vali ve İstanbul kom..ıtanı v~ er-

aurum, R~ DeniZII Rl!at Bandırma, Şera- y nler: k" -zı d d • d d 
ıeııın Haydarpaşa, Kadri Edirne. scrııceddln İstanbul baş tomlserl Ekrem Ankarn b:ış Söylediğiniz iltıfat ar so er en o - kanı otomobillerle Beyazı mey nınn 
~arıca. All Erbaa. sırn Tokat, Nuri Kırşehir, komlserllğlne. Niğde emniyet ü.ıniri Avni u- iayı bütün kalbimle size teşekkür ecie - gitınislerdir. 
R 1 Dursa. A. sadık Çanakkale, Adil Akhisar, mum müdurlük birinci sınıf emniyet li.mlr - rim. Memleketinize girdiğim andan iti - Saat on bırde meydanda lJulunnn bıi
i~za Kastamonu. Ulvi Ankara. Fevzi Düzce. llğine. Emniyet tıml~leıinden Ekrem Niğde baren gösterilen çok hararetli kabul içln tün mızıkaların bernbercc çaldıkları ve 

rahim Burdur, Ralf Makbule Münir Ne- Emnlye~ dmlrUğlne, Izmlr Komiser muavini ~e ayni zamnndn şukranlarımı arzetm-.:k mern ım alayının ağızdan iştirak ettiği 
Bihe, Ha~. L(lttı, Hntıce Feıu'.nı Nur~ttln, Hamdi ıstanbula, İstanbul komiser muavini ~ . . 
Emine (lstanbul). • • Halil İzmlre. İzmir komiserlerinden Şerafet- isterim. İstiklal mar ından sonra geçıd rcsmı baş-

F
lG llrndan 17.5 liraya terfi edenler: tın Zonguldağa, Gazl:ıntep komiserlcrJn - Hakkımda ibzal olunan btitün teZR- Jıy caktır. 
evzı. Adem (D!yanbektr) Dursun Fa- den ceIAl Burdura, Burdur komiserlerinden hüratın 'C'e bütün tazimatın benim şah - Trıbünde yl'r nlan vali ve İstanbul ko-

~ Osman Erzurum. Şevki Zonguldak, Ne- Niyazi Gııztııntepe. Kastamonu konılserle - siyetimi aşarak Tukiyenin dostu ve '11Üt :r.utnnı ile dnvetlılerin önündrn ordumu
k · Seyfettin, Ramız. Cevdet Barike (An- rlnden Atıf Çankırıya, Çıınkırı koml.serle - tefiki olan Romanyayı istfödaf ettığine zt:n kara ve deniz kuvvetlerinı temsil c

ara). Lenıan Nihad Hilmi Sabri (İzmir)' rlnden Hllml Kastnmonuya. 
· · · - ..., kaniim. dl'n kıt'alar g çtıkten sonra istıklal i~ n 

M ki bl .__,.... .... "',,.. .... Komiserlik Aralannd kar ılıklı muhııbbet, bnğ- rnnlaıını ve uzuvlarını vl'rmiş olan kah-
e e ere parBSlZ lılık ve samimi dostluk duygularının ruınnnları temsil etmek üzere mahll SÜ· 

Kabul edilen yatılı /mi/hanında ~oğınus olmnsı gayet tabiidır. Aralr.ırın- bay ve erler ve şehid nnolan gl'ÇC'cckler-
T l b Kazananlar da hiç bir ihtilfıf olmadıktan başka pek clir. Bilahnre üniformalı y<.'dC'k sübayJar, 

a e enin isimleri çok pılİ terek mcnfnntlerin cbcdiyc:.n b!r poli ' belediye bandosu, Üniversite ve 

k 
Ankara 28 <Hususi) - Bu ... , lise ve orta Ankara 28 <Hususl> - Komiserlik lmtlha- 1 d ğ 'k' me 1 k t" . t ' 

o uıı 3"' nına i§Urak ederek knzanan komiser mua- birine bn ' n ı ı ı ı m e e ımız ara - vtlksek okullar, liseler, nr a o.cullnr, 
11-t ara parasız kabul edilen vahlı ta]ebC ' t kınlık )•St b ' ' k 11 'tf ' L d ~ esı 1 " ,inlerini numnralarllo bildiriyorum: • !:'!, ndaki mes u ya ~ e u aenn azlık ve yabancı o u an, ı aıye v n o-n bUd!rlyorum: 

Afyondan Samı Ağrıdan Refet Amııs - istanbuldnn 392 Etem. 87 Rasim, 151 Hak ve sar ılm. z duyguya istinat etmekte - sı· ve müfrezesi, sporcular, kurumlar ge-
~adan ~lr. Ankar~dan natıce sAifıhattln, kı ıos Hasan. 24 Vehbi, 35 Mustafa, 140 Va- dir. çec klerdir. Merasim alayı Taksim m ~
A~crniye, Aı:lze. Özdemir Mıdaftcr, ihsan. nıik 82 Hikmet. 7 Asım. 64 Elmas. 164 Ali, Bu menfaatler, iki milletimizin Dal - danında bulunmak üzere Beyazıd Sul
:K talyadan Sıtkı Necip aaııkeslrden All. 46 Zeki, 88 Necatı, 119 Nuri, 645 Muzaffer, kan Antantı, ittıfoklnrı ve dostlukları rnnahmed, Sırkcci, Köprü, Şişhane yoku
Jııf ernaı. Hayatı Sellnı 

0

Hasan BUeclkten 113 ııemzı. 641 Fevzi. 50 Naim, 32 Hakkı, çerçeve i ıçınde yapageldikleri s"'batkar su, Tl'peb:ışı, fstikJiil caddesi yolu ill' 
deUsn tara. Rahim. M. Kemal, vwuf, Bingöl- 14, Munır. 22 Rıza. ııs Rl!a~. 10 Mehmet, ·r d 1 . • b 1 Ze 1 " h • Isın ll 47 Abl g&yr tlerde tam ı a e erını u nıuştur. T ksım meydanına kadar gidecektir. Sa-dnn A YnelAbidln, Bitıisten Namık, Bo u - 165 .Avni 1572 Emrulla . 7.,. a • - 1 k 
Büse dil. Burdurdan F. Mediha, M. Nazif. dın 68 Fahri, 129 Hilmi. 143 Mcclt. 160 Ha- O ittifak ve dostluk ar i yegane hedefi, nt 9,30 dan itibaren tramvaylar bu yol 
ın Yln ldtikerrem Bursadan :Mehmed, Os- can' l57 Necip, 19 Hayri, 1'16 Hakkı, 54 Na- milletlerin tarihin arızalan yüzünden tizerındr. bulunmamakta, halk gcçl'.i mc· 
kırı~"...nM~}{ cı. Çanakkaleden isma . çan - ~1 422 Nihat 48 Rıza. 77 Si.ileyman, 7 ib:a- kaybettıkleri zamanı teJUfi etmek, da - rnsiminin düzc.Qini bozmamak için yayn 

.. •v~uaıırı. ln Nall Ço- c • 15" Ncc'atı, 75 Halit. 39 Kemal. 38 Ib- . . .km 1 l k rumdan . Qoruhtan Hüsey . · him ., hiU tarsin f>serını ı a ey eme ve mtiş aldırımlnrdan dışarıya çıkmamaktadır. 
nted C Necmettin Denizliden Ahmed, Ah- . 85 Hallt S3 S it Polis mektebinden d . t . 

• ebdi 'b • ı rnhmlinıd. An"'nrad'an 22 H~dl. 15 Hulüsi, s Ni- ~erek büyük me enıye eserme dehala - Taksim meydanında ubideye çelenk 
Mehıne• . .ı:.dlrneden Aziz. os:ınan, Nerm n. H ..... l k . . d 
M "· Naime Elhlzden Vehbi Sezal, n sO Hilmi 32 Rıza 6 Mustafa, ve Sa- rile hizmette bu unma ıçın Ünyam, koyma merasimi şöyle olacaktır: 

usa Erzinca d. 1 Ahmet ErzU - yaz!, • • belki de her tarafından ziyade çalışm1y Ordu kıt'aları abidenin "evresinde hır 
ruında n an cema • • dık :ı-
k! n Zeki Mehmet Necatı Nejat, Es- ~nstamonudan 3 Sabri, 5 Muhiddin, 1 susamış olduklnrı bir yerde, ulvi sulh ve ch..irc teşkil edecek, bundan sonra mey-
O~hlrdeıı H~ııı iamaiı Sübeyltı. .Ahmet. LiıUI KocaeUden 4 Liıtrl, 5 Muzaffer. io;tikrar idealini gerçekleştirmektir. dnna Türk sancağı çekilecektir. Bilfthn-
Se esi undan Taıfı.t Gü~üşhıınede'n Adnan, 1• • ..:ırden l Nuri. 15 Reşid, Tunceilnden 4 Bnı:kalarındnn hiç bir şey istemiyo - re B kdiyc, C. H. P. ve kurumlar bnc:. 

n ha, HaktArtden Kemal Nihat. içelden ....... ın ı s Rahmi 2 Mus - " " 
eraset · · · .. ,... Kndrl 9 Cafer. 6 Hu s · ' ruz, fakat haklarımızın ve hudutlnrım1- kanları tarr.fından abideye ,.elenkle1 ko· 

,_ • A. Raci Remziye Mustafa Ibra..-.. t,"fa Kayseriden 2 Ami. 5 Hilmi. . k b 1 k h t"" , 
-.,ıart dan Mehlika Siil~yman Aİi Fah - " kaleden 8 Ba zm tamamıyetıne vu u u aca er ur- nac. ktır. 
Z"ettın. · • • · dından 4 :ismall. çanak - d k d. · · 

AY 
5 

Arif 1 Ziya, 7 Rıza, çankından lü tecavüze karşı a en ımızı müdafaa- Edime] npı ehitJiğini ziynrct 
İsta~buldan Allye, Melrı.hat Perihan. Be- bneddlnd.I 

2 
Hafız Nlğdeden o Hulüsi, Gazl- ya hazırız. Bunun içindir ki, orduları - Saat 15 de Edimcknpı dışıııdaki eş hıd· 

dla, Siiheyllt, Jale, Sabahat ' Kemaleddin, 1 Ham · ü h t Er h " d h ..... hm • M tafa 5 Safa 6 N z e · - mızın vasıtalarını ergun a a ziyade lik zi'-'aret olunacaktır. Fatih knym ı. m -e ed, A. Nejat İsmaıı Mehmet Fevzi, antepten 9 us · • J 

Osın. an. Hasan, sft''Ahattın' o. Nu"i·, sulbJ. d Veysi :Manlsadan Rasim, Maraş- kuvvetlendireceğiz. O ordular ki sul - ve bekdiye şubc.sı mudürünün rıyas t e-
..... "' ., zıncıuı an rstnn 4 Kadri 3 Muharrem, .. . ' 
.,ecdet. Can Fikret Hüseyin M. Nihat. Fe- dan fbrahlm. K hlm 

7 
Vehbi Çoruhtan hun en cmın ve en muessır ;ı;oruyucula- ciect'ği bu törene İstnnbul komutanlığını 

ridun, İzmlrden Nesıme Atit Pembe Me- Burs:ıdan 10 Ib~ ıffl Mardindcn 5 Avni, rıdır. Ancnk ve ancak hak ve adalet ı - •pm l trnek Üzt're tayin edilecek ?. vnt-
hat. Kastamonudan S~llb Kayseriden Os Mirza. K rst~ den 2 Baha 4 Emin. 6 Na- çın çarpışacaklardır. iP., Umumi Meclis azaları, C. H P. \ m • 
an Nuri Turhan Abdullah İsmail Hayri, ı Ziya. B lık r • Bcıy Başvekil, halli te C'kküller mume silleri ve a ':ırı 

kadir, CeİlUettın Rama~n.. • zml d Lflttı if ' d 
Kır•"hlrden H'aw Cemal Kocacllden tı- · H n Malat n an . Milli b:ıyramınızın ar esın e, e er ve ve hnlk ıştmık C"d ceklerdı:r. Torend bıı' 

h ,.... . Ersurumdan n • . Telci dağından A - . b' "k d 1 
an. M. Kemal ~ed, M. Turgut, Kemal, Gümfişhnneden Refik, vandıın Mehmcd terakkılcrı tarıhın en uyu er:s <.'rin - boluk n k r ve ıtfaıye bando u bulun 

konyadan Eyüp, Mustntn. Ahmed, Saliha, klf :t.ntnlyadan Re l'P, onrlh Boludn~ den bilini teşkıl t'dcn ycıni Türkiye hnk· caktır. 
'1. Adll Kem"l Kütahyadan Vehbi, Mn.nlsn- · A if Tok ttan ~ · ı k t · am' i t · t .. urtadan r . T vfık Blleclkten E _ kında mer:ı e c ımın s ım azıma nı 
dan Hnlldc K' un Hakkı, Nerlme. Hasan. rü A ıyadan ~ Tii k' 
tluzauer M. ara ta~ M. Kemal, vahdettin, Şiik · 1 d Seyfi K~talıyadan H mdl. bildirm m ve keza r ıyc>nin şanlı )'3 
..... ııı.1 d tem, Trab on an . radıcısı Rlısı'cumhur Ataturk'ün buyük -ı.ardlnden K1l.mlle. Aziz, Şerif, .Muıı; a an 
411. i rahim Ha an, Mehmet, Türklın, Muş- bir milll'tin muk dderatına nigehb n o-

n Ali Sabri sabahnttın. Nlğdeden Nuri, Sur/yede bir lan ve onu emin' tecriıb li bir C'll pır 
Orhan °0rdudan Hayriye, Şefik, Rlzeden Na- uort•ım bir kasabayı lak muk dderatın n zirv 1 r·n" '1 v n -
~ide Nl.zametUn Ahmet. saımundan ~eke- 6""' & 

r:tya: C bide Zebra, Scyhandan Jrfan. J il . dıml rıl vkcd o biı 'Uk damın 
lrıu ara Öm~r H. Saldbattln, Mahmut. Ok Sfi/B e l nünde hayranlık} m 
kaş, Ha1retUn · sIIrtten H ŞahnP, Sinop - Şam 28 (AA) Yağmurlar yilzün - buyurunuz.. 
dnn Puat Mu'rvet Zehrn. Nihat, sıvastan h g len b r hortum Şamın • İsmet İnönünü ziyaret 
ltnya Nu~ettlıı Rİzeden H Avni. Tek1rda - den usu ka ba • tilA et 
ihnd n mı yln Ertuğrul, Mustafa, Tokat- mali prkısınde hır. sa yı 15 

- Aıık ra 28 (AA ) - Romanya Bn • 
tan Fikri s 1 hattın Trnbzondıın Recep, mıştir. Yu kadar ınsan kaybolmuştu · vekili E lans T taresko, bugün ak -
.l\ll, Niya~ Mu !fer Urfadan ömer. ŞimdiY k dar 12 n aş çıkarılmı§tır. şıım üzeri ~ başvekil İsm t İnönUnu 

Vandı.~ s ffet zonguldaktan Remzi, Şam _ Bağdad yolu kesilmiştir. .curetl hususiyede ziyaret etmiştir. 
Scıma, M >.sut. . 

lır 

l\1üllınknttn 
B ) m k 1 rda d bu uk 

ı~ınd kutlulaıımnktadır. Mulh k t 

unu ak mı evde } lnız 

olmak üz re bir balo ve .. 

r gu akş mı ev gösteri grupu 
t raf ndan (Akın) piyesi temsil edilc>cek
Ur \ c bır oylev verilecektir. Tcrtib edi
l n sp r m çl n cuma ve cumartesi gtln
leri muhtelif klüpler t rnfından Beşlktaı 
Ş ref stad) om unda yapılncak, gnlib ge
l nl re kup, I r tevzi edılecektir. 

Diğer şehir ve kasabalarda 
Cumhuriyet bayramı şenlikleri 
İzmit 29 (Hususi) - Cumhuriyetin 

14 u cü yıldonumü ba}ramı İzmitte ve 
mulhakntında coşkun ve emsalsiz teza· 
hüratln kutlul nmaktndır. İzmit bol ve 
p:ırlak ı k ve r nk dalgası içinde çslknn
rnaktadır. Atatürk sevgisi ve saygıı;ı gö
nUld n tazelenm·s ve anılmıştır. 

Ak m \ ıl ";et konağında verilecek 
bnlonun ıht mı simdidcn dillerde dolaş
n ::ıkt d r l mıtte butun köylüler de bay
r ma i ı K: tmış, her köyd~ de a) •ıca 
hüyuk at r ve m 'alcler ynkılarnk 

bayram y p ]mı tır. 
SnmSlmdn 

S m n 29 (Hususi) - Cumhuriyet 
hayr mının geçen yıllardan üstün olnrak 
kutlula m mı temin yolundaki çnlış
m 1 r n t'c inı \ermiş, baştanbaşa zafer 
tnkl nl su n şehir co kun bir me-

rr t çin ba; rnmı kutlulamaya baş-
ı mı tır. Ş h n h r taı afı elektrik tcsi
.. tı ile t Z) n d lm kte, bütün sok klnr 

nura n u t ı, k bulunmaktadır. 

Çar anıba 'c Termede 
Çar mb 2D (Hu usi) Gerek Ç r-

:ımbnd , g rek T rmcde bayram co kun 
bır n 'c ç.ind kutlul:ınmaktndır. Ter
rned l ktı ık olmadığı için zafer t.ıkl rı, 
fmcrl rle sü lenmiştir. 

Frllnsız salıne ve 
Sinema yıldızı Florel 
Diin lsiaııbula geldi 

(lla taralı 10 nııcu sayfada) 
- Sa \ ya sol, hıçbır siyasi fırkaya 

t m yulunuz JOk mu? 
lor l u lm cıddiycLini ıflfu. ettırecek 

k d ı J fl şti: 
m işimin gı.icumün arlı ında, 

ola bakncak vaktim vnr mı? 
ıı'atkurim \ c san' tin ğlt 

rnlu ) oktur. 
Adını b lm dığim bir mesl kdnş gülü

; or: 

amm 
Sı:o,a et'e nlUkam yok diyor unuı 

lJ h, bir:inci sınıf diplom •· 

or<'l, bir tchlıkeden bahsolun. 

muhafaza etsin! diyor. BalD
ualın altından kalkamıyo. 

D pl mat olsam, çarşaf gibi nota. 
Cr\ b jCtistirırlm! 

d ş hah i de· istiriyor: 
k kte aradı nız eıı buyü'l 

ı en i; ı hımnyc 

b h den 



14 Sayfa 

Denizcilik 
(Ba§ tarafı 7 inci sayfada) 

senetlerini alanlarına paralarının yüzde 
sekizini on beş sene müddetle garanti et
mekle işe başlamış, muhtelif harpler ih
tiyacını karşılamak için satın aldığı va -
purları hususi Japon şirketlerine çok mü
.sait şeraitle devretmiş ve saatte on mil
den fazla sür'atle sefer yapan gemile -
rin katettikleri her bin mil için şirketlere 
mükafatlar vermiş ve gemi tona3ı ile 
sür'at arttıkça bu primler de tezayüt et
miş ve bu suretle Japon ticaret gemici -
Eğinin babası olmuştur. 

Hüklımetin bu şuurlu yardımı sayesin
de cNıppon Yuscn Kaişa~ beheri (6000) 
tonilato hacmi istiabisinde on iki tane 
çifte uskurlu vapur inşa ettirerek ,Japon
ya ile Avrupa limanları arasında bile 
muntazam seferler ihdas etti. 

Bugünkü Japon gemiciliği 
İşte Japonlar dünyada başka hiç bir 

millete nas:b olmıyan başdöndürücü bir 
sür'atle en az bir zamanda ve en büyuk 
dE>niz milletleri arasında şerefli bir m "V· 

ki kazandıktan sonra bu mevkiı muhafa
zı için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir 
kere Japon tab'an muktesid ve dikkatli 

Tarihten sayfalar 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

ferler kazanarak Eflak bozgununu unut
turacak, Yemen, Gürcistan ve Tunus za
ferlerini kazanan adamın henüz ihtiyar
iamadığını isbat edecekti. Lakin 3 nısan 

1596 da ansızın öldü. 
İbrahim Paşa nihayet sadrazam oldu. 
Sinan Paşa Osmanlı vezirlerinın en 

zenginlerindendi. Miras defterindeki eş
yanın bir kısmı şunlardır: 

Altı yüz bin düka altını, iki milyon dl)
kuz yüz bin akçe gümüş - takriben üç 
ton -, elmasla süslenmiş ve meşinden ye
di sofra örtüsü, otuz parça elmas, yirmi 
förik, mücevherlerle işlenmiş otuz iki 
kalkan, yüz yirmi kemer, yüz kırk mığ
fer, sırmalı ve ipekli bin yetmiş parça 
kumaş, altı yüz samur kürk, altı yüz vs
~ak kürk, altmış bir ölçek inci, iki el -
mas gerdanlık, inci işlenmiş otu:z: eğer ve 
saire ... 

Demek ki Arnavud Sinan boş durm1 -
mış, Osmanlı ordusunun kazandığı z:ı. -
ferler neticesinde kendisine (aslan pay1) 
ı:ı yırmayı da ihmal etmemişti. 

Olomobi!le 
lstanbuldan Avrupaya 

(Bas tarafı 11 inci sayfada) 
O da yahudi olduğu için memleket hu -
dutları har"cine çıkarılıvermiş! Fakat ne 
mutlu o milletlere ki: Bu ve bu gibi bü
yük şahsiyetlerin aralarından çekilme -
sinden derin bir boşluk duymazlar. Di -
rini defnederlerse. ikisini doğururlar. Al
manya için de cRichard Tauber .. in gi -
dişi bir sarsıntı olmamıştır .. Tauber bir 
altındı .. • Amma altının kıymeti: Kıtlığın
dan neş'et eder! derler .. Halbuki Alman
ya: Altın membalarile doluydu .. 

Fakat na olursa olsun, senelerce Al -
man damgası altında Alman lisanını, Al
:nan musikisini, Alman tiyatrosunu bü • 
tün dünyaya sevdirerek yayan bir san'.:ıt
karın, muhitinin haricinde çalışması ka
dar acı bir şey tasavvur edemiyorum. Z:t· 
vallı şışman adam; beyaz perdelerin üs -
tfmde almancayı bir bülbül gibi şakır -

bahisleri 
olduğundan elinde bulundurduğu gemiye 

80!f POS'f'.a 

!stanbul Borsası kapanış 
fiatları 28 - 10-1937 

iyi bakar. Sonra da garbin terakkiyatını, Ç E K L E B 
ihtiralarını hemen kendi yurdunda tat - ı---------A-çı_lı_ş __ K_a_p_a_n_ı,-ı 

bik eder. Bu itibarla (dizel) devri başla- Londra "127. ~27.00 
dıktan biraz sonra Japon sancağı altın- NeT-Yod 0,7898 0,789S 
da dolaşan motörlü gemilerin adedi şa- Parta ~3.S82S 23.582S 
şılacak rakamlara baliğ oldu. Japon kö· Mill..no 15.0160 lS,0160 

mürü iyi bir kömür olmamakla beraber ~~ 8~'.~10 ~:~ıo 
gemi ocaklarında pekala yanıyordu. Hal- Cennre s,42S8 3,42S8 
buki Japonlar (dizel) motörlerinin ne ka· Bot- 63. 79S8 63.7958 

,_ 288 1.4288 dar iktısadlı olduklarım takdirde gecik- Amaterduıl 1.4 
mediler ve bugün Japon makine fabrika- Prat 22.S470 22•5470 

A 
Viyana 4. 1866 4.1866 

larında yapılan (dizel) makineleri vrupa Madrld 12.60 12.60 
makine fabrikalar.ına parmak ısırtacak Berlln 1.967.5 l.967S 
bir mükemmeliyet ve yeniliktedir. Ja - Vartoft 4.18 4.18 

ponya bu (dizel) motörlerinde yaktığı BudaP41fW 3·983S 
10

3
7

·.9
1
8
7
3
7
5, 

Btikr- 107. 177J "' mazotun her tonunu hariçten getirtmekle "'Y ...... 7 o• Belgrad .,.. ,, .... .'17 
beraber bu makineler Avrupadaki mü - Yokohama 2.74 2,74 
masillerinden daha ekonomik ve daha Mo.skoTa 20.30S 2t.50s 
kudretli imiş. Bütün Japon bayrağı ta - Btotholm S.0933 S.09" 

_şıyan büyük, küçük her gemi, milli bir 
düstur haline gelen şu üç kelimeye harfi 
harfine riayet etmektedir: . Temizlik, u
cuzluk ve ;ntizam:.. Bu kadar şuurla ça -
Jışan bir milletin denizcilıği terakki et
mez olur mu hiç? ... 

A. Cemalettin Saracoğlıı 

Ameriha mehtapları 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

ler, kakarlarmış. Yüklü arabaların önün
de ester kamçılana kamçılana, inliyerek 
koşturulurmuş. Dahası var, insanlar bHe 
yük taşırlarmış. Yükün altında iki kat e
zilen buram buram ter döken insanlarJ 
görmeğe tahammülüm yok .. 
Dahası var. Yalnız büyükler değil, kü

çük çocuklar bile sırtlarında küfe taşır. 

Yağmurun, karın altında, yalınayak, ba- 1 

şıkabak, üstübaşı pis ve eski dolaşırlar
mış. 

Sözünü kesiyorum ve: 
c- Fakat sizde de henüz çocukların ça

ıışmamasınıt dair federal bir kanun yok_> 
Bu sefer o sözümü kesiyor: 

li:SBAM 

Anadolu şm. ,. 60 
peşın 

1 

A Şın.. ~. 60 vn.dell 
Bomontl - Nektaı 

/\s.lnn çimento 
Merkes bankuı 
İş Banka.sı 
Telefon 
İttihat Ye DeQ1r. 
Şark Deıl1rmen1 
Terkoa 

0\1. 
l.IJ.Oıl 

8,90 
tl,2J 
95,5.) 
ıo,l)J 

6.8S 
ıı.6S 
ı.ıs 

7.10 

00. 
00.00 

8 9) 
11,2) 
95.Sl 
00,11() 

O.OJ 1 

tSTİKBAZLAB 

A,Jıf 

Ttlı'lt borcu ı pe,ın 14.2S 

.. .. ı ndeU 14·'° .. .. ll ndelı OtJ.()i}(J 

, TAHVİLAT 
Aı;ılct 

Anadolu ı pe. :>O .IJ() 

.. ı ndtll 40.0S .. n pe . Oı•.Olı 

• il va • 4).US 
Anadolu mü. peoln 39 J) 

PARALAR 

-- 1 Alış 
ı TO.rt altını 107J 
ı Banknot Oa. B. 26S, 

Ka? ... , 
14.2S 
14.25 
00,llOO 

Kllj)&IMI 

oı.1.00 

4J.JS 
OJ.OJ 
4J.OS 
39 .)J 

Satış 
1071. 
266. 

1 

c- Evet doğru .. Ona rağmen küçük ço
cukların sırtlarında yük taşıdıklarını, so
kaklarda sefil dolaştığını görmüyoruz. 
Kanunun olmadığı devletlerde cemiyet
ler çocukları mümkün mertebe korurlar. 
diyor ve tekrar İstanbul mevzuuna dö -
nü yor: 

:... ................... ..w 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

28/10/937 ____ .....,_,_ 

FİATLA.R 

- Her köşe başında dilenciler insanın 
yolunu keserler, dilenirlermiş. Hatta bun
fordan bazıları yüzlerine bakılacak halde 
değillermiş Kimisi kör, kimisi yaralı, kı- 1 misi sakatmış. Yollar da iyi değilmiş. Şeh- •--------CJ=------

C 1NS1 Aşalı Yukarı 
rin içerisinde otomobil içinde bile rahat 
dolaşılmıyormuş. Yürümek istesek ça -
::nurlu imiş.. _ 

Ne bileyım, işte ,bunlar ve bunl~r gibi 
ctaha bir takım düşünceler beni lstan -
bula gitmekten ürkütüyor. Görmek is • 
tediğim bir çok şeylerden mahrum ol:ı- 1 
yorum .. Belki böyle düşünmekte haks~· 1 
zım .. Fakat gelip gidenlerden duydukla
rım hep bunlar. 

Söylediklerinin bir kısmına itiraz et -
tim. Fakat bazılarına da boynumu bü -
küp sustum .. 

Belkis Halim 

darken, şimdi yağmurlu Londranın, ya
bancılarla dolu seyircileri karşısında, 
kendine gene yabancı gelen bir lisanla 
güvercinler gibi edem> çekip, mevleviler 
çibi çile dolduruyor. 

Vasfi R Zobu 

' 

K. P. K. P. 
Buğday yumuşak 6 5, 6 2J 
Buğday sert • S 31 s .u 

I Arpa yemlik 4 15, • 
Arpa Anadol 4 6 4 10 
Bakla 4 6,S 
Çavdar 4 25, 
Mısır sarı 4 s 4 10 
Ku.şyeml S7 22 
Keçi kılı S3 
Guz yunü 

1 
95 

Fasulye çalı 9 2:> 
Fasulye ufak 8 2' 

Küçük san'atlar sergisi 
Küçük San'atler Sergisi, yann saat 14 de 

Ayakkabıcılar Esnafı Cemiyeti binasında a
çılacaktır. Sergide, bütün küçük sanayie aid 
mamullt teşhir edilecektir. 

BOYALARI 

A N T İ N 

KUMRAL • SiY AH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyycn 

çıkmaz; tabii renk veren ta-

hi Ba çemberden llartaı nınmıı yeğine ııh - saç 

boy alandır. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

SATIŞ ILANI 
lstanbul DördUncU icra Memurluğundan : 

Mustafa ve Ayşe tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23715 ih8% 
borç alınan paraya mukabil birinci dereoede ipotek gösterilmiş olup ~ 
denmemesinden dolayı satılmasma karar verilen -.e tamamına ehli VukıJf 
fından 2450 lira kıymet takdir edilmiş ol an Beşiktaşda Sinanpaşayi cedidı it 
diğeri Kılıçalipaşa mahallesinde Çınar ı okağında eski ve yeni 2 nuınartbı ~ 
feyni Hacı Mahmud zevcesi Fatma Zehr anın bahçesi, bir tarafı hastablD' ~ 
mesinden Hüseyin ağanın bahçe ve men zili ve tarafı rabii ta.rikiam ile 
bir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: . 'JI 

Bina ahşap olub haricen birinci kattan itibaren kısmen şahni§i haVJ~· ıl 
kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Bi :ıa tamir n yan duvarları k8girt ~ 
edilmiştir. Arkada bir bahçesi olup için de havuzu meyvalı ve meyvaBll ~ 
çakıl döşenmi§ yollar mevcuttur. Sokağı 2 ve 2/1 numaralı iki kapısı 9" 
tesisatı ,·ardır. 

Zemin kat: Zemini renkli çini döşeli bil" antre üzerinden 2/1 n~ 
ma aid ve zemini malta taşı, ikinci antre ye açılan bir kapı, yüklü do~ 
oda, zemini çini, tulumbalı kuyuyu havi alaturka ocaklı mutfak, ayrıca -_,-" 
ve kömürlük ve bodurum ile birinci kata çıkan merdivenler, ve zeminl P" 
mermer kurnalı, sobalı bir hamam. 

Birinci Tcat: 2/1 numaralı kapıdan, antreden, mutfaktan olmak üzere~ 
divenle çıkılan bu katta tahta bölme ile ikiye aynlmış bir sofa, bahçe 
bir oda ve bir sofa, sokak tarafında iki oda ve bir hela mevcuttur. 

ikinci kat: Bir sofa, dört oda, bir hela dır. 
Mesahası: Hepsi 249 metı·e muratbaı olup bundan 85 metre murabbıl 

:mütebakisi bahçedir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya zıh gayrimenkulün tamamı a~ 1 
maya konmuş olup 2/12/937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 deJ1 fr 
kadar Yenipostahane binasındaki daırernizde açık arttırma ile satıla~ 
turna bei:ieli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğı.ı takdirde gayriın~ 
çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın g11 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 17 /1~/ . 
rihine ra.stlıyan Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ~cı ..ti 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en çok artıV'" 
üzerine ihale edilecektir. ~ 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya gi rrnezden evvel muhammen 10 ~ 
% 7,5 nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teınin8t 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. ·til 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve dellaliye ~~ 

ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli Jllll 

aittir. _ ~ 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 Uncu fıkt'~ 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer a1akadaranın ~edil~ 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan ıd . diri 
bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile ~e~ 
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satı§. . rPi' 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malfunat almak ıstiY rııl' 
3/11/937 tarihinden itiba.ren herkesin görebilmesi :için açık buJundtJı;ıı ol' 
elan arttırma şartnamesile 935-1815 numaralı dosyasına müracaatlan i 
nur. (7372) ~ 

1 latanbul Belediyesi 113.nları -
. wrıti~ .. d 

Eminönü K. ve B. Ş. Müdürlüğünden: Umumun menfaati namına ıs 10 J" 

karrür eden Mahmutpaşada Şeref Ef. sokağındaki 5 Kadastro Par.sel v~295 il 
No. lu Fatma İnayet ve hissedarlarına aid evin tanzim kılınan harı~ası. ~oJ 
r;hli istimlak kararnamesine tevfikan Alemdar nahiyesi müdüriyetı bın}li.SS~ 
mahalline sekiz gün müddetle asıldığı mezkur evin halen bulunamıyan 
larına teblığ makamında olmak üzere ilan olunur. cB.~ t738h 

Nafıa Vekaletinden : ~1' 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıshh ameliyatı sahastl\ •. ti 

lacak regülatör keşif bedeli 380933 lira 6 kuruştur. d 1f'j 
2 - Eksiltme: 3/11/93~ ~~ri.?i~e rastlıy.an Çarşam_ba günü saat 15 ~ 1' 

Vekfileti S~lar Umum Mudurluğü Su Eksıltme Komısyonu odasında ~ 
itsuliyle ve götürü olarak yapılacakt1r. . eri 1, 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnames;, mukavele projesi, Bayındırlık 1116t 'g/ 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 19 lira 5 kuruş bedel mukabilİtl ., 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. -~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ictek lilerin 18987 lira 32 kuruş!~,, 
kat teminat vermesi ve 50000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip :rnuvdıi' J1 
bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti olduğun~ ~ ~ 
Vekfiletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. 1steklileriJl 11'
tublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar suıar ~ 
Müdürlüğime makbuz mukabilinde ver mel eri liwndır. Postada / 
ler kabul edilmez. c3770> c6922> 

Orman Umum Müdürlüğünde~.:~ 
Merkezi Karab~k veya Safranboluda olmak üzere tesis edilecek pe",y; )l.;I 

İşletmesi Revir Amirliği Mes'ul Muhasipliğine cl50> lira ücretle SaJl~ , 
sebesine ve usulü defteriyeye bihakkin vikıf Muhasip aranmaktadır. t 14 (/ 
i:ntihanı İstanbul'da Vilayet binasında 4 Teşrinisani 1937 tarihinde ı::;,.,.,ı 
yapılacağından taliplerin mezk.Ur güne kadar evraklarile birlikte 
man Başmühendis Muavinliğine müracaatları. c7332> 

DIŞ TABİBl 

RATiP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: MesP.rret oteli 
karşısında (88) No. 1ı muayeneha
nesinde hergün saat on dOrtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. ___ , ______________________ .,. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubelll 

Merkezi; Bedin 

Türlıiyedeki fllHlerlı 

Galata - İstanbul - İz:mlr 
Deposu: lst. Tütiln Gümıiiğü 

* Ha tiirlü banka iti * 
--------------·----------... 

,, 
sELANIK sAN~ 

Tesis ta:I : ı881 (JIJ!'I 

İdare Merkezi : tST.ANB{]lJ ( 
- ·ı 

Türlıiyedeki Şııbel~ ~ 
"itJıl 

tSTANBUL (Galata ve J3Üreı'° 
MERSİN, ADANA • 

- el6"' Yunanütandalıi şııb 
---S-EL_A_NİK ___ -J\'l'İ~" 

• uaıtl~ 
Her nevi banka m ~ 

Kiralık kasalar sc 



ELBiSELERiMi 

4 
LiRADAN 

BAŞLIYAN 

KUMAŞLARINDAN 

YAPTIRIYORUM 
• 

YERLi MALLAR 
PAZARI ARI 

SATIŞ ILANI 
· lstubul Dörduncu icra lımurtujlllldıı : 
Zekeriya tarafından Vakıf }Walar tdarestı+n _ 13113 ~ ~ 
·~ llU'aya mukabil birind ~. ipOtek = ~ tarafmda• 
1neainden dolayı satıımasma karar veril en ve . 
1280 lira kı . edilmi' olan Unkapamnda Yavuzsımn mahalle -
tinde Le . ymet takdir ., g solu 11, arkası 2 panel mımaralı ma -
.._,. _ 'blebıef Bayram sokafmda sa,... ' ili 558 ada 10 panel esti 31 mil -
.. -uerle &ı6 leblebici Bayram sakalı ile çevr _ _ 
kerrer, Yeni 38 ka alı (ehlivukuf raporuna gore mükerrer ZI) bir :ıwı. 
eı pı numar 

n evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Biııanın bed d lan sıvasız tuğla ye aslı ahpptır. 
Zen.ia 1ccaı ten uvar ~ lan renJt;i çini döşeli bir tqlık, bir oda. aycbnht 

m : çincJe bir OC8E;• o 
ahalliı.de tulumbalı bir kuyu. 
Antre 1tct • de b. yük ve 'bir heli. 
8 . . . t: Bir sofa üzenn. u- mlı d labl olan bir oda, bir ,ttk. bir ~ 
l1bıd kat: Bir 10fa, şahiıış ve ca 0 

tt"lleke döl"Ji tahtabof. . 
1~ L~ • tahtabOfW! ibarettır. 
M """. Bir sofa, iki oda, bir zim edilen haritasına nazaran 3%,SO 

eacıhan: Tapu fen heyeti tarafından tan 
lbetre lllurabbaıdır: 

· · enkulün tamamı açık artbr· 
Yukarıda budud, evsaf ve mesahall ya:ılı ga:==mbe günü saat 14 dm 16 ya 

!naya &onlllUf olup 2/12/'J:fl tarihine ~by~e açık arttırma ile atılacaktır. 
kadar YenipoMahane binumdaki dall'em ldu takdirde •Jrimenkul 
Arttırma bedeli muNımmen kıplM!ÜD " ~ ini b~ tu son arttıranın tuhhil
~ çok arttıranın üzerine ihale eciiJecek. ~si tak!tıe :mdit ecii)eret lT/12/931 
du. ~ kalmak üzere arttırma OD bet gun ı:: ~dar gene ~ ildDd 
tarilııne rutlıyan Cuma pnü 1Ut 14 den ya yri _,,1aıı en p ar.ııra
açı& artbrması yapılacak ve bu ikinci arttırma P 
IUn üzerine ihale edilecektir. el snuhaJDIDell b,metill 

& •nnew~en lif pqındir. Taliplerin arttırmaya miJJl bir blnkanm temiUt mek-
"1 7,5 u n.isbetinden pey akçesi venm!eri veya 

tubunu ibraz etmeleri Jimiuhr. . .11 " delWiye resbnlerl 
Biribnit vergiJ«le beJecliy.ye an tsvirıye. taılZi J: tam bedeli mtifteri,. 

'le Vakıf icareıri satış bedelinden temil eclilir. 20 _.. 

aittir. -.-.Uesfnin 4 inci fıtrumca, • ifJAs kanununun 128 neı 11111UU 2004 numaralı ıcra ve klılar ile dffer aJnactaranın ve frtifat 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca sile faiz ve masrafa dair olan fddfalmmı, 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve20h~ 1..r .. cfe eftakı mbbitelerile bildirme-
bu . 'hi den itibaren gun ~· bed linin ilanm nevı tan n ıicilile •bit olmadıkça satıı e 
leri icap eder. Aksi halde haktan tap:.ha fazla mah1mat almat fstiyerılerin 
l>aylaşmasından hariç kalacakları v~ - bilmesi için açık bulundurulacak 
3/11/93'1 tarihinden itibaren herkesın gore lı da1ymana mQracaatlan fl1n olu
olan arttırma prtnamesile 934-5958 numara 
ııur. ('13'1l) 

• 

RADYO 
Cumhuriyet bayramı günlerindeki 

radyo nepiyat prornmı 

(Ankara ve İstanbul radyoları birlikte 
çalışacaklardır.) 

BUG'ONKt} PROGRAM 

il Blrtnel ...... US1 C... (Giadils) 

12 - 12.05: İsUtJll marp. 12.05 - 12.20: l>1f 
~ hakkında blr m1ın (Dit Batan
lıtı tarafından). 12.20 -12.25: Onuncu J1l 
M&J'll. 12.25 - JUO: CumhutJet oı.aJı,.I 
hakkında blr aöylev. (Mallye Bakanlıtı ta
rafından). 12.40 - 12.55: Cmnburl,.et Merkez 
Banlraaı hakkında lıU aöyleY (C\llllh•rl,Jet 
Merkez Bankıu Genel Direktöriilli &&ra
fından). 12~ - 13.ı&: Kiislk. ıs.a - ıuo: 
Gümri.k ve İnhiarlar Bakanblı baktıDda 
blr 8Ö7ln. (Gimrik ft İnbilarlar Bekanh
tı tarafından). 13.30 dan itibaren bltiııce,. 
kadar: a) Kamuta1dan DefriJat. b) Oecld 
ream1 alanına DetriJal 

BU GECEKt PROGRAM 
ZI Blrlllei_.. U31 Cama (Gece): · 
19. - 19.05: İat1tıll IIUUlL 19.05 - 19.25: Ba

Jındulıt Baltanlıtı işlen hakkında bir tlly
leY. (Bayındırlık Batanııtı tarafından). 
1U5 - 20.10: Müzik. 20.10 - 20.30: İf Ban· 
kam hakkında blr soylev CİI Bantuı Genel 
Dlnktörluğü tarafından). 2ıUO: BaJl'&Dl top 
lanrun lllnı nefri)'atı. 2U5 - 20~: ıı:tono
ml ifleri hakkında bir aöJleY. <IL'konoml Ba
kanlıtı taratından). 20.55 • 2uo: lılüslk. 
2UO - 21.56: mi Bant :lfler1 hattında bir 
IÖJleY. (:Stl Bant Genel Dlrektörlüli tara
fından). 21.55 - 23: Müzik n ajana babede
rl. 

OSMANU BANKASI 
TORK ANON!M şlRKETl 

Tals TABiet: 1863 

~: 1 ........ lnslııa Urul 

Türkiyentn başlıca şehirlerfle 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran. nıistin ve Ywwıistan'da 
Şubeleri, Yupla~ P~ 
Suriye ve YwwıJ.st.mda Filyalled 
ftl'Cbr. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar. 

SATIŞ NI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

İhsan tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23592 ıkraz numarasile borç alman 
paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilnuş olup borcun ödenmemesua. 
den dolayı satılmasına tarar verilen ve tamamına yt;minli üç ehlivukuf tarafındaıı 
1140 lira kaymet takdir edilmif olan Tophanede Perizad Hatun mahallesinde NI. 
kaptan IOhpda (Dolmabahçe caddesln~.e birinci sedde) eski ve yeni 9 kapı m1ır 
maralı Wr tarafı Osman bey, Veliye hanını menzili bir tarafı Hamdi efendi va 
buaıı Hacı Osman ala kerimelerinin menzil ft bahçesi, bir tarafı eRabli " 
mire mtkqlanndan Utif ala menzili, tarafı rabll yo1 ile mahdud bir bap ahpp 
evin evsaf Ye mesahası aşağıda yazılıdır: 

ZnUa icat: Kapıdan girince zem.inı tq döşeli antıf', birinci kata çıkılan me»o 
divm Ye yan tarafta koridor llzerınde cameklnla bölünmilf oda, merdiven -.,; 
bnda iberleri mermer döşeli ilç gömülü ltilp ve bir kapıdan geçilen zemini tq 
döpli adi ocaklı mutfak ve metr1lk byu buradan asma kata çıkılan diler bir 

merdiven ft arkada aydınlık mahalli iki tarafında birer kömürlük. 
A""4 kat: Bir sofa üzerine iki oda ft bir hela. 
Biriad kat: Bir sofa üzerine büyük ft küçük iki oda ve bir hela, sofada sabit 

yük ve dolap vardır. 
ikinci Jca& : Bir aofa üzerine bir oda, bir küçük mulfak ve heladan ibaretür. 
Mesahaaı: Umum aahası 47,00 met:-l' murabbaı olup bundan 2,30 metre rmı • 

rabbaı aydınlık, geri kalanı binadır. 
Umumi evıafı: Bına ahşap olup dahili ahşap aksamı yağlı boyalıdır. İçinde 

f'lekttjk, terkos, havagazı tesisatı mevcuttur. Zemin kat pencereleri demir par.. 
maklıklı olup ön cephede birinci kattan itibaren ortada bir phnıı vardır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası ya zıh gayrimenkulün tamamı açık arttır

:naya konmuş olup 2/12/937 tarihine rast lıyan Perşembe gQnQ saat J4 den 18 ya 
kadar Yenipostahane ~ınasmdaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdırde en 80ll arttıranm taahhü· 
dti baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 17/12/fl'I 
tarihine TUtlıyan Cuma günü saat l4 den 16 ya kadar yine dairemizde ikind 
açlk arttırması yapılacak ve bu ikınci arttırmada da arttırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre 
bet müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 
Satış pqindir. Taliplerin arttımaya girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat met· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birilanif vergı1erle belediyeye ait ten viriye, tanzifiye ve delliliye resimleri 
ve vakıf karesi satıı bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli mii§teriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı m~ddesinin <i üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile d!ğer alikadaranın ve irtifak 
batkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını. 
bu ilanın De§I'i tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerlle bildirme
leri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinbl 
paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malUınat almak istiyenlerin 
3.'11/937 tarihinden itibaren herkesin ~öre bilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesi.le 937-320 numaralı dosyasına müracaatları flh olu .. 
nur (7370) 

Can Ralıallah Kllrdl 
ffaJepte batan Tarkçe 
Te yabancı gazete Te 

mecmualar bayü 

.... ........ 
Ses - Işık Kitap Evi 

ilk, Orta Lise mektep Kitaplannm 

Satış Merkuidir. 

1 
1 



Fotoğraf tahlilleri EKONOMi 
f aydah zek~lar, mU~kUllere l Ouygularma h~kim olması lazım Ko" mu" r ,. stı' h sa la" tı 

karşı hır kuvvettırJ gelen hır genç kız 
Bursa okuyııcu- Ankara okuyu - • • 

!~::::d~~ .. ~~: ~~=~mızdaıı Na· g 1tt1 k ç e art 1 yor 
nin tahlilini istiye- ince ve zariftir. 
erk soruyor: Hayale fazla ye1 

- Muvaffak O· vermiştir, dah'a 
lacak mıyım? maddi olması ll • 

Verilen işleri , zımdır. Çabuk mü-
başarmakta azim · 
gösterenler mu • ;M 
vaffakiyPt· :it 
lerinden emin olabi irler. Faydalı ı:ekl -
lar. sahiplerini mü~ ,uııere karp koyan 
bir kuvvettir. Yalnıı bu kuvveti parta • 
Jıyarak zayıf düşütmemek, hamlelere 
dikkat etmek lazımdır. Uysal gibi dav

i 
ranmak ekseriya zarar vermez. 

Hayatm neş'esinden istifade 
etmek herkesin hakkıdır 

~raçtan thaan 
lmzaıUe ıorulu • 
11or; 

- Hayatımı na
nı geçireceğim? 

Hayatın neı'• • 
inden ve zevkle

... .nden istifade et
mek herkesin hak
kıdır. Yalnız, bu
nun kazançla uy -

gun olmasına dikkat etmek IAzımdır. Ka· 
dm ve sevgi maceraları, hududunu ta • 
şırırsa üzüntüler birbirini takip eder. 

NtıNV 

Dilekler ve ümitler 
Ankara okuyu -

cularımızdan Sa
l im Kösetek tc ay
ni suali soruyor: 

- Hayatta mu
vaffak olacak mı-

teessir olur, alınır, 
gab için için, gah 

açığa vurarak ağ· 

Iar. Dertlerine iştirak edenlere karıı ça -
buk bağlanır. Duygularına daha ziyade 
hakim olması temenni olunur. 

"""""" Muhitle alAkadar olmak lazımdır 
Araçtan Cemal 

imzasile sorulu -
yor: 

- Hayatta mu-
vaffak olacak mı
yım? 

Mahdut muvaf
fakiyetler, inziva
yi tercih etmekle 

~, ve sırf kendisi için 
çalışmış olmakla 

elde edebilirse de; dileği genişletmek için 
etrafa taşmak ve muhitle alakadar olup 
kendisini s~vdirmek ve her iki halde de 
dürüstlüğü muhafaza .ttmek lazımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

l.im • 
Adreı • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlll11çin bu kuponlardan 
il adedinin cönderllmest prttır. 

• 

·- .... ·-------·----·-·,-·e;···--
T eşekkür 

Diiçar olduğum hastalığı kemali haza
katle tedavi eden Kemaliye bükü.met he
kimi Bay Bahtiyar Demirağa samımi 
şükranlarımı arzeylerim. 

Kemaliyede attar 

Baş, diş, nezle, grip, romauzma ve blttlD ağrııa
ı ı_nızı derhal keser. lcatında günde uç kaşe alınabilir. 

1sim ve markaya ciıkkat! Taklitlerinden sakınınız. 

• Soa Posta .. nıD 
edebi romaıu 

. . 
I'. ...~ • • .. 

- Yaıao ;;ı l Halid F ıbtt Oza!ISOJ 

Adnan, mübaşirin koridordan duyu- ve mektubun içinde bir gün evvel çı
lan sesile birbiri arkasına hakimlerin kan bir mecmuanın kesik sayfasını 
karşısına çıkan şahısları yalnız hayal- buldu. Kadın o geceki hadiseden tees
meyal görerek, ne konuşulduğunu an- sürünü bildiriyor, piliçlerle dolaştığı 
lamadan, uzun uzun hep bunlan, hep için ona alayla karışık sitemlerde bulu
kendi sefaletini düşündü ve nihayet nuyor ve mektubun haşiyesinde, yolla
müvekkilesinin ismi ile maznunun ismi j dığı mecmua kesiğini dikkatle okuma
çağırıldığını duyunca ileriye doğru sını ilave ediyordu. 
yürüdü. Adnan, yukarı~Jnda, köşede Z.::ki 

Reis, salonun boşaltılmasını, muha- Tunçbaşın imzasını taşıyan bu üç sü
kemenin hafi cereyan edeceğini bildir- tun üstüne dizilmiş hikayeyi sinirıeri 
di. sarsılarak okudu. Bu, ne insafsızlık, 

Kızın anası ve dayısı da dahil olduğu dostluğa karşı, ne saygısızlıktı! Zeki 
halde dinleyiciler dışarıya çıktılar. Sa- Tunçbaş, bu hikayesinde, isimleri, şa
lonun kapısı kapandı. hıslan ve mevkii değiştirerek, gazino 

O vakit Adnan, Saadetin yanındaki vak'asını naklediyor, bilhassa tokacı a
iskemleye çöktü ve sanki Saadetle de- tan kahramanı adi bir külhanbeyi gibi 
ğil, Mahmure ile yanyana gelmiş gibi gösteriyordu. 
garib bir korku ile yandan ona baktı. Ya hele Neriman bu mülevves yazıyı 
Genç kızın vücudü de artık başını çe- kendisine yollamakla sanki ne zevk 
kemiyor gibi iki büklüm olmuştu. Öte- duymuştu? Acaba intikam mı aldım sa
de. maznun delikşnlı, yana eğilmiş, nıyordu? 
kendi avukatının kulağına bir şey söy- Adnan, mecmua sayfasını bul'uştu· 

lüyor ve heyecanını gizlemek için giz- rarak masasının üstüne fırlattı ve •ıef-
li gizli çırpındığı seziliyordu. retle: 

Bir lahza sonra muhakeme başla- - Budala kadın! 
mıştı. Diye söylendi. * Sonra zili çaldı. Bekledi. 

Adnan akşam üstü yazıhanesine uğ- Bir dakika, dışarda, koridorun taş-
radığı vakit, Nerimanın bir mektuounu lannda Hasanın kaba kunduralarının 

Geçen yıl muhtelif mt'mle
ketlere 400 bin ton kömür 
satıldı, bu yıl daha fazla 

satılacağı umuluyor 
Kış yaklaşmakta olduğu için İstanbul hal

:Onı, dnha şimdiden, bir yakacak endişesi al
mıştır. Halbuki, böyle bir endişe, İstanbul 
halkı içln varid değlldlr. Çünkü, İstanbulda 
kMi derecede odun ve tömür stoku mevcud
dur. 

İstanbulda muhteur depolarda. mevcud 
sömlkok stoku 20.000 tondur. Bu mıkdaniı 
k~t kat fevkinde de tok vesair maden kö
mürleri mevcuddur. Böyle olduğuna göre, ne 
bir kömür buhranı, ne de fiat yükselmesi 
\"arid görülmemektedir. 

Depo sahibleri, küçük esnafa, sömlkokun 
tonunu 11 tona kadar 22, 11 tondan 50 tona 
kadar da 21.5 liraya satmaktadırlar. Küçük 
esnaf da kilosunu 2.5 veya 3 kuruşa satmak
tadır. Şu hale göre flatıar normal sayılabi
lecek bir haddedir ve bu tıatıarın ileride de 
daha yükselmesi ihtimali yoktur . 
• Son 6 ay zarfında kömür 1stlhsalft.tunız 
yiizde yirmi nlsbetlnde artmış bulunmakta
dır. Bu verim ziyadeltğlnin başlıca l\mlll o
caklarda yapılan bazı ıslahattır . 

Türkiye kömür lstihsalatı Türkiye istihlft.k 
ve ihtiyacını karşıladıktan başka ihraç da 
edilebilecek kadar fazladır. Nitekim geçen 
yıl, Fransa, İtalya ve Suriye ile Romanya ve 
Yuııanlstnn gibi komşu memleketlere 400.000 
tondan ziyade ihracat yapılmıştır. Bunlar a
rasında, kömürlerlmlze en fazla rağbet gös
teren İtalyadır. 

Bu yıl, daha fazla ihracat yapılaca~ı tah
min olunmaktadır. Henüz satış mevsimi ta
mamen gelmediği için §imdilik bilyük mik
yasta ihracat yapılmamaktadır. 

Ammandan sınai 
Mamulatımız isteniyor 
Ammandan bazı ldhallt müesseseleri ala

kadar makamlara bazı mü.racaatler yapımş

lardır. Bu müracaatıerde, Ammanda Türk sa 
nayı mamulA.tına tesadüf edllmediğinden bah 
sedlldlkten sonra, Türk sanayi mamule.tının 
Ammana da gönderllmesl, orada sanayi mal
larımıza iyi bir pazar bulunmuş olacağı bll
dirllmektedir. Bu müracaat alflkadar ma
kamlarca tetkik edilmektedir. 

Boraad~ vaziyet 
Dün, Londra borsasında, Fransız frangı, 

bir İngiliz lirası karşılığı 148.87 olarak mu
amele görmüştür. Evvelld gün 148.90 olarak 
muamele görmüştü. Şu halde, 149 trankta 3 
santim kadar yükselmlş demektir. 

İstanbul borsasında da Türk borcu tahvil
leri 14.25 llra üzerinden muamele görmüş
tür. 

Almanlar hububat alacaklar 
Almanyadan Ticaret Odasına bir müraca

at yapılmış. hububat ve hayvan yemlle di
ğer mahsulatı arziye taleb edilmiştir. Oda bu 
müracaatı tetkik etmektedir. 

Antalyalılar odun satmak istiyorlar 
Antalyadan, şimdiye kadar, diğer vllayet-

ökçeleri takırdadı ve kapı açıldı. 
Adnan, adeta tekdir eder gibi: 
- Bekle biraz, dedi. 
Hasan, odanın ortasında, kollarını 

kavuşturarak bir heykel gibi dimdik 
duruyordu. Efendisi bugün ne kadar 
da sinirli görünüyordu. Anlaşılan gö -
nül işleri hiç de mahkeme işleri kadar 
yolunda değildi. Katib Niyazinin hakkı 
vardı. Tevekkeli bu sabah ona, !çeriki 
odada, gözlerini kırpıştıra kırpıştıra, e
fendilerinin bu son macerasından alay
la bahsetmemişti! 

Adnan başını kaldırdı ve çantasından 
çıkardığı bir dosyayı uzatarak: 

- Bunu Niyaziye ver, dedi. Bugün
kü iğfal davasının dosyası. İptal etsin. 

Hasan, çekine çekine: 
- Demek dava bitti, öyle mi, beye-

.fendi? 
Diye sordu. 
Adnan, Hasanın yüzüne bakmadan: 
- Evet, şahidlere lüzum kalmadı. 

Delikanlı her şeyi itiraf etti. Kızla ev
!enecekler! 

Dedi ve Hasan dosyayı alıp dışarıya 
çıkarken, arkasından: 

- Ha .. bak! .. 
Diye seslendi. 
Hasan tekrar dönüp baktı. 
- Ben burada iken Mahmure gelip 

beni ararsa yok dersiniz. 
- Peki, efendim .. 
Kapı kapandı ve kalın kunduralar 

koridorda evvelkinden daha fazla bir 
gürültü ile takırdadı. Hasan, efendile
rinin son emrini Niyaziye yetiştirmeğe 
canatıyordu. 

Adnana gelince, çantayı kapamış, e-

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını,numaralı fıkranın V. S.) dıye bildi 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazetedell 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil , biraz

1
sip listeye bağlıyarak bize gönd 

da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız bedl 
müsabakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bit 

Müsabakamn esası sim ~~rmuş. hem de ?i~ musa 
verdiğı heyecanın zevkını tatmıı 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 
rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık
raların resimlerine de gene (1) den Bu mü~bakada kazananlar 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükAfatı 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi fUdur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 • 

rruş, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık. 1 • 2:S • 
:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 ' 5 er lira 
soracağız: 63 • 2 ,er buçd 

- Hangi resim, hangi fıkranmdır? Mükafat kazanan okuyuculan 
Siz de bize mesel! (40 numaralı re tayin edecektir. Müsabakamız& fi 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Yirmi sekizinci retft' 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 28 

Fıkra: 28 
Ters bir iş 

Bekri Mu•talaya bir rakı luulehile bir m bardağı ıö.t•dilıw1 
- Bunları naııl balayoraın? 
Dediler. Bekri cevab oerdi: 1'-
- Çok müna•ebetm, birini lriiçük yapmaları lazım ıelirlıd 

yük yapmıılar, ötelıini büyüle yapmaları lazım gelirken lıiipii 1"16 
mqlar. 

.. .......... --.. ··················---· ---············--.................. ---
lere odun, travers vesaire ıevtedllirdl. Son imk~arının araştırılmasını ısteıııifd'• 
zamanlarda başka vllAyetıere odun sevklya- muracat tetkik eclllmcktedir. L!.d 

tının menedllmesl üzerine, Antaıyada fazla Biga hayvan pazarı ye Kara.,..-
m1kdarda mevcud olan odunlar yığılıp kal- iskelesi açıldı 
mı.ştır. 

Antalya Ticaret Odası allkadar makamla- Biga (HususI> - Hayvan ııastalJll f"' 
ra müracaat ederek bu vaztyetı blldirmlt, den beş ay cince kapanan Biga ııa,..., 
birçok yerlerde de odun bQhranından etk&- zarı ile Karablga iskelesi, hastallk 
yet edlldlğinden bahsederek, odun bulurunı- znll olduğundan açılmış, haJVan ~-# 
yan yerlere Antalyadan odun sevkedllme81 ne ve harice hayvan sevkine ~---

tajerin üstüne koymuştu ve artık göz- arzusile cBüyükbaba• diye ? 
lerini pencerenin kalın yeşil perdeleri- rahmetlinin o öpüşünde ve cSell ~ 
ne dikerek derin derin düşünüyordu. kızım sayılırsın» deyişinde MaJılllbit ~ 

Yarabbi! bu kararında uzun müddet emniyet ve sükun veren t>aşka ~ 
durabilecek miydi? Ya iradesi kınlır, vardı. Oğlu Adnanda ise bu~ 'tPJ 
gene hissine mağlub olursa?.. O za- ve sükunu bulamamıştı. Kız k csııııa Ol" 
man ne olacaktı?... büyümüştü, yoksa Adnan arn tıttll' * şayışında sahiden bir başkalık. 

Şimdi: uzakta, Beylerbeyindeki yalı- iblik mi buluyordu? ~ 

nın yıllardır hiçbir kalabalık, hiçbir Mahmure bazı şeylere kati' ~ 
ziyaretle şenlen~iyen ve ancak. hafta- tün cahil de değildi. Kışın, kat' T~ 
da, b~zan ayd.a bır d~f.a yalnız hır ~en- ken, mahalle kızları evlerde to~ 
ceresı, Q da hır saat ıçın açılarak gune- ları ve Arttırma Kurumunun ad" 
şe ve B~~azın serin rüzgarına ka~uşan rındaki resimler gibi başbaşa ~ ~ 
loş ve kuf kokulu salonunda da bır kız .. .. f d k · edUdeıi~ 
d .. .. .. d 0 d Ad h 1 d ru uzum, ın ı , cevız y 
uşunuyor u. a nanın al e e- 1 d b" t ft d sevıne. · ~ 

d. w. d . . d 'd· t 1 er e ır ara an a , .. r ~ me ıgı avanın ıçın e ı ı ve amrum e 1 f 1 d ı~1,1rdıı- 11.Mil' 
h . t d k .b. ld w ve ev enme as ın an wı. _ .. ,,....-_ 
ısse mese e az ço sezer gı ı o ugu • d' M h b'lh sık•~ .,,,., 

b" t hl'k d k k d O t hl'k ıo.r ı. a murl? ı assa, befl'1 ..... .., 
dı~ ed .. ı e ;nd or uyor ~· e w ı de, bula sinemaya inen ve Beyler .. ~ 
w a a u~e 

1 
a a: «amca• ~~~:ıŞ~ ı: Iı bayanlarınca pekiyi gözle go ek" ,,. 

gAıd, ona oy ehçagı~mdasını . t ı tt~=~ Şevkiye ısmindeki kızdan erk.: .. t'f: 
nanı yazı anesın e zıyare e ıgı .. . . haf~ ;J 

gün karşısına dikilmic:ti. Hem nasıl dm munarebetlerıne daır ~"" ı .. w • ı · B b"lgı· onu, -~ gözlerinin içini yakan hırslı bir bakış er ogrenmış ı. u .1 Ii ~J 
ve başının üstünde saçlarını koklıya amcanın yazıhanedekı ateş ,W::. I' 
koklıya dolaşan ateşli dudakların te- na ve hele kendisini sıms1~0 fıpl',, 
masile bunu hissetmişti! Bu dudaklar t~.t~? alnını ve sa?ları.nı:: faz1' bit 
bir baba gibi öpmüyordu. Mahmure puşune kar~ı. sevkıtabıid 
bunu pek iyi anlamıştı ve biraz da ken- yakkuzla sılahlandırıyordu. . ~ 
disini göğsünde sıkan yaşlı, fakat ga- Fakat şunu da istiyordu ~ıı'J 
rib cazibeli adamın kollarında tatlı bir amca gene ona bol parala.r t~~ , 
ürperme ve o ana kadar tanımadığı a- o, bu paralarla, iskeledek~ yeoi . ..,,,,.,, 
caib bir haz duymuştu. Genç kız şimdi, camekanında her hafta btr ..,.,..,...ao 
en ziyade, içini gevşeten bu hazdan ve hasmı asılı gördüğü renltli. gı1'i ~ 
bu hazzı tekrar aramaktan korkuyQr- kapaklarındaki kız resi.rllle~ *_:MI 
du. Hayır, ne olursa olsun, Adnan am- lensin! Bu süslenmek ar\ 8 ~ 
caya bir daha gitmiyecekti. Hatta ona geçen yıl yanlarındaki ya~, 
cNe zaman yalıya geleceksiniz?» diye gelen şık bayanlardan ~,.
sorduğuna bile nadim oluyordu. Vakıa 



29 Birincitepba 
SON POSTA Sayfa ı; 

cSon Postaa uın zabıta romanı : 35 

VALİDE SULTANzJ~ 
DANLIGfE[ ~i~~f 

Posla,, nın Hikayeleri 

HER ŞEYE RAGMEN 
- Keşki ehemmiyet vermeseydiniz? 

Ama nereden bilecektiniz .. haklıaınız. 
- Demek mektubu siz yollamadınız 

ha? 

Yazan: Robert Dietıdom1' Çeviren: Nurullah Atn!: 

- Hayır, sizi aldatmışlar. 
- Peki ama kim yapar bu işi, niçin? 
- Mavi gözlüklü adamın yeni bir o-

-01nu olacak. .. Her ne ise, bereket yer-
sı.n yeni bir hadise ile karşılaşmadık. 
8.1z dün geceyi sütninenizin evinde ge
çırd iniz değil mi? 

- Evet. Faknt nereden bildiniz? 
- Ben de şimdi onun evinden geli-

Yorum . 

. - Nasıl, sütninemin evine mi gitti
nız? Bi7.i aramak için mi? 

- Hayır, sütnine ile görüşmek için. 
Rıdvan Sadullah daha fazla izahat 

~enrıek istemedi. Gayet sakin ve la
ayd bir eda ile genç mühendise döne

rek sordu: 

- Ya siz İhsan bey, dün gece siz ne
redeydiniz? 

- Nazanı sütninesinin evine bırak-
tıkta ~ a· n sonra Beyog!unda yemek ye ım. 

- Hangi lokantada? 
- Tokatliyanda. 
- Sonra? 

. -. Sonra, biraz şurada, burada ge
tuıdım. Saat yarımda bir bara giderek 
~r~da sabaha kadar oturdum. Nazana 
.~ 1ma kalabalık yerlerde bulunmamızı 

80Ylemişsiniz. 

1 - Evet ... Şu halde hayli uykusuz o-
acaksınız. 

F' - Bir dakika gözümü kırpmadım. 

l akat zaran yok. Ben uykusuzluğa a
ışkınımdır. 

- İsterseniz odanıza çekilip biraz 
Y~tınız. Dediğim gibi burası sizin evi-
llız Da · · k d · 1 . · va netıcelenınceye a ar .$.z e-

Genç kadın hayretle: - Nasıl, si.it ninemın evıne mi gtttiniz? dedi 

. ? Derin bir karanlık içinde, her da-ı da her an ölüm tehlikesine maruzuz. 
~~a inecek darbeyi bekliyor~z. Bizi ~~ ~.orku bizi b~şka bir korkuya dü

k mızdan vurmak isteyen kım? Ne şurdu. Çocuklugunıuzdanberi kurdu
~rt. a , Arkamızda dedim, fakat acaba ğumuz bir hayalin, hayır beslediğimiz 
ıs ıyor . .. ·· ·· d b' ı· t h kkuk k k ızda mı? Yoksa onumuz e veya rr eme ın a a etmemesi orıcu-
ar anımızda mı? Darbe nereden gelecek? su ... B ilmem sözlerimi size anlatabili
yanı Y k d d"' ? B.. le bir düşman var mı? o a uş- yor muywn. 
0~ suitaliimiz mi, deli mi olduk? Rıdvan Sadullah, dudaklarında her 

~a dan bir çember içindeyiz. Hep de- zamanki yarı müstehzi tebessümü ile: 
. an ·alan iftira! Hep korkunç, mel'un - Anlıyorum, devam ediniz! dedi. 

sıse, ) ' .. · . . 
bir zekanın entrikaları ... ?yle za~cın- - !şte bu korku ~le hır .an. evvel ev-
lar oluyor ki kendi ken~.ım~en ş~p~e l~~m~y.e karar verdik. Bu :zdıvacın .. bu
ediyorum. cSenin için Husnu. bey.ı ol- gun ı~ın pe~ s~rası~, h~tta -~~ ~~na
d" rdü Kevser hanımı katlettı:. dıyur- sebetsız telakkı edılebilecegını bıliyo
'a~ a~aba doğru mu? Bilmeden bu iş- ruz. Fakat yarın birimizden birimizin 
ierf yapmış olmıyasın gibi diyorum. Bu ölü~iJe hiçbir zaman tah~ et~e
meçhuller çukurunda debelene debe- mesı çok muhtemel bulunduguna gore 
lene nihayet kesildik, nevmid olduk. bu telakkiJere aldırmamak lazımgeldi-
. N •· · d" .. ·· (Arkası var) içimizi korku kapladı. Ben de, azan gını uşunuyoruz. 

- Baba,· baba, bunu niçin yaptın? 
Şöyle ded1koduya gele'bilecek hac!ise halimizden haberdar etsen iyi edersırı; o 

hususunda hayli fakir olan bu küçük da senin vaziyetinin değişmiş olduğ1111u 
plAjda herkes, Suzanne Pharion'un Marc bilmeli, bakalım ne diyecek? 
Alternau'ya varacağından emindi. Su - Suzanne, babasının şüphesine adeta 
zanne, Marc'ı çıldırasıya seviyordu; Marc kızdı: 

da onu almakla k~rlı bir iş görmüş ola- - Baba, dedi, senin de kimseye Pmııi· 
caktı. yetin yoktur ... 

Marc, otuzuna yakla9mış uzun boylu _ Ben şimdi sana kimseye emniye1iın 
bir delikanlı idi. Bir otomobil fabrikasın- yok demedım ki! İstersen bu mesele hıı!<
da küçük bir vazifesi vardı. Babası, Di • kında Marc ile ben konuşayım. 
vanı Muhasebat'ta uzun seneler hizmet - Suzanne hemen: 
ten sonra tekaüd olmuştu; fakat zar.ıa

nımızda geçim zorlaştı: bir tekaüd baba 
ile fabrikanın küçük memurlarından sa
vılan bir oğulun ayda ellerine geçen para 
~e olabilir ki? Ele güne karşı vakarları -
m muhafaza etmek istediklerinden on pa
ra bile artırmaları kabil olmuyordu. 

- Hayır, dedi, ben konuşurum. 
Gidip Marc'ı aradı ve tenis oyununda 

buldu. Oyuıı bitinciye kadar bekledi. son-

ra yanına çağırıp: .. . 
_ Size anlatacağım gayet muhım Fr 

mesele var. dedi. Yalnız kalmamız lft · 
zım. 

- Nrrede konuşabiliriz? 

- Bizirr: köşkte. Babam şimdi Parıs'e 

r.ı buradan bırakmak niyetinde deği
lım. Benim misafirim olacaksınız. Böy
le konuşmuştuk, değil mi Nazan hanım? 

Genç kadın cevab vermedi. Biraz kı
~~ra~~k önüne baktı. Bir şey söylemek ı 
ıstedıgi, fakat tereddüd ettiği anla~ılı
Yordu. 

Yeni neşriyat 1 ' H A s AN 
Halk Bilgi!li Haberleri - Eminönü Hal -

Suzanne ise banker Pharion'un biricik 
kızı idi; Marc onun drahoması sayesinde 
otomobil fabrikasının sermayesine işti -
rak edip hiç olmazsa müdür muavini ola
bilecekti. 
Kız hayli hoşuna gidiyordu ama ona 

Aşıktı desek doğrusu mübalağalı olur. O
tuz yaşında bir delikanlı kalkıp da yirmi
sinde bir kıza abayı yakar mı? Onu ni -
kah edip alır, sevip sevemiyeceği sonra 
anlaşılır. Zaten Marc şu hassas denilen 
rielikanlılardan değildi; gerçi kıskanç!ı

ğa, tahakküme kalkardı ama, bir kaciınn 
kapılmak istemediğinden, daima kendi

gitti. Evde bizi kimse rahatsız etmez. 
- Çok mu mühim bir mesele? 
- Evet, çok mühim. 

Köşkün küçük salonuna girdiler. 1\1. c 
geniş bir koltuğa oturdu; Suzanne onun 
elini tuttu ve: 

İhOnun tereddüdünü gören mühendis 
san atıldı: 

]. - Nazan, miisaade edersen ben söv-
ıyeyim. v 

.. Genç kadının sükfıtta devam etmesi 
uzerine Rıdvan Sadullaha dönerek ila
ve etti: 

- Efendim, sizi muhitimizde mev
cua y • 
t. egane dost telakki ediyoruz. Bat-
k~ dosttan da daha büyük, daha ya
h' n ... Ne yazık ki size biraz geç açılmış, 
ımayenizi geç istemiş bulunuyoruz! 
Rıdvan Sadullah: 
- Et -

1:-. s ağfurullah size yardım etrnck-
ıgım iç· b , 1" 

z ın unu henden istemenize u-
m~~ ~~okt~, dedi. Görüşmemizin gecik-

b h . ahsıne gelince evet bunda ka-
a atlısi . ' ' d nız. Zabıtayı nahak yere yor-
unuz n h · · k b' d · a a Erenköy badisesının a a-
ın e, tahkik -.. -k 

ten k at <levanı ederken ı-.O eı -
açaca • - 'b' anlat k gınıza her şeyi oldugu gı ı 

ler· aca tınız. Ben daha o zaman siz
ın suçlu 1 

~ o mactığınızı anlamıştım. 
- 1' akat b' ·ı· d'' ? M ız bunu nasıl bilebı ır ıK · 

k. evcud deliller o kadar alevhimize idi 
ı s· . .J .. 

k " · ızı ancak zamanla tanımk. Hak-
ınıızdaki hükmu·· ·· .. .. - d"k Biraz evv 1 . • nuzu ogren ı . 

set e ~ımayenızi istediğimizden bah-

1 n11ştım. Bunu belki biraz tuhaf bu-
acaksını· B' • ·· .. z. ır erkegin, bir kadın o-

nunde a··· b' k b' • sev ıgı ır kadın önünde baş a 
l~r erkekten himaye istemesi. hayli gü
b~nç ve münasebetsiz bulunabilecek 

~rb harekettir. Bunun böyle olduğunu 
tel{ uı etmekle beraber gene aynı şe.) i 
1'Ce :ra:ıan:a.kta tereddüd etmiyor~u;ı· 
b ndım ıçm değil, yalnız Nazan ıçın 
unu istiyorum. 

b M:ükaleme mevzu haricine çıkmakla 
h eraber gittikce şayanı d ikkat bir saf
~Ya bürünüyordu Genç erkekle genç 
it dın birbirlerini sevdiklerini artık 
~ndi ağızlarile de itiraf ediyorlardı. 
~Unun her halde hususi bir sebebi ola
~lttı. Tekmiı kulak kesilmiş, bir te~ k~
'Y lıneyi kaçırmamıya çalışarak dınJı .. 
ordurn. 

tu~Ühendis İhsan bir iki saniye sus-
tan sonra devam etti: 

() .. - Karşunızdaki düşman, müşterek 
~~tnanımız, bir kişi değil, yüz kişi ol
~ raııyım. T0k meydana çık-;m. 
~rdce, erk,...l<r•f-\ dnvüssün Fı:ıkat l.iy e 

kevi tarafından ayda bir çıkarılan bu folk- DANTOS 
lor mecmuasının 72 inci sayısı çıkmıştır. 

Yeni Türk _ Eminönü Halkev1niıı ayda 
bir çıkardığı Yeni Türk mecmuasının 58 lncl 
sayısı intişar etmiştir. 

çocuk Duygusu - 5 inci sayısı <:unıhurl
t bayramı münasebetlle lçl dışı dort renkli 

~~arak çok nefis bir şekilde intişar etmiştir. 

~kişehir. ~~i~~ ·~·~~-~~~:; I 
sinden: 

Çifteler nahiyesine bağlı Belpınar köyüıı
d Ebe Bekir kızı ve Cemal karısı Fatma 
ı:;afından İnegöl Mecid deresi Kanlı konak 
köyünden Keselfın oğullarmdan Hoç Cemal a I 
1 h"ne bundan 25 sene evvel mumaileyhle 
eyi 

1 
erek 15 sene evvel miıddelaleyh Cema-ev en . 

lin hukiımetl milllyeye muhalıf olduğundan . 
nla beraber Yunanistaııa gidip kend!: 1 

Yuna •uklannı da beraber götürmüş bir iltı 1 sile çoc 
blrllkte orada kaldıktan sonra kendisi 

sene klarlle babası vasıtaslle memleketi bu
çocu ESKİŞEHİRE gelmiş ve aradan on beş 
mne . i 1 tlği halde maişetine ıştlrak etmed -
sene geç clyetin tahmll ettiği vazifeleri J 

ğlnden ve zke:aksadlle evine dönmediğinden 
ifa etmeme 

edeninin 132 ne! maddesine tevfi
kanuniu m zarfında evine doıımcslne ve zev-
kan b ray -,, . . . 

Un tahmil ettiği vazifelerı ıra etcmsı, ak-
~Y:akdlrde boşanma davası yapılacağını. b!I-

.• 1 lhtarnt icrnsmn karar verilme~ı ta
ınesı ıç i~tlda olunarak cari muhakemesinde: 
leb ve l nanın 15 giin zarfında esas davaya 
Dava o u ine ve 24 12 937 cuma günü sa
cevab vermes 

d Eskşehlr asliye hukuk mahkemesine 
at ıo a 1 esi veya tarafından bir vekil geınbizzat gem 

ı ımedlğl surette mahkemenin gı-
~=:n~a' :~rıilecel";l ma!ümu olmak üzere 
~ ibl karar Unn olunur. bermuc 

= - -

Diş macunu dişlere ebedi hayat 
\'erir. Dişleri temizler, parlatır ve 

beyazlatır. Çiiriimcsine mini o
lur, diş etlerini kuvvetlendirir. 
Hcrgföı sabah ve akşam mutlaka 

DANTOS He dişlerinizi temizll'yi-
niz. 

DANTOS HASAN ismine vt• 

markasına dikkat. 
Fiatı: TUp 7,5, büyük 12,5, dört 

misli 20 kunıştur. 

HASAN DEPOSU 

Telgrafname 

LAYAN BEYOGLU ÇA G 
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Radyo ile 

1 

ni kollardı. ._ 
Suzanne ile Marc'ın henüz resmen ni

şımlanmış olmamaları, M. Pharion'un 
yüzündendi; banker, kızının Marc ile ko
nuşmasına müsaade etmişti ama nişan 
bahsi açılınca: 

- Ne acelesi var? demişti. Suzannl? 
yirmisine daha yeni girdi. Hele bir kaç 
ay daha beklesin. İlkktınunda evlenirler, 
bal ayı seyahati diye de kış sporları ya
pılan bir yere gidiverirler. 

f şin doğrusu M. Pharion. Marc'tan hiç 
<le hoşlanmamıştı. Okşar gibi bakışlı, sesi 
t:ıtlı, bu altmışlık adam Marc'a cznmaı1c 
delikanlısı:> diye bakıyordu. Bankerlik 
ha~ atı, öyle hiç bir şiddete lüzum gos -
termeden geçmişti. Zeki ve uysal bir a· 
dcıındı; kendi anlattıklarına bakılırsa kını 
senin de ifJasına, para kaybetmesine S(!

b<..b olmamıştı. Karısını çok sevmiş; o 

ı hiç beklenilmedik bir otomobil kaza -
' sında öl

0

dükten sonra da bütün muhab-
betini - o zamanlar henüz altı yaşında 

olun - kızı Suuınne'a bağlamıştı. Tekrar 
evlenmemi~ olması da kızını üzmeme'<, 
onun hırpalanmasına meydan bırakmn

mak içindi. Kızının terbiyesine bizzat ne
zatet etmiş, o hastalandığı zamanlarda 
bir dndı gibi başı ucundan ayrılmnmış
tı. Şimdi Suzanne'in arzusuna muhalı> -

fot etmek, Marc'a varmasına mani olmak 
!stemiyordu ama kızının, düşünüp ~aşın
madan kocaya vararak biitün hayatını 

TA B 1., v B • D B A .... B D zehirlemesine de gönlü razı değildi Blr 
& & il'& il'& kııç gün icınde Paris'e gidecekti, kızını 

çağırıp: 
fı T fosla hareket ettiler. Cumartesi orndıtdırlnr. Arlakı j 

~G~r~t~ıp~u~~e~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Bugünie~e sıkmtım var! dedi. 
; • Hollywood bnnknsı iflas etti. Ben ~rtık 

NEOKALMJNA 
G R t p - N EZ LE - NE V R AL J J B AŞ ve 

DIŞ AGRILARI - ARTRlT1ZM 
........ .; .. .;. .................. llC .. 111 .. •& .. 

ihtiyarladı'll; hundnn on sene evvelki lıa
J;nı olsaydı Pmin ol ki işleri çabucak yo
hma koyardım. Fakat bu yaşta insan e

niden ba~lıvamaz. Ne kurtarmak kabilse 
<ınu kurtaracağım; bakalım elimize ne 
ı;0~ecek. Bundan sonra sefalete diiş ccğız 
<'nnck 1stf'miyorum ama kendimizi birnz 
olsun sıknınk l!ızım gelecek. Sen 'Mac'ı 

- Marc, dedi, size söyliyeceğim şey çok 
clddi Babam iflas etmiş. Bizim aramı -
daki sözün de artık hükmü kalma mştır, 
size hürriyetinizi iade ediyorum. 

Bunu söylerken gönlünde hiç bir h•)r
ku yoktu, çünkü Marc'ın kendisini "CV -

uiğinden, bu para meselesi yüzündc?ı ni
ı;anı bozmak istemiyeceğinden cm111di. 
Marc kızı teselli için bir şeyler SÖ) l mck 

istedi; fakat münasib, güzel bir ciiml • b•ı
Jamadı, manasız bir cümle geveledi. t çı n
den de: .Ben bu işten ucuz kurtuldum, 
diyordu. Yn altı ay sonra, bız C\'lendik -
tc>n sonra iflas etseydi ben ne yapardım?. 

Sulannc Mnrc'a hayretle bakıyon ..ı. 

Demek ki babasının parasını ka)b tmiş 
olması Marc'ın kendisinden soğuması. nr-
1Jk evlenmekten bahsetmemesi için k: fi 
idi ... Marc'tan hiç olmazsa bir muhnL -
bet sozı.i bekliyordu; delikanlı ıonu d.ı 
söylemedi. Elini henüz bırakmamışt.: 

~ 1\farc, dedi, sizin vaziydinizi dt n
Jamıyor değilim. Parasız bir kızı alan" ' t.
sıııız, siz de istıkbalinizi düştinmc ğe r,ı,-.c

bursunuz ... Insan hayatta her şeyi dti ün
meli, her ŞC'yi hesaba katmalı ... Fakat b~n 
~!zı seviyorum; size bunu kaç defa fo 
söylcdım ... Ben sizi tasavvur edemi "' -
c<'ğiniz b.ı derecede seviyorum... Sizsız 

ya amak benim için imkansız gözükiiyor. 
Beni almanız da kabil değil; kabil dl'ğıl 
ama, ben sizin metresiniz olabilirim. Sizi 
hiitün kalbimle sevdiğim için size hunu 
söylüyorum ... 

Marc elini çekti, ayağa kalktı, omuz -
)arını silkti: 

- O ne ınanasız söz! hiç öyle şey r)l11r 
mu? ... BPnim metresim mi olacaksınız? .. 
O d.1 ne dP.ffil'k? ... Siz ne söylediğinizi • 
bilmiyorsunuz ... Bu sözlerinize, bir gün 
gelir, pişmnn olursunuz ... Sizin iyiliginiz 
ıçin silvliiyorum, bundan sonra bizi bir 
arndıı görmeseler daha müııasib olur ... 

Çıkıp gitti. Suzanne ağlnmamıstı da, 
yüreğinden yaralanmıştı. 

Babası iki giin sonra döndü. İ!Jfis hi -
k8yesiııi, sırf Marc'ı tecrübe etmek için 
icad etmişti; bunu söylemekle kızını tt.:
selli edebileceğini sanıyordu. Fakat kızı 
unuıı sözünü hıçkırarak kesti: 

- Baba! baba! bunu niçin yaptın? 
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. Haremağasının Hatıralar• Tuzak gemimiz torpilden sakınmak için henüz is~ 
tamamile gelmemişti ki " Hedef karşımızdaki d 

denizaitısıl. Ateşi,, kumandasını verdim Yazan: Ziya Şakir 

Babzalide 
binlerce 

hümayun ve Kanunu Esasi okunan hattı 
halk tarafından 

Binaenaleyh Marie torpilden sakın- ı toplayıp böyle nutuklar ira~ e 
mak için henüz iskeleye tamamile gel- ten mutadımdır ve bu hıtll 
rnemişti ki: sonra onlarda derhal sözler~ heyecanla dinlenmişti 

- Hedef karşunızdaki düşman de- ni görürdüm. Lakin tuzak g ~ 
rak yeni rejimi tebrik etmişler; muvaf- nizaltısı!.. Ateş!.. kumandasını da ver- hayat zaten mütemadiyen şu~t 
fakiyetler temenni eylemişlerdi. dim. de yaşamak, daima atik bulunJll'i 

Tarih: - 1292 senesi kanunuevveli -
'nin 1 1 inci - 1876 kanunuevvelinin 24 
üncü cumartesi günü .. 

Halk, erkenden Babıali caddesi ile 
Sirkeci iskelesi civarına toplanmıştı. 

Bütün evler ve dükkanlar, bayraklar, 
halılar, defne dallan ile donanmıştı. 
Herkesin çehresinde, manalı bir tebes
süm vardı. 
Bu~in, Osmanlı hükfunetinin 600 se

nelik an'anevi idaresi değişiyordu. Ta
rih, yeni hır dönüm günü kaydediyor
du... Si,yah elbiseli, uzun saçlı, kırmızı 
kıra' atlı bir takım gençler halk ara -
sında dolaşıyorlar; neş'eli tavırlar ve 
ate~L sözlerle, (meşrutiyet) in (hürri
yet. adalet, müsavat) ın ne olduğunu 
halka anlatmıya çalışıyorlardı. 

Babıali bahçesine, ve ( dairei hüma
yun) un önüne, büyük bir kürsü yapıl
mış; bu kürsünün etrafı, al bayraklar
la donatılmıştı. 

H<>va kapalı idi. Vakit vakit yağmur 
çiseliyordu. Buna r.ağmen, kalabalık 
arttıkça artıyordu ... Öğle vaktine doğ -
ru, artık her taraf bir insan kütlesile 
dolmuştu. İğne atılsa, yere düşmenin 
imkanı yoktu. 

Kürsünün etrafı, yepyeni elbiseli as
ker dizilerile dolmuştu. Abdülhamidin 
gönderdiği ikinci fırkanın mızıka ban
dosu. milli havalar çalıyordu. O zaman 
halk tarafından pek çok sevilen: 

Türkmen kızı, 
Türkmen kızı! .• 
Sen allar giy; 
Ben kırmızı. 
Sen gül topla, 
Ben nergizi. 
Yandım sana. 
Türkmen kızı! .. 

Şarkısı, o gamlı havanın verdiği kas
vete rağmen kalblerde neş'eler yaratı
yordu. 

Bab~aliden, Sirkeci iskelesine :kadar, 
iki sıra asker dizilmişti. Sirkecideki 
(Vükela iskelesi) nin önüne, kıymettar 
halılar serilmişti. 

Eski, yeni; mazul ve mansup devlet 
ricalı de kamilen Babıaliye gelmişler; 
bayraklarla müzeyyen kürsünün et -
rafını ihata etmişlerdi ... Herkes bekli
yordu. Ve, dnkikalar geçtikçe, herke-

. sin ç_-chrcsindeki heyecan hatları, ela -
ha bariz bir şekılde geriliyordu. 

Birdenbire. Sirkeci tarafından bir 
boru sesi, işitilm~ti. Şimdiki (Vakit) 
matbaasının köşesinde duran levend 
endamlı bir borazan, elindeki parlak 
borunun ucunu Babıaliden tarafa çe
virerek; Sirkeci iskelesinde çalman bo
ruyu tekrar etmişti. .. Kaynaşan halkın 
arasından bir uğultu yükselmişti: 

- Geliyor ... 
Beyaz boyalı, sarı pirinç bacalı bir 

istimbot, vükela iskelesine yanaşmış
tı. İçinden, altın sırmalı üniformalara 
ve pırjanta nişanlara müstağrik bir ta
kun zevat çıkmıyi başlamıştı. Bunla
rın en önlermde; (Serkatib hazreti şeh
riyari. atufetlu Said beyefendi bazı et
leri) [ 1 ] vardı. 

Said paşanın sağ eli, göğsünden yu
karıda duruyor; elinin üstünde ele al 
renkli bir atlas kese bulunuyordu. Sa
id beyi, mabeynciler, yaverler, Dağis
tan alayına mensub hünkar çavuşları 
takib ediyordu. 

Tiz bir boru sadası daha yükselmiş
ti. Bu boru sesini, bir takım sert ku
manda sesleri takib etmişti: 

- Hazrol!.. 
- Hafıaas .. dur. 
- Selfıafıfıfım .. dur!.. 
Silahlar şakırdamış.. Sirkeci iskele

sinden Babıaliye kadar dizilen asker 
safları, derhal selam vaziyetine geç
mişti. 

Sirkeci iskelesinde duran birinci fır
kanm bandomüzikası, oynak bir marş 
çalarak Babıali caddesine doğru :Ierle
miye başlamıştı. Altın armalı saray a· 

MİTAT PAŞANIN EN MF.s'UD 
GÜNÜ, FELAKETLİ BİR 

GECE iLE NETİCELENMİŞTİ 

Toplarımız gürlemeğe başladı ve :ne- an gözü açık ve teyakkuzda dı.ı ııJ' 
safe pek kısa olduğundan ikinci vey~- duğundan. zab~~ler d~ ?ahil old ol"' 
hut üçüncü mermimiz düşmanın bag- de herkesın boyle sınır buhra 
rmda patladı. Bu müddet zarfında ise çirmesiAni ?oş görz:ı~k. icab. ede~ 
harp bandırası direğimizde yavaş ya- Hatta Çın denızının şışko 

BabıAlideki kürsüden, Mahmud be- vaş yükseliyordu. Gene dürbünümü dostu kaptanı olan aptüaciz ~ıl~ 
yin gür sesle okuduğu (hattı hüma- düşman denizaltısına çevirmiş onu dik- mumi haleti ruhiyeden kendiJıll 
yun) u, ve (kanunu asesi) yi, herkes katle tarassut ediyordum. Ateş altına ramadığım zamanlar oluyordll· 
~inl~mişti'. Ve .. dinliy~ler ~e, ke.ndi almış olduğumuz gemi (E.l 5) markalı Mesela bir gece sabahın saııtıııt' 
zihniyetlerıne gore tefsır etmışlerdı. tahtelbahir idi. Kumanda kulesinde ikinci süvari gelip benı uyan 
~i~: m~~tüsü ta~afı~d~n, (bir du- ·iki ki_şi vardı. Efrat tan bazıları ta'htel- şayanı hayret bir va~ar ~e: .. ~ 

Ayı belig teıavet) edıln:ıştı .. Ve son~a; bahirin toplarını bize karşı kullanmak - Kumandan, dedı, hır duŞ 
şen, memnun, mutebessım bır çehre ıle Üzere güverteye saldırmışlardı. Çün- nizaltısı gördük... oıı 
Mitat paş.a kürsüye çıkarak: .. . kü (E. ıs) dalmak için çok geç kal - Hemen yatağ~mdan fırlayıp 

Bilcihare ıadrazam olan Abdülhcımidin 
b4§k8tibi Scıid Bey (ptı§tı) 

rabalan bandoyu takib ediyorlardı. İlk 
arabada, elindeki al keseyi göğsünden 
yukarıya kaldırmış o1an Said bey var
dı . 

O tarihlerde, el fakırdatarak alkış 
yapmak henüz adet değildi. Caddeyi 
dolduran sayısız insanlar; gözlerinin 
önünden geçen bu parlak manzarayı 

geniş bir tebessümle seyretmektelerdi. 
Alay; ağır ağır yokuşu çıkarak, Ba

bıali mescidinin yanındaki kapıdan gir
mişti. Vüzerat üniforması içinde, bir 
kat daha rnüşekkil görünen sadr:iıam 
Mitat paşa, yüzünde mes'ud bir ~ebes
sümle, zaptedemediği heyecandan tit
riyen bir yürüyüşle Said paşayı tarşı
lamıştı. 

Said paşa, al keseyi öpüp başına koy
duktan sonra, sadrazam Mitat paşaya 
vermişti. O da, üç defa öpüp başınıı koy 
duktan sonra, (Amedii divanı hür.ıa
yun, Mahmud beye) [ 2 ] uzatarak, kür
süye çıkmasını işaret etmişti. -Mahmud bey, kürsüye çıkarak ll ke-
ıeyi açmış.. Abdülhamidin, (k:ı:.ıunu 
esasi) ilanına dair gönderdiği (h&ttı 
hümayun) u okurnıya b~lamıştı. 

O anda, Babıalinin üst katında~<i o
danın penceresinden bir bayrak d.:ı!
galanmıştı. Ve gene o anda, Salıpa·~arı 
önünde demirli olan (Zühaf) isminde
ki karakol gemisinin bordasından bir 
duman yükselmiş; gürleyen bir top se
si, İstanbul ufuklarını sarsmıştı. 

Mahmud bey; yüksek sesle, hattı hü
mayunu okuyordu. Selimiyeden, Dey
lerbeyindeki (Nakkaş) mevkiinden, 
Dolmabahçe camisi önünden, mütema
diyen top sesleri yükseliyordu. 

Garib tesadüf... Bu sırada, Kasımpa
şadaki (Bahriye Dairesi) nin üst katın
daki müzeyyen salonda, büyük do:!vıet- 1 

ler tarafından gönderilen mura~h:ısiar 1 
(meclisi mükaleme) adı ıerilen 
(konfernns) [ 3] ın ilk içtimaını :-.kdet
mişlerdi. Bunlar, tı>p seslerini duyar 
duymaz birdenbire şaşahyarak: 

- Ne oluyor? .. Bu toplar nedir? .. 
DemişlerdL 

Konferansa riyaset eden haric".re 
nazırı Saffet paşa gülerek: 1 

- İşte, şu dakikadan itibaren, artık 
hükumetimiz de Avrupa hükıimc~1eri-' 
nin siyasi ve medeni seviyesine v~sıl 1 

oldu. Bu toplar, kanunu esasi'yi ilan 
ediyor. 
. Diye cevab vermişti. 

İngiliz murahhası Lord Sales!mry, 
derhal yerinden fırlamış: 

- Ekselans! .. Şu halde ilk defa ola
rak sizi tebrik etmeme mü ·aade edirıiz. 

Diye mukabele etmi.~tı. Diğer n:u
rahhaslar da, Saffet paşanın eHni sıka-

[2] Sonralara, ticaret ve nafia nazı
rı olan, (Mahmud Celf•lcddin Paşa). 

A[ ... Padış~h~mız, Sultan. ı:bd~lıı:rrııd mıştı. İngiliz bahriyelileri henüz top- ~~e sarıldun. .lkınci k~ptanıil e 
Han Efen~u~ız H!-1:.retlen~ı~, ~ş~u ka- !arının başına varmadan ateşimizle de- aıgı yer~e ~~kıkaten ?ır le~e 
n.unu . esası ıle bu tun teb aı şahanel~- lik deşik olan (E. ı 5) birdenbire bir ama bu hır .duşman den.ızaltıSJ af~ 
rıne ihsan buyurdukları hukuku cedı- tarafa yattı ve mermilerimizin tekaeye Isveç bahrıyesının sahıl m~ ) 
de] nin [ bir rneş'alei feyzi saa- isabetinden mütevellit infılfıklar ve çin kullanılan minimini dısu·o 
det] olacağından tutturarak uzunca bir alevler arasında kaynayıp gitti. . den birisi... . 
nutuk söylemiş.. meşrutiyetin nimet Dürbünümle iki düşman neferinin Llı.kin bu distroyer:e yalcla.Ş ge 
ve faziletlerinden bahseylemişti . suda kulaç atmakta olduklarını görü- zaman onun küçük bir ba.Iık,Ç1 )ıJ 

H "lA . d 1 1 . ld • .. . . ·? OP . u asa .. ~~rasım; ua ar, sena arıa yordum. Bunları kurtarmak için hemen o ug~n:ı gormı~eyım :nı·~ 
hıtama ermıştı. Üzerlerine yol verdim. Lakin oraya nın elını ... Kc.ndı kendızne. 

0
1;1 

Başta Mitat paşa olmak üzere, bütün vardı"ımız zaman bu iki kişi de orta - - Delilik sari bir hastalık t,t 
vükela. ve. de~let ricali B~şiktaş sa~a- dan kaybolmuştu. .. . rek!. diye .homurdandı~ .. acab

3 

yına gıtmışler, (tarafı senıyeden, hoy- Danimarka vapuruna gelince kenu:sı yelkenlemyor muyum.... ~ 
1
e 

ı:. bir ICttfu ihsan'a nail oldukları için] iki mil uzakta duruyordu. Lakin hita-1 Lakin vapur kafilesini .~~!i: ti 
şukranlarını arzetmişler.. [ yeni dev- raf sularda bulunduğundan kendisine limana getirip teslim ettıgı. J 
r in mes'ud. ve mübarek olması tebr:k bir şey yapamadık. Hiç ~üphe yok ki herkesteki asabiyet birdenbıre 
ve temennıyatıJ nı burada da tekrar bu Danimarka vapuru Ingiliz tahtel- du. _ bdelı 
eylemişlerdi. bahiri ile .söz birliği ederek Alman f Limana girişimiz pek m.ud;t~ 

Derhal, hükümet tarafından resmi harp gemilerine bir tuuık kurmuştu. şey oldu. İki düşman ~enıza~ 
bir ilan neşredilmisti. Bugün; (e~yamı Hiç şüphe yok ki telsiz memurumuzun tırmış olduğumuzu telsız _tel ıJ,
resrniye) den addedilecekti. flcrayi aldığı: velce haber vermiş olduguill asftl 
şehrayin ve şadımani) olunacak; (is- « Danimarka bandıralı bir vapur çık deniz donanmamız kurnat'lıc 
tekli olanlar da hane ve konaklarını cBornholm• civarında bir denizaltı ge- rafından şifahi izahat ~e:ıne 
don~t~.cak) dı. . . misile uğraşmaktadır. » yolundaki tel- bizzat ~ezdin: davet edıl~;:11bil' ~ 

Butun İstanbulda, hır faalıyet baş- siz bizi aldatıp oraya çekmek ve tuzağa cMarıe• murettebat~n.d ~ıt# 
lamıştı. Her taraf; bayraklar, kandiller, düşürmek için uydurulmuş bir hile idi demir salib nişanının ıkın.cı ~ b.ı.ıt> 
fenerlerle donatılmıştı. Donanan yer- ve bu itibarla Danimarka vapuru iyi rildi. Topcular aynı. nışan :ıcofl"', 
ler içinde bilhassa göze parçan iki yer bir ders haketmişti ama ne çare ki .söy- rütbesini aldılar. Zab.ıtl~r;. ıll o 
vardı. Biri, Beşiktaş sa~ayının (Camlı- lemis olduğum gibi, bitaraf sularda bu- demir salib nişanı verıldı. Ada ttjğı ~ 
köşk) dairesi, öteki de Mitat paşanın lunuyordu. da cKrup> fabrikasının va edıı W': 
(Beyazıd) meydanına nazır konağı i- Danimarka vapurunun hain süvari- mükafatını da tayfam arasınbııııtıf'tı 
di. sine içimizden küfretmekle iktifa ede- etmek, onları sevindirmek h' ~.,ısı 

(Arkası var) rek yeniden kafilemize iltihak için o- ğını tattım. Tabii cLauterbatekrJİ° r·----------------- ·- radan ayrıldık. İki gündür .. bir!. Rus, v~ile il~ pek çok kere.le: flçılsrı 
r -; diğeri İngiliz olmak üzere ıkı duşman dı; şerefıme hesabsız bır 
B·ır Doktorun b ik' · ·ıd· -1tıııı denizaltısı batırmıştık ama u mcı rı ı:. . dsfl1IJJ" : 
Günlük CUMA rnuvaffakiyetimizden cMarie,nin za - Zama~ ?~tıkce ben aBaJlB ys , 

Notlarından ( .::) hitan ve efradında acayip bir haleti zak gemıcısı oluyordum. lt k) dBı 
ruhU\'e başgösterdi: fonla veyahut telsizle (Ba -~oraltıS!, 

--------------• • d b' d" deıı-- ~ 
S h Frişka bir denizde kısa dalgalar be- tegab a ır uşman .. d J3tl 

aç ıran \'azımtrak bir j.z bırakırlar değil mi? rülmüş olduğu bildirıhr .~· ı.ıbl\J o 
"Pelade,, Ist~ bizim zabitan ve efrad bu beyaz hiçbir zaman tamamile ~~zile!!~ 

i~leri görünce muttasıl: dığından ben hemen bil ıru .;e lC er Saçkıran yaralı n yarasız olmak üzere 
tkl kısma ayrılır. Bu. şimdi bahsedece -
llml:ı yarasız olandır. Bu hastalığın zü
hur edeceği yerler tabii saç ve kıl olan 
yerlerdir . Sakal, bıyık, ı.aç, kaş, kirpik 
vesaire gibi. Bnrııda evveHi kuçük levha
lar halinde başlar, saçlar dökülür ve o
rası düz yumuşak bir hal alır. Rcrun ta
bii beyıız olur. Gitgide bu bütün başı sa
r ar. Ve insanı cascavlıık bir hale koyar. 

Pelad yani bu nevi saçkıranın sebeb
lerl hak.kında muhtellt nazariyeler var
dır. Bazıları csarldir ! » deÇiler, o zaman 
münakaşalarla geçti. Şlmdi bulaşık ol
duğuna hemen hemen ittifak vardır. U-

• mumlyeUe sinir hastnlıklannın, yorgun
lukların, büyük heyecanların irsi ve !tls· 
bi asabi hastnlıklıırm kahve, çay, alko! 
Ue tesemmüm büyük guddelerin tagay -
yüratı, karaciğer, böbrek, yumurtalıkla
rın muhafaza! fe\•kal.külyeJerin guddel 
deraklyenln bozukluk ve hastalıltlarınıu 
velhasıl umumi barsak tescmmümlerl
nln saçkıran husulünde büyük a
mll oldukları tahakkuk etmiş
tir. Hatta irs! frengiye blle se
bcb olarak ele alıyorlar. Bir çok vn!t'a
Iarda frengi tedavisi ile saçkıranın iyi 
olduğunu göstermişlerdir. Bllhassa çü _ 
rük dişlerin pelad yani saçkıran husu -
Jündc büyük dahli olduğu sabit olmuş
tur. 

İşte bu kadar muhtelif sebebler tahtı 
tesirinde saçkıran meydana gellyor. 

Ve bütün bu scbebler ya mevziidir, ya
ni diş çürükleri slnozlUer gibi veyahut 
umumidir, yukarıda saydığımız scbeblcr 
glbi. 

Saçkıranın tcda\'I inden ve arazın -
dan gelecek defa bahscdecel!;lz. 

d' nrz > 
- Bir düşman denizaltJsı göründü!.. k.aya sal.d:rır ve ken ı ederdifll-J.fl 

\ r h d· tım dahılmde hareket :;.,asib gv-
eya u . . 'k · · nııµ· 
- Filan bordamızda bir torpil gör- hangı hareket tarı ım. ı 

.. 1 • b - b 1 d 1 sem onu ihtiyar ederdıIYl· ıtıs.r ~.ıııı dum ... dıye agınnıya aşa ı ar. M . ht 1'f bayrı:t . tfl>'. 
Beyaz dalga izleri torpil izlerine « arıe> ~u e 1 iniınini fı!0 ~O 

benzeır.iyor da değildi amma dakikada s~er eder?1ı. ~odş ~ le idi ys.·:ıs J 

b. . dıger gemı erı e oy ··v-leP .... ~ 
ır. ""' b b d 1 de sD,; ııer 

ı - İskele b<irdamı2Jdan ıtorpil geli- nase e mı an evve . jniJl ,1 
1 ğum gibi tuzak gemıı;r ttebBt _., 

yor.... ·- d f 1 ınure sı f" . 
1 - Sancak baş omuzluğumuzdan tor- ıuzumun an aza (ftt1'0 

1 
pil geliyor! .. naralan benim de sinirime 
dokurunıya başlamıştı. 

Nihayet bütün mürettebatımı divnn 
ettim ve kendileri güvertede toplanın
ca gülerek dedim ki: 

1 
- Allah aşkına sizlere ne oldu ço

,. cuklar? .. Asabınız o kadar çok bozul
,. muş ki: aramıza bir sinir doktoru ka
rışmış olsa hepimizi tımarhaneye gön
derir alimallah ... Bir çift düşman de
nizaltı gemisinin denizlerden vücudü
nü kaldıran sizler değil misiniz? Öy ıe 
olduğu halde ortada hiçbir şey yokken 
her tarafta denizaltı gemisi, torpil gö
rüyorsunuz. İçinizde içki kullananlar 
b;lirler: İnsan bir iki kadeh fazla ka
ç;rdı mı beyaz yılan, pembe fare, tirşe 

, 1 fil gibi olmıyacak renkte hayvanlar gö-

Nöbetcl 
Eczaneler ~eı / 
Ba ~~ n ibetcl olall ~

11 

dır: • • ~ 
İstanbul cih etindekilet· ) ,ı\Jtrıır> ~ 
Aksarayda: (Ziya :Nu~ 'c11ııY6~e; J 
(Eşref Neşet). Beyazıd~ınoııurı ~-'· 
matyada: (Rıdvan). r1f 13#l(ıJ~.o1 
mlnasya). Eyübde: <ı!ıı:ıtııde: 1'~ 
de: cvıt.am. Şe~re ersltel· . ııl 
Şehzadebaşında: (tJnl~~pıızıı.tdB• 
rükte: (Kemal). l{u~uıepıın> .(O 
sll . Bakır köyünde: cıs. 1,. 
Beyoğlu cihetindekDet· ~ l 

(OP.1' t,ııd' 
İsUkJ(ll caddesinde: oıı.lı g.11J (. 
nelbnşmda: (}.1:ııttovlç) ıarıı S 11ı 
yol) . Fındıklıda: <MU:ı<iifltel~ 
hurlyet caddesinde: ıas>· ıid~ 
yoncuda: (Zafiropu ~>· 
(Ertuğrul). ŞlşUde: C ıı;ııe': 
(Süleyman RecebL a-ı:ırıl' erde· 

l 
riır. Halbuki: siz gemide ağızlarınıza bir 
damla içki koymadığınız halde mevcud 
olmıyan şeyleri görüyorsunuz. Anla
ş• lan hepinizin gözünüze hayaletler gö-

•--1-.,-H-u_n_o_tı_a_rı_k_e-~-,p-sa_k_la_y_ın-ıı-.-1-a-b-u-:1, rünmeğe başladı ... Haydi çocuklar1 Bu 
~ğaziçi, Kad.ıköY ve ~. 5"1;~. ~ 
Usküdarda: Ciskelebn.Şl csıll11 ıtt111 

[1] 
Paşa. 

Meşhur sadrazamlardan. Said [3] Bu mühim konferanstan s•rası 
ı gelince bahsedeceğiz. 

bir aıı.iimf! _yapıstınp kolMtSlyon Y•Jlınıı. sinir bozukluğuna bir nihayet verelim. 
Sıkıntı zamanınızda bn notla r !tir doıı.&or Yoksa gemide hepimiz çıldıracağız ... 
tibt imdadın ıza ,.~tış~blllr. Ara sıra rnürettebatımı güvertede 

mnn) . Kadı1f.Dyünd~ ııı 
Büyukadadn: (Şin 
(Tanaşl. 



ı9 BirinclteşriD 
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Fransanın Midi havalisinde ye
tİftirilen bazı çiçeklerin merke
Zinden istihsal edilen s:ıf ve şeb· 
ııeın gibi taze erimemiş balmu· 
nıu ile yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kafidir. 
Parfömlerin istihsal edildiği b•ı 
havalinin kadınları, ilk defa o
lnrak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası
nı keşif ve bunun yerini tutaca"ıt 
başka bir :maddenin mevcud "ol· 
nıadığmı beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençle~ş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafından tak· 
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin> tabir edileıı 
ve Utif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, gece 
Yatınazdan evvel cildinize tat· 
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
cie huaule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
ınesameler de zail olur. İhtiyar· 
hk çizgileri silinir ve altındaki 
Yeni cildiniz tazeliği ve yumu
taklığı ile meydana çıkar. Yüzü· 
Düzün açık ve beyaz cildin güzel· 
liği ile nahoş bir tezad teşkil et
:ınemesi için cSir a Septin> i 
boynunuza, omuzlannıza, .kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 
lazundır. Yalnız Paris Aseptin 
laboratuvarları bu calibi dik,at 
ve şayanı hayret cSir Aseptin> i 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
h~lde ecz.ahanenizden veya par
fünıörünüzden cSir Aseptin> i 

lnUSirren isteyiniz. 

Dr. A. K. KUTİEL 
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Gelen evrak geri &Jerlme%. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevap ıçın mektuplara 10 kuruşluk 

Pul ilavesı ltizınıdır. 

Posta kutusu : 741 İstanbul 
T~lgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

------~~~~--~~~~· 

SON POSTA 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
23 !(irinci teşrlll 1937 Vazıretı 

AK T 1 F 
KASA: 
Altın: Safi kilogram 19.619.884 

BANKNOT • • • • • • • • • • 
UFAKLIK • • • · • • • • • • 

Dalıilclelıi Muhabirin : 

Türlf Lir851 • • • • • • • • • • 

Hariçtelıi Muhabirin: 
Altın: Safi kilogram 6.482.909 

Altına tahvili kabil Serbest :fövızler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki· 

yel eri . • • • • • • • • • • • 

Har.ine Tahvillt!ri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
K nunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fi~ hazine tarafından vaki tediyat . 

Senedat Cüzdanı t 

HAZİNE BONOLARI • • • • • • 
TİCARİ SENEDAT • • • • • • • 

Eıham .,. Taltvilôt Cüdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nakdi

A _ (yenin karşılığı Esham ve Tah· 
(vilat (itibari kıymetle) . . 

B _ Serbest esham ~e tahvilit 

Aoan•lar: 
Al tın ve Döviz tixerine • • • • • 
TahvilAt üzerine · • • • • • • • 

Hi,.edarlar • • • • • • • • 
Muhtelil • • • • • • • • • 

27.596.936,80 

13.661.846,-
767.633,31 -

1 691.033.50 

9.118. 729,56 
1.865,57 

26.541.642,17 -
158.748.563,-

13.577.480,--
. 3.700.000,-• 37.246.963,88 

37.984.903,02 

1 

ı_ 

• 3.785.519,31 -
81.643,99 

8.456.216,40 

Yeldm 

Cide Belediyesinden : 

Lira 

42.026.4HS,11 

691.033,50 

35.662.237,30 

~ 

145.171.083,~ 

40.946.963,88 

41.770.422,33 

8.537.860,39 
i.500.000,-

16.924.846,52 

336.230.863,03 

ı _ Cide kasabasının elektrik tesisatı kapalı :zar! usulile eksiltmeye konulup 
t:ılip çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Bu işin muhammen bedeli cl7752, lira cl5t kuruştur. 
3 - Müddet 12 Teşrinievvel tarihindP.n başlıyarak 12 Te~inisani 937 tarihinde 

lıitam bulacaktır. 
4 _ Paz:ırlıkla bu işe girecekler ya nakit veya banka mektubu olmak üzere 

cl33lt lira teminatı muvakkate vermekle beraber Nafia Vekaletince musaddak 
ehliyet vesikalarını encümene ibraz etmeğe mecburdurlar. 

5 _ Bu ~ aid prtname proje ve sair evrak Belediye encümenindedir. 
c7369, 

-

PAS 1 F 

Samaye ••• 
ihtiyat A~ • 

Adi ve fevkalAde 
Hu.sus! • . • • 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • • • • . . . . . . . .. 
T edavüld~lti Banlrnollar ı 

Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 8 ve 8 tncl maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat • 

Deruhde edi. evrakı nakdıye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . . . 
Re skont mukabili UAveten ted. vazd. 

Türk Liraıı Mevduatı: 
Döviz. Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövWer ve alacaklı kllring ba· 
kiyelerl • • • • • • • • • , • • 

llahtelil ı 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

Yelrtn 

lıkonto haddi % Sl Altın üzerine a-.anı o/o 4} 

Ura 

336.230.863,03 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum ıdare31 ılAnları 
Muhammen bedeli 7471 lira 28 kutu§ olan 25471 kılo muhtelif eb'atta yu\•ar

lak demir, 8000 kilo muhtelif eb'atta lamn demiri, 2000 kilo müsavi köşe de~iri. 
2000 kfüı oubl T putrel demiri, 2070 adet t:ıkriben 15920 kilo muhtelif eb'atta de
mir levha, 4-XI-937 Per§embe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahi
lindeki kamı.yon tarafından kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Bu işe girmek 
ktiyenlerln kanunun tayin e'ttiji ves1ik ve resmt gazetenin 7 /5/936 T. 3297 veya 
1-7-937 T. 3645 No. lu nüshalannda intişar etmiş talimatname dairesinde alınımı 
ehliyet vesikası ile 560 lira 35 kuruşluk muvakkat teminatlannı muhtevi tekbf 
zarflarını ebiltrne günü saat H de kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
Bu işe aid prtnameler komisyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. c7010• 

lı Banka•ı a•gari 25 lira mevduatı bulunan billiln kumbara sahiplerine 
•enede kara ''• 20,000 lira mil"'fat dağılmaktadır. 
Bu •enenin ıon keıldesl: 1 Birinci K'nun 198'1 



Fareler Kediden Korkar 
Büyük fareler kediyi de öldürür 

HASAN FARE ZEHİRİ 
F•relerl, aıçanları kat'lyyen 61dUrUr. ÖldUkt•n aonra kat'lyyen 

kokmaz. Kutusu 10, dört mlall 25 kuruta. 

DA YMON Fenerler 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 600 metre 19ık veren 

DAİMON 
Fenerleri gelmiştir. 

iri Pfık almak için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D AİMON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N 

markasına dikkat ediniz. 

V
,,. , .· .. 'rio···. , .... '."'. z· :·; .. ·.=".:.· ..... _~ .• ~ 

: .. ,ı:\~~. , . . . · .:A 
; -• '' . • t. . • ...... ' .• ~. . ... 

PATI 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklaniım araıındaki kapnblar, 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, trq 

yaraları, ergenlikler, koltuk alb çıbanları. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
fark lapençlyar1 LlboratuYara, l&TAN BUL 

~ ................ mm .......................... .., 

Usküdar - Kadıköy ve Havallsl 
Halk Tramvayları Tork Anonim Şirketinden : 

Yaz mevsiminde yalnız Pazar gü nlerile f evkali.de günlerde tatbik 
edilmekte olan Kadıköy - Kısıklı «Çamlıca» arasındaki doğru sefer-
ler, 1 lkinciteırin 1937 gününden itibaren, sabah ve ak§B.m saatle
rinde olmak üzere, hergüne teımil edilecektir. 

·· .. · ... · .. ~~ ... · .... ı.~· .... ~· . 

Seyrüsefere açılan liman ve geçit 
İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

1 - Heybeliadanın şimalinde 125 metre tUI ve 1,35 metre irtifaında bir 
mendirek yapılmıştır. 

Ucunda kırmızı bir fener yakılac.:ık olan mendireğin .dahilindeki liman 
bugünden itibaren küçük gemilerin barınmalarına ve iş görmelerine tahsis 
edilmiştir. 

Zevkimi 
okşıyan 
yalnız 

·MOVADO 
saati olmuttur. 

ZARiF • S AÖLAM • HASSAS 
158 birinci mükafat kazanmıştır. 

BUtnn saatçil eri.le bulabilirsin iz. De
posu : Sultanhamam Havuzlu Han :ı. 

ANKARADA 41m~ 

AKBA 
Kitap Evi KAatçılık 

Botun mektep kitaplarının satış 
yerid ir . Mektep kırtasiye çeşitleri 
en mUsalt şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

_ ,, _______ ... ___ _ 
ilan Tarifemiz 
Birinci •ahil• 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahil• 200 » 
Dördüncü ıahil• 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son •ahil• 40 » 

., 

Munyyım bir müddet zarfında fazla
ca mlkdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın t icari ilanlarına aid 
işler için ıu adrese müracaat edil
melidir: 

Dincıllk Kollektif Şirketi, 
Kahramanz.ıı.de Han 

Ankara caddesi 

Son Posta 'Matbaası 

1 Hakiki dostun tavsiyesi bud 
Sabah, öğle ve akşam her yemekte 

sonra günde 3 defa 

Yurdda ittifak haline gelen bu kan 
tesise niçin ve nasıl . muvaffak ol 

ÇünküccRADYOLİN• in terkibi için mütemadiyen taze piy 
yüksek bit kimya şaheseridir. kar. 

Çünkü bütün ccRADYOLİN• kul- Çünkü ccRADYOLİN• diğer 
cunlara nazaran çok ucuzdtıı'· 

}ananların dişleri temiz, sağlam ve Artık bütün bunlardan . 
güzeldir. aRADYOLİN» kullanan on 

Çün.kü cııRADYOLİN• emsalsiz .:ağ- ki§inin ne kadar haklı oldu 
beti dolayısile hiç stok yapmadığı lamak kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Daima Pastil For 
Havalara aldanmayın! 

Hafif bir nezle; ağı'Z veya burundan alına• 
mikroplar büyük hastalıklara yol açabilir 

BUtün bu fena ihtimal· 
lerden korunmak için 

en iyi ilaçtır 

p ST FOR 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK. PiYANGOSd 
24 üncü Yeni tertip başlanıışbr.-• 

1 inci k•flde 11/lklnclt•trln / 1937 dedlt• 

Buyuk ikramiye: 3 O. O O O liradır·~ -' 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık buYiidat" 

2 - Yalovanın Samanlıderesi 3 metre derinliğinde ve 20 metre genişli

ğinde olarak taranmış ve derenin ağzında bulunan mendirekten itibaren 
derenin içine ve rnotörlcrin işlediği iskeleye kadar 520 metre ve mendi -
rekten denize doğru 80 metre ki cem'an 600 metrelik saha seyrüsefere 
açılmıştır. c7365> 

, miyelerl'! (10.000 ve 20.000} liralık iki adet mükafıt yat.
1
;,.t' 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç J Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e den bo pi 
S. Ragıp EMEÇ iştirak ediniz ... 

SAHiPLERİ: A. Ekrem U.5AKLIGlL \be.~mı1rm---=----------c:t•1181---~ 

i A çlarınızı :::.~: SALiH NECAT i den alınız. Reçeteleri niz 
bUyOk bir dıkkat, ciddl 
bir istıkaıuelle hazırlanır. eskin Kaşeleri 


