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Ayni zamanlara te
ladüf etmek ve bir• 
birini takib eylemek 
ti.zere Balkan ordula
rı manevralar yaptı
lar. Teessüfle kay
detmeliyiz ki Bulgar 
ordusu bu manevra-

larda müstakil!en ha- • 
reket etti ve Balkan ' 
Ordulnn manevrala

rnun birbirini takib 
eden serisinde bir 
halka olmadı. Bir gün 
onun da bizim ara-
mıza gireceğini ümid 
ederek ötekilerin ha- • 

' reketlerine bir gö~ a- : 
tabiliriz. _ ':91.-.. 

[iugOn 16 Sayfa 

CUMARTESİ 30 - BİBİNCİTEŞBIN' 1937 
1 

Fiatı 1 k1ı 

Mill-i Bayram neş'e 
içinde kutlulandı 
-

Antakyada Cumhuriyet 
baJl'amı emsalsiz oldu, 40 
bin kifi tezahürat yapb 

(Yaısn 12 inci •ıdada) 

lstanbulun 
dünkü manzarası 

Tayyare filosuna liva kumandan olarak Atatürk 
Sabiha Gökçen kumanda etti, 

yüksek misafirlerimiz reçid reaminde hazır bulun 

Atıkaradt& Udlar nıtM ,. çsd pt'()t1CUı ~parlarken 

ANKARADA ISTANBUL 
Ankara, 29 (Hususi) - Cumhuri1et Cumhuriyetin 14 üncü yıl 

bayramı bugün parlak tezahürat ve nlf'• münasebetile İstanbulda yapılan 
içinde kutlulanımttır. ReUicumhur Ata- rasim ve tezahüratın Beyazıdda 
\ürk saat 13 de Büyük Millet Mecllllnde geçid resminin başlangıcına 

1 

Meclil reilinin,Bqveldlin ve toplu bir hal lan safhasını dün yaZIIUftık. 
(Devamı 12 inci ıaflfada) (Devamı l1 inci ıaflfadtl) 
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r 
Her gün 

Balkan ordularının 
Yeni ve büyük 
Karargahı : Ankara 

Yazan: Muhittin Birgen 

(Baştcrrafı ı hıei sayfada) 

Balkan Paktına dahil olan diğer memle
ket erklnıharbiyeleri de, tam temsil ile, 
manevralarda hazır bulundular. Bizim 
manevralanmıza, daha fazla bir talihli
lik eseri olarak şarkın kardeş milletleri 
ne geldiler. 

* Gene bu esnada gördüm ki Balkan or
duları, adeta müşterek bir büyük karar
gah kurmuş gibi oldular. Buna Balkan 
Orduları Büyük Karargahı diye bir isim 
vermekte mübalfığa yoktur. Bu karar
gah, gfıh Bükre~te, gfıh B.elgradda, gfıh 
Atinada kuruldu. Şimdi de Balkan ordu
larının büyük karargahını Ankarada top
lanmış görüyoruz. 

Dört memleketin en yüksek askeri ma
kamlarını bir araya toplıyan bu büyük 
karargah, bu dört memleketin ayni askeri 
bed~f etrafında toplanan kuvvetlerini bu 
ıuretle, başbaşa getirmiş bulunuyor. He
def, bu dört memleketin sulhu, harici 
emniyeti ve dahili huzurudur. Elele ve 
omuz omuza verdikleri zaman eski Os
manlı imparatorluğu kadar geniş ol3n 
bir memleketler hududu içinde Avrupa
nm en büy-:ik askeri kuvvetlerinden biri
ni vücude getiren bu dört Balkan ordu
su, sulh zamanında bir milyon kadar 
süngü~ motörleşmiş teşkilatı, inkişaf 
etmiş ve mkişaf halinde bulunan harb 
sanayii ile gemileri ve tersaneleri, batı
n sayılacak derecede mühim hava kuv
vetleri ve nihayet birbirlerini tamamlı
yan iktısacil teşkilfıtlarile, Avrupanın en 
P1Ühim ordularından birini temsil eder. 

Gümrük muhafaza memurlannm 
terfi tanlan 

Resimli Makale: 

Gurur insanı hem mahveder, hem de yükseltir. Mahveden 
gurur görünen, ıöze çarpan, iÖZÜ tırmalıyan gururdur. Bü
tün muhiü düşman haline ietirir. Yükselten gurur i">C gö
rüruniyen, içte saklı kalan gururdur. İnsanı küçüklüklerden 
alıkor, alçalma.ban meneder, haysiyetini korur, insanı in
S3Il yapar. 

X Gurur hem zyz, hem f enadzr. X 

Bilgi, servet ve mevki itibarile kendinizden küçük olan
lara karşı tevazuu elden bırakmayınız. Anlamıyacaklan ba
hislere girişmeyiniz, önlerinde irişemlyeceltleri parlak vazi
yetleri açmayınız, kendinizden büyük ve yüksek olanlara 
karp da fazla sokulganlık yapmayınız, klmil bir insanda bu
lunması icab eden tam muvazeneyi gösterm.iJ olursunuz. 

( ___ s_o ____ z __ A_R_A __ S_D_N_D_A_) 
Kalecilere taı 
Çıkartan lıedl •-H-E-RG-ü-.N-8-IR-Fl-KR_A_ r ~~; ':e a:::~::::,,ımzaıı 

,----------------~ 
Sözün Kısası 

Roman 
ilanı 

la•et HulOel 

M uharrir evinden çıktı, köşe bl-

• §111daki kahveciye girdi: 

- Bir kahve yap! . dL 
Dedi, kahveci kahveyi yaptı, getır 

Muharrir bir yudum aldı, kahveci JcarŞI" 
1U1da idi: . . b• 

- Nasıl bayım, dedi, bundan ıyı ita 
ve olmaz. Benim pişirdiğim gibi iyi ıcab" 
ve pişirecek kahveci dünyada yoktU!·.

11 Muharrir, kahveden çıktı. Otomob~ 
bindi Şoför, direksiyonu sağa }o\1lr 
ıola kıvırdı. Muharrire döndü: 

- Gördün mü bayım, dedi, nasıl 0~ 
mobil kullanıyorum. Otomobil kullanO.:. 
bana Allah vergisidir. Bu işde benden ili" 
tünü bulamazsınız. 

Muharrir, bir kumaşçının önünde oto
mobilden indi. Kumaş çıkarttı; baktı. J{ıı-

• 
maçı kumaşını methetti: 

~rn· - Halis yündür, deseni fevkaliıde, 0 

lüşü birinci, kırk sene giy eskimez. 
·tut" Muharrir kumaşı aldı. Terziye go 

dü Terzi ölçü alırken anlattı: 
- Buraya geldiğinize iyi et~ .. ~~ 

ziden bol bir şey yok. Ama benım gı~ 
yok. Makasımın üstüne makas, prova 
üstüne prova, dikişiınin üstüne dikiş bir 
lunmaz. 

Muharririn karnı acıkmıştı. Bir lok: 
taya girdi Çorba istedi içti, et, dedi, ye 
Lokantacı yanına sokuldu: 

- Nasıl, dedi, memnunsunuz ya; yağ~ 
iyisini, etir.. iyisini, pirincin iyisin\, b~ 
ıeyin iyisini alırım. Pişirmek bus~sun gr 
da ustayımdır ha. Değme aşçı benıill 
bi pişirmek şöyle dursun, benim gib! ıteP
ÇP tutmasını bile beceremez. t-

Muharrir; karnını doyurmuştu. ~~ 
baasınm yolunu tuttu. Matbaada karsJ ,. 
dılar .. 

- Yahu nerede idin? 
- Ne olacak?... ~ at 
- Şu senin roman için bir reklam 'V 

da gazeteye koyalım. 
-Pekala! 

* Gazetede muharririn kendi ağzmdııtı 



GOniilliiler meselesi 
tekrar sarpa sardı 

Lon<lra 29 (Husun) - Bugibı öğleden sonra L<>rd Ply- edebileceğini söyllyerek, ademi müdahale sisteminin ar

m~t'~ riyaseti altında toplanan ademi müdahale Wi. k.o- tık tamamen ~Y~ ~ız ve·mlnam bir iş olduğunu 
lnitesınin müzakereleri, geç vakte kadar devam etmiştır. tekrarlamış, hükfunetinin yeni hiç bir mes'uliyet kabul 

1 
Alman başmurahhası Fon Ribbentrop, komitede wri - edemiyeceğini ilave eylem~. 

len kararların müttefikan verilıneSindıe mar etmiş ve İn- Mayski, ademi müdahale hakkında hükUm.etinin yeni 
giliz planını bila kaydüşart Sovyetlere de kabul ettirmek bir plfın teklif etmek hakkını muhafaz.a ettiğini de söyle • 

lçin, Lord Plymut'tan bir çare bu}un!Jl8Sını istemiştir. miştır. 
Fon Ribbentrop, bu hususun temini. için diğer .bazı .mu- • K~itede cereyan eden bu münakaşalardan anlaşıldı -

rahhaslarm da Sovyetler üzerine tesır etmelerini dile - gına gore İtalyan - Alman müttehid cephesi Franko'nun 
miştir. muharib hakkının tanuunasını ısrarla istemekte Sovyeiler 

.. ~iğer taraftan Sovyet başmurahhası Mayski, lloslrova ise """.eli bütün gönüllülerinin çekilmesini taİeb ederek, 
hukumetinin ne İngiliz, ne de Fransız plinlarım kabul muhanb hakkı meselesini geriye bırakmaktadırlar. 
-
Musolini Almanyaya müstemleke 

verilmesini ısrarla istiyor 
Fransız~ar: " Musolini sulh şartları şekli albnda 

Şanghayda harp 
tekrar şiddetlendi 
ımtiyazlı mıntakaya bom
balar diiş~ü 3 Jngiliz öldü Avrupaya bir ültimatom verdi,, diyorlar 

ltalyan BqTekW Sintor Maııolinl- ı decek olursa üçüncü Reich'e müstem - Londra 29 (Hususi) - Şanghay cep-
nin yeni bir nutku 2' saattenberi din- lekelerinin iadesinin en hararetli ta - hesindeki muharebe akşam üstü tekrar 
ya etkin amumi1esinl ~n.iclea "'" - raftarlarından olduğumuzu itiraf ede- şiddetlenmiştir. Beynelmilel imtiyazlı 
leye vumiş bulunmaldada. . y 1 · · k' Alın " tak !Uusolini bu nutku Faşimıin 15 inci li:m. 8 ruz e~ınız ı ~yanın :11~ mm a civarında cereyan eden bu mu-
yıldönümü mün.asebetile söytemlıtlr. temleke talebı bu memleketın arazı ıs- llarebeler esnasında, mıntaka üzerine dü
En mühim iki noktasmdan b)rlncisl illa etmek hususundaki mücadelesinin şen bazı bombalardan üç İngiliz askeri 
Komünizm aleyhtarhtı üzerinde asrar ilk .merhalesidir. Şimdiye kadar kal'e- ölmüş ve ikisi de yaralanmıştır. 
etınlş olması, ikinci mühim nok~ da dilenlerden sonra gelen bu merhale ve Mıntakanın İngı"liz kumandanı gerek 
Alman1aya müstemlel<e nrll--' 1111111· . • · • '! mu iaerinde IRal'la •lll'llllll tt.ı ..... nı merhaleler ıçın bır hazırlık mahı - Çin, gerek Japon kumandanlarına tele-
Sldır. yetindedir. fonla müracaat ederek bu gibi had:.selc-

itatyan BqYekllinln natkan• eıa Hitler namına da söz söylemi.ş olan rin tekerrürüne meydan verilmemesini 
canh parçalanm " bt1 natak Derla· Musolini cSulh şartlan• şekli altında ve ecnebilerin hayatının korunmasını is-
de başlıca c1ün1• caaeteleri tarafından A bir ültimat · ı· temictır" . 
yürütülen mütaıealan atatMla ,ere • vrupaya om vermış ır. :1• cekslniır:: Londra 29 (A.A.) - Akşam gazete- Bir Çin Generali kendini öldürdü 

Roma, 28 (Birinciteşrin) - Faşizm leri Musolini'nin nutkunu tafsilatile Şanghay 29 (A.A.) - Çin generali şu 
rejiminin yıldönümü münasebetile Sin neşretmekte ve sulh muahedelerinin Yao Hua, Taşangın ziyaından kendini 
Yor Musolini söylediği nutukta Faşiz - bazı ahkammın tadili ve Alınanyaya mes'ul addederek tabanca ile kendisini 
ınin geçirdiği devrenin bir hütasasını Afrika güneşi altında yer verilmesi öldürmüştür. Taşangı müdafaada göster
Yapmış, sonra dış siyasete temas ede - hakkındaki kısımlan büyük harflerle diği kahramanlık general Şuyu milli kah-

rek merasimde hazır bulunan Alman tebarüz ettinnektedir. raman yapmıştır. 
hey'etini seıaınıamış ve iki rejim ara - Hitler teşebbüste bulunacak şapeide kalan ve ölünceye kadar harb sında her an dah · d · k: ..... ı b ı ctmiye azmetmiş bulunan Çin taburu cl-

.. azıya e ın ~ u an Londra 29 (Hususi) - Alman müs-tesanudden b h tt"kt İt ı radı dün akşam ailelerine gönderilmek 
a se ı en sonra a ya- temleke cemiyetinin reisi General Fon ı nın sulh · · b ed k d · r üzere ngilız askerlerine mektublar at-

mışlardır. ngiliz askerleri bu mektub1:ırı 

ki. 
azmını eyan ere emış ır Epp, bugün Münihte irad ettig~ i bir nu- 1 

· F tukta, Hitlerin müstemleke meselesi postaya vermişlerdir. 
. akat sulhun feyizli ve devamlı ola- hakkında yakında bazı teşebbüsler ya-bılmesı· · · A · t d Japonyanın sulh şartlan 

ıçm vrupadan ışe spanya an pacağını bildirmiş ve bunun için ka -başlamak üzere komünistliği kaldır • nuni zemin hazırlamak icab ettiğini Londra 
29 

(A.A.) - Evening Stan-nıak ı· d hed 
1 

· den dar gazetesinin siyasi muharrı·rı'ne go··-
azını ır. Sulh mua e erın söylemiştir. bir t k ahk" re, Japonya Çin ·Japon barışına esas 

a ım gülünç ve manasız amın Fon Epp, Almanyanın iktısadi zor- olarak Çan • kay • şek aşaır. d k" ~ kl"fı 
çıkarılması la"zundır. Alman milleti gi- l kl b 1 beb" · ·· t 

5ı a ı .e ı e-u arının aş ıca se ının mus em - ri yapmıştır: 
bi büyük bir milletin Afrika güneşleri lekesizlik olduğunu ilave eylemiştir. ı - Çin tarafında ı M . altında vaktile malik bulunduğu yeri n ç ogolıstan'ın t k 1 s J K müstakil devlet olarak tanınması. 2 _ 

e rar alması lazımdır. Nhayet talya- OVyet er ore B 1 ·ı· il ç·· k" eş. şim. a. v.ı ayetinin kendi hiikumct 

ın rahat bırakılması lazımdır. un u k ıı b İm k h d d hı 
şe ı erını ızzat tayin hakkının Çı"n 

. paratorluğunu kanı bahasına ve ·en u u unu aş ar f d t dı vesaiti ile kurmuı;tur. Ve başlrala - tara ın an amnması. 3 - Mütareke· 

1 
Tokyo 29 (A.A.) - Domei ajansı bil- nin akdine kadar Japon ordusu tara _ 

nnın imparatorluklarından bir me re d" . K rd mi '-- Ah fından Şanghay yakı'nın· de 1·c::~al ed'le-t ırıyor: ore o usu umu -rarg1t ı- 'llb ı 
murabbaı bile yer almamış ır. nın neşrettiği bir tebliğe göre kırk ka- cek olan bütün topraklarının denize 

Roma 28 (A.A.) - Gazeteler, Fa - dar Sovyet askeri hududu aşarak Tumen serbest çıkmak şartile Japonyaya ter
§İStliğin on beşinci yıldönümü mü na - nehri uzunluğunda Mançukolu devriye- ki ~ - .Çin~. Milletler Cemiyetinden 
sebetile Hitler ve Frankonun Musoli • 1 rd D · ı .. .. rekılmesı, .Çının bundan bo""yle askere k t 1 lere ateş açmış a ır. evrıye er mus.ev- > 

1 

lile gen pus ur me6 e mu va a o muş- ..r" 

Şarkta büyük 
Bakır fa br~kası 
Dün açıldı • Berfin - Roma mihveri 

Avrupaya bir 
ültimatom daha verdi 

Yazan: Selim Rarıp Em~ 

Artvin, 29 (Hususi) - Sümer Bankın 
tesis ettiği büyük Kuvarshan bakır f3b
r&.ası bugün saat on beJte binlerce yurd
daş huzurunda Uçüncü Umumi Müfettiş 
Tahsin Uzer tarafından açıldı. Sayın mü- Da fettiş Kuvarshan mamuıatı bakır bir talya Başvekili Sinyor Mussollnı, Ro-
!11akasla Alatürk adına and ederek, hü- maya yürüyüşünün on beşinci yıldö-
i{\imet namına milleti kutlulayarak kor- nümü münasebetile bazı Alman di!vlet 
deliiyı kesti. ricalinin İtalyada misafır bulunuşların-

Merasim esnasında kurbanlar kesildi. dan istifade ederek üıerinde ehernmiyet
~~~~h valisi, Dr. Cemal ve fabrika direk- le durulması lazım gelen mühim bir nu
ıoru. Kormer tarafından nutuklar söy- tuk soyledı. Bu nutkun ehemmiyeti, bıl
lendı. hassa, İtalyanın, muahedeleri tadil ettir-

Üçuncü Umumi Müfettiş bır saa! sü- miye matuf olan siyasetinde, zamanın bh 
ren bır söylev verdi. Atatürkün yarattığı ~a!li değişmesine ve hadisatın muhtelif 
cu~huriyctin feyizli eserlerinden, Ba~ ıstıkametler~e inkişaf eylemesine rağ
vekıl Celal Bayarın iktısad alanındaki gc- me~ ısrar gostermesidir. 
niş muvaffakiyetlerinden· bahsetti: .. sınyor Mussoliniye göre, bugünkü 
.• Mm:.timizi Jayık olduğu refah seviye- hukmi ve fiili dünya vaziyetini taknin 
sınde gormedikçc yatağımızda rahat ol- eden muahedeler behemehal bozulmalı 
mıyacağız. dedi. ve onların yerine, yeni baştan, coğrafi 
. Nutuklardan sonra fabrika gezildt. Fab· hududları da tadil eden yenileri ikame 

rıknnın senevi istihsalfıtı iki bin ton tah- ol~nmalıdır. Fransızca tabirile .revisi
~in ediliyor. Bu münasebetle 1500 kişi- onıste> denilen bu tadilci zihniyet ve ka
lık bir ziyafet verilmiştir. Bölge halkı rıaat karşısı~da şimdiye kndar pek çok 
emsalsiz bir. sevinç içindedır. fY soyl~nmış o!~uğu gibi daha pek çok-

" lngiltere bütün 
Avrupanın 

başına geçmeli ,, 
Nazi şeflerinden birinin 
dikkate şayan sözleri 

Bertin 29 - Dıplomatluın ve matbuat 
ınümessillerinin davetli bulunduğu bir 
parti konferansında nutuk söyliyen Ro
semberg, A vrupanın hariçte kuvvetli bir 
::urette gözükebilmesi için İngilterenin 
bütün Avrupan.ın başına geçmesi ıcab et
tiğıni bildirmiştir. 

Rosemberg, Avrupanın diğer kıt'alar 
üzerinde rüçhan hakkı olduğunu kaydet
miş ve Almanyanın da Avrupa devletlerı 
kııdar bunda hakkı bulunduğunu ilc:·i 
ı;ürmüştür. 

Kudüste örfi 
İdare tekrar . 
ilan edildi 
Londra 29 (Husuıı.) - Kudüs•en Te

lavıve gitmekte ola·.ı bir Yahudi otobusü
ne karşı silal}la f&teş edilmiştir. 

Dün gece dr bir Arab otobüsü ayni şe
kilde bir hü .uma maruz kalmıştır. 

insanca hiçbir zayiat yoktur. 

.arı da soylenebılır. Güneş altındaki mev-
k~i ile kanaat etmiyen her ferdin, meşru 
bır •:mulation> la bu mevkii iyileştir

mek ıstemesi tabii görülür. Fakat, bu te
şebbüs, cebir ile teyid edilirse o zaman 
• • • 1 
tşın rengı df'ğişir. Sinyor Mussolininin 
sözleri, Berlin - Roma mihverinin, maa
lesef bu ikinci şıkkı tercih ve ihtiyar et
me~ meyhnde olduğunu gösteriyor. 
Sınyor Mussolininin, bilhassa sulhun 

şartları diye vasıflandırdığı ve nutkun 
muhtevasına giren metalib, bir Avrupa 
gazetesinin dediği gibi, Avrupay3 veril
miş bir ültimatomu andırıyor. Unutma
ınak Hizım gelir ki, cebirle teyid edilmek 
istenen bu nevi istekler, prensip itibarile 
bazı haklı esaslara istinad etseler daht, 
bfnnetice, reaksiyon tevlid edebılırler. 

Masa üstüre yumrukla vurarak vaya çiz
me mahmuzlarını şıkırdatarak konuş

maktan çolc defa zarar doğabılir. Bence 
ve her şeyden evvel, Avrupa, konuşması
nı bilmiyor. Eğer, muhtelif milletler ve 
onların mümessilleri birbirlerine h:tab 
ederlerken matlub lisanı bulabilseler 
pC>k çok suitefchhümün onü alınahi!C'cC'k' 
Bütün bir ülemin mukadderatı namı:t~ 
b~r parça dil fedakarlığı yapmanın, sayın 
dıplomntlar için bu kadar gilç bir §"'Y ol-
duğunu kim nereden tahmin edebllır".li. 

Selim Ragıp Emeç ------
Beynelmilel 
Mora/ite 
Buhranı Bugün Kudüste yeni arbedeler çıktı

ğından tekrar örfi idare ilan edilmiştir. 
Üç Yahudinin öldüğü ve birisinin de Fransız Hariciye Nazırı 

yaralandığı haber verilmektedir. 
Çölde fırtına tehlikelerden bahsediyor 

Şam 29 (A.A.) - Şark çölünde hüküm Lille 29 (Hususi) - Harıciye nazırı 
sürmekte olan fırtma Ameir havalisınde Delbos radikal kongresinde dış polıtikA 
yenıden tahribat yapmıştır. Yüz ellı t'V hakkmda etrafh izahat vermiş ve demiş-
harab olmuş, üç bin kişi mesken.sız kal- tir ki: 
;nıştır. cBu siyaset tamamen Fransız dPmok-

B ı
• d d rasisinin idealinden mülhemdir. 

er ın ra yosun a Romanya Milletler Cemiyetınin birçok darbele-
Tür kiye gecesı· re uğradığını ve hakiki beynrımne1 mo-

niye gönderdikleri hararetli tebri e ri · ·· k- t ır; ff k 1 t.a"'-'arelerı olmamasına muvafakat e-

graflarını neşretmektedirler. Jardır. dilmesi. 

Fransızlara göre 
Paris 29 (A.A.) - Populaire gaze- Menemencioğlunun 

tesj yazıyor: Beyrut seyahati 
«Afrikada birkaç bin kilometre .nu- . . rabb . . - . d bir sahanın Aiınan Ankara, 29 (Hususi) - Harıcıye Vcka-

y 
aı genış.lıgın. eb d letın" .... Jhper- lcti Siyasi Müsteşarı teşrinisaninın seki-

aya terkedılmesı u ev .... . . 
ver bir memleket oıınasına yardım e - zinde Beyruta gıdecektir. 

açılırken 

Başvekilin in ralitc buhranı mevud olduğunu tesbi\ 
Berlin 29 (Hususi) - Türkiye Cumhu- eden Delbos, her şeyden ewel tC'hdid al-

riyenin on dördüncü yıldönümü münase- ZiyaretJerı• ı:nda bulunan banşın, ayni surellc l<!h-
betile, Berlin radyosu bugün bir Türk lıkeli olan ihtiyatsızlık ve sınıf cserlcrin-
gecesi tertib etmiştir. Ankara, 29 (A.A.) _ Hariciye 'Vekili den sakınmak surelile, kurtarılması ıcab 
.. Türki~e b.uyük elçisi Hamdi Arpag Dr. Tcvfık Rüştü Aras bu akşam Roman- ttiğini söylemiştir. 

turkçe bır hıtabe ile Almanyadaki Turk ya Başvekıli B. Tataresco şerefine btr B. Delbos Fransız dostluklarının ve bıl-
4 kolonisinin hararetli duygularını ifade et- r.kşam ziyafeti vermiştir. Zıyafette Ro-

1 ~ssa Fransız - Sovycl dostluğunu Ku
miş ve Atatürkün yarattığı inkılfıbı de- :nanyalı misatirierden başka Başvekil ~k AntanUa olan dostluğunun v~ Ame
raı bir ?eyecanla anlatmıştır. B Celtıl Bayar, bütün vekiller, Balkan r~kaya karşı olan sempatisinin hayatıye-

Hamdi Arpağın hitabesinden sonra Antant elçileri ve hariciye erk.fanı hazır tıni hatırlatmış ve Fransa ile Almı:ınya-
muhtelif zevat tarafından Türkiye Cum- bulunmuştur. dan bahsederken: 
huriyet bayramı hakkında almanca nu- Ziyafet 11 e kadar devam etmiş ve bun- Bu iki memleket birbirlerini anla _ 
tuklar söylenmiş ve İstiklll marşı çalın- dnn sonra ziyafette hazır bulunanıar ser- maya muvııffak olmaz1ars:ı, en fncialı 
mıştır. Mutcakiben, Bayan Perihan Ogan gi evindeki baloya gitmişlerdir. hatayı işlemiş olacaklardır demıştır. 
Türk eserlerinden mürekkeb bir pıyano Romen gazetelerinin neşriyatı ;~;;~·cİ·-··:=·· ....... : ......... : ........... --
konseri vermiştir. Bükreş 29 (Rador ajansı bildiriyor) _ Tür e ~zcum~e dıyor ki: 

Akdenizde 
Kontrol 
Paris 29 (Hususi) - Akdenizdeki kon

trolün tatbiki hususlarını müzakere et
mek üzere İngiliz, Fransız ve İtalyan a
miralleri yarın 1'u fehrinde bir toplantı 
yapacaklardır. 

Gazeteler ilk sayfalannı Türkiyede Cum- m . k m~let:ı.m~ :n.edeni ~a~iliyet ve 
huriyet ilAnının yıldönümu·· t h . ezıyetlerı, mcs:usmı mıllctının menfa-

nc a sıs ve ati uğu , ki · umumi harbi takib eden b .. .. k h runa Hl e azmetmış olan bır şef 
uller devresinde yeni Tü~~~ c~; av . - tara.rı~dan uyandırılmıştır. 

od mm yurdunun hizmetine ~h n, hır Dım~.neatza gazetesi de başmaknlesın-
. i" azim . d k" . . sıs et- de ezcumle şu satırları yaı.ı~ or: 
p:~ılece 'i~:a :r~~ ı~asetının neı.rr ya- Milletler Cemiyetine bağlı olan mo-
. . ğ P bır misal teşkil etti- dem Türkiye Kemal Atar rk" "d ğını kaydetmektedirler . ' • u un ı are-U . 

1 
. · smde, Romanyanın dostluğunu takdır et-

T~ ~ı~ersah g~zel~sı dost ve müttefik meyi bildiği, bir kuv)ı'.et teşkil ctmek-
ur um unyetıne tahsis ettiği bqma- tedir 



.. 

Hal resim ve ücretlerinin indirilmesi 
için bir proje hazırlandı 

Pazartesi günü toplanacak olan şehir meclisinin tasvib 
ve tasdikinden sonra halde esaslı yenilikler yapılacak 

Halin umumi görünüşü 

Hal resimleri ötedenberi itirazları Hal müdürlugü yaz günleri halden 
mucib olmuş, Trakya umuml müfettiş- ardiye parası olarak her gün 500 - 600 
liği Dahiliye Vekaletine yaptığı muh - lira varidat temin etmekte, kabzımal
telif müracaatlarla bu şikayetleri te - lara vermiş olduğu yazıhanelerden de 
barüz ettirmiş, meyva ve sebze müs - ayda bin liraya yakın kira almaktadır. 
tahsilleri ile kabzımallar belediyeye Bu itibarla halde ardiye vesaire ücret
baş vurarak derd yanmışlardır. Dahili- !erinden yapılan tenzilatın belediyeye 
ye Vekaletinin emri üzerine belediye hiç bir zararı olmıyacaktır. 
iktısat müdü· lüğü hal resimlerınde i -
tirazlan mucib olan noktalan tetkik 
etmiş ve bir proje hazırlamıştır. Bu 
proje ile hal resiriılerinde mühim de -
ğişiklikler yapılmaktadır. 

Proje Şehir Meclisinin teşrinisani 
toplantısına sevkedilecek, "tasdik edil -
dikten sonra faaliyete geçilecektir. 

İptidai şekildeki seyyar satıcılık kal 
dırılmış, halden mal çıkarma yalnız at
lı arabalarla kamyonlara bırakılmıştır. 
Kabzımallar hale denizden mal getir
mek yolunu ihtiyar etmektedir. Halin 
60 kişilik hamal kadrosu varsa da bun
lardan her gün ancak 35 kişi çalışabil
mektedir. 

Mal çıkarmak üzere rıhtıma on ka -
yık yanaştığı zaman hamalların çalış -
ması güçleşmekte, kabzımallar malla -
rını geç teslim etmektedir. Hale mal 
sokulması ve halden mal çıkarılması 
daha fenni esaslar dahilinde olacak, ha 
mal sayısı arttırılacaktır. 

lstanbul ve lzmir 
Belediyelerine 
Cevab verildi 
İzmir ve İstanbul belediyeleri şe -

birde otobüs nakliyatını kendileri ta -
ıafmdan yapılacağını ileri sürerek dı -
sarıdan bu maksatla getirtilecek oto -
büslerin gümrük resminden muaf tu-

tulmasını istemişti. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti İz -
mir ve İstanbul belediyelerinin yap -
mış olduğu müracaatı tetkik etmiş ve 
cevab vermiştir. 

İzmir ve İstanbul belediyelerine ay-
rı ayrı verilen cevabta şöyle denmek -
tedir: 

c- Vakıa Ankara belediyesinin ha-
ricten getirttiği otobüslerden gümrük 
resmi alınmamışsa da İstanbul ve İz -
mir belediyelerinin bu şekilde yapmış 
oldukları\ müracaatlar maalesef yerine 
getirilerniyecektir. Zira, Ankara hü -
klımet merkezidir. Esaslı bir imar prog 

Halde bir kilo ağaç çileğinden :ki 
kuruş ardiye alınmaktadır. Turfanda 
ve az geldiği zamanlarda ağaç çileği 
para etmekte ise de bol miktarda hali 
doldurduğu zaman ardiye parası bile ramına tabidir. Ve buradaki nakliya -

tın merkezi hükılmet olması bakımın
çıkarılamamaktadır. Tavşancıl, hal bi-
nasına vasati olarak altmış kilometre- dan intizam dahilinde cereyan etmesi 
dir. Müstahsil Tavşancıldan getireceği ve bunun da ancak getirtilecek oto -
yaş meyva ve sebze içın vasati olarak büslerle temin edileceği muhakkaktır. 
kap başına hale kadar 16 kuruş mas- Halbuki İstanbul ve İzmirde bu mec • 
raf etmektedir. Halbuki belediye, rıh- buriyet yoktur.• 
tınıdan kabzımalın yazıhanesine ka - istanbül belediyesi daha bir müd -
dar olan iki adımlık mesafe için de kab" det şehir dahilindeki otobüs seierleri
başına 16 kuruş almaktadır. Haldeki ni bizzat eline alamıyacak, hariçten o
ardiye masrafları aşağı yukarı turfan- tobüs getirtemiyecektir. 
da mal fiatlan üzerinden biçilmiştir. 
Projede ardiye masrafları da bir mik -
tar indirilmiştir. 

Yeni Çeşit Sigara Paket'eri 
Meşhur İngiliz polis hafiyesi 

Bir otomobil kazası 
Şoför Artın ldareslndekl otobüs dün Ta -

rabyndan Kircçburnuna giderken 9 :1nşında 
Vangel adlı blr çocuğa çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamış, yaralı çocuk Şlşll F.t
fnl hastanesine kaldırılmış, suçlu yakalan -
mıştır. 

Kıztaşı parmaklık 
içine alındı 

Fatih civarındaki Bizans eserlerin
den olan Kıztaşı metnik durmakta -
cır. Müzeler umum müdürlüğü bu ta
şın sağlamlık bakımından muayene -
sini yaptırmış ve hiç bir arıza göre -
memiştir. Binalar arasına :;ıkışınış o -
lan bu kıymetli taşın etrafı taıhedile
cektir. Taşın dibine çiçekler ekilecek
tir. Taşın etrafı da parmaklıkla çevril
miştir. 

Kızılay 

Beyazıt nahiyesinin 
Giydirdiği çocuklar 
Kızılay Beyazıd nahiye şubesi Cum

huriyet bayramının 14 üncü yıldönü -
mü münasebetile 150 fakir ve yoksul 
yavruya elbise ve ayakkabı tevzi et -
miştir. 

Çocuk &irgeıne Kurumunda 

Cumhuriyetin 14 üncü yıldönümü 
münasebetile Çocuk Esirgeme Kuru -
munun Anneler Birliği kolu dün Ku -
rumun merkez binasında yüz çocuğa 
elbise ve ayakkabı vermiştir. 

, BUGÜN Saat 17 de MATiNE ' 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Meşhur Ama Macar Piyanisti 

İMRE UNGAR'm 
KONSERi 

Şehir tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

ÖYLE GELiYORSA 
3 Perdo 

Yazan : Pirandello 

Operet kısmı eski Fransız ti~·atrosunda 

Bu gece saat 20-30 da 
iNTiKAM MAÇI 
3 Perde, bjr tablo 

Çocuk Tiyatrosu 
Bu gün şaat 14 de 

LAFONTEN BABA 

Va tide hanında bir hırsızlık 
Bütün bir geceyi uykusuz geçiren bir kadın sabahleyin 

.bir hırsızı cürmü meşhud halinde yakalath 

Hasan oğlu Mehmet isminde biri binden 5 75 kuruş parasını aşıran sa • 
evvelki gece saat 9 sularında Valide bıkalı, tam kaçacağı sırada MüzehhB" 
hanına girerek, odalardan birinin talı- l'in işi farketmesile yakayı ele ve ın·r 
talarını sökmiye başlamıştır. Bitişik o- tir. 
dada oturan Kamile isminde bir kadın İbrahim yapılan muhakemesi so • 
işin farkına varmakla beraber, ses çı- nunda 7 ay müddetle hapse mahklıdl 
karmam.ış ve hırsız sabaha kadar faa- edilmiştir. 

Iiyetine rahatça devam edebilmiştir. MahkOmiyet üstüne rnahkOmiY 
Hırsız sabahleyin söktüğü kalaslar

dan dordünü sırtına yüklenerek çık -
mak üzereyken, Kamilenin polise ih -
bar etrn.esile yakayı ele vermiştir. _ 

Derhal adliyeye sevkedilen suçlu -
nun, Asliye 1 inci ceza mahkemesin -
de duruşması yapılmıştır. 

Hapishanede, gece uyuduğu sıra 
arkadaşı Mehmet Alinin 360 kuru~ ~ 
rasını çalan sirkatten mahkum 'Abdııl· 
celil yeniden adliyeye verilmiştir. 

Mehmet, her ne kadar çaldığı ka -
laslan bir yıkıcıdan satın aldığını iddia 
etmişse de, şahidlerin ifadeleri ve di
ğer delillerle suçu sabit olmuştur. 4 ay 

Sultanahmet 1 inci sulh cezada yr. 
pılan muhakemesi sonunda suçıunuJl
eski mahkfuniyetile birlikte içtirrıae' 
4 sene, 3 ay, 6 gün müddetle hapsıııf 
)tarar verilmiştir. 

Bir h1rsız vapura binerken 
yakalandı müddetle hapse mahkıim edilen suç -

lu, tevkiflıaneye gönderilmiştir. ·ııı Burgazadada oturan Mehmet og 
Bir yankes;ci yedi ay 

hapis yatacak 
Sultanahmed 1 inci sulh ceza nıah -

kemesinde sabıkalılardan İbrahimin 
yeni bir hadiseden 
yapılmıştır. 

dolayı duruşması 

Hüseyin isminde biri arkadaşı Zeynel• 
le, Mustafanın yorganlarını çaıara.leı 
memleketi olan Cideye kaçmak üzere, 
vapura bineceği sırada yakalanın:Ş ... 
tır. 

Mısırçarşısı kapısında Müzehher is

Adliyeye teslim edilen suçlu s.ıı • 
tanahmet 3 üncü sulh cezada yap1J:ıJI 

minde bir genç kızın mantosunun ce - sorgusu sonunda, tevkif edilmişt~ 

Büyük süperfilmler mümeasilesi, yıldızlar yıldızı 
dehakAr ve sevimli büyük Fransız artisti 

FLORELLE 
Tepebap G A R D E N 'inde 
zaferden zafere koıuyor ve seyircileri gaşyediyor. 

Bugün ve yarın 

Matineler 171/2da,Suvareler 22 de 
~---. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon : 42ti90 ~ ______________ ..,_... .. -·· 

Bu hafta S A K A R V A Sinemasmda 
Herkesin ağzında dolaşan ... 

VALS DALG.ASI 
Filmi mütemadiyen alkışlanıyor. Takdir mızarlarile seyrediliyor. 

FRED AStf AiRE GiNGER ROGERS'in 
zaferi olan bu filmi, Cumhuriyet bayramı tatilinde görıı.ek fırsııunı 

kaçırmayınız. llAveten : 

&. e., METAKSA&'ın lstanbula teşrifleri, PARAMOUNT JURNAL ,e 

( 3 dakika) öfireticl fllm 

c Harp • filminden sonra 

YOŞİVARJl 
Emsalsiz Fransız fllmi ile kıyas edilebilecek bllyllk bir film görnınıcıııfştıt· 

Bambaşka bir tarzda temsil edilen bu şaheser 

SESSUE HAYAKAVA, PiERRE RiCHARD WiLLM 
gibi iki dehAk!r artist tarafından teınsil edilmiştir. 

Bu hafta s a M E R Sinemasında 
~-• lıiveten: EKLER JURNAL Son dünya havadisleri 

' 

1~~d~~~~~ıu~y~,~~~!!.0~~k Bugün Dünyanın en bilytık filmi 

:;~~ :~~:·::ru ü.:;.ı,:ş:.~~.~:; :~~: SARA y B U F F A L O B •ı L 
( Maceralar kralı ) 

TÜRKÇE 
. SÖZLÜ 

Baş rollerde~ 
GARY cooPE \ 
JEAN AJlTHlJf{ 

20.000 at, 

rılacağı haber alınmıştır. 

EATUC;~;A--D-1 _T_E_K __ l Sinemasında Bugün saat 11 de matine vardır. 
TlY A 1'ROSU 

5000 kınnızı 
derili adaDl 
ıoooo figOraP 

( AKSARA Y'dJ) 3 SENELİK BİR FASILADAN SONRA İLK DEFA OLARAK TÜRK ARTiSTLERİNİN TÜRK REJİSÖR ve MUSIKJ 
Bugün, saat 15 de ÜST ADLARININ Y APTIGI SENENiN BiRiCiK TÜRK FiLMi 
iHTiLAL A 

Pazarı!~ ~:::~~g=•~ G O N E $ E D O U R U 
(KADIKÖY - SÜHEYY A) Sinemasında BUGÜN saat 11 matinesinden başlıyarak İstanbulda 1 P E K, İzmirde E L H A M R A sinemalannda 

(ÇAMURDA ZAMBAK) •• ....-.-.• ............................................................................................................................................................... 

Senelerdenberi dünya efkAn umumiyesini meıgul eden meşhur lngiliz polia hafiyeıi Ş E ~ L O K H O L M ES li ot· 
ıehrinıize ge y 



-Trakyada Yeni eserler 
Çorluda umumi bir lıapi.an• bin•• claha ppdıJOI', 
reni kurslar açıbJOI' ve 7eal ciftllkler teail ecliliıor 

Yurdda imar faaliyeti 



8 Sayfa 

l spanyada çarpışan ecnebiler 
----------------------------------------------------

F r an c o' ya esir düşen bir 
tayyarecinin macerası 
Kansının güzelliği sayesinde hayabnı kurtaran 
Amerikalı tayyareci, başına gelenleri anlatıyor 

Amerikalı tayyareci Da.hl .ı·ayyarecin.in güzel kansı 

Hatırlarsınız, Amerikanın en gı:ızel J ğım zaman da işler çolı: başka türlü cere
kadınlarından madam Dahl tayyareci ko- yan etti. Zira, Valensiya hükUmcti pilo\
casının General Franco kuvvetleri tara- larmı Rusya ve Fransada yetiştirdiği 
fmdan esir edilmesi üzerine, generale için, benim muallimli.ğime ihtiyaçları 
rcsmile birlikte bir mektub göndererek, k.almamıştL O zaman, cya askeri pilot gi
ckocamı idam etmeyiniz, bana ve güzel- bi çalışır ve yahut istifa eder, çekilir gi
liğime bağışlayınız!, diye yalvarmış, Ge- dersin> dediler. Onlara muhtaçtım. Ame
neral Franco da, ona Salamancada koca- rikaya dönmek içiıı ne param, ne de tek 
sile buluşmak iznini vermişti. bir vasıtam yoktu. Denize düşen yılana 

Dahl, idam hükmünden beraet eder et- sarılır. Tekliflerini kabule mecbur ol
mez, mide rahatsızlığını tedavi ettirmek dum. Şubata kadar hududa gönderilme
i~in hastaneye naklolunmuştur. Kendisi- dim. O zaman da yalnız bomba tayyare
ni ziyaret eden gazeteciye şöyle demıştir: lerine refrıkat ettim. Daima Madrid cep-

- EvvelA şurasını biliniz ki, Amerika- besinde bulunuyordum. 
lılarca politikanın bir manası ve ehem- Kontratım her ay yenilendiği için, 12 
r.ıiyeti yoktur. Onun için politika ile pek nisaııda yenilemedim. Fransaya gittim. 
alakadar olmazlar. Bugün bile, Amerika Apandisit ameliyatı oldum. Tekrar dön
pfkarı umumiyesi İspanyada vaziyetten meğe niyetim yoktu. Tedahülde kalan 
habersizdir. Ben, bir harb olduğunu bili- param vardı. Paristen teşebbüslerde bu
yordum ve bütün bildiğim, alakadar ol- lundum. cParanı almak istersen Valen
duğum da bundan ibaretti. sıyaya dönmelisin> dediler. Yeni baştan 

Valensiya hükıimeti beni uçuş hocası Valensiyaya geldim, baktım. Bu para al
sıfatile 300 İngiliz lirası aylıkla istihdam mak işi epeyce uzıyacak. Neye boş du
ctmeğe talib olunca bunu kabul ettim. rayım, dedim ve bir ay müddetle tekrar 
Esasen, cumhuriyetçiler tarafında çalı- pilot yazıldım. Uç hafta sonra da hududa 
ş:ın Amerikan tayyarecilerin hepsi b-..ı gönderildim. Brunette üstlerinde vurul
bol aylığın hatırı, cazibesi için bu işi ka- dum. Paraşütle nasyonalistlerin hatlan
bul etmiş bulunuyorlar. Amerikalı bir na indim. Oradan Salamanca'ya sevkedil
askeri pilotun kızıl olduğunu düşünmek dim. 7 günlük bir ihtilat memnuiyetin
abestir. den sonra. beni nazari hapiste tuttular. 

Teklif nasıl mı vaki oldu? Meksıka ha- Müdafaa vekili olarak ta gayet namuslu, 
va kuvvetlerinde uçuş talimlerı yap- ana yakın bir marldyi tayin ettiler. Has
t.ırmak üzere Meksikaya gitmiştim. Bir talanınca dı> gördüğünüz hastaneye ya
müddet sonra kontrat müddetim bitti. t·rdılar. Kaçmıyacağıma dair söz vermiş-

Bir gün, bir arkadaşımdan, İspanya- tim. Esasen böyle bir şeye de lüzum yok
dan gelmiş bir adamın eski tayyareleri tu Bütün dünyaya ilan edebilirsiniz ki: 
Meksika şehrinden Vera Cruz'a götüre- GPneral Francoya gösterdiği lutuflardan 
cek bir pilot aradığım duydum. Kendisi- dolayı, minnettanm. Şimdi de beni di
ni buldum. Bana Valensiya hükum.:tinin ğer bir tayyareci ile mübadele etmek ü
salahiyetini haiz olduğunu ve bu işdr bir zere Valensiya hilkfımetile müzakerede
pilot istihdam edebileceğini, sonra da İs- <lirler. Ama, netice ne olacak bilmiyo
panyada muallim sıfatile çalışmak üze- rum.> 
re ayda 300 İngiliz lirasına da kontrat 
yapmıya hazır olduğunu söyledi. Orada- Gemi kurtarma ıirketi takdir edildi 
ki İspanya sefirilc birlikte, İspanyada Son fırtınada Midye limanmda vu
b:ışka bir iş yapmıyacağımı, harbe i~ti- kua gelen deniz kazasında iJüyük yar
rak ettirilmiyeceğimi şerefler.ile v5d~ti- dım ve hizmeti görülen Tiirk gemi kur 
tiler. Ben de kontratı imzaladım. tarma şirketi İktısat Vekaletinden gön 

Burada bir hatam oldu. Bu şartı kon-
1 
derilen bir mektupla takdir edilmiş -

trata yazd!rmamıştım. İspanyaya va~dı- tir. 

" Bu hızla 
Nasıl tanışayım?,, 
Bu suali bana Maçkada oturan oku

JUcum Bay T. A. V. soruyor, tekrar 
edeyim, söylediği: 

- Apartımanımızın karşısında otu
ran bir genç kız! tanışmak arzusunda
yım ve senden bir yol göstermeni isti
yorum, cümlesidir. 

* Bu suale nasıl cevab vereyim, dü -
şündüm: Babadan kalma eski, müte • 
şebbis genı;lerde görülen yeni, pı c:l -

rıklarda tesadüf edilen korkakç'T,771. 
gaıılarda trsadüf olunan küstahane, da-

ha bilmem ne kadar yolu vardır, sayıl
makla bitmez. Fakat bana öyle gelıyo 

~---------

ki bu kadar basit bir meseleyi kendi· 
Iiğinden halletmiyerek benden akıl is
tiyen okuyucum benden öğrendiği l.4-

sulü de tatbik edemiyecektir. İşi te
sadüfe bıraksa daha iyi olmaz mı? 

* Emirganda Bayan cC. D.> ye: 

Artık sizin için yapılacak bir şey 
yoktur. Evlenen, çocuk sahibi ola:ı. bır 
yuvası bulunan kadın genç kızlık za
manında önüne çıkan iki yoldan fc. 
nasını tercih etmiş olduğun:ı anlas.'l da
hi geri donmek imkanına malik değil
dir. Kızım düşünme, bahs~ttiği:ı aHc 

tablosu ıle karşılaşırsan eörmemeyc 
çalış. Belki o da ayni düşüncededir. 

Bedbaht olursun, bedbaht cdcrs1n. 
TEYZE 

SON POSTA 

Konuşma 

Sözden söze 
Nurullah Ataç 

San'at hayattan o kadar ayrıldı ki za
manımızın büyük, tarihi hadiseleri, se -
vinçleri, felaketleri hakiki san'atkarlara, 
şairlere hiç bir eser ilham edemez ol -
du. Büyük harb, sulh gibi bütün dünya
yı ve dünyada herkesi en yakından alfl
kadar etmiş olan hadiseler üz~rinc yazıl
mış §iirleri düşünün, hemen hiç birini 
güzel, hatırda kalmağa Inyik bir şey dıye 
göstereme7.siniz. Yahya Kemal'in, Ahmed 
Haşim'in şiirlerine bakın: 1914 ten 1918 c 
kadar uzanan cehennem yıllarının hiç 
bir aksini bulamazsınız. 

Yalnız b:zde değil, Frenklerde de böy
le. Mesela bir Paul Valery'nin manzume
lerinde, şairin o yıllarda - bir insan ola
rak - kiç şüphesiz duyduğu elemin, ıstıra
bm, yahud ümidin hiç bir izim gö:emez
siniz. Henn de Regnier'nin harb şiirleri 
var: okunur ~eyler değil; Paul Claudel'in, 
Paul Fort'unkiler, eserlerinin en zayıf t::ı
rafüırı ... 

Çünkü zamanımızın ferdiyetçi sav'at
kan, herkesle beraber duyduğu heyecan
ların bir s:ı.n'at eserine mevzu olabilece
ğini hatırına bile getirmiyor. Olsa olsa 
onlar -hakkında fikir yü,rütüyor. lngilte
re'nhı daima bir Tesml şairi bulunur; bu 
adam kralın tahta çıkması, -ö1mesi, has -
talanması gibi vakalar veya devleti ala
kadar eden diğer hadiseler hakkında 
manzumeler yazar. Fakat resmt .şair 

(poete laureat) tabiri, san'at filem!nde 
pek sevilen tabirlerden değildir. 

Şiir, san'at, herkesi, bir milletin mu
kadderatını alakadar eden sevinçli veya 
kederli hadiseler hakkında güzel eserler, 
yani şiirler, tablolar, besteler vücude ge
tirildiği gün kurtulacaktır. Hayata kan§
madıkça, yalnız bir ferdin hülyasını söy
lemekte devam ettikçe bir ms diye kala
cak ve ancak süsün gördüğü parlak, fa
kat devamsız rağbeti görecektir. 

San'at h;ıyattan ayrıldığı için zamanı
:nızın büyük heccavı da yok. O kadar ki 
nükteye, salon şakalarına hiciv dlyo -
ruz. 
Romanı unutmuyorum: onda, umumu 

alakadar eden heyecanlara, hicve yer ve
ıiliyor. Zamanımızın ~ri - bu bakımdan -
roınandadır. Fakat romanın asaleti he -
nüz herkes tarafından kabul edilmemiş
tir. Hatta onu yazanlar da, bir san'at e
seri olduğunu daima kabul etmiyorlar. 
Kabul etseler bile ancak hiç bir içtimai 
gayesi olmıyana san'at eseri, ölmez esE:r 
~iye bakıyorlar. Yani san'atin hayatla a
lakası olmaması lazım geldiğinde hemen 
herkes müttefiktir ... 

* Bazı şairler, muharrirler tanırım, edc-
hiyattan bahsetmeği sevmezler. Memur 
dairesinden, işçi fabrikadan çıktıktan son 
ra işlerini değil, bilakis onu bir derece
ye kadar unutturacak şeyleri düşündük
leri eğlenmeğe çalıştıldan gibi, onlar da 
herkesin yanında bir şair, bir muharrir 
olduklarını unutmak isterler. Edebiyat 
- onlar için - ancak masabaştnda düşü -
nülecek bir şey, bir iştir ... 

Belki hakları var. Her yerde, her z:. -
rıan edebiyattan bahsetmeleri belki kuv
vetlerini harcamalarına, heyecanlarmın 
soğumasına sebeb olur. İstirahat zaman
larımızda işimizden başka şeyleri düşün
mek - iş başına döndüğümüz zaman -
bizde taze bir heves uyandırabilir. 

Fakat itiraf edeyim ki ben o muhar -
rirlerin, şairlerin edebiyatı gerçekten 
sevdiklerine inanamıyorum. Bana öyle 
geliyor ki onlar edebiyatı içten yaşamı
yorlar, kendilerine ancak bir 111eılek diye 
edinmişler, tekaüd hakkını 1tazanacak -
lım yaşı bekliyorlar. Ondan sonra da e
dnbiyatla hiç uğraşmıyacaklar ... 

Söylüyorum: belki onlar haklı, belki 
daha iyi ediyorlar. Fakat ne yapayım ki 
ben günün yirmi dört saatinde şair, gü-

TİYATRO 
Tiyatromuzda vodvili 

yeniden mOda oluyor 
Şehir Tiyatrosunun sabık operet kısmının "Toka,, 

sonra sahneye koyduğu " intikam maçı" 
vodvili birincis "nden daha fazla muvaffak ol 

Şimdiye kadar sahnemize çıkan eser-, 
leri şöyle bir tasnife tabi tutabiliriz: 

1 - Telif eserle . 
2 - Tercüme eserler. 
3 - Adapte eserler. 
Bizde tiyatronun kuruluşundanberi en 

az görüleni telif eserlerdir. Adapte eser
ler telif eserlere nisbetle daha fazla oy
nanmıştır. Tercüme eserlere gelince Gül
lü Agoptan bugünkü Şehir tiyatTosuna 
kadar bütün tiyatro teşekküllerinde yer 
bulmuştur. 

Telif eserden bahsedecek değilim. İyi 
veya fena ne kadar fazlalaşır.sa tiyatro -
muzun bugünü için olmasa bile yarını 
için o 'kada'" faydalıdır. 

Adapte· eserler eski Darülbedayiin en 
fazla ehemmiyet verdiği eserlerdL Da -
rülbedayide tercüme eser hemen hemen 
hiç sahneye konulmazdı. Şehir tiyatro- Büyük adapte üstadı Ahmed Vıfil' 
sn ise kıı.ru!uşundan geçen bir iki seneye 
kadar tercüme eserlere rağbet gösterdi. 
Adapte eserlere .karşı kapılannı lr.apa -
mıştı. Evvelki sene nasılsa bir adapte 
vodvil çıkard.L Geçen sene ikinci bi:- vod
vil bunu takib etti. 

Bu mevsimde operetin lağvı ve ope -
ret kısmın:n bir vodvil tiyatrosu şekline 
konulması üzerine ilk ve ikinci defa oy
nanan eserlerin ikisi de adapte vodvil
lerdi. 

Başlangıca bakılırsa adapte eserlerin 
arkası kesilmiyeccğe benziyor. Bu mü • 
nasebetle bu sene oynanan iki vodvil ara
sında ufak bi.T mukayese yapmak l.rterim. 

İkinci olarak oynanan cfutik&JI\ maçı .. 
ilk oynann cToka> dan daha fazla rağ -
bet gördü. cToka.. hakkında düşündük
lPrimi evvelce yazmıştım. 

Ve netice olarak lisan adaptasyonunun 
iyi olduğunu, fakat eşhasın adapte edi -
leınediğini söylemiştim. _ 

cİntikam maçıt için böyle bir feY söy
l~nilemez. Çünkü eserde mahalll hiç bir 
şey yoktur. Eşhas karakter, görilı ve dü
şünüş itibarile her yerde bulunabilir. 
İsimlerin ve mevkilerin değişmesile li -
sandan lisana adapte edilebilir. Nitekim 
türkçe adaptasyonunda hiç bir yabancı 
koku ve renk. yoktu. Aktör kendi kalıbına 
uygun bulduğu eserin temsilinde muvaf
fak oldu. 

Tam bir vcdvil olan cİntikam maçıt n
dan uzun uzadıya bahsetmek istemiyo -
rum. 

Yalnız şöyle bir sual varid olabilir: 
- Adapte edilecek eserler cİntikam 

maçb tarzında eserler mi olmalıdır? Me
seUi. Toka tam manasile adapte edile -
mez miydi? 

Bu suale cevab vermeden evvel bizde 
\.ışın en kuvvetli adaptasyon san'atkan
n1 gözönüne getirmek lhımdır. On yedin
ci asırda yetişen Molyer'in hemen bütün 
eserlerini Ahmed Vefik Paşa adapte et
miştir. Molyerin eserleri kıymetli eser
lerdir. Fakr.t bizim kütüphanemizin malı 
olan Ahmed Vefik Paşanın adaptasyon
larına da büyük bir kıymet atfetmek la
zımdır. Vefik Paşa, lisanı, hayatı, eşhası 
heyeti urnumiyesile yerlileştinneyi bil -
miştir. 

1 .... ·····-·--------

nün yirmi dört saatinde muharrir, ede· 
liy&tçı olanlan severim. İsterse eserleri 
ötekilerinki kadar güzel olmasın! 

İkinci bir adaptasyon sarı'atkArı 
nirrefik Ahmed Nuridir. SahnedeJl 
şen ve sahiıede ölen bu san'at el 
tek eserini meselU Hissei Şayiayi 
lalım. Oradaki evkaf katibi Bican d 
kadar yerli bir tipi adapte eserle~ 
ğil, telif eserlerde bile görmek 

Bu gösteriyor ki, her eser değilse 
pek çok eserler adapte edilebilir· 

Fakat bu işe bir Ahmed Vefik pa 
bi, bir İbnirrefik Ahmed Nuri gibi 

b . . la .b. ı. .. aar• lacaklar, ve u ışı on r gı ı ı.ı-ı 

cekler bulunsun! 

Beyoğlu Halkevinde konfer 
Beyoğlu Halkevlnden: Salı gUnil ı 

18.30 da Evlmlzin Tepebaşındald ıııer s6t 
nasında (Yeni Fizik hakkında> profe ., 
llh Murad tarafından blr konferans 
cektir. Bu konferansa herkes geleblllt· 

Balılıçıl lıuşu 
Zegllngağına bagı 

Bacaksızın maceraları : 

- ı, 

I' \( f I ..._..., __ ..,.... _________________ _ I ı I \ 
---.:=------



30 Birinciteşria 

Hasis 
Hasis evlenecekti. Tavsi

~e ettikleri genç kızı alma • 
Bı. 

- Neye almadın? 
Dediler.. cevab verdi: 

- Dudakları çok kalın ... 
- Ne çıkar? 
- Ne çıkan var mı, ruj p.. 

r~ı benim cebimden çıka • 
cak r 

Son perde 

SON POSTA 

Dermjydi? 
Patron tahsildara sordu: 

- Bay Necatiye gittin mi? 

- Gittim. 
- Herhalde senin yüz li -

rayı istemek için gittiğini ha
ber alınca kızdı. 

- Bilüis hiç kızmadı. Kız
mış olsa birkaç gün sonra ge
ne gel! der miydi T 

Düğüm 
- Çok müteessirim .. 
- Ne oldu? 

Sayfa 7 

"Ben hirtımarhane k k I -~~------~------·---a~ç:...._ı_n_ı~y~ı-m....:..~" 

Yoksa ben hakikaten 
delirmiş mi idim? 

Doktorun elime verdiği mektubu tercüme 
birdenbire şüpheye düştüm 
Röporlajı yapanı F anıla Kisilt 
CTwc:Dmt n lttlbu hattı mabfuldar) 

8- f 
- Rakı, esrar, sigara içeorsunuz? 
- Hayır .. 
- Eroin, kokain, morfin? 
- Hayır .. 
- Gözlerinizin önüne hayalet geldi-

ettirince 

i !~yatrodan çıkıyorlardı, ön 
erinı kestiler: 

· - Son perdeyi seyretmiye
cek misiniz? 

- Programda, cbeş sene 
tonra • yazılı. O kadar kala • 
llıayız. 

Patro714'n oDlu - Siz bayan, ~rafya vazifemi ya
pacaksınız .. Siz bay muhaaebeci, ıiz de heıcıb vazi
femi yapacaksınız .. Bay kdtib: şu ka"n • mı de siz 
alın, babamın gönııeıini iıte?Mm: babamın imzası

ni riz atacaksınız. 

- Mendilimi kaybettim. 
- Ne zarar var? 
- Öyle ama mendilime bir 

şeyi unutmamak için bir dü • 
ğüm yap~tım. 

ğini söylemiştiniz. Hayalet geldij'i za
man kulağınıza ses de geleor mu? 

Gözlerimin önüne hayalet filin gel· 
diği bittabi masaldı. Lakırdı olsun di· 
ye söylemiştim. Tabii kulağıma ıea fi
lan geldiği de yoktu. Fakat bazı ak
şamlar hakikaten kendi kendime düşü-

- Ba~ bn aoukatım, bojaaın& M
•nı.ıı iıerime alanm. 
- Ben.im bopnmak ist•diğimi kim 
eöıilecW 
- Kimse söylemedi amfılG bitişik 
ftde oturuJ1orum 44 .. 

-- Yarchm 
Ev sahibi bayan söyledi: 

• - İnsanlar birbirlerine hiç 
tardım etmezler. 

Mısafır bay aksini iddia et
li: 
· - İnsanların yardımları 
l>lınasaydı biz birbirimizle bu 
akşam burada buluşamazdık. 

- Bizi tanıştıran olmadı ki, 
biz te adüfen tanıştık. 
. - Ama bu akşam davetini-
2• gelebilmem için on bir ku
~ vapur paI'.asına ihtiyacım 
\'ardı. Parayı arkadaıım ver· 
iL 

._ ___ H_o_ı __ •6_z_ı_er __ =ı 
Elektriğin faydası 

Bir mecliste konuıuluyordu: 
- Elektriğin insanlara ne büyük fay

dıları dokunmuştur. 
Dediler, pk kadın tasdik etU: 
- Evet elektrik olmasaydı, bu,Onkü 

medenf vaziyete gelemezdik. Onun aaye
ıinde uçlanmıza permenant yaptırabili
yoruz. 

Ne arıyorsun? 
Sarhoş telgraf direğine tırmanmıştı. 

Ayık gördü; bajırdı: 
- Orada ne arıyorsun? 
Sarhoş cevab verdi: 
- Param yok ta, bir telgraf havalesi 

geçerse kapıp kaçacafım. 
~ 

8oşuna masraf 
- Neye mağazanda geceleri elektriğl 

yakıyorsun? 

- Hırsızlar için. 
- Bofuna murat edfJOl'SUll. hırllz1a-

nn ceblerinde elektrik fenerleri vardır. 

---Pul meraklw 
- Qer Jaı:mm bmla "Vermezsen !z, 

memleketimi bırakıp Ame~aya giclece-

llm-
- İyi edersin, oradan bana salc sık 

mektub yaz.. Posta pul11 kollebl10nu 
ppmıya meraklıyımdu da .. 

---Zarar yok 
Parkta kanapeye oturmuştu, park bek· 

çisi yanına ıeldi: 
- Bayım. dedi, yeni boyandı. 
Yerinden kalkmadı: 
- Zarar yok, ben riltubetten mOteessfr 

olmam! 

Son söz 
_ Karımla kavga ederken son sözü 

ben söylerim. 
- tmklnı yok. 
- Neye olmasın, caffedersin kancı-

ğırn .. Kabahat bende!• derun. Kavga da 

biter! 

Giydirmenizi beklıyorum 
Bayan, hızmetçinin odasına girdi: 
_ Gülsiim neye talkmadın, ne bekli-

yorsun. 
_ Pazarl.ıtumzda giyinmem de size aid 

delil mıydi.. Gelıp beni giydirmenizi 

bekliyorum. 

-

-Neye iki k~ birden besliyorsun? 
- Büyüle bekçilik ediyor; 
- Ya küçik? 
- Büyük uyu114 kalırsa kücük havla-
yıp onu uyandınyor. 

- Eğer bu gece tk on biraf"" sonra 
horlarıar.ız polise fik4yet ~e#im! 

- Evli oldvpa Jaalde gömle§infn 
chiğmeleriai kndia mi dikı11orsun? 
- Hayır bu benim gömlegim de • 

ou. """"" ~. -----
Zarafet 

Zarif geçinen bayana: 

- Japon balığı moda oldu, 

dediler, hatti NeclA da onlar

dan almq. 

nür, hülyalar kurardım. Esasen içimiz
de hülya kurmıyan kaç akıllı vardır? 

Hangimiz tayyare piyangosunun bü-
yük ikramiyesini kazanırsam, ~yle ge
zeceğim, böyle tozacağım diye İspanya
da şatolar yapmaz? Hangimiz bir sev· 
gili hayalile avunmaz? Fakat bu hayal-
le avurunak ihtiyacı, bazı kimselerde Doktor l."ezaiT'HJIG'"" ""'1aarmw 
günden güne fazlalaşır ve bir itiyad 
haline girer. Hayalinde gördüğü kim- Wf'digt t'e~e 
seler, yavaş yavaş gözünün önünde te- doktorun yüzünde, gözlerinde, tavan 
cessüm eder. Artık hayalhanesindeki da dolaşıyordu. Nasıl oldu bilmem 
şahıs te.şahhus etmiştir. doktorun burnunun dibinde bir arı pe1 

Bundan sonra onlarla konuşmak ilı- da oldu. Vızır vızır uçmağa başladL 
tiyacını duymağa başlar. Tecessüm et- Doktor sinirleniyor, elile kovalıyor, h· 
miş bu hayaller evvell cevab vennez- kat arı biraz uçtuktan sonra tekrar 
ler. Dilsizdirler. Yalnız dinlerler. Fa- burnunun dibine aokuluyordu. Niha· 
kat bir gün gelir ki onların da dili çö- yet dayanamadı: 
zülür. Onlar da konllflD&ğa başlarlar. - Amma da uğursuz hayvan, dedi. 
4te o devir geldiği zaman insana deli TaEsdık ettim: 
damgası yapıştınlır. - vet. . 

- Evlidım ıene daldırdın .. kulağuıa . M~a~~~mın açılmış olmasına s'! 
ses filAn mı geleor? Söylesene? vınmı~ ~ıbı: 

- Hayır doktor, yalnız gözümün ö- - Degıl mi evladım? dedi. Ne müz'i~ 
nüne hayaletler geliyor. .n:ahh'.ik.. sen de böyle, arı gibi, smck 

- Sevda filin çektin? gıbi hayvanlara sinirlenoorsun? 
_ !.. . - Bazan sinirlenirim. Fakat dokto&. 
- Söyle evlAdım; sevda fılan çektin? beni muayene ettiniz. Teşhisinizi ~ÖY· 
_ ı lemiyecek misiniz? 
- N~ susoonun? Söylesene? Doktor başını kaldırdı. Beni tepeden 
:_ !.. . tırnağa kadar süzdü, süzdü, süzdü, fa. 

- AnlaşıklL Sevda çekmişsin. Evli- kat bir şey söylemedi. 
dun şunu hatırından çıkarma. Dünya- Tekrar ettim: 
da sevda kadar büyüt yalan yoktur. :-~o~torcuğum teşhisinizi söyier 
Sevda denilen teY poet, o tör denilen mısınız · · 
büyük martavalcıların icad etti.k!ed - V~llahi evladım, nasıl başlayaca 
şeydir. Sevdiğin kan seni bıraknuj ise, ğ mı bıl?1oorum. Sende bir şey yok. 
yahud seni sevmemiş ise dünyayı ka- Yalnız ~ır~z fazla _yo:gun görünoorsun 
ranlık görmenin ne manası var? Dün- ~utlak ıstırahate ıhtıyacın var. Gazete, 
yayı karanlık görmekle sevdiğin kanyı kıtab oku:ıııyac~~sın .. kalanı yonnıya
elde edebilecek misin? Ne gezer. o caksın. Gunde ıkı defa banyo yapa~ 
halde neye kendini üzorsun? Gel ba- caksın. Bunları dışarda yapmak güç-
kalım, seni biraz muayene edeyim. tür. En ıyisi burada hiç olmazsa bır ay 

Arkadaki gardiyana: kadar yatmalısın! 
- Uşatrutyun ire .. (•) . - Ne, bana gene deli mi demek ıs-
Dedıkten sonra masanın üzerinden t ıyorsWl? 

listık hır çekiç alarak bana yaklaştı: - Estağfurullah evladım .. sana neli 
- Bacak bacak üstüne at.. deyen var mı? Yorgunsun, dimağımn 
Dedığini yaptım. mutlak bir istirahate ihtiyacı var. Son-
- Hah böyle! diyerek lastık çek:ci ra bazı tedavilere de muhtaçsın. B.ın-

kaldırdı. Şöylece ayağıma vurdu. lar e~de )apılamaz. Onun ıçın senı bır 
Ev\ eke bir iki kere sınirden hasta kaç gun nezaret altına almak lazırnge

olan arkadaşlanmı doktora götürdü- loor. Yalnız buraya gırmck için bazı 
gum ıçın doktorun neyi anlamak iste- mera im var?ır. Bir talebname ynp p 
dığını bilıyordwn. En asabi hastalar.n ~astane komı yonuna müracaat e1me
yapacağı gıbi ayağımı üç dört kere ha- lı ın. Şundı sana bir reçete yazooı um. 
vaya kaldırıp indirdim. 'Doktor: Bu reçeteyi üç beş gün kullanırsın. h ç 

- Ooo ... dedi, çok canlı. Şımdı ayak- bır şey okumıyacaksın. Asabını ) or-
larını değıştir. mıyacak ın. Bır de mektub yazaca0ım. 

Değıştirdım. Gene vurdu. Aynı ha- Bunu da ~elike götürürsun. 
reketi tekrar ettim. Başını salladı: Doktor once reçeteyi, sonra da nıek-

- Ayağa kalk. tubu yazdı: 
Kalktım. - Al, evladım .. dedi. Bunu Melıl:e 
Elindeki tokmağı bıraktı. Bir elek- götür, selıim söyle. Reçeteyi de kullan, 

trik feneri aldı. Yaktı. Gözlerıme bsk- haftaya da bana gel. 
tı. Gene başını salladL Döndü, yer.ne Doktora teşekkür ettim. Kapıdan çı-
oturdu. Cebınden bır ayna çıkardı. Yu- karken gardiyana: 
züne baktı. Kravatını düzeltti. Aynayı - Zavallı hentczere asvas mehk kı-
rnasanın üzerine bıraktı. Mendilı a ldı. na mıçcf duru dar. İnç gılla inç çıllar 
Büyük bir ıtina ile açtı. Ağzını burnu- megun ş ılliki gipattıvi ( .. ) 
nu sildi. Gene katladı. Sağ cebine ıcoy- Dıye söylendi. 
du. Sonra çıkardı, sol cebıne koydu. Gardı) an önde, ben arkada çıktık. 
Tekrar çıkardı gene sağ cebine koydu. Kapıda da gardı) an kapıcıya erme'l.ce 
Ma anın üzerinden bir kurşun kaıeın bır şeyler söyledi. Adamcağ zlar sura-
aldı. Oynamağa başladı... tıma acıyarak baktılar. 

bayan yü - Doktorun zıhnen çok meşgul olduğu * 
zünü bunqturdu: görülüyordu. Her halde b'ır -yler du--

Zarif geçinen 

ır- Jamanak gazetesi idarehanesi Behek 
- Zevksiz kadındır o ba _ şunüyor, teşhisin neticesini bana mu • tram\'aylarını kıskandıracak kadar le-

f ki ldı 1 ' layim bir surette anlatabılmek için ke- baleb Doktorun zarfını Melike uzat-
1 an a ya, sa onunda ge - limeler arıyordu. tını. Açtı. (.1rkası vcır) 

ne eski kıyafetile dolaşıyor - Hiç ağzımı açmıyor, doktorun söz 
dur. Japon kadını gibi giyin- aöylemesini bekliyordum. Gözlerım 

met aklma aeimemiştir. (•) Dikkat. 

( .. ) Zavalh tıldınnıı. Allah acısın. 
Kapıya kadar götür, ne olur, ne olmaz, 
birisine aaldınnasm. 



8 .Sayfa 

Monoloğ : 

Şemsiyenin faydaları 
McktebdP. arkadaşım Şemsi var. Onun 

lıabası mı ıcad etmiş, yoksa büyük ba -
ibası mı bilmem amma şemsiye denilen 
şey var ya .. İşte ben ona bayılırım. Ne o 
yüzünüzü buruşturuyorsunuz.. 

- O kapkara şeyin de nesine bayılır -
sın! 

Demek istiyorsunuz? .. 
Nesine mi bayılırım. Her şeysine .. Onun 

kadar işe yarıyan ne vardır ki.. Yağmur
da insanı ıslanmaktan korur. Şimdi de: 

- Yağmurdan sonra da baş belası olur. 
Diyeceksiniz... İşte burası yanlış, yağ

murdan sonra da işe yarar. Mesela sız 
tinirli bir insan olabilirsiniz. İtilip kakıl
maktan, şunun bunun üzerinize sürünme
sinden çekinirsiniz .. Etrafınıza demir pa~
maklık yaptırıp demir parmaklık için1e 
gezemezsiniz ya! Açınız şemsiyenizi, et- Onlan makasla ufak ufak doğradım. Am
rafınızda kutru bir metre olan tostopar- ma ne kadar ufak biliyor musunuz, hani 
lak bir memnu mıntaka yaratmış olur - gümüş yirmi beş kuruşluklar var ya; on
ı;unuz.. Fena mı? Yağmursuz zamanlar- farın yarısı kadar. 
tla buna imkan yok mudur? Neye ol - Babamın upuzun, annemin kısacık 
masm .. Yağmur yoksa güneş vardır. O za- 5emsiycleri kapalı olduğu halde portman
man da şemsiye açılabilir. toda asılı duruyorlardı. Kağıd kırpıntı -

Hem şemsiyenin faydası sade bu mu? larını ikiye taksim ettim. Yarısını b::ı. -
Hoşlanmadığınız bir insana rastgeldiniz tamın şemsiyesinin içine, yarısını da an
mi derhal yüzünüzü kapatırsınız .. Onu nemin şem!'iiyesinin içine boşalttım. 
görmeden geçersiniz.. Sonra şemsiye e\'- Onlar da kalktılar. Annem yeni man -
de de liizırndır. En evvel damları n'kta - tosunu giyöi. Babam yeni elbisesini giy
rılmamış evlerde ne kadar işe yarsdı - di. Şemsiyeieri al~ar. Beni de öpüp ka
ğmı siz de tahmin edebilirsiniz. pıdan çıktılar. Onlar kapıdan çıkar çı.k-

Evinizde fare çok mu, şemsiyeyi sa - maz pencereye koştum. Bakalım ne ola
pmdan tavana asar, farenin yemesın - <"aktı; kapının önünde her ikisi birden 
den korktuğunuz öteberiyi içine doldura- şemsiyelerini açtılar. Şemsiyelerini aç -
bilirsiniz.. :malarile: 
Şemsiye bunlardan ziyade bizim, yani - Bu ne hal? 

çocukların işine yarar. Oyuncak atiaT, Demeleri bir oldu. Sırtları, omuzları, 
tramvaylar filan şemsiye kadar çocuk - ~apkalarının üstü bembeyaz olmuştu. He
fon eğlendıremezler. men eve döndüler .. Ben gülmekten katı-

Geçen akşam arkadaşlarım gelmişle:-- Jıyordum. Babam yüzüme aksi aksi bak
di. Babam da şemsiyesini it.urusun diye aç +1. Annem de öyle: 

SON POS T A 

r 
Çocuklar, 

Bundan on dört yıl evvel 29 
teırinievvelde Cumhuriyet ilôn 

edilmiıti. Bizi kurtaran, bizi za· 
/ erden zafere ulaıtıran Büyük 
Şelimiz A tatürkün bu büyük e· 

•erinin yıldönümü en ünlü bay

ramımızdır. Hepimize kutlu ol-
nın. 

-....-- ..... 

Kanadada cam tuğlalardan bir bina 
yapılmıştır. Bu cam binada oturanlar dı
şarıdan görülmemekle beraber bina içi
ne güneş ziyası çok iyi nüfuz eder. 

mış bir yana koymuştu. Arkadaşlanmla - Şey baba, anne, dedim, dışanda kar 
saklambaç oynarken ben şemsiyenin ar- mı yağıyor? - En uzun kelime hangisidir? 
kasına saklanmıştım. Bakmadıkları, ara - Keşki bunu demeseydim, her ikisi bir- - Lastik! 
:madıkları yer kalmadı. Amma şemsıye den gözleri açılmış bir halde bana doğru .. ·--···--·---· .. ··
arkasına saklanmış olduğum bir türlü yürüdüler. Babam şemsiyesini sağ omu- Bakın büyükler, belki sizin de benim 
akılJarına gelip beni orada aramadılar. zuma, annem de elime öyle hızlı vurdular gibi çocuklarınız vardır. Onlar da bunu 
Şemsiye açık olduğu halde sapından ki; biraz evvel kahkahayla gülerken ağ- düşünebilirier .. Sakın ha şemsiyeyi, içine 

tutulup çevrilince çok güzel döner .. To- famıya başladım. tıakmadan başınıza açmayın.. Küçükler 
paç yanında hiç kalır.. Ne yapayım .. Her zaman beni güldü - siz de benim aklıma gelen, aklınıza gel-
Bakın ben şemsiye ile bir oyun daha ren, eğlendıren şemsiye bir kere de ağ- diği zaman sakın tecrübeye kalkmayın! 

icad ettim. Hani geçen büyük yağmurlar ]atmıştı. Amma bir daha bu aklımdan Çünkü şemsiye dayağı var, şemsiye 
yok "mu, işte o zaman bir sabah erkenden çıkmıyacak, böyle şeyler yapmak iste - dayağı da çok fena! Ben tattım da bili -
kalktım. Eski gazete kağıdlan buldtim. !'liyeceğim. yorum. * * ...................................................................................................... 
Resimli Hikaye : 

İnsan kendinden küçüğüne de muhtaçtır 

· - Sen küçüksün çekici ba
na veT de ben çivileyim. 

-----

- Gördün ya, insan ba~ an 
kendinden küçüğüne de 
muhtaçtır. 

- Kap kacak sandığını çi
vilemek lazım. 

- Eyvah başım.. Aman! 
A man! 

- Sandıkları güzel güzel 
ve-rleştirelim. 

~ ' 

~ 0 
1 / 

- Ben kendi kendime de 
yaparım, öteki kö§eye bir taş 
koyarım. 

- Çocuklar şu benim ~an
dıklanmı hazırlarsınız değil 

mi? 

- Bu tarafa vurunca öbür 
taraf kalkıyor. 

- Ben. karı§mam. Sen be-

--~-----~ 
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Meraklı ve Faydalı Bilgiler 
Büyük fotograf makinesi 

Dünyanın en büyük fotoğraf makine

ıinin resmini koyuyoruz. Bu makine 1900 
6enesinde bir şimendifer kumpanyası ta

rafından yaptınlmıştır. 

En eski saat 

Bu resmini gördüğünüz bir cTt cet\ 
lini andıran şey dünyanın en eski 511~ 
dir. Mısırlılar tarafından yapıl:rnıŞ 
Gölgelerin uzanmasına göre vakti ta)' 
eder. 

Taç g iymiyen krallar 

Bizim ckılıç balığı, adını verdiğimiz 

halık, birçok istihaleler geçirdikten son- İngiltere krallarından taç . gtyın~~ 
ra kılıclı hale girmişü. Evvela yukarıda- yalnız sekizinci Edvard değı1dir·::1dilfl ki şekilde kılıcsızdı. Billhare ortada gö- de öldürülen beşlncı Edvard da 0 yor
rüldüğü tarzda bir kılıcı oldu. Ve niha- zaman henüz taç giymemlt bulunu 
yet üçüncü resimdeki ,ekli aldı. du... ,,,,,,,,;ti 

iKİZLER 

Çorumda Bay Ala~ddin Gücünün ilris yavrulari ~ 
•••••••••••••••• ..................................... 1111 ,:::/ 

VENO BÖLMECEUVllD~ 
Bu bayanın bütün 

emeli eskiden anne 
olmaktı. Ve şimdi 
annedir, çocukları 

büyüyor. Artık an
ne olmak eme:inde 
değildir. Çocukları

na sevgi ile baktık
ca ilerde daha başka 
bir şey olmak ister .. 
cAh onu da olsam .. » 

der. . Acaba ne ol
mak istiyordur? O
nun bu isteğini me
rak ediyorsanız bir 
kere düşünün ve 
sonra düşünüp bul
duğunuz kelimenin 
harflerini yukardan 
aşağı doğru inen 
dört köşelere yerleşti
riniz.Tamam mı? İşte 
anne olan bu bayan t 
şimdi de onu olnınk . ıdşi) e ~et 
istiyordur. Bilmeceyi doğru bilenlerden bir kişiye çay fincanı, bır tr bcdi)cı 
resim çerçevesi ve diğer yüz kişiye ie ayrı ayn, çok şık ve kıyme 1 

verilecektir. Bilmeceye cevab verme m üddeti on be~ gündür. 
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SPOR Kadın gözile Avrup 
P ariste çalışan kadınl Türkige ikincisi Mü/Qgim Hindistan 

· şampiyonunu 26 dakikada gendi 
Çalışan kadın o kadar çok ki, çalışmıyanların a 

daha azdır dersek mübalağa etmiı olmayız 
Ya.zan: Mua~us Talaain BerluınJ 

Maçtan sonra Tekirdag"" lı ile Mülayim bir mün:ıkaşadan -18 
Bugün siZP. Pariste çalışan kadınlardan ı 

YarJD güreşmeg"" C karar Ver dil er bahsetmek istiyorum. Fakat cçalı§an ka-
50 n ra dın> kelim~lerini yazar yazmaz bir 'la -

Türkiye ikincisi Mülayim pehlivanla • 1 hata işlediği zaman oyun düdükle değil, niye durup düşündüm. Çünkü bunlar o 
Hindistan şampiyonu Faddal Muhammed ziJle durdurulurmuş. kAdar çoktur ki bugün cçalışmıyan ka-
~ırasındaki güreş dün Taksim stady1Jmun- 1 Hindliye burada zil bulunmadığı izah dm> adedi çalışandan daha azdır dersek 
da yapıldı. Havanın mütemadiyen şiddet- v~ düdüğe itaat etmesi ihtar olundu .. Ye- mübalağa etmiş olmayız sanırım. 
li yağmur tehlikesi ifşa etmesine rağmen nıden başlıyan güreşin onuncu dakıka- Filhakika, bazı sabahlar erkenden ote--
üç binden fazla meraklı dedikodusu bir sından ititaren rakibini yere yuvarlayıp l!n balkonuna çıktığım vakit, sokaktnıı. 
buçuk aydan fazla süren güreşi görmek kRt'.i hakimiyeti eline alan MüJayim peh- geçen kadın adedini görünce şaşmaktan 
zevkinden kendilerini mahrum bıraka- livan gene bütün tahminler hilafına ko- kendimi alamadım. Zannedersiniz ki hü-
.:namışlardL ca Hindliyi güreşin 26 ncı dakikasında tün Paris kadınları, sabah saat sekizle 

Mülayim _ Hindli güre§İllden evvel 10 saniye süren mükemmel bir tuşla yen- dokuz aras;nda sokaklara uğnyor. Ço • 
mindere 937 yılı başaltı birincisi Hayati di ve uzun alkışlara hak kazandı. cuk denecPk bir yaştan başlıyarak ihti-

iJe ayni yılın başalb ikincisi Sındırgılı Tekirdağlı _ Mülayim yar kadınlara kadar herkes çalışmağa gf-
İbrahim pehlivanlar çıktılar. diyor: Kimisi mağazalara, kimisi fabri -
Yarın için çok büyük ümidler vide- Güreşten sonra stadyom binasının ida- ı...~1ara, bazıları atölyelere, bir çokları da 

den bu iki genç sevimli ve usta pehliva- re odasınd'l Mülayim pehlivanla Tekir- r<'smi ve hususi yazıhanelere ... 
nın müterr.adi bir hızla hareket içinde dağlı Hüseyin arasında bir münakaş.ı Çalışan kadınlardan bir kaç tanesilc 
geçen gür<?şleri seyircilerin heyecanları- çıktı. TekiNağlı Hüseyin Hindliyi Müla- görü;;;mek .stediğimi Paristeki dostlarıma 
nı coşturdu. Net.;.-:ede bütün tahminler yımden daha az zamanda yenec,,ğini söy- ve yeni tanıştığım ahbaplara söylemiş -
hila!ına Sındırgılı İbrahim başaltı şaın- lüyor, Mü~ayim ise bilakis Hind!inın Te- tiın Beni yazıhanelerine davet ettiler. 
piyonunu 17 dakikada tuşla yendi. kirdağlıya galib gelebileceğini iddia edi- Ben de fır~atı kaçırmıyarak gittim. 

Sıra günün en mühim güreşine gelmiş- yordu. Latife şeklinde başlıyan bu iddı- * 
ti. MeydanA evvela koyu cam göbeği ren- alar gittikçe şiddetlendi ve Mülayim P<'h- Küçük bir asansör beni büyük bir bi-
ginde kalın bir kumaşa bürünmüş oldu- Hvan eski hesabları açarak kendlsinın nanın beşinci katına çıkardı. Sol taraf -
ğu halde Hindistan ıuımpiyonu çıktı. Tekirdağlıya haksız yere mağlub sayıl- Laki kapının zilini çaldım. Uzun boyiu, 

r- Mülayimle Hindli bir arada M ğ 1 1 
Yumruklarını sıkıp şehadet parmakları- •. ı ını i eri sürdü. 1ayıf çok zarif bir genç kız kapıyı açtı. 
nı açarak ve sağ ayağı ile iki elini havaya iki rakibin birbirlerini denemeler ile g0ç- Buna hiddetlenen Tekirdağlı hemen 1 ~smimi verdim, gülerek elini uzattı: 
k:ıldırarak halkı, resimlerinde gördüğü- ti. İlk hücumu Hindli yaptı. Belınden ş'mdi burada güreşelim diyerek Mulayi- _ Buyurunuz efendim. Odacıyı bir 
müz milli usulile selimladı. Onu Müla- kavradığı Müiayim pehlivanı yere yu- min üzerine yürüdü. Orada bulunaniarın iş için dışarıya göndermiştim. Kapıyı 
yim pehlivan taltib etti. var.ladı, yalnız Mülayimin vücudünün müdahaleleri olmasaydı, iki pehlivan 1 kendim açmağa mecbur kaldım. 

Gürefin orta haJremUğinf bermutad yansı minderden dışarıya düştüğü için müthiş bir güreşe, .hatta kavgay.a tutu-

1 

Geniş bir büroya girdik. Tam ortada 
C'emal pehlivan üzerine almıftı. Yan ha- hakem iki pehlivanı ortaya çekmek üze- şacaklardı. Hepimizin tavassutumuzla van yana ik: masa ... Birisinin üstünde blr 
kemliklerinden birini Mazhar boca, eli- re düdüğünü öttürdü. Fakat Hindli hiç havası ~ki~le§ell bu mü~akaşa .hiç bek- ~ok kiğıdlar, dosyalar ve çok düğmeli bir 
ğf'rini de Sami Karayel yapıyorlardı. Gü- oralı olmuyor, düdüğe, halkın feryadla- lenmedık bır kararla netıc~lendi. relefon .. Ö~kisinde bir yazı makinesi. 
reşin evvelA 20 p r dakikadan ik i devre rına, hakemlerin ihtarlarına kulak as- Eter bu h1'ar deği§mezse yarın iki Madmazel J aklin hem makinede bır 
olacağı ilin edildi. Fakat seyircilerin şi!i- mıyor. pehlivan stadyomda güreşeceklerdir ve cetvel yazı yor, hem de benimle konuşu-
detli itirazları üzerine bu müddet bir sa- Minder ôışmda güreşi bırakmı5 bulu- eğer Mülayim pehlivan galib gelirse Te- yor. üstünde çok sade, l!civerd yünlü hır 
ate çıkarıldı. nan rakibinin sırtıhı yere getirmeğe ça- kirdağh ş:impiyonluğunu kaybedecektir. elbise var. Göğsünde beyaz bir jab.l. 

Tam saat 16,05 de başlıyan güreşın ilk balıyordu. Neticede Hindlinin düdük ku- Tekirdağlı kaıanırsa keı:ıdisine MiılAyim Gözlerim biJAihtiyar bu zarif jaboya gıt
dakikaları hemen bütün tecriibeli ~li- mandasında Qre@~Q ~ 'rrıadı~ı J 300 Jira verecek ve yaptı~ gilreşe hiçbir ti ve başkı suallerden evvel bunu sor -
vanlar arasındaki güre§Ieiae o1diiğü gı"M Aıilapldı. Hfua&iaiıda iki taralt8!l biri maddi karşılık bek emiyecek. dum: 

•••• •• • • • •" • • ••• •' ~ • • • •• • •• •• • • • • • ••• • • •• • • • •' • • • ••• •• • ••••• • •••• • • • • • • • • • •' • • • • •• • • • •• • •• •• - Bir y!lbancı sıfatile size teklifsiz bir 

A k 1. 1 d Macar takımı sual sormama müsaade edin. Bu gilz~l n ara ıg maç arı a jaboyli nereden aldınız? Geldi ve akşam Gülümse~i.. gözleri ışıl .. ış.~l yan~ı. 

h f b 1 - Kendım yaptım. Buyuk bır moda 

a taya aş ıyor A k .tt• mağazasının camekanında görmüştüm. 
0 ara ya gı l Hemen örneğini çizdim ve bir pazar 13ün'.i 

oturup diktim. Bir fantezi için yüz frank 
verir miyim? Harbiye takımı Ankara ligind~ ye~ ald~. Çankaya 

klübü de Demirspor a bırleştı 
L' _ .. d ki hafta nülürse heyecanın gözle görülür b:r va-
ıg maçları nihayet onümuz e ziyette olacağını kestirmek güç olmasa 

i~inde başlıyor. Burada ötedenberi mev- kl l 
cud Ankarabu"cü _ Gençlerbirliği reka- gerektir. Demirspor ve Çankaya üp e-

Memleketimizde iki müsabaka yapa
c11 ka olan Macaristanın Peşte muhteliti 
dün sabah f stanbula geldi. - Elbiseyi de kendiniz mi yaptınız? 

- Hayır, ne münasebet ... Vaktim var 
mı sanıyorsunuz? Burada işim o kadR.r 
çok ki ... 

- Evlenmek istemiyor musunu 
mazel? 

- İstemez olur muyum? Fakat 
o talih nerede? Şimdiki erkekleri 
zançları azaldığı için zengin kızla 
yorlar. Bizim gibileri de eğlence 
olarak almak istiyorlar, fakat 
yok! 

Bu çok ne~'eli genç kızla konuş 
tf"lefon durmadan çalıyor ve o he 
sında yerinden kalkarak şakrak 
cevab veriyor, bir düğmeye, bir b 
n:ı, bir üçüncüsüne basıyordu. 

- İşiniz çok madmazıel, müsaade 
seniz ben gideyim. 

- Tatlı tatlı konuşuyorduk ... 
bana soracak başka sualiniz yok m 

- Bir tane var amma, fazla tekli 
yapmaktan korkuyorum ... Bana, y 
nede çalışan bir bayanın aşagı yuk 
kadar maaş aldığını söyler misiniz 

Mühim bir mesele halledecekmi 
baş parmağını ağzına götürdü ve 
denbire durgunlaşan bir sesle ceva 
di: 

- AlelAde daktilograflar bin 
(50-60 lira) alırlar, fakat iyi tahsil 
ınüş ve büronun kitibliğini göreni 
'tin - üç bin frank ta kazanırlar. 

* Bir başka Y~hanedeyim. Kar 
50-55 yaşlarında bir madam var. 
yede iken tanıdığım eski dostum bi 
birimize takdim ettikten sonra ona: 

- İstedığiniz kadar konuşabilir. 
Denim işir.1 var, gidiyorum, geç ge 
ğim ... dedi. 
Başbaşa kalınca, gülümsiyerek yü 

Ze baktık. be rinin birlesmesile bir arada toplanacak 
ti nisbeten hafiflemiştir. Çünkü nzıın 

zarrıandanbe . b 'ki takıJılln yaptığı oyunculara şöyle bir bakış bu yem takı
n u ı · 1 ·r mın kuvveti hakkında bize bir fikir ve

nıaçlar ekseriya beraberlikle netıce enı ' 

Merkezi Avrupa kupası maçı finalini 
kazanmış olan Macar futbol taklmlan 
kazandıkları bu yüksek zaferden sonra 
muhtelif şehirlere turneye çıkmaları ve 
silesile İstanbula gelen takımın kafile 
reisi Dr. Ditz kendisi ile görüşen bir ar
kadaşımıza şunları söylemiştir: 

- Akşam saat kaça kadar çalışıyor -
sunuz? 

- Size bir kaç sual sormak istiy 
madam. 

... ebilir. İbrahim, Nihad, Gazi, Orhan, 
~ahut pek az farkla bir tarafın galibiye-

- Buyurunuz efendim. 
- Kadınların çalışmasına tarafta tıle sona e di T ~ı.~n üç dört hafta ev- }{imil, P\ıad, Fethi, Mustafa, Hilmı, Hay-

v 1 rer · ı..cııu rullah, Vensan, Arif, Zekeriya, Nuri, K. 
- Tuba! bir tesadüf takımlarımız ayni 

günde Avıupanın muhtelif şehirlerınde 
maçlar yapmaktadırlar. Nitekim B milli 
takımımız bırkaç gün evvel Romanyada 
iki mühim maç yaptL 

- Sözde altıya kadar, fakat patronun 
keyfine tabidir. Bazan dışarıdan telefon 
eder, geç geleceğim beni bekleyiniz der, 
l:ilmecburiye çok geç saate kadar nnu r.ınız? 

e Yapılan Ankara campiyonası mac:ın- H t' t " d Y • 8 o Şefik, İbrahim, Hüseyin, aya ı, smaı,, 
~ Ankaragücünün Gençlerbirliğinı -

gıbi büyijk bir farkla yenmesi, fazla ?la· Osınan, Şevket gibi Ankaranın birinci 
rak 0 maçtan evvel hususi bir kar~uaş- sınıf oyuncularının bir arada toplanması 
?nada gene ayni takı~ 4-0 ye~mesı bı,ı bo takıntın kuvveti hakkında tarih bir 
fl.'kabeti kısmen olsun söııdürinuştür. kanaat verebilir. 

VakıA bugün Gençlerbirliji ola11c:1 Bu seneki Ankara ligi şu takımlardan 
k.uvvetile lig maçlarına bazırla~ıyor. Va- teşekkül edecektir: Anb ragücil, G~nç
Z!yet böyle iken ortaya yeni bır mesele lerbirliği, Demir - Çankaya, Harbıye, 
Çıktı. o da Çankaya ve Demirspor klüp- Muhafızgücü. Altınordu, Kırıkkale, Gü
lerinin birleşmesidir. Bir batta evv~ S: vcnçspor ... Bütün bu klüplere lig maç
nelik kongresini yapan Çankaya klilbu l:ırı başında iyi ve şanslı oyunlar tem~-
artık; yalnız olarak faaliyet sahasında ni ederim Yazımı bitirmeden, Çankaya
flerliyemiyeceğini buna da mali vaziyetın nın teklifini memnuniyetle kabul ede
Bebeb olduğunu görerek ve anlıyarak fa- rek onların on bir senelik faaliyetini hi
s1iyetini tatile karar vermişti. Ukin ayni çe inmekten kısmen kurtarmış olan De
Jı:ongrede ortaya bul fikirler atılmıştır. mirspor idare heyetinin yerinde düşün
Bunl&rdan birisi dej diğer bir klüple bir- rnesini takdirle karşılarım. 
lf'şmek fikridir. Bu fikir kabul edilmiş Selim Tezcan 
Ve idare heyeti seçilmif ve bu idare he

Yctine de ~ kliple birleşmek husu
ıu,1da karar verebilmek için azami salA-

Galatasarayllfar Borsada 
Merinosspora 9 gol attılar 

Üstüste gelen bu oyunlardan lıortra bu
raya bir hayli yorgun geıdik .. Bizi maç
tan ziyade seyahat yordu. Bir gün istira
hat edebilsek takım en kuvvetli şeklini 
kolayca elde edebilecektir. 

Bugün aranızda gördüğünüz takım Ma
:-a.ristan B milli takımıdır. Bükreıte ilk 
maçı Romanya B. milli takımile yaptık 

ve S-0 kazandık. İkinci maçı cenubf Ro
manya takımile yaptık ve 2-1 bu maçı da 
kazandık. 

Takımda en çok Febus klübünden o
yuncu vardır. Ben ötedenberi en sağlam 
bir takımı takviye etmek taraftarıyım. 

Bugün Türkfyeye g~len takımda Ma
caristan A takımından dört oyuncu var
dır. 

Takımda on dört oyuncu ve ild antre
hiyet verilmiştir. İdare heyeti Demir
spor klubÜDf' müracaat etmiştir. Bu tek
lif memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Bursa, 29 (Telefonla) - Merınosspor- ?:Ör vardır. Turnede çok yorgun düşen 
ın Galatasaray takımı bugün Bursada iki oyuncuyu da İstanbulda bırakıyoruz. 
karşılaştılar. Galatasaray birinci hctf- Onlar, pazar günü İstanbul takımına 
ı3ymda sıfıra karşı 3 le galib. karp oynıyacaklardır.:t İki klüp

0 

idare heyeti temasa gelmiş, ne
tit'ede formanın san kırmızı, klüp ismi
nin Demir - Çankaya olmasına ve l;g 

maçlarma ,ki taraf oyunculanndan kuru
lacak en kuvvetli bir takımla çıkılması-
1.a karar verilmiştir. 

Şu halde Ankara lig maçları bu sene 
J)ek harar,.m nlsı,.sılrbr_ Bir dP hu .sıde 

İkinci hc..ftaymda Merinossporlular Ga- Peşte muhteliti dün akşamki ekspres-
latasaraya bir gol atmışlardır. Galatasa- le Ankaraya hareket etmiştir. Takım bu
raylılar bu haftaymda altı gol daha atarak ~ün ilk maçını Ankara muhtelitile yap:ı-
9 gol ile Merinossporu yenmi§tir. caktır. 

Merinosspor takımı iki aylık genç bir Macar takımı maçtan sonra tstanbula 
t~ kundır. Bu netice ta bil bir • .....,.. • .._ kar- hareket edecek ve yarm İstanbul muh-
lanm18tır. .teliWe Xı · 

beklerim. • 
- Çalışmaktan memnun musunuz 

madmazel? 
Çok açık manaiı gözleri yüzüme di -

kildi ve kat'i bir sesle söyledi: 
- Hayır, memnun değilim; param oısa 

Fvimde oturup ev işlerile meşgul olma -
yı, dikiş dikmeyi tercih ederdim. Fakat 
hayatımı kazanmağa mecbur olduğum 

~çin iş bulduğuma ve çalışabildiğime ÇClk 

müteşekkirim. Aksi takdirde çok müşk{ll 
t-ir vaziyette kalırdım; çünkü ailem ka
Jabahktır, babam ve iki erkek kardeşim 
hepimizin ihtiyaçlarımıza karşı dura -
mazlar. 

- Demek kalabalık bir ailenin kızısınız. 
rnndınazel. 

Güldü... Çok neş'eli, çok gevrek !>ır 
kahkaha ile güldü. 

- Tam on kardeşiz. Öyle ki, birbirimi
zin isimlerimizi unutmamız tehlikesine 
kerşı babarr. bize bir numara sırası ver
di. Benim numaram ikidir; benden s'ln
ra daha seki7: numara vardır. 

- Paranız olsa çalışmazdınız öyle m, 
Madmazel Jaklin? 

- Şüphesiz... Ben kadın olmayı +pr -
cih ederim ve fikrimce dışarıda çalış -
:mak erkeklerin işidir. Hepsi erkek olan 
pntronlatın kahrını çekmek kolay mı1 
E 1IC'rinde karılarına kızarlar, bizim bu -
radaki hayatımız cehenneme döner, sev
gilileri randevuya gelmez, kabahat bi -
ıimmiı gibı ufak bir yanlış yapsak kı -
yametleri koparırlar. En iyisi evinde o-

Yüksek hilgili olduğunu öğren 
.Madam Viyon derin derin düşünd" 
sonra cevab verdi: 

_- Kad~nların çalışması ... Bugünü 
yuk deröı ... Belki bir çok kimseler 
kadının evinden dışarı çıkmamasına 
!"~ft~rdı~ ... Fakat ben bu meseleyi b 
turlu gönıyorum; bence kadının h 
şöyle tanzim edilmelidir: 

Nasıl olsa bugün erkeğin kazancı 
dıjl ve azalmamış "Olsa da kadının k 
hayatına ve kazancına hakim olması 
bakımdan müreccah olduğu için 
si.li~i bitiren genç kızın, tıpkı bi; e 
gıbı, fakat bittabi bazı meslekler 
tt>sna olmak şartile, hayata atıiması 
:r.ım gelir. 

Ancak, kadının hayattaki başlıca 
zevcelik Vt: analık olduğunu unutma 
1azımdır. 

- Sizce evli bir kadının çalışması m 
::urlu mudur? 

- Tabii. .. Ayni zamanda iki muh~ 
şeyi, mükemmel bir surette basarn 

k
• ~ 

•m ansızdır Yani bir kadın hem evın 
hem de dış&rıda tam manasile ça ı · 
maz. Bunlardan bir tanesi ve hiç ştiph~ 
evdeki iş aksıyacaktır ki bunun akı~ 
!ecl olur. 

- O halde ne yapmalı? 
- Fakir kadınlardan bahselmi~ ecE 

ğim; onlar ekmek parasını ka1.annı~ 
mecburdurlar ve çocuklarını cemiyet l 
'cıyor; fakat orta halli bir kadın •'Ocı ı 
.. 1 1 .. 
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İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI IRADVO] 
ı - Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Adalar ve Bakırköy belediye §Ubelerl 

mıntakalarında 1 ikinci teşrin 937 tarihin den itibaren sırtta, bap ve omuzda her 
nevi eşya ve gıda maddeleri taşınması ve satılması yasak edildiğinden aşağıda 

yazılı semtlerde umumi satış mahalleri kurulması münasip görülmüştür. 

2 - Buraiarda satışlar her gün saat sekizde başlıyacak, on buçuğa kadar 
devam edecek ve seyyar satıcılar kat'i olarak on buçukta dağılacaklardır. 

3 - Bu satış yerlerinde münhasıran y~ meyva ve sebze satılacaktır. Her 
nevi et ile bakkaliye mağazalarında satılması mutad olan gıda maddelerinden 
her hangi hiri buralarda satılamaz. 

4 - Motörlü ve motörsüz araba ve e]de taşınabilecek küçük kaplar ve di
ğer vasıta1ar temin etmiş olan ~yyar satıcıların, gösterilen satış yerlerine gel
meleri kenı:iı ihtiyarlarına bırakılmıştır. Bıınlardan yukarıda kaydedilen vasıta
ları tedarik etmiş olanlar sokaklarda dolaşarak satış yapmakta serbesttirler. 

5 - Sırtta, başta ve omuzda her nevi eşya taşıyan ve yahut seyyar satıcılık 
edenler görüldüğü takdirde bunlar haklnnda umuru belediyeye müteallik ah
kAıru cezaiye kanunu dairesinde takibat yapılacaktır. 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilan olunur. 

SARIYER DAIRE&l ı 

Seyyar satıcılann toplanacaklan yerler. 

tl - lıumelikavağında: R. kavağı is kelecaddesinde kiin metrflk tabya arka· 
sın.J.aki çeşme yanındaki meydan cık. 

2 - 'Yem.mahallede: İbnisina sokağında Rum kili.sesi ark.asındaki meydancık. 

3 - Sarıyer: Ortaçeşme caddesinin .tıihayetlerinde Hidayet bağı namile ma- , 
rul mahal olup Atabey sokağı ile iltisak peyda eder. 

4 - Sarıyer madende: Maden Kilyos yolu ile Maden camii sokağının birleş-
tiği mahalde dere boyu. 

5 - Büyükdere: Azatlı sokağında klin İtalyan kili.sesi arbsı.ndaki meydan. 
6 - Kireçbumu: Keçecizade sokağının nihayet taraflarL 

7 - Tarabyada: Hayat çeşme.si sokağının nihayet taraflan. 

8 - Yeniköyde: Mekteb civarında Mübaşir sokağı nihayetindeki ve çeşme 
ittisalindeki meydan. 

9 - İstınyede: İstinye deresi sok.ağın 1n meydancık. 
10 - Emirganda: Doğru muvakkitane caddesinin yukarı kısmındaki arsa ci -

van. 

11 - Emirganda: Boyacıköy - Rcşitp1ş a mahallelerinin vasati bir mahalli olan 
Şirin sokağındaki çeşmenin bulu rıduğu meydancık. 

12 - Rumelihisarında: Polis karakolu ilerisinde Sırçacı ıokağınm vasatL 

KADIKÖY DAIRlıSI ı 
Seyyar aabcılann toplanacaldan yerler: 

CAFERACA: 

1 - Salıpazarının kurulduğu yer. 

2 - Moda çayın, Vitolwı :fuvarı:ım yanı. 

OSMANAGA: 

3 - Kuşdili çayın. 

RASİMPAŞA: 

4 - Askerlik şubesi yakınmdaki arsa. 

HASAPAŞA fKBALIYE: 

5 - Kurbalıdere polis noktası ar kasında Cevizaltı nam mah.al. 

OSMANiYE MECiDİYE: 

6 - İbrahimağa karakol arkası. 
7 - Acıbadem karakol yakında. 

TUGLACI: 
8 - Kızıltoprak İstasyon civat'm d1t Şahin Kahya sokağı. 
9 - Feneryolu istasyon civarında Caferağa sokağı. 

ZÜHTÜPAŞA: -
10 - Zühtüpaşa Dalyan sokak. 

GÖZTEPE: 

11 - İstasyon caddesinden Büyükçayıra giden Nadirata sok.alt. 

MERDiVEN KÖY: 

12 - Bakkal Ömerefendi meydan lığı. 

EREN KÖY KAMUNU: 
13 - Suadiye Şaşkın bakkal Karakol sokak. 
14 - Kozyatağı Kazasker şakacı sokağı. 
15 - İçerenköy çarşı ve kışlanın meydanına giden yol 

O&KODAR DAiRESi 1 

ADALAR DAiRESi ı 
Seyyar ıabcılann toplanacakları rerler. 

BÜYÜKADA: 
1 - Nizam caddesinde Peltek sokağL 
2 - Madende Aslan sokağındaki saha. 

3 - Kadı yoran caddesinde Şekerci Hayri yanmclakl saha. 
4 - Cami mahallesinde Küşadiy e sokağL 

HEYBELİADA : 

5 - Gemici kaynağı caddesinde ki arsa. 
6 - Hüseyin Rahmi sokağı ile mezarlık sokağı arasındaki çayır. 

7 - Orhan sokağındaki arsa. 

BURGAZADA: 

8 - Takımağası meydanı. 

KINALIADA: 

9 - Akgünnük sokağındaki saha. 

BEYKOZ DAIRE81 ı 
Seyyar ıatıcılann toplanacaklan yerler. 

1 - Beykozda on çeşmeler arkasın da. 
2 - Kanlıcada iskele civarında. 
3 - Anadoluhisarında Cengaver köprüsü yanında. 

İstanbul 13 üncü mektebi tamiri 
Beyoğlu 1 inci • • 
İs. ıı • • • 

Keşif bedeli 
5941,34 
1610 • 
1749,12 

.(7363) 

ilk teminatı 
445,80 
120,75 
131,18 

Yukarıda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuş
lardır. Ke9if evrakı ve şartnamesi Levazım. Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başkıl nafıa müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 8/11/937 Pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (7234) 

IWW 

Bahçeler müdürlüğüne lüzumu olan tohum, ip, ?>P.Ileme ve saire açık eksiltme
ye konulmuştur. Bunların hepsin.? 1421 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. 
Listesile şartnamesi Levazım Müdürl:iğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Jı 
kanunda yazılı vesika ve 106 lira 61 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
b!le beraber 1/11/937 pazartesi günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalı-
dırlar. (B.) (7098) 

Cumhuriyet bayramı günlerindeki 
radyo neşriyat programı 

(Ankara ve İstanbul radyoları birlilrl' 
çalışacaklardır.) 

BugünkU progrefll 
30 teşrinienel 193'7 Cumartesi (Günda-> 
12 - 12.05 İstlklfil margı, 12.05 - 12.20 zıra: 

at Bakanlığı işleri hakkında blr söylev: ~ 
raat Bakan.lığı tarafından>. 12.20 - 12.25~ 
nuncu yıl mal'§l. 12.25 - 12.4.0 Zlrat nan eııe' 
hakkında bir· söylev: CZlrat Bankası O ı 
Direktörlüğü tarafından). 12.40 - 13.30 Muzi 

Bu ceceki program 
at Teşrinievvel 193'7 Cumartesi (Gert~. 
19 - 19.05 İstlklfil marp, 19.05 - ıuo 'Y • 

dun sıhhat ve içtimai muavenet .Ltled ıı.ak. 
kında bir söylev: <S. İ. M. Bakanlığı~ 
tından). 1uo - 20 Müzik, 20 - 20.15 eO 
Kurumunun çalışması ve mllletın ba yt>nd • 
de yaptıtı fedatlrlığın temin eyledlğl tı1 • 
metil neticeler hakkında bir söyln: ~. 
ay Kurumu Balkanlığı tarafından). ıo.t el 
20.20 Onuncu yıl marşı. 20.20 - 20.35 snı:ıı et 
Bank lşlerl hakkında blr söylev: csuıı:,). 
Bank Genel Direktörlüğü tarafındSı • 
20.35 - 20.50 Belediyeler Bankası işleri ııa • 
kında bir söylev: (Belediyeler Banta.sı ':u· 
nel Direktörlüğü tarafından). 20.50 - 23 
zlk ve ajana haberleri. 

Kadın gözile Avrupa 
(Baı tarafı 9 uncu sahifede! _ "'P 

fasıla vermelidir .. Ta çocukları buya~ 
kendilerini kayırabilecekleri zamana 
dar... tJ3f 

- Ondan sonra yeniden çalışmağa 
Jamak güç olmaz mı? . z0t• 

- Ziyanı yok; bu bir kaç aylık bır 

!uktur. · iO 
- Evli b:r kadın, muhtaç değilse nıÇ 

çalışsın? . }1İÇ 
- Bence, çok zenginler müstesn8; "'t 

bir aile, bugünkü günde, ayda me~C~ rerı 
lira kadar fazla bir varidat temiilın 'f' 
kaçmamalıdır. Muhtaç değil.s~ b~ pa;ğ· 
j~tikbal için, çocukları için bırıktirlr· ., • 
:::ım bir kadın niçin evinde oturup kU·o! 
vet ve kudretini boş şeylere hasre:;;,ıı 
Hem kadını:-ı çalışmasının aile saadetı 1 re. 
de faydası vardır. Düşününüz bir ~e W 
bir kadın ana olduktan sonra uzun bır tl' 

1 Inhı·sarlar u Mu·· du··rıu·· au·· nden·. 1 vakkuf deoresi geçirir, haric~ haY:dı!" 
• " · münasebet:ni az çok keser, eskiden ° ıı:• 

----------------------------- ~~~ey~~~ullirm~~~ 
I - Kapa.ti zarf usulile eksiltmeye konmuş olan 3 adet sigara makinesi için 

teklif olunan bedel haddi layıkında görülmediğinden pazarlıkla alınması karar-
lRştırılmı§tır. • 

II - Pazarlık 6/Xl/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de Kabaşat
da levazım v~ mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 30,000 lira ve muvakkat teminat 2250 liradır. 
IV - Şartnameler her gün 150 kuruş mukabilinde adı geçen komisyondan 

alınabilir. 

V - İdarece alınması mutasavver makineler c:Mole111, Standard ve Müller. 
olup bunlardan bıtika firmalardan pazar lığa iştirak arzusunda bulunanların, 

fiatsız teklıf ve kataloklannı münakasa gününden, en geç 3 gün evvel Tütün 
F'abrikalar Şubesine ibraz ederek pazarlığa iştirak vesikası alınalan lazımdır. 

VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün \'e saatte % 7,5 güvenme pa
ralarile biriikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c:7216> 

Halil Sezer karyola ve madeni eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble 
MEŞHERİ 

Son sistem karyolalar mub_telif clnste çelik somyeler ve çelik madenr 
mOblelerimiz teşhir edilmlşur. SalkımsöğUd Demirkapı caddesi 7. Tel. 21632 

Usklldar - Kadıköy ve Havalisi 
Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 

Yaz mev;iminde yalnız Pazar günlerile fevkalade günlerde tatbik 
edilmekte olan Kadıköy • Kısıklı uÇamlıca» araıındaki doğru ıefer-
ler, 1 lkinciteırin 1937 gününden itibaren, sabah ve aktam saatle~ 
rinde olmak üzere, herrüne teımil edilecektir. 

şeylerle meşgul olamaz. Bu vazıye lf.e 
rek kocası üstünde, gerekse muhak; de 

-zcrıo 
edecek bir yaşa gelen çocukları u hilt" 
iyi bir tesir yapmaz. Ona ne kadar eflC 

met etseler ve onu ne kadar sevsel~r-~ıer· 
kendilerinden aşağı seviyede gorıJ ırl'' 

Halbuki bir kadının kocasile ve çoC1'sl• 
larile her zaman için ayni seviye~e fi1'1r 
ması ve onlarla ayni zamanda bı be • 
arkada~ı olması lazımdır. Yoksa .e gibl 
diyyen, bizim annelerimize dediğirııtz 
çocuklarımız da bize: . . fa1'Bt 

- Sizin zamanınızda öyle ıdi. 
bugün dünya değişti. ~ oi• 

:ını.nı Diyecekler, buna her suretle ·r er• 
mak lazım. Bir kadın yaşlansa da, bı uıı•• 
keğin yaptığı gibi, harici hayatla :~ • 
sebetini kesmemeli ve her zarnan blltııfl" 
&ının ve çocuklarının yanıbaşında 

malıdır. . kBdtıl 
- Dışarıda çalışmadan da bı~., · 

1 

bu seviyeyi muhafaza edemez :ını ·lsB ç1· 
- Belki edebilir, fakat ne de 0 ~o • 

hşan kadının hali başkadır; onlar dııh• 
calarını alakadar eden mevzularl rıdıı1'1 
çok bildikleri için karı koca arası 
fikir arkadaşlığı daha sağlam olu~it 11ıc· 

Madam Viyondan ayrıldığım v get;e • 
ş:ım olmuştu. Geniş bulvarlardan e dİl" 
rek otelime dönerken kendi kendiJ'll 
şündüm: ıcuttJ' 

Seyyar sabctlann toplanacaklan yerler. 

1 - Beylerbeyi - Hükumet binası önü. 
2 - Havuzbaşı. 

r;;: ÜROLOG-OPERATÖR 

~~!~tk!!!.~i~ !~~1• !~~er 

- Kadın - erkek meselesi dünY~ ıe gi" 
1alıberi insanları meşgul et:ıniş; bb~ 111e • 
rlerse kıyamete kadar da gene arn~,~ 
sele üzerinde, belki de boş yere. tl 

3 - Küplüce camii önü. 

• - Kısıklı - KısıklL 
5 - Bağlarbaşı Gümüş caddesı 

6 - Kasımağa meydanlığL 
-----

., - İnadiye yokuşu. 
8 - Hatçe Hasna hatun, karakol yanL 
9 - Selimiye (Namazgah). 

10 - Tekkekapı, polis noktası önü 

BAKIRKÖY DAi ESh 

Seyyar sabcıların toplanacaklan yerler. 
ı - Kartaltepe mahallesi, Mahalle cami avlusu. 
2 - Sakızağacı mahallesi, Sinema meydanı. 
3 - Yenımahalle, İstasyon karşısı meydanı. 

4 - Zevtinlik mahallesi - Eski pat ti bina arka&.. 
5 - Zeytinlik mahallesi, Yakut sokağı postane civarındaki arsa. 
6 - O<imaniye mahallesi, Yeni polis karakolu karşısındaki arsa. 

7 - Yeşilköy, Demirci sokağı başındaki arsa. 
8 - Yesilköy, İstasyon yanındaki arsa. 
9 - Kalitarya ::öyü, Çeşme meydanı. 

--- - . 
Orman Umum Müdürlüğünden: 

Merkezi Karabük veya Safranboluda olmak üzerP. tesis edilecek Devlet Orman 
İiletmesi Revir Amirliği Mes'ul Muhasipliğine cl50. lira ücretle Sanayi Muha
sebesine ve usulü dc!teriyeye bihakkin vakıf Muhasip aranmaktadır. Müsabaka 

t:ntihanı İstanbul'da Vilayet binasında 4 Teşrinisani 1937 tarihinde saat 14 d~ 
yapılacağından taliplerin me.zkıir güne kadar evraklarile birlikte İstanbul Or
man Ba~ühendis Muavinliğine müracaatlarL c7332> 

Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan : 

ı - Gümrük Muhafaza Örgüdü için 9866 adet 3 numara maadeve boynu fin
canının 5/11/937 Cuma günü saat 14 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

z - Tasınlanan tutarı 3453 lira 80 kuruştur. 

3 - Şartname ve evsaf Komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 260 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektubları ve kanuni vesikalariyle birlikte o gün Galata eski İthalat Gümrüğü 
binumdaki komiJyooa gelmeleri. c7142e 

duracağız. 1;!. serıco"° 

Kadıköy genç klüpleri arasındJ 
müsabakalar c:ıııd" 

Kadıköy!indeki genç klüp1c~. ;:ıcııl;.~ 
bir aydanberi devam ede~ ~ubiÇ ycrı ~ 
sonunda Rızapaşa spor klubu ıcatııtil 
meden sadece bir defa beraber~ ıcBıB~ 
birinci gelmiş ve konulan kU~8 aerıç1 

d k "kincı. J>t" ınıştır. Bozkur ta ımı ı ·yıldtZ ~ 
üçüncü, İdra dördüncü, yenı 01ınuş1 
şınci ve Genç Moda da aıtıncl f' 
dır. asırıd;ı 

Gelecek hafta bu klüpler ar 
ni bir turnuva başlıyacaktır. • 

Bahkesir debagha~el~~:odt'~ 
.) şehıt" d ,. 5 

Balıkesir (Hususı - Jtll B l , 
· nına ı;s Jebağhanelerin 938 hazıra. yere 

nayl mıntakası ittihaz edılen 
chrılm.uı takarrür etmi~tir. 
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Milli Bayram neş'e içinde 

J 

Sa~ 11 -
kutlulandı 

çld remıl btled!Je Mnuının ~nt\nde yeni 
pptmıaa etrafı çlgetll beton bulvarda ya -
pılmıftır. Yarın ak§am da Bursadan getiri
len cazın lftlraltlle halka belediye salon un· 
da bir balo 't'erilecettır. 

Bdlmecle 

Edirne 29 <Bu.sual> - Edirne bugün & 

bflytlk bayramını lçden gelen bir neş'e ve te 
aJıürat ve oenllkler içinde kutluyor. 

Şehir baştan başa bayraklar ve tlldarla 
ıtıaıendl. Merasime tam onda başlandı. Bü. 
tün halk Cumhuriyet alanında toplandı. 't'ö
renden sonra Trakya Umunıl Müfetttşl Ge
neral KAzım Dlrik, Edirne Valisi Niyazi Mor• 
gen ve garb hudut kumandanı meydanda 
hazır bulunanların önlerinden geçerek her• 
tes1n bayramını kutluladılar. Bunu mütea
tlb latlklll marşı çalınarak bütün toplanan
lann tştlraltlle Cumburlfet D\al1l eöylcnclL 

Bundan sonra muaaam bir ıeçtd resml 
yapıldı. Geçld reamtnde se1Antla:vıP ge~en 
her grup Atatürk heykeli 6nüne gelince ha'"\ 
zırlanan çelenlderl bqtele k'lyarak yolla "" 
nna deT&m etmJflerdJr. 

ötleden aonra bir bey'etl mahsusa tara ... 
fından, Şebldllie gidilerek çelenk tonmuş -
tur. 

Halkevl salonunda büyük bir nefe hava
sı içinde devam etmekte olan balodl\yız. nı
p.rda !ener alaylan cyaşa.sm Cumhurly"•• 
7af&IUl Atatürk'ümilıı Avl.zelerl ortalılı cm
latıyor. Yarın ötleden 10nra H de llae ve or-. 
ta mektepler taratından halkevlnde bir tem... 
111 ile bir muallim tarafından CUmhuriyel 
ve devrim hakkında bir konferans n parti• 
ce hasırlanacak halk ldlraillerlnde balt ba... 
Ublerl tarafından söylevler verllecektlr. KJa 
ölı'etmen okulu t.aıebell yarın köJ pıla1 Ja' 
pacatlardır. 

Jaece ll&hq.lntle 
Bdırne 29 <Hwruat> - inece na"1)'eslnde 

yapılan park ile parka konulan Atatürk hq 
tel1n1n açılma tören! bugün fevtaıldc b1t 
meraalmle yapıldı. 

Merasimde Trakya Umunıt MUtattlııt ae. 
neral K&zun Dlrlk, baf mütavlrlınb D.Ly sa' 
rl ÖnGy, komutanlar, Edirne VaUal Nlyul 
Mergen, Kırtlarell Valls1 Haslb Koylan ne 
mtlfettişltt mtipvir, müdlran ve memurlD 
ile Edirne ve Kırklareli vlllyet mlldlranı ve 
her Utl vUl.yetten bir çok halk tefekldlllerl 
mümeaalllerl ve köylüler bulundular. 

Bunada 
Bursa, 29 (Telefonla) - Cumhuriyet b&J• 

ramı parlat b1r surette kutlul&nmlltır. Ata• 
türt heykeline meraalmle çelenk tonmuş Tel 
avukat Taba1n tarafından beled11e namına 
bir nutuk eöylenm1ftlr. Nutukta Cuınturl11-
Un feylslerı anlatılDllftır. 

Trabzonda 
Trabzon 29 (Hususi) - Cumhun -1 

yet bayramı bütün halkın iştirakile tel 
zahüratla kutlulanmıştır. Geçid resmi\ 
gayet parlak olmuş, gece fener alay ~ 
ları tertip edilmiştir. Halk büyük bir l 
neş'e içindedir. 

Samsunda 
Samsun 29 (Hususi) - Cumhur! 

yet bayramı candan tezahürat arasın~ 
da emsalsiz bir surette kutlulanmıştır, • 
Ge_ce fener alaylan tertib edilmiştir. 
Aüna ruetelerinln t'ostane netrlyab, 

Hariçde Cumhuriyet bayramı 
Bükreı 29 (A.A.) - Anadoıu ajan"' 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 1 
Bükreş elçiliği maslahatgüzan • 

Bayan Bülent Uşaklıgil Cumhuriyetin: 
yıldönümünü tes'it için bugün elçillk
de bir çay vermişlerdir. Bükreşteld 
bütün Türk vatandaşlarının hazır bu .. 
lundukları bu toplantı büyük bir net'• 
içinde geçmiştr. 

Atina 29 (A.A.) - Resmt şahsiyet
lerle gazeteciler ve büyük bir kalaba
lık bugün Türkiye elçiliğine gid~ 
29 Teşrinievvel münasebetile tebrik • 
]erini ve hararetli temennilerini bildir • 
rnişlerdir. 
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Antakya, (Hususi) - Milletler Cemi
yeti heyeti tetkiklerine devam etmekte
dir. Heyet İskenderun ve Kırıkhanda tet
kikat yaptıktan sonra Antakyaya dön
müştür. Heyet Kırıkhanda halk mümes
sillerile de temas etmiştir. Yalnız bura· 
da davet edilen beş hıristiyan mümessil 
yerine kaymakam Salahaddin seksen hı
risLyan gCindermiştir. Kaymakam beı 

Türk mümessilini: cMerasim bitti> diye
rek dışarı çık\rtmak istemiş, fakat dele
ge farkına vararak mümessilleri içeri a
lıtımıştır. 

Kaymakam Salahaddin ve jandarma 
kumandanı Abdurrahman ve polis komi
seri Türk halkına karşı her türlü müı
külatı göstermekte devam etmektedirler. 
Halk bu vaziyetten son derece müştekidir. 

Yeni talırir yapılacak mı? 
Antakya, (Hususi) - Hatayda intiha

battan evvel nüfus tahriri yapılacağı söy
lenmektedir. 

Türk bayrağına hürmet 
Antakya, (Hususi) - Türk konsolosha

nesi şehrin en mutena yerinde kiralanan 
binasına taşındı. Pazar günü ilk defa o
J nak çekilen Türk bayrağı halk arasın
da derin bir sevinç ve heyecan uyandır
dı. Antakyanın bütün Türk halkı bina ö-
nünden geçerek bayrağı şapkalarını çı- Antakyada T~rk konsoloshanesi 

kararak tazimle selamlamışlardır. Türk- de seVinçle tezahüratı yaptı. Tebrikatta 
ler pazar gününü sabahtan akşama kadar bulundu. Gazoz ikram edildi. Halk baş
Türk bayrağını seyretmekle geçirmıştir. konsolosu müteaddid defalar balkona çı-

Antakyada bayram kardı. Onun şahsında Türkiye Cumhuri
yetini selamladı. 

Antakya 29 (A.A.) - Anadolu Ajansı- Mandater hükumet erkanı, .belediye 
nm hususi muhabirinden: Bayram gö- reisi ve azaları ve Alevt, Arab, Rum ar
rülmemiş tezahür;atla vekar ve sürun kadaşlarımız başkonsolosluğa gelerek 
içinde kutlandı. Halk, köylü ve mekteb- tebrikatta bulundu. Merasime iştirak et
lilerden mürekkeb tahminen kırk bin ki- 1i. Şehir hala coşkun bayram sevinci için
şilik bir kalabalık başkonsolosluk önün- de çalkanıyor. ............ _ _... .. ....___.._.....___ 

ANKARADA 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

de Icra Vekilleri Heyetinin, Büyük MH
lE>t Meclisi azalarının başta Genel Kur
may Başkanı olduğu halde Türkiye cum
huriyeti kara, deniz ve hava kuvvetleri 
mensublarmın, temyiz mahkemesi reisi 
ile müddeiumumisi, daire reislerinin ve 
azalarının, başmuavin ve muavinlerinin, 
<livanı muhasebat reisi ile daire reisleri
nin, müddeiumumisinin, azalarının, u
mumi katibin ve başmurakıbların keza 
toplu olarak arkasından sıra ile Başve
kulet ve diğer vekaletler erkanının, An
k::ı ra vilayet ve belediye erkanının ve vi
layet ve belediye meclisi azalarının, 
Cumhuriyet Merkez, Ziraat, Türkiye İş, 
Sı.imer Bank, Emlak ve Eytam, Belediye
ler, Eti ve Osmanlı Bankaları delegeie
rinin, Türk Hava Kurumu ile Kızılay, 

Çocuk Esirgeme Kurumu~un, Ankara 

• Son Posta .. nıa 
edebi romanı 

Mahmure onları renk renk yeni kos
tümler, son moda roblar, tayyörlerle 
güzelleşmiş gördükce bu arzunun bir 
alev gibi içini yaktığını duyardı. Hatta 
bir defasında anasına bundan bahset
miş: 

- Ah benim de böyle elbiselerim ol
sa! 

Demişti. Anası da: 
- Körolası!.. Sen zaten başka şey dü

şünmezsin ki. .. 
Diye söylenmiş durmuştu. 
Doğrusu anası da artık çok oluyordu. 

Dutdibindeki ve hele daha yukarıda 
Bürhaniye tarafındaki bostanlara git
mesine kızar, ilkmektebi terketmeden 
evvel dördüncü sınıfa kadar beraber 
okuduğu arkadaşlarile Çamlıca yolun
daki tepelere çıkıp dolaşmasına kızar, 
şiklet çiğnemesine, göğsüne spor rozeti 
takmasına karışır, hep böyle dır dır 
kafasını yerdi. Ya hele babasına inme 
indiğindenberi büsbütün huysuzlan
mıştı. En ziyade: 

- Çalı~mıyorsun. Mektebi de bitir
medin! 

Diye ona çıkışırdı. Belki bunda bi
raz hakkı vardı ama, insanın bu kadar 
da üstüne düşülür mü idi? İşte canı faz
la okumak istemiyordu. Zorla okuta-

T!caret ve Sanayi Odası, Anadolu Ajansı, 
Türk Spor Kurumu ve Ankara Elektrik 
Türk Anonim şirketi tarafından seçilen 
delegelerin tebriklerini kabul buyur
muşlardır. 

Bu törenden sonra, Reisicumhur Ata
türk, kıdem sırası ile yabancı büyük ve 
orta elçilerini ve bunların refakatlerin
de bulunan müsteşar, ataşemiliter ve ka
tibleri, resen veya muvakkaten vazife gö
!"en maslahatgüzarları ve daha sonra An
karada misafir olarak bulunan Romanya 
Başvekili Ekselans Tataresco'yu, İran 
Hariciye Veziri Ekselans Samii, Yunan, 
Romen, Yugoslav genel kurmay başkan
hrı ve maiyetleri erkanını kabul buyur
muşlardır. 

• Geçid resmi 
Reisicumhur Atatürk, saat 14 buçukta, 

yanlarında Genel Kurmay Başkanı Ma-

- Yazan 
Hafid Fahri Ozansor 

cak değillerdi ya ... Hem okusa da ne 
olacaktı? Haydi haydi ilkmektebi biti
recekti. Peki ama sonra ortamektebe 
onu kim yolhyacaktı? Babası işte, cie
ğil yalnız çalışamaz, kımıldıyamaz ha
le gelm~ti. Bu kötürüm döşeğinin için
den mi ona yol ve kitab masrafı yara
tacaktı? Anası başka evlere tahta.va, 
çam~ıra giderek ancak biraz bir şey 
kazanabiliyordu. Kendisi de burada, 
babasına bakmakta, bahçeyi sulamak
ta filan elinden geldiği kadar ona yar
dım ediyordu. Bazan da, isteyen olur
sa, dantel örerek, ajur işliyerek, bu fa
kir kazanca bir şeyler katmağa çalışı
yordu. Fakat bununla iş bitmezdi ki. .. 
Ablası Fatmaya gelince, tütün depo
sundan aldığı gündeliğin yarısını ken
di kör boğazına harcıyordu. Hem ca
nım, o kıskanç, o hırçın kızın dili de 
çekilir şey mi idi? Bu yetmiyormuş gibi 
Mahmure ondan mı meded umacak, o
nun minneti altına mı girecekti? Nasıl 
ki en sonunda hizmetciliğe verilm<:!sin
de de Fatmanın parmağı olduğunu pe
kala anlamıştı. Evet, anasını kandıran 
hiç şüphesiz o idi. Bereket versin ki 
Adnan amcası ona acımıştı da ... Fakat 
işte o acımaktan da başka pürüzlü bir 
mesele ortaya çıkıyordu. Mahmure dü-

Zekayı ağır ve faydah mevzularıa 
işletmelidir 

Sivas okuyucu -
larımızdan Baki 
Köni soruyor: 

- Muvaffak o .. 
lacak mıyım? 

Muvaffak ol .. 
mak için rastgele 
bir arzuya malilc 
olmak kifayet et • 
mez. Daha derli 
toplu olmak ve ze
kayı daha faydalı ve ağır başlı mevzu • 
!arla işletmek lbımdır. Ayrıca muvaf • 
.fakiyet dilekleri şöhret ve ikbal sahasın
da ihtirasa meydan vermemelidir. 

,.,,,.,., 
Olgun ve aile sever bir tip 

Çerkesköy oku,-

ı 
t/ U C U l 4 T ı m ı Z· 

dan R. Gülmedim 
de fotoğrafının 

tahlilini i~tiyor: 
"1 Çok kimseler 
4 vardır ki, gerçi 

ı 
kendileri gülmez -
ler, fakat zaman 
zaman neş,ele -
nirler ve başkala-

nnı güldürürler. ~ ve aile sever ol
mak meziyetini muhafaza etmek lazım
dır. Keyif ve zevk Alemlerini, serbestçe 
yaşamak arzularını her vakit mümkün 
kılamamak yeis ve kedere yol açmama
lıdır. 

Hususiyetlerini gizlemesini 
bilen bir genç 

Okuyucu
larımızdan M. H. 
D. da fotoğrafının 
tahlilini istiyor: 

Hususiyet• 
!erini gizlemesin' 
bilmek, işine, he • 
sabına dikkat et • 
mek iyi bir ıey • 
dir. Menfaatlerini 
yalnız kendisin& 
hasretmek, başkalarına bir zarar verml • 
yorsa dile gelmekten uzak kalınır. Nefse 
itimat haddini aşan gurur - yerinde ol • 
madıkça - zarar getirebilir. 
-·••• '"'' ıa..,;;ı--.-.r .... _ _.., •• .. .-..·---

reşal Fevzi Çakmak olduğu halde geçid 
töreninin başlıyacağı Hipodrom sahası
nı teşrif ve saat 15 de geçişin başlaması· 
nı emir buyurmuşlardır. 

Reisicumhur Atatürk tribünlerinde 
yanlarında Romanya Başvekili Ekse!ans 
Tataresco, Başvekil Celal Bayar, Iran 
Hariciye Veziri Ekselans Saınii, Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
bütün vekiller, Yunan, Romen ve Yugos-

şüncesinin bu noktasında fena halde sı
kılıyor, ne paradan, ne süsten, ne yar
dan, ne ağyardan geçebileceğini anlı
yordu. Zaten bunu anası da hoş gör
meğe başlamıştı. Hatta ona «Adnan be
ye teşekküre gideyim mi?» dediği gün, 
kadın ömründe ilk defa olarak, aksi-

' lenmeden «Peki• bile demişti. O halde 
ötesi kendisinin zekasına kalmıştı. Gö
rünüşte annesi hiç aklına fenalık getir
miyordu. Acaba sahiden de öyle miy
di? Yoksa içinden bir takım ihtimalleri 
hesablamıştı da gene öyle iken bile bile 
ağzını açmamış mıydı? Mahmureyi bu 
şüpheye düşüren, Ad.nanı ziyaretten 
döndüğü akşam anasının dudaklarında 
görür gibi olduğu istihzalı bir bükülüş
tü. Gözleri de manalı bir bakışla gülü
yordu. Tuhaf şey! anasL düşmanı mıy
dı ? 

Anası düşmanı değildi. Fakat Mah
murenin pek körpe dımağında bir tür
lü halledemediği bu muammanın düğü 
mü büsbütün başka bir noktadaydı.ve 
kızın bunu anlamasına hiç bir suretle 
imkan yoktu. 

Gülsüm, ta çocukluğundanberi Ad
nana karşı her zaman bir zaaf duymuş
tu. Fakat ailenin kalabalığı, merhum 
beyle hanımın fazla dikkatli nazar!arı 
ve Adnanın çekingen, vahşi labiati, i
kisi büyüdükten sonra da onun bu ar
zusunu içinde bıralamş ve otuz yıl ön
ce Filibedeki saman yığını arkasında 
sıkıştırdığı esmer çocuğu bir daha eli
ne geçirememişti. Esasen İstanbula gel
dikleri yılın içinde onu bu şimdi kötü-

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kı§ mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirec 

tesbit ederken sadece günün vak'as:ı:, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönder 
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız heın 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir 

MUsabakamn esası sim ~örmüş. hem de ?U: müsa 
verdiği heyecanın zevkim tatmıı oıac 

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 müsabakada kazananlar arasın 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfatı ver 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 60 • 

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

Müsabaka bitinoe okuyucularımızdan 8 • G er Un 
soracağız: 63 • 2 ıer buçuk 

- Hangi resim, hangi fıkranınclır? .:>MükAfat kazanan okuyuculan oot 
Siz de bize mesela (40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamız& 1.8 · 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Yirmi dokuzuncu resiıu 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

Resim: 29 

Fıkra: 29 
Mes'ud insanlar 

Belıri Muatala gii.ndüleri. rakı içmez, yalnız geceleri içnmif. Bir 
gün ona kutupta altı ay hep gece olduğunu ıöylemifler. içini ~
miı: 

- Dünyada, demiı, ne mea'ad insanlar varmıt! 

L----------------·------------------~ ..... ·-··-···---••1••11eııaıı111•••1UIUaW•lal•1111aı.... _ ..... ._. ....... _•M••••••••••••••-•••••_...,,....-.-. 
Jav genel kurmay başkanları ve sair ze
vat olduğu halde geçid resmini baştan 
sonuna kadar. takib buyurmuşlardır. 

Geçid resmi avcı ve bombardıman tay
yarelerimizin geçidi ile başlamıştır. 

Sabiha Gökçen 
Filoya liva kumandanı olarak Atatürk 

kızı Sabiha Gökçen kumanda ediyordıı. 

rüm yatan adama veJ,'lll.İŞlerdi. 'Hayır 

diyememiş, demekten korkmuştu. San
ki o zaman, içinde gizlediği arzuyu se
zecekler ve kim bilir ona neler ede
ceklerdi! 

Gülsüm kocasını hiç sevmeden, u
zun, çok uzun yıllar geçti ve bir taraf
tan Adnanın saçları vakitsiz ağarmağa 
başlarken diğer taraftan da kendisinin 
saçları bembeyaz oldu ve yüzü kırkın
dan sonra yavaş yavaş bir kışlık elma 
gibi kınşmağa başladı. 

Gülsüm ihtiyarlıyordu, fakat Adnan 
yalnız saçlarının ağarmasile kalıyor, 
çehrece eskisinden pek büyük bir şey 
kaybetmiyordu. Bunun içindir ki, Gül
süm, Adnana bugün bile her bakışında 
ona bütün ömrünce hatırlatamadığını, 
hatırlatamıyacağını sandığı bir mazi 
ve çocukluk ihtirasile bağlı kalm1ştı. 

,Hissedemiyordu ki, aynı karanlık dü
ğüm, Adnanın da sinirlerine vurul
muştu! 

İkisi de, artık gayrişuurlannda, şifa 
bulmaz bir hasta gibi birbirlerini arı
yorlar, fakat bir türlü birbirlerine ka
vuşamıyorlardı. Adnan nihayet bu mu
ammanın, canlanan bir mazi levhası gi
bi, yeni yetişen ve tıpkı tıpkısına Gül
süme benziyen Mahmurenin çehresin
de aydınlandığını sezer gibi olmuştu. 

(Arkası va.T) 

Rus filosunun 
Karadenizdeki manevraları 

Moskova 29 - Tas ajansı bildiriyor: 
Kızılordu deniz kuvvetleri reisinin ku -
mandasında yapılmakta olan Karadeniz 
filosunun talimleri bitmiştir 

tıerı 
Fevkalade alkışlanan hava k~\fV'e dif 
mizin bu geçişini 33 lisenin gon~er 13 
1600 izcinin yürüyüşleri takib etti· ıı.· 
esnada Türkkuşu planörleri havada ~ı;
robatik hareketler yapıyor ve Tür~·~ıe 
nun kız ve erkek talebeleri de parııŞ\lllıı· 

l . nt11 at ıyorlardı. Izciler, ve Ankaraill . ıe-
telif mekteblerine mensub kız webC 3• 

rinin arkasından geçiş sahasında ye~ııi!l 
lan Türkkuşu kız ve erkek talebeler~ııl· 
geçişleri sahada biriken on binlere~ 
kın takdir ve alkışlarını topluyordu. 

Ordunun geçişi 'di ))aŞıs-
Bundan sonra ordunun geçı pçıı 

ınıştır. Bu geçide piyade, süvari. :~uı· 
ve bahriye kıt'aları ve motörlü ~ 
Jer iştirak etmiştir. . . cıııı· 

Halk, ordunun bu mümessilleriJJl .. tes.· 
dan alkışlamıştır. Geçid resmill1 ~ııtı 
kip Reisicumhur Atatürk, halklJl ,alı"' 
alkı~ları ve varol sesleri arasınb 
dan ayrılm!şlardır. ~ııdJ 

Büyük bayram yurdun her 

parlak bir surette kutlulıuımııtıt~ 



Bir kelebeği yaka
lamak için ellerini 
a~nıış bir çocuk va
ı~yetindeyiz. Nasıl 
hır çocuğun bir da
kika tereddüdü ke
lebeğin ilelebed kay 
bolınası demekse bi
zim de bir gün geç 
kalmamız belki ay
nı neticeyi tevlid e
decektir. 

Biz, ÇOcukluğu-
ın~zdan beri birbiri
ını . 

zı sevdik Rıdvan 
S~~~llah bey. Bunu 

ı~utun aile halkı bi
ır v ·1 e ı eride evlen-
ınemizi muhakkak 
sayardı. Fakat am
eam acaib fikirlerile 
tuna ~ oldu. 
azanı Husnü beyle 

evlendirdi. Abdül
ınuttalib bey Naza-
nı ' b n nasıl babası ise 

enim de babam sa
Y~.lırdı. Beni o bü
YUtüp yetiştirmişti. 

so~ POST A 
Sayfa l:. 

Posta,, nın Hikayeleri 

bir hatıra 
Yazan: Sallihat tin Enis 

Kendisi çok yakın akrabamdandı. O ·ıMem1eketin üç büyük harbı'nd b " :· t 
··ım·· ld • e uy~ nun o uş o ugunu mayıs ayına tesa - vazifeler aldıg" ı ve bunların he · · 

d .. f d · psını m u • 
u e en hır ramazan gecesi haber almış· vaffakiyetle başardığı l"İn ben · 

t B h be · .. :r , onun mu-
ım. u a r, ılk once b~n.~ oJ~~~um talca ve fikir lerini pek tabiidir ki cok 

yerde mıhlamış ve sonra butun vucudu derin bir dikkat ve o kadar der· b ' ,. 
b. k . . . ın ıı a ıa-

mu ır es~l ve harabı ıçınde bırakmıştı. ka ile dinliyordum. 
O sıralarda ben Beşiktaş tarafında o - Kendi şahsi hayatından bana hi . b'r 

turuyordum. O, Üsküdarın hakim ve yUk- zaman bahsetmemekle beraber vazi~ h·' _ 
s~k bir tepesindeki konağında münzevi sebile ona yakın olan bir ahbabındc. i i~-
bır hayat geçiriyordu. Devir, mü.tr.re~e miştim : · 

devri idi. 31 mart günü asi askerler, mcb' nn 
Ölen bu adam, şanlı bir askeri m51ı.iye meclısini b:ıstıkları zaman onu bir , · _ 

ve tarihi bir §Öhrete sahibdi. Memleke - şabchet neticesinde derın bir su·· ng · u. .• 
· · • h u l aı 

tin sıyası ayatında çok mühim roller oy- besile yaralamışlardı. Bütün meclis ·~;-
n~mıştı. ~esur, ~erva~~: ~~tta Sultan H~- ~e~i, can kaygusu içinde şaşkın bir J ~·c 
mıd devnnde bıle sorunu sakınmaz hır ırlı Yaralı büyük askeri bir ahb oı. 
insandı. meb'usan meclisi reisinin odasına 11, k • 

Temiz, sade, afif bir hayatı vardı. Si- Jetmiş. Bu hadiseden ancak bir kaç d ki 
yas! vazifesi haricinde bütün ömrünü; ö- ka geçmiş, geçmemişti ki isyanın elı ha
nü gül bahçesi ve arkası itina ile yztiş- şısı olan çavuş, evvela odanın kapısında 
tirilmiş olan zerzevatlarla, pek nadide görünmüş ve sonra pürsilfilı ve pür t<.• _ 
yemişlerin bulunduğu yemiş ve zerzevat hevvür odaya girmişti. 
bahçesinde geçirirdi. Meraklı bir bahçı- Büyük asker, aldığı derin süngü yara
vanı olmasına rağmen güllerine bizzat sına rağmen karşısındaki asi cleb :ışı va 
kendisi bakar, onların üstüne hepsi san- bağırmıştı: 
ki kendisinin birer çocuğu imiş gibi en - Vaziyet al!.. 
derin bir dikkat ve itina ile titrerdi Ön Bu hitab, o kadar sert ve kat'j idi ki. ih-

.Asıl babamı tanı- Nazan hanım bir kağıdın üzerine mezarlığın mükemmel bir kTo ki.rint çizdi 

~~rn ~ile.·· Bu felaket karşısında Na- ınim Nazan hanıma soracağım birkaç bulunacak ve cenaze yanına gömüle
ho , goz !~şlarını içine akıttı. Ben de sualim var. Merak etmeyin, kendisini cekmiş. Bu hikaye doğru mudur? 
dah un egdun. Birbirimizi eskisinden fazla yoracak değilim, beş on dakika - Evet, doğrudur. · 
tni ~ çok ~eviyorduk. Fakat sizi ye- sonra o da odasına çekilebi~~· Tekrar - Mezarın yerini siz biliyor musu-

bahçede yalnız gül yoktu, manolyalar, flalin elebaşısı bu hitab önünde birdC'n 
nadide çam ağaçları ve bir sürü mutena duraklamış ve gayriihtiyari selam vazi
çiçekler vardı. Bu bahçenin en güzel ta - yeti almıştı. O zaman yaralı büyük nskel', 
rafını da kubbesi ve etrafı asma gülleri. yarasından akan kanları göstererek: 
yasemin ve hanımellerile çevrelenmij o- - ~vlad! .. demişti .. Biz, bu yarayı knr
Jan geniş kameriye teşkil ederdi. Bahçe- deş elınden değil, harb cephelerinde d t~· 
nin bir köşesini işgal eden bu kameriye- man elinden almak isterdik. 
nin önünde geniş bir mermer havuz ve Ve sonra sakin bir sesle ilave etm işti: 

Ya~ae btenıın ~eri~. ki Hüsnü bey ha- ediyorum, burada kendi. e~ı~ız_des~~iz. nuz? 
zi .. ulundugu muddetce bu sevgi bi- Yarın sabaha kadar belkı bızı hıç gore- - Biliyorum. 
bir g~nah telakki edilebilecek en ufak mezsiniz. İstediğiniz zaman yemek is- _ Ne vakit gitmi t' . ? 

iken arekete sevketmedi Beş yaşında teyiniz, istediğiniz zaman yatınız! _Zavallı an .•. ş 1~~z. 
''a nasıl oyuncaklarımızın arasında Rıdvan Sadullah bu sözleri söyliye- .. 

1 
b . necıgım olmeden Dtrkaç 

" nva gun evve enı alıp 'T' ·· t" · ettik na oyna?ı~sak. ö~l.e . arkadaşlık rek zile bastı ve gelen dadıya İhsan bey _ go urmuş u. . . 

arkasında büyük bir köşeyi kaplıyan bir . - :ıaydi git!. .. Millet davalarının , şı>
kaskad vardı. Benim ona misafir gitti - ruıt ıstemelerinm böyle manasız js~·an 
ğim gecelerin bazı sabahları, onunla kah- ve ihtilnllerle halledilemiyeceğini on'ara 
valtımızı bu kameriyenin altında; kas - anlat ve onlara akıllarını başlarına top
kaddan damlıyan sularla havuzun fıski- lamalarını ihtar et .•. dar . Kalbler~z bµ-bınmıze ne ka- için bir oda hazırlamasını söyledi. . . K~~s~: hanım da mezarın yerını 

0 kaJa~kınsa vuc~~a~ ~irbirinden Genç mühendis gittikten sonra Na- bılır mı ıdi. . YE>sinden yükselerek onÜn küçük mermer Yaralı büyük askerin sesinde öyle dc
yalafından havuza dökülen su seslerınin rin bir hikimiyet ve kat'iyet vardı ki, 
harikulAde musikisi arasında yapardık. sE>lam vaziyetinde bu emri dinliven 
Bu arada civardaki güvercinler birer iki- is~a~ın elebaşısı, titrek bir sesle gay;ı _ 
şer gelerek mermer yalakta su içerler şuurı: 

d • . uzaktı. Bırbırmıızı bır serab ol- zan hanıma dönerek sordu: - Zannederım. 
s ugu ~ılindiği halde zevkle, doya doya _ Sütnineniz bana pederinizin garib - Niçin zannederim diyorsunuz? 
ey~:dılen bir manzara gibi sevdik. bir vasiyetinden bahsetti. Guya Kara- - Sizin haberiniz yok galiba, Kev-
da~0zlerimi hülasa edeyim ve sizleri caahmeddeki mezarının yerini sizinle serle bizim babalarımız bir, analarımız 
olsa a.f azı~. sıkınıyayun. Şimdi cNasıl kardeşinizden b~ka kimse bilmiyor- ayrıdır. 
lüm .. 

0 ecegız. Buna mahkfunuz, bari ö- muş. Bir de mezarlık bekcilerinin en - Öyle mi, 'ilk defa duyuyorum. 
ve sonra kanadlarını çırparak dakikalar- - Emredersiniz, paşam! .. 
ca yalaktaki berrak suyun içinde yıka - Diye mukabele ederek odadan nı.ıh _ 

lımı.u J.anyana •. elele tutarak karşılıya- ihtiyarı olan Abdülmuttalib beyin ye- - Merhum babamın dört kansı var-
ret N· ıyAoru_z .. Işt: mesele bundan iba- tiştirmesi Ahmed ağa isimli bir <.ıdam dı. İkisi kendi ölümünden evvel vefat 
lun.d ~kat. ıçın gızlice müracaatta bu- bundan haberdarmış. Sizden mezarını ettiler. Kevıerin annesi babamı takib 
tnüd~ ·. zın .. vermediler. Muayyen bir ziyaret etmenizi istemiş. Yalnız içiniz- etti ve nihayet en .sonra benim annem 
det. etın mururu lazımmış. Bu müd- den biri ölecek olursa Ahmed ağaya öldü. 

nırlardı. Seyrine doyum olmıyan bu em- çub ve nadim bir yüzle çıkmıştı. 
salsiz manzara arasında çok zamanlar Mütareke seneleri, büyük asker i~in 
ruhumun genişlediğini ve başımın hır h~kiki bir azab ve ıztırab seneleri oldu. 
mesti içinde uyuştuğunu duyardım. Lafını hiç esirgemez bir adam oldu(tu 

dol~ ~Yrı geçinniye razı olamadık. • .\na- haber verilecek, onun delaletile mezar (Arka.n var) 

Çek ·ı)a,Ana&ı~~~n~hlrk~~ine --~~~=~=~~~~===~-------~~-~--
! eceg· i E" 

Memleketin sayılı ve tanınmış ricalin- halde saray ve müstevliler bile en nzrrın 
den birisi olduğu ve iktidar mevkiinde günlerinde ona dokunamadılar 

1

ve ona., el 
bulu.ndu.fu halde .harb senelerinin mah- süremedi!.er ... O, .. hür doğmuş, hür yssa _ 
rumıyetın o da bızzat ve binnefis duy _ mış ve hur o1muştü; bu ölüm kendi 

1 
lle

muştu. Hiç unutmam: Bir gün bana ha- rile yetiştirmiş olduğu nad ide gu·· llcr 
dett . z. ger hayatta kalırsak av-

e ıcab ed 4 • 

tıra • en resrnı muameleyı yap-
Yor c~gız.' .vapur yarın öğle üstü kalkı
kal;., u ıtıbarla evinizde misafir olarak 

~··anın bı'z 'mkA d • sÖyJ .. ce ı anı bulunma ıgını 
Optamin saç Eksiri b .. d · ı· d il b' nın er gon ermış ı: a arını ır mayıs günü bir itinayi mn1l-

Bir arkadaşından iki üç pişirimlik çay susla budarken çok sevdiği gıilJeriııden 
bulmuş. Biraz da iekeri varmış, benımle birinin dalları altında; hatta etrafı:ıcw :ı 
lrarşılıklı bir sabah kahvaltısı etmek isti- istimdad edemiyecck kadar kısa, ~C'ri ve n uyor, affınızı di1iyoruz. . 

dar ;l~kanlı sustu. Bu sözler benim ka-
llıişti 1B van Sa<lulJahı da mütehassis et- ._ __ 
l'i k · u nıenhus vak'a başlıyalıdanbe-

ile terbiye edilen saçlar 

K 
u 
v 
v 
E 
T 

endisjnd 
bir k t . . en zaman zaman korkunç 
tiğim adıl ?1Ye şüphelendiğim, nefret et-
acıyord~~anlıya şimdi bütün kalbimle 

Rıdvan S 
- beın adullah gülerek: 
Biraz d~k __ hareket yarın? dedi. 

giden b b uşundü. Sonra çok hoş~ma 
_ a acan bir tavırla ilave ettı: 

vern,;kocukJar, bunu evvelind~~ l?aber 
graf] _Yok mu? Bari avdetınızı tel
Çin b~ bıldi:in. Buradaki hazırlıklaz: i
san b ç?k lazım. Cevad Fehmi, sen Ih
Zaı.ı. 1 eyın şahidi olacaksın, ben de Na-

1anırnın G ... 
ve ~~ç kadının gözleri yaşardı. Sevinç 
dulJa~nnet dolu bakışlarla Rıdvan ~a
ler· a uıun uzun baktı. Benim de goz-

~l'l'l dolm~tu. 
ıdvan Sadullah biraz ciddileşti ve: 

cel '!fern çocuklar, dedi bu dava neti
lac e~nceye kadar benim misafirim o
det ınız, demekle ben uzun bir müd
la 

1
1 kasdetmedim. Niçin bu kadar te-

ş andınız. Bu gece zannederim her 
:eyk 0 !u? bitecek! Bu itibarla yarın ha
e etınıze bir mani yok. 

h ~azan hanım da, mühendis İhsan da 
ayretle bağırdılar: 

H 
A 
y 
A 
T 

Kazanmış olurlar 
Çünkü Optami~ ıaç .e~iri 

"Vitamin,, cevhennden ııtifa· 
de edilerek ihzar edilir. 

Guddelere kudret vermek 1 

ıuretile saç dökfilmuinin lSnD· 
ne geçer. SaçJan temizler, bU.. 
yütür, sıkılqtınr. Kepekleri 
diitürür ve kqınbyı izale eder. 

Bir tecrübe bin nasihatten yektir .. 
- Bu gtıce mi dediniz? 

- Evet, bu gece son perde kapanı- NEOKALMı•NA }'~r. Eğer fazla gürültülü olacağını tah-
ll'ıın etnıeseydim bu enfes facianın so-

~Una sizleri de davet ederdim. Maama- G R t p • N E z L E • N E V R A L J J B A Ş ve 1.? zararı yok ... Yarın Cevadla beraber 
~Ordüklerimizi size harfi harfine anla- D J Ş A G R 1 L A R f - A R T R f T l Z M 
1

~Heydiart~~~~babhm~- 1-•••••••••••••••••-•••••••••• 8ctn bey, siz biraz yatıp uyuyunuz! Be-

yormuş. anf olmuştu ... 
Davetine derhal icabet ettim. İşte ben Beşiktaşla Üsküdar arasııı da 
İşte harb içinde bir yaz sabahı, onunla i~liyen bir küçük şirket vapurunun gtı

bu kameriye altında böyle ve kar~ılıklı vertesinde bir mayıs gecesi Üsküdara gı
bir kahvaltı ettik. Öteden beriden, de- derken hep bu hatıraları düşünüyor _ 
reden tepeden bir hayli konuştuk. Sözü dum. 
liarbe intikal ettirerek her görüşüşümüz- Tesadüflerin en elimi 0 gece, ayni va _ 
de olduğu gibi bu defa da harbi ka?.ana- purda .onun oğlile karşılaşmam oldu. Q;t. 
cağımız hakkındaki şüphe ve tereddüt • lu vazıyetten habersizdir. Ben, hak k ti 
lf'rini açıktan açığa anlattı, izah etti. karakoldan evimize gönderilen bir po .

5 - ........................................... - ........ _ vasıtasıle daha evvel haber almıştım. 

11 saat çahşacak olan İıı sanlara felaketi haber \ C'Tmenın ne 
kadar acı bir vazife ve is oldu k müesseseler s unu nnca o gece anladım. Üsküdar" Y"'kl 1 .. " " n m:ı { u-7.cr: idim ki kendimi tutamı) orak h çkır-
magn boşladım. O zamnn onun oğlu o -
muzlarımdan sarsarak: 

- Ne var. niçin ağlıyorsunu~?.. dıyc 
sordu. 

!3azı ~~brika ve müesseseler iş ida
resıne muracaat ederek günde 8 saat 
yerine 1 1 saat çalışmak için müsaade 
istemektedirler. Bunların vaziyetleri 
tetkik ~~ildik!.en sonra ı ı saat çalış-
maları ıçın musaade verilmektedir. Ccvablarım sadece şu oldu: 

Şimdiye kadar en ziyade müracaat - O, ölmüş ... O, ölmüş! .. 
eden müesseseler, trikotaj, IAstik, kıs- Her ikimiz ağlıyorduk. 
men mensucat, şekerleme, çikolata, Konağa geldiğimiz zaman sessı·z d 
kon . 1 d l l d. <l ım-serve una e en müesseselerle gemi ar a mer ıvenlerJ çıktık. Onu t k 
ve havuzlar idaresidir. dasında ölüm yata~ına u t Y

1 
a a. 0 -

k s za ı mış ,e 
Yeni bir ihra~at birlifl azandığı bir harbin zafer hat . 

Ş rak k d' . ırası 0ıa-
ark ve cenup vilayetlerinde ı:im _ en ısıne hediye edilen alt k ı. 1 d 'l'k s ve .. .. k ın slJza ı 

ı ı yalnız koyun ve sığır hayvanla _ gu.~~ş .. ınlı kılıcı mehib ve müheykcl 
rının ihraç işlerinde meşgul olmak il- ~esğedı ustune boyluboyuna konulmuş oJ
zere kurulması mukarrer ve iş budu _ u u halde bulduk . 
du birinci, üçüncü, dördüncü urnumf Odayı iki mumun soluk ve titrek lşığı 
müfettişliklere bağlı vil&yetlerle Gazı' yarı tenvir ediyor ve bu loşluk . . d 
A t M b'' ··k ıçın e 

n ep ve ~rsin vilayetl~rine şamil ol u~u asker, tıpkı gökten kopmuş ha • 
mak maksadıle teshil edılen Tacirler <.'E'rı semavi gibi iri ve heybetli vücudile 
Birliği (Doğu ve Cenup vilayetleri sakin ve hareketsiz yatıyordu. 
1'.1!~takalar canlı hayvanlar ihracat Bir r.Y-:---"':""-~~,;..;=~~~----· 
hgı namı altında işe başlamıştır. armki nüshamızda ; 
. Bu mıntakalardan canlı hayvanlar M ht d f 
ıhracatını bu birlik yapacaktır. Birlik U Jra e teri 
~~!~nde başkaları ihracat yapamıyn _ Çeviren : Fallı Bercmen 
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i"'"1ı Bir 
Oenlzlerln MakyaveH 

Kaptan Bum - Bu 
Çeviren: Ahmed oemaleddln ~ .. , Harem8g"" asının Hatıraları Düşman iki denizaltı gemisi kaybettikten sonra ih~~ 

davranmıya başlamış olmalı ki, artık Balbk deniSJIP' 
~!!!::!:!!!!!~~===================~Y~a=z=an~.~-Z~i=y~aŞ;a~k=ir~:;--~- nakliyat yapan vapurlarımıza hücum etmiyordu 

Abdülhamid Kanunu Esasi ilanından dolayı halkın Meseli cMarie· de doksandan fazla ne-, İşte yeknasak hayatımızın~ 
k k l k 

,,, fer vardı. Bu kadar kişiyi işsiz ve atıl tısını gideren masum lAtüel ;, 

teşekkürlerini arşı/ama için cam l öşkün pence- bırakmak doğru olamazdı. Çünkü tay- biriside bu cdenizlerinseyyar 
fa işsiz kaldı mı hemen dedikoduya da- hanesi- idi. ,1 

relerinde görününce: "Yaşasın Abdülhamid, yaşasın ar ve gemide mutlaka bir münasebet- Baltık denizinde otuzdan fazlJ_.., 
sizlik başgösterirdi.. verdim. Hatta bir sefer tuzak r;, 

Mi tat Paşa!,, sesleri duyuldu Bereket versin ki uzun tecrübelerim rimden birisi olan römorkörle-. 
neticesinde tayfanın kuvvei maneviye- yı ti Finlandiya sularına kadar r 

Gece, hürriyetperver gençler tara
fından, parlak bir fener alayı tertib e
dilmişti. Fener alayı denilen şey, o ta
rihe kadar İstanbul halkı tarafmdan 
henüz görülmemişti. 

Binlerce kişiden rnürekkeb olan bu 
kafile ellerinde fenerler, önlerinde bir 
bandomüzika olduğu halde, Beşiktaş 

sarayının önüne gelmiş; Camlıköşkün 
önüne dizilmişti. Kanunu esasi ilanın- • 
dan dolayı arzı teşekkür için, padişaha 
bir heyet göndermişlerdi. 

aliyi hayretlere garketmişti Halka da 
derin bir teessür gelmişti. Mitat paşa, 
konferansın bu insafsızca tekliflerine 
şidde!. ve pervasızlıkla mukabele gös-

1 terilerck bir (blöf) le Avrupa murah
haslarını korkutmak istemişti Osman-

sini yerinde bulundurmayı iyi öğren- dilin. ~ 
miş olduğumdan vaziyeti idare eder- 1916 yılı ağustosunun ba§ında ~ 
dim ve bizim efrad asla işsiz kalmazdı. cBelt> tarikile şimal denizine f,rı 
Mesela her akşam geminin rengi deği- miz emrolundu. Danimarka ada~~ 
şirdi. Binaenaleyh çocukların elinden arasında bulunan küçük cBelt• d .,rr 
boya fırçası diŞnezdi. Faraza bir gün ra cKattegob dan geçecektik. ~ 

1ı murahhaslarına bu yolda ~limat ver cMarie• Danimarka bandırası al!-Jnda ki takib ederek Norvecin payı ~ 
mişti. Osmanlı murahhasları: siyah bir vapur iken ertesi günü Isveç lan o zamanki cKristiyanya• [ş 

bandırası altında kar gibi beyaz bir cOslo•] önlerine kadar gide;e~ 
tekne oluverirdi. Çünkü bu havalide İngiliz tahte ' 

Abdülhamid, derhal Camlıköşke ge
lerek pencereleri açtırmış; halka ilti
fat etmişti. İşte o zaman, bu binlerce 
halkın ağzından: 

- İşte, kanunu esasi ilan ettik. Ya
kı~da, büyük mikyasta ıslahata gırişe
ceğiz. Bu vaziyet karşısında, artık Hı
ristiyan tebaanın hükiımetCen ne şika-
yeti olabilir? Biz, her hangi nam ve un
van altında olursa olsun, bir kar~ bile 
yer feda edemeyiz.. diye ısrar göster
mişlerdi. 

Seferlerimiz umumiyet itibarile se- leri sık sık görülmeğe başlarnışt~ f.' 
kiz ila on gün sürerdi. Bilhassa bir de- tamı takib ederek evvela küçük b ,il 
nizaltı gemisinin gizlenmesine müsaid nimarka kasabası olan cAnholt• 
ne kadar köşe bucak varsa hepsini dik- civarına kadar yaklaştım. wsıJ1I ~ 
kat ve itina ile taramayı ihmal etmez- Hiç unutmam, o gün ağuS uJIJ., 
dim. ikinci günü idi ve hava nefis old!Jllış 

- Yasasın Abdülhamid! Yaşasın Mi-
tat paşa! 

Sadaları yükselmişti. Abdülhamid: 
- Yaşasın Mitat paşa. 
Seslerini duyar duymaz, rengi sap

sarı kesilmişti. Kendi isminin, Mitat 
paşanın ismile beraber söylenmesi, son 
derecede gücüne gitmişti. 

1ngiliz ıefiri Sir Elyot 

Konferans, (Efrenci) kanunuevvelin 
11 inci gününden, şubat 20 nci gürıüne 
kadar 9 defa içtima etmiş, verilen ka
rarları, Ba1::>1alinin şiddetle reddetmesi 
üzerine, dağılarak murahhaslar memle
ketlerine gitmişlerdi. 

Lakin düşman iki denizaltı gemisi dar da ılık idi. Birdenbire ' ~ 
kaybettikten sonra ihtiyatlı davranmı- koyuna girip etrafı bir iyice~ 
ya başlamış alınalı ki artık Baltık de- etmek hatıruna geldi. Derhal efl P' 
nizinde nakliyat yapan vapurlanmtza mevkii tatbika koyarak icab ~efl 'f 
hücumlar yapmıyor, gemi kafilelerini mandayı verdim. Filotilla sahıl. ~ 4t 
rahat bırakıyordu. nüz (2000) metre uzakta idi Icı 

mansusada hazırlanan mükellef daire
ye yerleştinnişlerdL 

Baltıkta firkatin kaptanı Fon cRo- rekte bulunan tarassud neferi: ~ 
senberg• in filotillasına sık sık tesadüf - Kumandan, bir denizaltı 

Derhal, geri çekilmi!l·· pek yakının
da duran, hususi bendelerinden esvnb
cıbaşı İsmet beyle, kahvecibaşı Mah
mud efendiye bakarak: 

Lord Salesbury, yanına İngiltere se- Çarın sefiri general İgnatiyef, bu me- ederdim. Bu zat birkaç eski distroyer görüyorum ... diye seslendi. d"' 
firi (Sir Hanri Elyot) u alarak, evvela selede de mühim fırıldaklar çevirmişti. ile, üç dört golet ve bir o kadar balıkcı _ Pekala! cevabını verdirn. 
usulen sadrazamı ve hariciye nazırını Osmanlı hükumetini harbe icbar etmek teknesi toplamış, birbirine benzemiyen gemisini gözden kaybetme!... ıııiJİ "1 
ziyaret etmiş, iki gün sonra da, Be~ik- bu acaib gemi: koleksiyonuna. biz cDe- Mesafe azaldıkca denizaltı geed~ ~ için çok mahirane entrikalar tertib et- ~ 
taş sarayına giderek, Abdülhamid ta- nizlerin seyyah cambazhanesu lakabı- purun güvertesinden fark ,... .Jil 

- Yaaa .. demek ki, Mitat paşa ile rafından huzura kabul edilmişti. Oik- mişti. Mitat paşa bile sükıin ve itidalini nı takmıştık. başladı. cAnholb koyu oldukça ~ 
müsaviyiz. kate şa'-·an olan cihet şurasıdır kı", dı·- muhafaza edememiş, Osmanlı murah- D . 1 . bazlı . . 1 . . ahildefl~ ""fk .. f J c enız erın seyyar cam anesı• nı tir ve deniza tı gt!misı s d 
~iye söylen~ikt~n so:ıra? ~ eli ~ - ğer hükfunetlerin murahhaslarından hasları, hükfunetin maksad ve hakları- teşkil eden gemilerin hepsi yolsuz ve ben dört millik bir mesafede ~ 

kelı harem .~aır~sıne gıtmıştı. A!Jdul- hiçbiri, henüz saraya gidip Abdülhami- nı müdafaa etmek için kafi derecede berbad şeylerdi. Saatte beş milden faz- rnişti. Koyda müteaddid ~s. uııl,rı 
hamıd, bu sozlerıle:.. . . . 1 din yüzünü görmedikleri halde, Lord liyakat gösterememişlerdi. Hatta Lord Ja yol alamıyan bu köhne tekneler ko- balıkcı gemisi bulunduğu gibı b ~ 

- A.nlaşıl?ı; .bu numayışı, Mıtat pa~ 1 Salesbury, üç gün sonra, tekrar sar:iya Salesbury Babıaliye gelerek, acı acı leksiyonu mayın taramak işinde kulla- arasında demir üzerinde yatan ~ 
şa tcrtıb ettırdı. Ve halk arasındakı gitmiş; öğle yemeğini Abdülhamidle bundan bahsetmiş; Mitat paşaya ağır nılıyordu. Bu çoktan tekaüd edilmeyi bir yelkenli de bulunuyordu.~~ 
rnevkiini bana anlatmak istedi. Peka- beraber yemişti. sözler söylemişti. hak etmiş gemiler de kendilerine veri- gemisinin mürettebatı hep ~.ıı tf 
Uı ... Fakat, i~ı ca~b?z, bir ipte oyna- Birkaç gün sonra Lord Salesbury, (Arkası var) len vazifeyi mükemmelen ifa ettiler. idiler. Hiç şüphe yok ki bunla:rj;rd'-
~z .. demek ıst~ı.ştı. .. Osmanlı filosu başkumandanı, amiral --------------- Yalnız Fon cRosenberg• in büyük bir kaçı ılık suda bir banyo yapını.Ş ,,,rJ 

Iş~c, o ~eceden ıtıbaren, art~k Abdul- Arif paşa tarafından davet edilmişti. r 111 emel ve arzusu vardı: Ne yapıp yapıp (A~ 
hamı~, ~tat paşa hakkındakı karan?ı Filo, Büyükdcre önünde demirli idi. Bir Doktorun bir düşman denizaltısı batırmak. Ken- ~ 
vermıJ~ı. Fa~at bu kararını, tam t~.t~~k 1 Lord, yanına refikası, büyük kızı ve Gu··nıu··k Cumartesi disi yorulmak bilmez bir azim ve se- ANKARAD~ 
e?ecegı d~kıkaya. katla~, on~ en. k.uçuk büyük oğlu ile iki katibini alarak rü- 1 bat ile bu emelinin peşinde koşardı. 
b~~ ?.ey ~ıle ~ezdırme~ış, ~ıs~ermı çok kubuna tahsis edilen Fındıklı yatı ile Notlarından (~) ;Firkatin kaptanının bu emelini herkes A K 8 A. 

• buyuk bır dıkkatle gızlemıştı. Büyükdereye gitmişti. Amiral gemisi ı' ------------·---il bilir ve-bahriyeliler aras~da bu, bir la- . • ılık 

* 
olan (Mes'udiye) zırhlısında tantanalı Faydalı /en bitgileri ı t?fe mevzuu teşkil ederdı. Kitap Evı KAatç .P. 
bir surette kabul edilerek, debdebeli ı Bir snntımetre mikabı idroJenin havı ol- Lakin Fon cRosenberg• bu latifelere Bntnn mektep kıtapıorın~ıı1tJ.ıf 
bir çay ziyafeti verilmişti. Tam on se- duğu atomları bir zincirin halkaları gibi aldırmaz, bir gün arzusunun tahakkuk yeridir. Mektep kırtasiye ~;uıı. 

LORD SALESBURY ne, İngiliz filosunda malumatını ikmal 'ı yanyana gettrebUmek mümkün olsa (60; edeceğinden emin bir kalb1e araştır- en mOsalt ı::artlarla teıniP 
1 T.. kl ı . milyar kilometrelik bir ince hat vücude ed w n'l'(1 

•• • •• • 
A • • eden amiral Arif paşa, ur er e Ingi- ,. malarına ve takiblerine devam er- Tel· .,., 

B 1 h h d ] d 1 gelirdi. Öyle bir hat k1 uzunlu6u arzla gü_ 
·. u~un erın. en mu ım. a. ıse erın e. n j lı'zler arasındaki tarihi dostluklardan dı'. , neş arasındaki mesafenin (400) mlslı 
b_ırı de, hahrıye nez~~etı .?ı~asında ıç- bahsederek parlak bir nutuk söylemiş, 1 fazlası. «Denizlerin seyyar cambazhanesi> ni 
tima eden, ve cmeclıs.ı mukaleme• rle- ! Lord Salesbury de, heyecan ve hara- * terkib eden gemiler verilen telsizlere 
nilen konferans idi. Iki seneye yakın 1 

retle buna mukabele ederek; Türklerin, Yeni doğmuş bir yavrunun vücudünde çok dikkat ederler ve dolaştıkları sa-
h . mandan beri Balkan] d d"k") ki kemiklerin sayısı, büyük bir adamın-ır za •. .. ar a 0 u en dünyanın en asil ve misafirperver bir haya yakın bir yerde bir düşman deniz-k ı k kilerden on bir tane fazladır. Bu kemlk· 

an arın onune geçme · kendısini milleti olduğundan İngilizlerin ve İn- ler sonradan, aralarında blrle§lr ve bir altısı ile karşılaşmak fırsatını hazırla-
Sla\' ve Ortodoks mile.tlerin h~misi) a.d giltcre hükumetini~, Türklere aid her· bütünlük hasıl ederler. mıya çalışırlardı. 
deden Çarlık Rusyası ıle bu yuzden bır meselede bütün kuvvetlerile yardıma 1 * Fon cRosenberg• arzusunun tahak-
harb zuhuruna meydan vermemek, hazır bulunduklanndan bahsetmişti. 1 Eğer havadaki azot maddesini hellum kuku hayli m~kül bir hayal oldu-
böylece Avrupa sulhunu tehlikeden vi- Bu sözler, çarçabuk her tarafa yayıl- gazı ne mübadele etmek ve bugün tener- oöunu kendisi de bilmekle beraber bu-
k tın k k d"l b k f tüs ettiğimiz havanın oksljenını bir par-
:ay.e e e .. ı:ıa s~ 1 e . u 0~ ~ransı, rnıştı. Zaten son günlerde, İngilizlerin ça artırmak kabil olup da sun'l bir ha- nu tahakkuk ettirmek için başka bir 
Ing Here hukumetı teklıf etmıştı. üs- Türklere karşı gösterdiği çok dostane va yaratmak mümkün olsaydı, insan -:ıa usule, yepyeni bir çareye tevessül et-
manlı hükfuneti de, sulhperverliğini muamelelerden son derecede memnun dahil olmak üzere memeli mahlüklann mişti: Gemilerinin birisinde suyun al-
göstermek için bu teklifi derhal kabul ve mütehassis olan İstanbul efkarı u- k!ı.fteslnln kad ve kameti iki misil artar- tında seyreden bir tahtelbahirin perva-
eylemişti. mumiyesinde, bu dostane cereyana ve- dı. ne gürültüsünü dinlemeğe mahsus bir 

Konferansa, başda İngiltere 5iyasi rilen kıymet büsbütün artmıştı. Gerek (•) Bu notlan kesi• saklaynua. ,. ... , alet vardı. Firkatin kaptanı bu aletin 
ricalınden meşhur Lord Salcsbury ol- resmi ve gerek hususi mahfellerde: bir al•im• yaplf*D'lP koUebl799 1••ı•as. başında daimi bir nöbetci bulundurur 
duğu halde bütün büyük devletler mu- _ İngiliz gibi dostlarımız olduktan saıuntı samanınıı:da •• notlar .ar doldof ve tesadüfün karşısına bir denizaltı çı-

hh · b ~ l' b l'lbl imdadınıza yet(febDlw. ra ns göndermışlerdi. Ba ıu ı, u mu- sonra konferansın kararları mutlaka karmasına dua eder dururdu. Şayed 
rahha c;lara son derecede nazikane bir lehim'ize olacaktır. Artık, davamızı ka- dinleme aleti bir denizaltı gemisinin 
hüsnü kabul göstermiş, hepsini izzet zanacağız. --------------.....,. mevcudiyetini haber verecek olursa 
ve ikrama garketmişti. Fakat o esnada, Sözleri dönüp dolaşmıya başlamıştL NiJbelcl Fon cRosenberg> hemen oraya koşup 
İngıltere hükiimeti ve İngiliz milleti ta- Konferans; halkın ve hükiimetin bu deniz bombaları .atacak ve diŞnan ge-
rafından Osmanlılara karşı çok mühim büyük ümidleri arasında, kanunu esa- E czanel~r misini bu suretle mahvedecekti 

Jflll//m---~:-;; "' 
Can Rızkullah J(~ 

Halepte bütün 1 ff .,.. yabancı gaı~!' 
mecmualar bayii 

Son 

teveccüh ve cemileler gösterildiği !çin, sinin ilan edildiği gün, bahriye nezare- Bu rece nöbetci olan eczaneler fQnlar- Kendisi ne zaman denizde bana te-
en fazla Lord Salesbury'ye ehemmiyet tinin büyük salonunda, ve hariciye na- ılır: sadüf etse mutlaka: _,__.__ 

1 · t' İstanbul cihetindeJdler: 'J:u~;ıı.• 
verı mış ı. zın Saffet paşanın riyaseti altında iJk Ad 1 dakll - Bana iltihak ediniz!. .. Ve kafile- ""'Na~c:ı't' .. u 

Boğaziçi, Kadıköy ve a ar er: ;ıı."' IM"l....., .. An 

Lord Salesbury, konferansın açılma- içtimaını akdetmişti. Fakat, bütün ü- Aksarnyda: <Şeren. Alemdarda: (E- de mevkiinizi alınız! işaretini kaldıra-
sından on beş gün kadar evvel, yanın- midlerin hilafına olarak, ikinci içtima- sad) . Beyazıdda: <Asador). Samatyada: rak benim de kendisile birlikte çalış-
da refikası, büyük kızı ve büyük oğlu da Avrupa murahhaslarının ortaya at- CErofllos). Emlnönünde: <Bensason>. manu isterdi Lakin gemileri çok )1()1-
ile üç katibi olduğu halde, hususi bir tıklan teklifler dolayısile mühim m~- Eyübde: <Hikmet Atlamaz>. Fenerde: suz olduğundan ben de: 

· (Emllyadl). Şehremininde: <Hamdi). . 
yatla Istanbula gelmişti. Abdülhamid, külat başgöstermişti. Çarlık Rusyasının Şebzadebaşında: (Hamdi). Karagümrük- - Imkfını yok!. cevabını ve,rirdim. 
konferansta, kendisinden büyük fay- dostu olan hükfunetler, Rusya siyaseti- te: (Fuad). Küçükpazarda: (Hikmet ee- Fon cRosenberg• in gemilerim ilk 
dalar me'rnUl olan bu muhterem misa- ni tervic etmişler, Bosna-Hersek, Sır- mm. Bakırköyünde: <HllAl). defa olmak üzere gördüğüm zaman ku-
firi karşılamak için, divanı hümayun bistan, Kara<lağ meseleleri hakkında Beyotıa cibetindekller: manda köprüsünde bulunuyordum. He-
1ercümanı Münir bey ile birkaç yaver başka başka layihalar vermekle bera- istıkllil caddesinde: <Delll Buda). Tepe- men hemen istcmiyerek ağzımdan şu 

başında: (Klnyoll). Karaköyde: <Hüse-
gönderrnişti. ber, Bulgaristanı da iki kısma ayırarak yin Hüsnü). tstıkl11 caddesinde: <Limon- kelimeler çıkinıştı: 

Bunlar; L-Ord Salesbury ile refakatin- bir kısmını (imaret), diğer kısmını da cıyan>. Pangaltıda: CNarglleclyan>. Be- - Bunlar da ne? ... 
dekileri Tophane nhtunında karşılıya- 0 imarete merbut bir vilayet haline koy şikta.şt.a: <Nail Halid). Dümen başında bulunan serdümen 
rak saray arabalarına bindirmişler, o mak gibi ağır tekliflerde bulunmaktan Üskildarda: (Ömer Kenan). Banyerde: büyük bir ciddiyetle: 

B • 1-k (Nuri). Kadıköyünde: (Moda, Merllel). r! b tarihte eyoglunun en u s oteli olan çekinmemı.ş· lerdi. 0 • 1 .. Be belld (0 • 1.. - Cambazhane gelişo •.• ceva ını 
Btiyilkadada: (nau.). 1 e: DIMA.), L--------~ (Ole. dö Ruvayyal) e götürerek su.reti Konferansın aldığı bu vaziyet, Babı- vermişti. 



Memleket meseleleri 
Üniversitede hoca korkuyor, talebe 

f k .. ? 
korkuyor,, . a at nıe ~yı tercih 

Y• bu gençlik neden korkuyor? Unı- yazacak olursa .. 1tneCft ola teyler de 
\1efatte için• büzünlü phr~ ean11ı ve eder. Halbuki soy fikir alelide 
Y~•1Un gözlırilt souiz Vt sa.da~ dola- nihayet birer nı:n ~ ı:~ neden 
fan bu ÜniverliteU kütltsi nede dolayı blr !Nllfttnattır. bir !ı.un1 
b!r korku havası içindedir! ,..., dola~ kor~!ent:fe d:Bnyanın en 
Ç~kt~hPri görme~ş. oldu~ 'O~i- .. B~y\e bır elerini bir araya toplasak 

"e.raıteyı, şu son hadıse munas_eb~tıle buyuk allim karşılarına dünyanın en iyı 
lk! defa görmeğe gittim. Orada bir Uııi- ve buıılannal ._ tale'-....ı-; koysak alaca- .

1 
\re · dan h ·ç eser ve en ç-ıı.-an ~ ' r11teye mahsus olan hava 1 Cumhuriyet rejimi içinde 
Yoktu. • ğımız netice. tikbal için, ruhunda haklı 1 

Mesela, orada rasgele birkaç gençAe y~şıyan ve ıs bir milll Türkiye hesabı-
göru~ ı·· Ü kkınd donen- :ddialar taşiyan 

1 um. niversite ha a, • f rd D'"n bayramım yaptığtmız 1 
lc>r hakkında, dersler ve nizamlar hak- na, sı 1 

• ır~ i ~böyle korku içinde yaşı-
~ında kendilerine bazı şeyler so~um. Cumh~Je. çrsitenin hiçbir manası yok
ı:ered~~ geldiğini kendiler~in de bılme~ Y~ bı~~~:eriyet, korku içinde d~~l, 
d ~len, ızah edemecij,kleri bır takım derd tur' . . . de a ar ve böyle bir sevgının 
h-'tıni bana, dillerinin döndüğü ka.da~ an- sevgı ıç: sün~e! gıda alır; onun korku
lattılar. Fak.at hepsi de ayni şeyı soyle- sıcak g ğ 

1 
d de""1 sevgi ile ku-

k ' ta kırbaçlı ko un an 5 ... , 
lnC' te müttefik idiler: n efkatli göğsünden kuvvet alır! 

- Aman ismimi yazmayınız! . cat~ıyan ş Cumhuriyet birbirinden ayrı-
Niç· ? N b genem lım ve iki i . ın. • eden dolayı aman u · bi birine sımsıkı ballı olan 

~nuni yazmamalı? Üniversite hakkında 1 lamıya~ r şuursuz yerde Cumhuriyet, 

Saıfa ti 
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1937 Modelleri 

25, 40 ve SO beygir kuvvetlerinde tekerlekli 
ve-ya tank sisteminde 

ASCS ÇELiK 
MAZUT 

TRAKTÖRLERi . 
Emulaiz d•ecede mtıkemmel, ıağlam ve adedirler. 

itlemeleri en ucuz Ye en emindir. 

Çelik pulluklar, orak ye harman makineleri, motör ve lokomobiller, dejirmenler, yem kırma 
Ye ezme makineleri, eJuem6zler ve yayıklar untrifiij tulumbalar, el ve mot6rle mDteharrik çeltik 

aoyma makineleri, her ttlrltı ziraat makineleri 

J endilcrine birltaç sual sormuş v~ o~- mefh~· ur~z yerde ilim olamaz. Bun· 
~rdaıı birkaç cevab almış olmak bır c~- 1 Cunıb ~~~;ne bağlıyan iki tane bağ var-
a· nı rnüdür ki caman, ismimi ya~a.> ıarı kiı~~ın da biri cbürriyeııı., diğeri Tflrk Hava Kur umu 

1Yorlar. Fakat, bu korku havası demlen dır . d" İlim ve Cumhuriyet ancak HiDDET 
§ey saridir. Ben de onlarla beraber o h~- c~eV~l> t ır. sevgi içinde inkişaf ederler. ve mbl aabetler -~·fbkça, e · .. y · . K p . YA N G o s u 
;an~. içine düştüm; hatta bir ikisine hıç h~~ ~~iyeye bakınız: Tek bir insan çarpmb Ye bayılmalar devam u u ı 
srnını sormadan konuştum! . ~u~ tek bir insanın, Atatürkün arkasın- ettikçe hayabn zeyld mi kalır? 
. Sınıftan dönmüş ve bu hususta kendı- gıbı, .. .. . korktuğu için mi? Hayır, 

5'1'li ğ b rler dan yuruyor' K A R D O L "ıle tesk"ın · cma dur> saymış olan azı gen-:. · Y• • • 1 Cumhuriyetin o büyük ya- 24 •• •• y • t rt• b J t 
~atbaaJarı dolaştılar. Söyledikleri şeyle- sevdfg~ıçın:·esseseyi kurarken sade, kar- Ç&r&Sİ Yar. UDCU CDJ e lp aş amış Jr ••• 
tın hepsi de bir incir çekirdeğini doldu- pıc:, b~ md:yguya güvendi: Kendi yü- 1 inci ke9lde 11 / lklnclt e9rln / 1937 dedir. 
r~r ehemmiyette değildi; hülisası, • va şıl~. ~ ı:I milli sevgi ve milletin göğsün-
:ırkaç usuJsiizlükten bahsetmek, yanut,ı--:egı_n :t türk muhabbeti ... Cumhuriyet, ~--••••••••••.. B k 30 000 
a ÜSSti 1 d"d l .. ya indiril- deki a . "'-f d' E&Kl•EHı--- GJU ikramivı: • liradır .•• n•zsnın ye ı en a u yürüyor ve ın~ e ıyor, 'T " - 1 

~esini rica eylemekti. Bunu söyliyenler, 1 ar~ı:;c;ir toprak üstünde müteıru&diyen Ses • ' - k Kitap Evi Bundan baıb: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık briyDk lkna-
ıze ya hiç isimlerini vermiyorlar, yahut ~~ . orsa bütün hikmet bu brplıkiı ap miyelerle (10.000 Ye 20.00()\ lirahk Ud adet mtlklfat yardır. 

ta caman, ismimizi yazmayın!• diye yalva kokl~Y. ilk, Orta Lile mektep Kltaplanmll 1 

l~~Yorlardı . .Niçin? Herhangi bir usulsüz- sev1gıde:r·. ·ıede böyle bir .evgi ha- g • ._ lfertuldlr. Şimdiye kadar binlerce kifiyi ıenp eden ha piy•PJ• 
Ukt "k• h t - .. ·.,., .,.,. unıversı WU&.119 :..a:..-1. edini~ 

en şı ayet etmek, ya u ussu mı ..... - s--• k lazımdır. Hoca, idare ve "••••••••••••"" ....,._ .... 
nın Yediden altıya indirilmesini istemek vası uyanmad bu korku havası kalk- .. •••••••••••••••••••••••••••-bir k b h talebe arasın an 

a a at mıydı? . . .. em. harbiye nezaretinin çatı-
Bunlardan bir tanesile bır hayli muna- m:ıdıkça, il taraflı ve brplıklı bir 

~.~şa ~aptım. Kendisine ::;sıftJ ~u~~ = ~=: c!nı.nmadıkça bir Univer-
~Yledinı. Ara yerde, o~ a n ersı siteden bahsetmeğe imkin yoktur. 

ilin umumt ahvali üzerın.d~ konuşmaya * 
Çalıştım. budaklarında şıkayetten kor- kı. .. t- de bı'r daha ısrar ede-k . . D . Bu no ı.:ı us un 
an bır titreyiı ve kaçınma vardı. aıma . . t1aki t maarifi ile cumhuri-

§U .. z1 • ..~ın-...a.. ceğim, mu ye 
ıso ~rı • "1VoT .TV&uu: • • t maarifi arasındaki bütQn fark ıu for-

- Bız nocalarımızdan ve 'Onıversıte- ~ 1 inde ifade edilir: Jılutlakiyet maa-
den memmmuz. Hiçbir sözü'll'Üz yok, ifin·! hocası kırbaç, emnhurljet maari
Y:\ln.ız şu üssü mizanı haksız buluyoruz. ~ bocuı sevgidir. Birinde nizam kır
y ediden al uya insin! baçla atekinde intizam •vgi ile ttiis 
Hocalarından ve tl'niversiteden me&- .. Bur.lardan biri cNIZAlL dır, yu

nun olanların üssü mizandan da ınem- kandan ~ağıya, kırbaçla cTESİS11 edilir; 
~~ olmaları lazım gelirken bu gen~, I öteki de clNTİZAM• dır, apğıdan yuka
--tka bir bahse ıeçmeje razı oımuyor · 1 ~•llerin birlepnesi Te brşılıklı 
tnüte d. • · du nya. &"-- ,__. etile ı..--.11 

illa ıy~n ayni şeyi tekrar e.:ııyor · bir csevgi> nin feyyaz .M&VV • aaMU· 

.. * . l uğinden cTEESSttS> eder. 
h ~den ve dönmiyenlerden. b~ ! Bunun için, bugihıkft 'O'nivenftemiz~ 
t.~Ylı ınektub aldım. Ekseriyeti kötu b,r en büyük noksanı buradadır: En gem§ 
durkçe ile bana derdlerini yanan, bkat maııasile karşılıklı bir sevgi, bir hBmıet 
;rdlerinfn nereden geldiğini an!aroaJ1113 J ve bunlarla birlikte inkişaf edecek ~ 

~.dukları için, mücerred ve sübjektif. mumi ve miifteret bir el birliği. Eksilt 
ır mantıkla benim yudık)ar:ma itiraı :ıan ilk PY• meydana ll"Jmmıiı olan ilk 
~~Uu mantık oyunlarına giden geııç!ec~ sart budur. Biz, 'O'niftrSiteJe böyle bir 
~· Bozuk tirkresil '--.:ı:~inin Cniver- ha .. va vermek. orada öğretmek için yanan 
llted ~ e, •~ . · .. k1 -ır ek için çırpınan 
ta e çalıştığını iddia eden gençte, a~nı AJkh bir yure e 0 • ~ 

rzda bir lilrkçe ile kendisinin dönenler ı helecanlı bir ~ U:şı brp.ya ko; 
ara81Jlda oJınadr~ ı .. ledikMD ~ madıkça, en genıf bir hurriyet ~ .tev 
Ya altına •bir ~ni-= genci& ctiJ8 im- i de okutanla okuyanın ~bıleriln bir
za atıyor, Yahut ta zaten okunmu. giiç l~ttrmedikçe ve bilhassa ıd~eyi ~e bu 
olan iınzasınuı gazete ıroa.ıa:aınasıoı k ve heyecan ile ayar etme_dikçe _ısterse 
iattyordu. Zav ll ~ ı Ekserisi, yaz- ~niversitenin bütün talebesı geçsın, ya
~ıkJarı ınektu:ı ı genç erieye gır' ebilmek hut hepsi de dönsün. Netice, ilim ve is
ıçin_ arın gaze ..ı-- •-d>ve bdar olan 

• e.V\?elee Vazife tashih.inde mütellassd tikbal bakunmıı.wua. ~,, 
bıt türkçe hocasmm elinden geçnıeğr. ,eylerin ayni taıac:aktır. ~! m-... 
lnuhtaç ve ileri sünlükleri iddfaJann ne Jful&Uda ~ .. ,,.. •• 

~~ar bot olduj\ınun farkında bile de- Glmrllk meamrfmma .....,. 
erdi. Yalnız bir ~ ;amNkkakh~ -~•..1: 

Roı·Jcu, Ycnaua . 
· rah Jcanunla tadı1 edılen 

Onlar da ötekiler gfbf, hoealan gibt, 1940 numa ı o 7 inci maddesi 
.korku içinde idiler Kimi şark viliyetlc- gümrük kanununun lan na.TA. ceza • 
?lııden . . · . edilJnek- uclbUlCe toplanmış o r-- A 

+- bınne li8e bocul tayın m .. "k + ... rkilitında fevkalade • 
~ korkuyor· kimi dönmekten, kimi de !arının gumru ':!... ... ·nr _--ı .......... ~ 
d ' ~..-.. ti örülen guu--~--etslere gırmekten menedil-~~- hDme g Jmesi tekaniir et-
korkuyor. Haklı korkuyor, haksız -korku- ikraıi\iye ~la~~ ~üdürlüjünce ya
Yoı; fakat vaziyet açık, hoca korkuyor, m.iş h~ gumruöre· Biret maaş nisbe -
talebe kolkuyor pılan lıstey~ g . ·ım-Jr.ı baııJanmq -· * tinde i}aalnlye verı ~... ır 

işte, Üniversit içinde böyle bir korku tJr. .. . ed vcut güınrüklerden en 
ha"ası vardır. Hoca muhitinde bi.~ türlü, . Türk:ff ~:ıegüınrükler memu~la -
talebe muhitinde bir türlü tezahur eden zıyade~:ti görülen 200 kişiye ikra· 
ı.,. korku bu dereceyi buldu mu ar!ık ~ veri)mlftir. Bunlar arasında Baş 
U11i'Versit;de her şey anonım olur: TaJc: ı.:~~: .. r Mustafa Nuri ile müdür mua -
be bir şey söyliyecekse, ya _caman :~; ~~ ve pıbe tefleri bulunmaktadır. 
lakla!. diye yalvararak soyler, 

...... 

i'içlar1nızı ::;.: SALiH NECAT i 
·----------------

Grip, nezle, bq ve dit aaıı
lannı, muannit sanmlan bir an
da kuer. Kıfmettal' bir uaoıu. 
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SON POSTA 

~ 

PHILCO 
-· 

Soğuk algınlığı - Nezleye karşı 
PASTiL ANTiSEPTiK 

i N K 

Teneffüs yollarile geçen hasta
hklara karşı koruyucu, tesiri 
kat'i pastillerdir. Nezle, bron
şit, grip ve boğaz rahatsızhk

larmda, ses kısıkhgmda pek 
faydahdır. BUtUn eczanelerde 
bulunur. 

1 

lNGILtz KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • ISTANBUL 

B A Z 
HAZIMSIZLIK 

Mide ekşilik ve yanmalarını 
giderir. Son de
rece tekııif edil· 
mi' bir tuzdur. 
Mümaıil müs· 
tahurlardan da· 
ha çabuk, dııha 
kolay, dahD kat'i 
tesir eder. Mide 
ve bareakları a· 

Her tey• kızıyoruz. hi~bir teY bizi 
memnun etmi)'OI', foltol en fenoııı 
bOıiin etTofımızdolıilet bu t;olı lı6tü 

ıabıoıımııdOft dolayı bizden uıaklopyorlar. 

lite burada 

VALIDOL imdadımıza yeti~irl 

Onu bir kere tecrObe edıniı. ondan ıonra 
dünyayı bir kat daha guıel gbreceksınıı.. 

VA l 1 DO l: domla. ıoblel ve 
hop holınde het ecıııned• bulunur. 

-M-
Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci .ahile 250 » 
Üçüncü .ahi/e 200 » 
Dördüncü .ahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son •ahile 40 » 

Muayyı:m bir müddet zarfında fazla· 
ca mikdaı da ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede. 
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar :çin ayrı bir, tarife derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilaularına aid 
işler için şu adrese mıiracaat edil
melidir· 

ilancılık Kollcktil Şirketi, 
Kahram:ınzade ilan 

Ankara cadde:;i 

lıştırmez. Ağıı- L ..J 
dald fena koku· ----------
yu ve tachızlığı ____,.g;;n-İ.>"o~ta Matbaası 
defeder. MAZON 

............. __ ..... 

i~OROZ Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
Markaaıoa S. Ragıp EMEÇ 
c1ikbt. SAHİPLERİ: A. Ekrem USAKLlGlL 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 

Diş macunu ile diflerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetioc:ıl 
dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve beyaz kalır. DişleriıdS 
çürümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7,5, dört misli 12.5, d 

büyük 20 kuruştur. 

Fena havalarda kendin izi 

GRiPiN 
ile koruyunuz. 

/ Baş, diş, adttle ağrılarile Uşlltmek
ten mntevellit blltün ıztırapları 

durdurur. Nezle, kırıklık, grip ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
mnessirdir. 

Kullan,nız. 

icabında günde 3 ka,e ahnabillt• 
İsim ve mar::aya dikkat. Taklif erinden sakının•~ 

9'~ nryisintle 

POKER 
• • • 

ddha eyısmı "' 
a 

cl.Jıi 

PLAY 
frtJf /Jıf•Jındafl 

a'dhct ucuıvt1!_ 

x""'"""' bult1111a;s1'1IJ 

.~EKTA PATI 
. ·.. - . ~ 

ilaslll' memelerbllD ANTiViRtlS nete~ 
. ber -1' 

İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinın ,ur 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan ba ıoiO Jtl 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı te . ol 

Şark ispençiyari Laboratuvarı, Istanb 


