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İtaly~J göniilliiler 
.işini müzakereye 

yanaşmak istemiyor. 

ICMemleket Meseleleri=3 
Muallimler için kurs açanz da 
niçin doktorlar için açmayız? 

lngilteı-ede JolıtorlCJTın bilgilerini tazelemelr üzer• yapılan tetebba. 
tam büim için biçilmif lr.altanda. Yirminci aırın taze ilmi ile lnırta

rılacalr. hayatlCJTı U• Jolıtorlann meılelri hilgilerini lnıvuetlendirmelı 
ıaye•inde elde edilecelı iyililıl•İ heaap ettikçe bWle J. böyl• bir 

ni:rama gidilmuini i•t•mem•lı imlıanıızda 
• 

Dün verilen lngiliz, Fransız notasına 
Geçenlerde Viya • 

nada idim; kendisini 1 

Y•••• • llulllttln 8lr11e11 
\ ılduğunu söyledi. 

Bundan dört sene ev .. İtalyanın cevabı gecikecek 
lspan ya da F r ankis tle r ,--~-~:~-~O'~----K---~ ti~1~~i§ g;f?§~·; 

k 
Şehrimize şeref vermekte bulunan du 'l'ürldyede bir larak ben de otur -

arasında isayan çı h :::u~-=m~ehıı.:~~:urm~:::~:ı ~~o~~::~ 1:1; ;~~~m; ::..:--1 :~ 
ispanya - Portekiz hududu 
Kapatıldı, Barselonda 
Tayyareler halka 
Mitralyözle ateş açtılar 

• Londra 2 (Hususi) - İspanya hakkın-
d Ü a Ç taraflı konuşmalara esas te§kil e-
decek olan İngiliz ve Fransız muhtıra • 
Ia:ı, bugün İtalyan hariciye nazın Kont 
Cıanoya tevdi edilmiştir. Kon Ciano Mu
solininin Romada bulunmadığından' İtal
yan cevabının gecikebileceğini ihsas et -
miştir. 

Diğer taraft~n, Musolininin gazetesi o
lan Popolo d'ltalyaya göre İspanyadaki 
gönüllüleri geri çekmek meselesi yalnız 
ademi müdahale komitesinde müzakere 
edilebilir. Bundan başka İtalya, Fransa
nın Pirene hududunu açacağı hakkın _ 
daki tehdıdı altında kat'iyyen hiç bir mü
zakereye başlıyamaz ve yapılacak olan 

(Devamı 10 uncu sayfada) Kont Ciano 

Son Posta 
Bugiln 16 sayfa 

Kış mevsimi programımızın ikinci 
kısmını tatbika başladık 

Yeni tarıhi tefrikamız 
Bir haremağasının hatıral•rı 

Ya.zan: Ziya Şalrir 

[Dün başlıyan bu ~ok şayanı dikkat tarihi tefrikanın ikinci kısmı birind· 
nin hülasasile birlikte 9 uncu sayfaınızdadır.] 

NWW 

Çok güzel bir röportaj serisi 
lstanbul meyhaneleri 
Röportajı yapan: Naci Sadullah 

, [Bugün 7 inci sayfamızda okuyunuz.] 

~ 

Kadın1arı çok yakından alakadar edecek bir anket 
lstanbulun en tık kadını kim? 

[Bugün 9 uncu sayfamızda okuyunuz] 

""""" 
Çok eğlenceli ve istif ad eli bir müsabaka 

Resimli flkra M"sabakası 
1 .J b · • ı'y e 100 ilrinciye 50, üçüncüye 251 a.zanan aracın ırınc ' . .. A 

O d I l k Ya 10 beı ve 2,5 lıra mukalat en az a o uyucu , J 

buyurmaları kuvvetle muhtemeldir. te kalbinde hastalık muayeneden sonra, 
Reisicumhurumuz, müteak.ıben 7 teı- buldukları bu doı • dudaklarında bir te-
rinievvelde Aydın havalisinde başlı- tumu, bugünkü kalb bessümle, bana da 
yacak olan manevra sahasını teşrif doktorluğunun en buna benzer bir hü -
buyuracaklardır. yüksek otoritesi olan küm vermişti: cSur-* Wenckebach'a gö • mönaj, sempatii ke · 

Ankara 2 (Husust) - Atatürk ve türdüm; kısa bir mu· bir ... Kalbde, orga .. 
İstanbuldaki vekiller pazartesiye bu- ayeneden sonra, pro- nik hiç bir ku! .u 
rada bekleniyorlar. fesör güldü: cArka· yoktur!> Ve bütün _____________ ,J daşınızın yirmi sekiı dostlarım bilirler ki. 

türlü tlkayeti var; bir başka doktor, be-

Yunan Kralı 
Mareşal Çakmaoa 

ziyafet verdi 
Gece verilen ziyafette 

samimi~nutuklar söylendi 

M.tl'eşal Çakmak 
(Ya.mı ıo uncu m1/fad4) 

Kumbara 
Talili/eri 
iş Bankası kumbarası 
talililerinin tam listesini 

neşrediyoruz 

fakat, kalbinde en Muhittin Birgen ni bir sanatoryomda 
küçük hastalık yoktur!> dedi ve sonra o-1 kalble hiç alakası olmıyan bir başka le: 
nun bir sinir hastası, bir hayat yorıunu (Devamı 12 inci sayfada) 

" Yakın Şark gayet 
meserretli bir va hadır,, 

Irak Hariciye Nazın dünyanın karışık vaziyetinden, 
Türk- Irak dostluğunun ehemmiyetinden bahsediyor 

Muhterem milafirimU lra1c Jaaridy• nazın, doktor Tevfik Ra,ttl Araıla 
Utaıı/Oftda görilfüyor 

Dün sabah Cenevreden fehrimlze ıeı-ı lrakın haı·iciye nazın Tevfik EIBileydl 
diğini bildirdiğimiz dost ve müttefik (Devamı 10 uncu ıayfacla) 

··························································~ 

[Tafsilatını 8 inci sayfada bulacaksınız.] Keşide 7apılırken 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-L.Juı.;c;U&-.A&L.~•ufada)~~- - DnJı_ 11nnıntı~nlff 1r1nl.n.l,. nİ J., .. ı.;..,.;,,. ,.,,.,..,;; •• ' 



Her gün 
Avrupcı tarihinin en 
Büyüle sigcui nümagqi 
Ne gibi n~ticeler verdi? 

Yazan: Muhittin Birıen 

/ 

1 talyan fa§izminin büyük şefi tara -

fından Alman faşizminin büyük ba
şına yapılan ziyaret nihayet buldu ve Bay 
Musolini Romaya döndü. cBenim bu yap
tığım ziyaret her zaman yapacak oldu
ğum ziyaretlerden değildir!> diye Al -
man halkına karşı almanca söylediği 

nutukta bu sözlerle seyahcrtm ehemmi
yetini bizzat yükselten Bay l\Tusolin. içın 
Almanya, misli şimdiye kadar hiç bir 
yerde görülmemiş bir kabul resmi yaptı. 
Berlin, büyük bir. bayram havası içinde 
çalkandı. Renk, çiçek, bayrak, kumaş, 

ziynet namına ne tasaVVUI' kabilı>e hep
si dışanya döküldü, bütün Almanya,, ract. 
yolarda büyüklerin nutuklarını dinledi. 
Hülasa, Musolininin henüz yolda bulun
duğu sırada tahmin ve tasav -
vur edilmiş derecelerin çok üs -
tünde bir tantana, bu ziyaret 
sahnesi için parlak bir dekor vucuda ge
tirdi. Şimdi, hila, bütün dünya gazete-
1eri bu ziyaretin akislerile doludur. Tef
drlerin ve tahminlerin türlü türlüru ve 
dillerde ve kalemlerde dolaşıp duruyor. 

Bu kadar tantanalı bir ziyaret acaba, 
siyasi sahada müsbet olarak nasıl bir 
netice verdi? Bunu merak etmek hakkı
mızdır. 

* Hariçten ve uzaktan bakılırsa, bu zi -
yarette, ik! büyük aristokrat ai~c ara -
sında feodaJizm devrinde yapılan ziya -
rPtlenn manzarası hissedilir. Büyük bir 
faşist ailenin reisi, patriarkal bir baba, ö
teki faşist ailenin ayni mahiyetteki rei
sini, maiyetinde muhteşem bir alay ol -
cfuğu halde ziyarete gidiyor ve orada 
muhteşem kelimesinin tavsif edebile -

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kadın erkekten vefalıdır X 

İnsanlar hazan .yıldırım gibi inen> bir aşk darbesinden 

bahsederler, bu, çok nadir, binde bir görülen bir hastalıktır 

ki sadece erkeklere anz olur. 

Aşk bahsinde kadrn her zaman için erkekten sağlam; has
talığa karşı aşılıdır. Anlamadan, tanımadan, denemeden sev
mez, bir defa da sevdi mi aşkı erkeğinkine benzemez, ekse
riya ebedidir. 

ı 
1 
\. 

sez 
57 yaşında olduğu 
Halde herg'/ln 
Atletizm yapan adam 

ARASINDA 
·--------------------------~ HERGüN BiR FIKRA 

Resim görünce .• 
Adamın biri hastalanmıştı. ôlecc

ğini hissetti. Yanı başında oturan ka-
nsına: 

- Amarı karıcığım ne olursun, de
di, birkaç tane insan resmi bul da §U 

duvarlara as! 
Kadın ııaşırdı: 

- Nasıl olur, sen odaya. mel~k gir
mez diye dut:ara resim astırma"'sın. 

- Ben de şimdi onun için astırıyo
rum ya, A :rail de bir melekt"'.'1'. Re· 
sim görünce o da odaya ginnez. ... ---------------------------· 

88 ••nedenberl 
Kaza gapmıgan 
Otomobil 

) 

Blrinciteırin 3 

Sözün 
Yeraltı 
Akademisi 

Kısası 

E.Talu 

ICS\ ızim Türk ediblcrinin huyun· 

laJ dan mı, suyundan mı nedirT 

Sağ iken, biribirlerile geçinemn, biribir• 
lerini çekemez; bir araya toplanama:ı, 

toplansalar da çabuk dağılırlar. 
Pek eski zamanlara gitmeden, beynelü• 

deha ferdi geçimsizliğe ve husumete mi· 
sal olarak: Ustadı Ekrem - Muallim Na· 
ci; Alı Emiri - Köprülüzade; Süleyman 
Nazif - .Abdullah Ce\•det ; Ahmed Ha· 
şim - Yahya Kemal; Fıkret - Mehmed A· 
kif ihtilaflarını hatırlatabil'rim. 

T p likler d A. Nadir (Ke-
malzad E1 m) in y·· · den inhilale 
uğrıyan [Servetifünuıı] cularla, iki yıl· 
dan fazla dayanamıyan [Fecriati] den 
güzel misal olamaz. 

İşte bu aı: 'anevi geçımsizlik yüzünden· 
dir ki bizde, bir ak.-demi kurmak imkanı 
bir türlü füLıl ol".....-.ım f r. 

Abdülaziz. cfuvn nd te is dılen [Encü· 
meni Dcinişj in ilg..ısı da ıh imaldir ki ay· 
ni sebebdcn ileri gclmi~tir. 

Şimdi, tes .. d ·· fün garib bir cilvesi, son 
zamanda, m emTek m ahr t göçen ede
bi şahsiyetlerini bir araya topluyor: Ab
dülhak H 'J'T'Jd, Ub yd l E1endi, Ke· 
mnlzade Ekrrm, cfilnd beri de Raif Nec· 
det Kestelli, MC'cidiy kcvi.inün az ileri~ 

sindeki yem mezarlıfd , yanyana yat· 
maktadırlar. 

"mkün olduğu 

anlaşılıyor ki, 
diyesi ~ehrin 

dıkça, dünya 
ba bL peyder

akademisinde 
kuramadıkla· 

arada vucuda E • 
Acaba, ba.şk ~ 1 pe.takendc ya· ceği derecenin de üstünde parlak bir ka- Fish 57 yaşındadır. Buna rağmen müt

bul görüyor. Ziyaret eden, feodalite hiş bir spor aşığıdır. Bu geçkin yaşına 
devrinde adet olduğu üzere, ziyaret e - bakmadan hergün idman yapar. Ayni 
dileni kendi evine, kendi maliltanesine zamanda mensub olduğu klübün de at-

Güoercinler vaaıtasile • Tumer bir İngilizdir. Kendisinin baba tan Türk şair ı; e muharr'rlerini de bura· 

Yapılan kaçakçı/ıh 
k b 1 eli !etizm antrenörüdür. davet, o da bunu a u e yor. Orta ta- Felemenk Hindistanmın günu:ük mu-

rih devirlerinde, feodalizm zamanında, Birçok kıymetli atletler yetiştirmi~ o- hafaza mı>murları uyuşturucu maddeler 
böyle büyük aileler arasında bu tarzda res lan gayretli sporcuyu, yukarıda, klübü- kaçakçılanrun yeni bir marüetini keş -
mt ziyaretler yapıldığı zaman, bunun ar- nün genç kız atletlerile koşarken görü- fetmişlerdir. Limana gelen ekser va -
kasından ne çıkacağını herkes anlardı. yorsunuz. purların işçilerinin boş kafeslerle dışarı-
hti aile arasında bir izdivaç bağı bağla - 'aponların bombardıman ya çıkıp bunları güvercinlerle doldurup 
nır ve bir sıhriyet teessüs ederdi. E- J• geldikleri bir hayli zamandanbcri mu -
ğer, bu defaki merasime de bu götle ba- ettikleri Nankin tam 3000 hafaza memuriarının nazan dikkatini 
kaca1t olurı1at ayni siyasi ve içtimai kan- senelik bir şehirdir celbeylemiş bulunuyordu. İşçilerin bo -
dan olan Almanya ailesile İtalyan ailesi ğazlayıp pişirdiklerini söyledikleri bu 
arasında bir izdivacın, bir akrabalığın Japonların bombalarla tahrib etmeğe masum güvercinler meğer kaçakçılık ya-
hazırlıkları yapılmakta olduğuna hük - uğraştıkları Nankin şehri Çinin ve dün- pıyorlarmış! Bakınız nasıl? 

yadig~rı bir otomobili vardır. Bu zat, 

gençliğinden yani 38 senedenberi işine 

giderken bindilf bu otomobil ile fimdi
ye kadar tek kaza yapmamıştır. Otomo-

ya naklctıcEk müml ün d yil midir? Bu 
fikri ben, şöylece orta) a atmakla, onla· 
rın mezarlarını. ve belki de nam ve nişan· 
Iarını unutulmaktan ~e yok olmaktan 
kurtarmak end §esile hareket etmekte· 

bil 6 beygir lruvvetindedir. Herhangi bir yun. J 

yokuşu, bir kaplumbaja rur'atile fakat Fransızlaı:, Fransa akademisi azasın& 

emniyetle çıkar. Yaylan mükemmeldir. Ifiyem.ut sıfatını izafe ederler. Varsın 
Amma, sarsıntısına her babayijit daya- bizim akademimiz de fanilerden mürek· 

namaz. 

Viganada dilencilik çok 
karlı bir meslekmiş 

keb olsun! 

------------·-----medebiliriz. yanın en eski bir şehridir. cNankin> ke- Kaçakçılar ile önceden uzlaşan ahçı va-
li . b "tahtı demekt· "I:" Geçenlerde Viyanada vukubulup zabı- K k d b k Acaba, böyle siyasi bir izdivaç, asıl is- mesı . cenu uı_ı ~yı ır .. r a- pur limana yanaşmadan bir müddet e:v- •• .. •• 

mi ile bir cittüak.~ bahis mevzuu oldu kat daıma bu ısmı muhafaza etmemıştir. vel güvercinlerin kanatları altına birer ta tarafından yakalanan büyük bir hır- ara oy e uyu 
mu? Acaba, Berchtesgaden ve Berlin ko- İıış~ edileli. üç bin sene o~uştur ~e o ufacık paket uyuşturucu madde bağla _ sızlık vak'ası ortaya çok garib bir mese b• d ] k 
nuşmalarından bu istikamette müsbet bir v~kı~tenbe~ on. bq de.:a. ısım de~ıı:r- yıp salveriyor. Güvercinler de uçarak et- le çıkarmıştır. Kra&k: isminde tramvay 11 mey an açı aca 
ıeY çıktı na? n:ıştır. Peldn §ima1l Çı.nın ~erkezıdır. dip güvercinlik:lerine iniyorlar. Bu gü - memurluğundan mütekaid bir adamın Yenicamiin önüne isabet eden ada} 

Söylenilen nutuklara ve bu ziyaret mu- Çmde cereyan eden tarihi hidiseler, ba- vercinlikler karı:ıkçı fel>ekeleri tarafm -
P ,~, ba da N kini' ·t ht r- karısının büyük kıymette mücevherleri daki binaların istimlak ic::leri ile meş • hitinde do!app havadis peşinde dolaşan zan eA.Uu zan an payı a dan tesis edilmiş kendi mallan bulun - ~ 

zağarlann yakalıyabildikleri avlara ba- yapmıştır. duğu için güvercinlerin naklettikleri ka- çalın~tı. Kruk aldilı az mikdardaki gul olmak üzere teşekk-ül eden tahmin' 
kılırsa yukarıda sorduğumuz iki sualin Nankin ~üstevliler yüzünden ~ ?.ok çak ve memnu şeyler çok emin bir şe .. tekaüd maaşile geçinemediğini &örünce komisyonu çalışmağn başlamıştır. 
ikisine de müsbet bir cevap vermeğe im- h~:a~ uı:~· Mançula:ın hukuı_n kilde ellerine &eçiyordu. Vapur limana karısile birlikte dilenciliğe başlamı~ ve İstanbulun imar planında daha baş
kin yoktur. Bu kadar tantananın ve gü- ~rAduğü 13 ~n.cu asır~a Nan~ uf~k bir geldikten sonra da ahçı dışarıya çıkıp bu san'at (!) ta o kadar büyük maharet ka yerlerdeki binalar da kaldırılaı::ak 
rültünün neticesinde Berlin - Roma mih- vilayet ~rı ıdL Şehi~de tarihi. ~nalar güvercinleri tekrar uçurmak için vapu- göstermeğe muvaffak olmll§lar ki ara- semt semt meydanlar vücuda getirile-1 
veri, her zamanki gibi bir mihver olarak arasında ımparator Lıang-Bu-Fı'nın sa- ra getiriyordu. dan daha iki ıeııe &eçmeden Viyanada cektir. İstanbul belediyesi Eminönü ci-
kalıruJ ve bu mihver etrafında dönen do- ra~ meşhurdur. Bu sarayın duvarları --------- mükemmel bir ev civarda büyük ve varında kalkacak binalardan ve bura -
lapta bir yenilik olduğuna dair bir ala- ve öşemeleri altın yaldızlıdır. Bu saray Tren bütün hızi/e adamın muhtecıem bı"r çı"ft;ı.k almıcılar, bankalar- da vücuda gelecek meydandan başka, 
met görülmemiştir. ~~~!.:'nn bombalarile mahvolmuştur. "$ "$ * İtalyanın bütün himmeUerine v; ;;t;j_ ·Üzerinden geçti, fakat... da da, hayli bir ~~et biriktirmiş:erd~. ==eo=: :ı:ı:üy~o~~~ 

Bize öyle geliyor ki her iki memle _ ter hükfunetlere mahsus yaratıcılık iuv- Geçen hafta Nevyork civarında işliyen Krask ın karısı mucevherata pek duşkun d ki b " 
1 

d k ld k b d b .. 
a ına arı a a ırara ura a u 

ket te, içinde bulundukları tecerrüt sa - vetlerine rağmen, bunların işle _ şimendifer yolunda çok garip bir kaza oı:. olduğu için bu arada kıymetli taşlan da "k b" da .. d t' w t:. 

Jı d -"- k · ı T b" dağ <>+~nden ge yu ır mey n vucu a ge ırmege Aa-asın an ~"'"' .. a ıçin çareler aramakla rini kolaylıkla yoluna k..oymalan - muş ur. ren ır """"&' çer - ihmal etmemişlerdir. 
meşguldürler. Kendilerine iktısadi silah- na müsait değildir. Önlerindeki ken makinıst, tepeden aşajı yuvarlan - - · · ···------------ rar vermiştir. Eminönündeki istimlcik 
larla mütemadiyen hücum eden demok _ müşterek müşkülleri halletmek için, makta ve yolun üstiine gelinekte olan bir nunun ucu ile ellerinde bir kaç ehem - işlerile meşgul olan tahmin komisyo .. 
ratik ve kapitalist Alem karsısında her bütün kuvvetlerile çalışan bu iki adam görmüştü. Makinist bu adamın mu;. miyctsiz sıyrık vardı. Bir mucize kabi - nuna dünden itibaren bu vazife cie ve
iki memleket te siyast bir mukabele, bir memleket, iki tarafın da. elbirliği ede- hakkak trenin altında kalacağım hesap Jinden ölümden kurtulan adamcağız lie- rilıniştir. Komisyon bir taraftan Emin .. 
nümayiş yapmakta bir takım faydalar rek hazırladığı bu nümayişten bir hay)i ederek lokomotifi durdurmak. istemiş ise men hastaneye nakledilmiştir. Hastanede önündeki istimlaklerle meşgul ol~rken 
görmüşler ve bu nümayişi yapmıya ka - siyasi netice ümit etmiş olsalar gereitir. de mesafe pek yakın olduğu içfn buna b~raz sonra kendisine gelince etrafında- ,diğer taraftan Karaköyde yapılan is .. 
rar vermişlerdir. Acaba bu neticeleri alabilecekler mi? imkan bulamamıştı. Nihayet tren bu a - ıulere: . 1 ~k ·~ . · d · da ·ı 

t tım a ı'i..erını e aynı zaman ı er .. 
Gerek Almanyanın, gerek talyanın ik- Şüphelidir. Çünkü, siyas! sahada netice damın üstünden geçtikten sonra durdu- - Katar makinisti beni görünce ne - ldmiş olac<rkt.ır. Bu SUietle Karaköy _ 

>tısadi vaziyetleri parlak değildir. Kapalı elde etmek için evvela iktisadi sahada rulunca üs.tünden kocaman bir katar ge- den üzerime mütemadiyen ateş ediyor -
'-:-duvar aı·kasında ve kapalı bir iktısat müsbet şeyler elde etmek lazımdır. ~en bu adamın yolun tam ortasında otur- du? diye sormuştur~ Meğer zavallı adam de büyük bir meydan vücuda gelecek, 
ıumı içinde yaşıyan bu memleketlere Muhittin Birgen makta olduğu görülmüştür. Yalnız bur- çıldırmışmış! ak~am ve sabah saatlerinde, Eminö .. 

karşı İngnterenin rivaset ettiği öteki ii- ~~:;::=:=:::=:=::==:======================================~ n ü, Köprü ve Karaköyde vukua gel .. 
~em, ideta iktısadi bir boJ kot tatbik edi- r rnekte olan izdiham hafifletilmiş o:ia-
yor. Faşizm iktısadivatmı turfa ilan ~t- } S T E R j N A N İ S T E R İ N A N M A ! 
miş olan bu serbest mübadele dünyası, 

caktır. 

ıer iki memlekete karsı iktısadi tazyi - Yarısı birinci yarısı ikinci mevki olan yeni tramvaylarda Şu kapıyı aç ta oraya geçeyim. Hariciye Vekili bugün Ankaraya 
kini gittikçe arttırıyor. Onlar da bu va- iki mevki arasında üzerinde servis kaP,ısı yazılı bir kapı var. Kondüktör kapmm açılamıyctcağını söyledi ve adam iste- nidiyor 
ziyet içinde kendilerine çıkacak yol a - Bu kapı daima kapalı durur. miye istemiye kolluklardan bidne oturdu. » 
ıarlarken dünya karşısında her zaman - Geçenlerde bir gün bu tramvaylardan birine binmiştik, Evvelki gün de gıme böyle bir hadise karşı ında kaldık. Ha ~e Vekili Rüştü Aras, dün sa· 
dan daha mütesanit görünmekte, ayrı birinci mcv\r1e açılan kapıdan giren orta yaşlı bir erkek kon- Bu sefer ikinci mevki kapısından giren biri kondoktöre bi- balı. Cenevreden gelen dost İrakın ba· 
ayrı faydalar tasavvur ediyorlar ve bu düktore: rinci mevkie gq;mC'k istediğinı söyledi. Kondüktör, hiç te- riciye nazırı Tevfik Elsüeydi ile bir 
nümayı"şi yanıyorlar - Yanlış girmişim, dedi, ben ikinci mevkfe binecektim. reddüd etmeden aradaki kapıyı açtı. 

\. · müddet görüşmüştür. 
F'ıkriınizce bu son hadisenin bundan 1 s T E R l N A N l s T E R 1 N A N ~ A 1 

daha derin bir manası olmasa prektir. ı. · Rüştü Arasın bu ~şam Ankaraya 

~--Bugünkü dünya ~rtfarı, Alman a ile .'-~~~~~~~~~~!!:!!""!!~~=""'"""""~""!""""""""""""""""'""""""""""~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!====~~~~~~~~=====~=~·....ı...lt.!.a~ı-e~ket~~e~t~ıı.!.:ıesr:.::::...· ..x:::::lt-:....mu:::..::.:.h:..:t..:::en:..::ı:.:e;.:.;ldtr=...;•:....____.ı 



Filistinin bütün şehirlerinde 
Arap dükkanları açılmıyor 

lngiliz polis ve askerleri makineli tüfeklerle mücehhez 
geziyorlar otomobiller içinde devriye 

Londra 2 (Hususi) _ Dün Filistinde lunmıyan yegane adam Jainar Hüsey - zaları açtırmak ve bu emre itaat etmi -
yapılan tevkifattan sonra, gece, bü - ntdir. yenleri ce?.alandırmak hakkına malik -
tün memlekette tam bir sükfuı büküm Kudüsteki bütün Arap dükkinları ka- tir. 
sürmüştür. palıdır. Diğer şehirlerde mağazaların da Yüksek Arap komitesinin reisliğinden 

İngiliz po!faleri ile askerleri, makiReli kapıyacaklan zannedilmektedir. Hüku - azledilmiş olan büyük müftü Emin, dini 
tüfeklerle, hususi otomobiller içinde mü- metin muhalefetine rağmen ikinci dere- müesseselerin idaresine devam etmekte
temadi surette esaslı yollarda devriye cede bir çok Arap liderleri müşterek bir dir. 
gezmektedir. hareket vücuda getirmek ümidile yeni Müftünün halk üzerindeki otoritesi 

Dün polisce tevkif edilen zatın Arap bir kabine kurmak istemekte iseler de berdevamdir. Elinde bilhassa mali geniş 
partisi reisi Jainar Hüseyni o1mayıp A - bunların bütün gayretleri boşa gitmek - vesaiti olan Müftünün bütün harekatı 
rap gençliğı lideri Yakub Hüseyni olduğu tedir. tarassut edılmekte ve bu vesaitten ken -
anlaşılmaktadır. Vazedilen hususi nizamlar mucibince disini mahrum bırakmak çareleri araştı -

Nefyedilecek olanlar meyanında bu - mıntaka komiseri kapalı bulunan mağa- rılmaktadır. .... . ..... ........................................................................................ . 

Tra hzon transit yolu 1 Fransız f~~"?.1 
b .. .. k b• v b t .. d .. tekrar duştu uyu ır rag e gor u Londra 2 (A.A.) - Fransız frangının 

kıymeti yeniden düşmüştür. Bir sterling 
151,87 frank olarak kapanmıştır. Ster -
liııgin kıymeti dün 144,53 frank idi. 

Sırası geldlkce: 

cPelt )"akında döcLteblr un dolduracak bir 
nıb1sl olan n her çocutu an'atını ,.aşayıp 
yükselmesi uğrunda bütun gençllltni yıp-
randırmış bulunan bir san'at ocağını her Yazan: Selim Ragıp Emeç 
vealle lle "yık.ılıyor .• yıkılıyor" yaygaraları 
içinde yıkmata çabalıyanlara işte bugün L eh köylü fırkasının önayak 
Uitıa değil eserle cevab vermiş oluyoruz.• olmasile Lehistanda bundan 

Bir iki dost, ellerinde mecmua bağua bir müddet evvel geniş bir köylü hare-
bağıra idarehaneye girdiler: keti vücuda geldi. Geniş çiftçi kütleleri. 

- Şehir tiyatrosu aktörleri cSon Pos- şimdiye kadar misli görülmemiş bir grev 
ta> ya hücum ediyorlar. yaptılar V;? bu, on gün sürdü. Huktı.metin 
İnanmadık Hayretten ağzımız bir ka- müdahalesile ve birçok tevkifat icrasile 

rış açık: ancak kırılabilen bu hareketin sebebi, ' 
- Ne münasebet? diye ccvab verdik. Leh çiftçisinin şayanı dikkat vaziyeti ve 
Israr ettiler: bu seneki mahsulün pek az olmasıdır. , 
- Bu yazı muhakkak cSon Posta> için Maamafih bu hareketin ayrı bir siyasi 

yazılmış. Siz cŞenir tiyatrosu yıkılıyor ..'.:ephesi de vardır. Eğer grev hareketine 
mu?a serlevhalı bir iki yazı yazdınız ya ... kıyam edenler. vaziyeti bir hayli zaman

Tiyatromuzun Türk san'at aleminin danberi berbad giden çiftçinin halini ıs
§'ımank çocuklarından biri olduğunu bi- !aha matuf tedbirlerin alınmasını iste
!ırdik amma doğrusu bu kadar haksız, ınekle iktifa etmiş olsalardı, meselenin 
bu kadar yersiz, bu kadar insafsız bir mahiyeti mahdud kalırdL Fakat grevi 
sataşma ile karşılaşacağımızı rüyamızda yapanlar, sosyalist unsurların teşvikile 
görsek inanmazdık. bir rejim inkıliıbı istiyor, hükumetin ia

Operet kısmının Iağvi münasebetile tifasını ileri sürmeye, seçim kanununun 
Belediyeye cŞehir tiyatrosu yıkılıyor değiştirilmesinde ısrar etmiye başlayın· 
mu?ı. diye sorarken o kadar temiz, o ka- ca işin rengi değişmiş oldu. 
dar iyi, o kadar yüksek düşünmüştük ki Leh hüktı.meti, bu vaziyet karşısında 
bu satırlarla haklarını ve menfaatlerini cStronnictvo ludove> ismi verilen ve Leh 
korumak istediğimiz aktörlerden böyle çiftçisi üzerinde geniş bir nüfuza malik 
bir mukabeleye maruz kalabileceğimize bulunan fırka teşekkülünün dağıtılması· 
hula inanmak istemiyoruz. na lüzum görmekle beraber çiftçi ile Köstence, Belgrad, Peşte, Viyana, Tiryeste ve Marsilya 

gibi beynelmi~el ehemmiyeti haiz 
transit merkezleri yol hakkında malumat istediler 

Türk tiyatrosunu yıkmağa çalışan biz devlet idaresi arasında yakın bir fikir 
yeni yapılacak hastahane miyiz? Türk tiyatrosunu yıkmak için biz- beraberliği tesis eyliyebilecek tedbirler 
ve dispanserler hakkında lcr mi yaygara kopardık?. O kadar mü- almıya başladı. Maamafih bu hadise, mi-

Trabzon 2 (A.A.) _ Trabzon _ Tebriz hudut arasındaki kısım üzerinde in- teessir olmuşuz ki bir kısım dostlar: ralay cKoc> un riyaseti altında bir rnüd-
transit yolu üzerindeki tamir ve inşa şaatın bu kış arkası alınamıyacağından Vekaletin tebliği - Aldırmayın, facia aktörleri muhar- det evvel teşekkül eyliyen ve Lchistanda 
faaliyetine yağmur mevsiminin çatması önümüzdeki ilkbahardan evvel transit Ankara 2 (Hususi) - Sıhhat Vekaieti rirlik yapnıağa kalkışırlarsa netice böy- milli fıkir beraberliğini temine çalışaca-
dolayısile büyük bir hız verilmiştir. , nakliyatında şümullü bir hareket bekle _ yaptığı bir tebliğde, bundan böyle yapı - le olur! dediler. ğını ilan eyliyen yeni fırkanın erkanı· 

lacak olan hastane, dispanser ve sair sıh- Bazıları da: harbiyesi arasında da bazı fikir ayrılık-
Trabzonla hudut arasında işliyen dev - nemez. d 

hi müesseselerin inşasından evvel plan - Yazının imzasına bakmıyor musu- !arının mevcudiyetini mey ana çıkardı. 
iet otobüs ve kamyonları tıpkı demiryo-

Başve kalet hususi kalem ve projelerinın Vekalet tarafından tetkik nuz? cPerdeci çırağı •... Kedi meydanda Bunun neticesinde, fırkanın erkanıharbi-
:u nizam ve intizamı ile muayyen gün edilecegini alakadarlara bı"Idirmı·şıır· . olmazsa fareler elbet cirid oynar! sözle- ye reiSi vaziyetinde bulunan miralay Ko-
ve saatlerde hareket ve muvasalat eden Direktörlüğü rile bizi teselli etmek istediler. valevki istifaya mecbur oldu. Çünkü bıı 
katarlar halinde ekspres ve marşandis A k Fransada kış saatı• Türk Tiyatrosu mecmuasında söyledik- 7<ıt, fırka programının riftçilere her ne n ara 2 (Hususi) - Başve}calet hu- ~ 
~erv!sleri yapmaktadır. Seyrüseferlerde susi kalem direktörlüğüne tayini mu _ Paris 2 (A.A.) _ Cumartesini pazara lerinizi biz üzerimize alınsak ta alın- ı.'Uretle olursa olsun kabul ettirilmesine 
ugi.ıne kacar en küçük bir kaza hadise- k B ki S masak ta ayıb ettiniz, bay aktörler! değil, çiftçi teşkilatile müzakereye geçl-. arrer a · edes yeni vazifesine baş ~ bağlı yan gece zarfında bütün Fransada 

sı veya bir arıza kaydedilmemiştir. Iamıc:tır. Türk tiyatroswlUn yu""ksclmesi :için lerek bir anlaşma zemini bulunmasına 
" saatler tekıar normal olarak ayar edile -

Kışın kar ve tipi yüzünden uzun zaman cektir. harcadığınız emekleri takdir ederiz. Fa- taraftardı. Bu ise, sosyalist unsurlara bir 
geçit vcrmiyen Zigana ve Kop dağları - Ankara spor bölgesi kat bu yoida bize söz bırakmaz da iki- nevi taviz gibi görünüyordu. 
nın bir çok noktalarının virajlarında kar, Mareşal Balbo Zağrepte de bir cbiz şöyle yaptık, biz böyle yap- Mnamafih bütün bu hadisat, Leh seçim 
tipi. çığ ve patinaj tehlikelerine karşı alı- Başkanlığı tık~> diye başımıza kakmaya kalkışırsa- kanununun bu şeklile idamesıne imkan 

Zuğrcb l (Hususi) - İtalyan rnareşalı l 
nan tedbirler, yapılan teşkilat ve fenni Ankara 2 (Hususi) _ Ankara spor nız bundan da hoşlanmayız. Hele bu o amıyacağını meydana çıkardı ve milli 

Balbo, kendi kullandığı otomobille şeh - b' l"k fı ,___ d f k" 1 b tesisat sayesinde transı·ı volu u··zerın· e ar- bölgesi b k 1 v N uh emekleri şuna buna taarruz için kalkan ır ı r~ının a muva a ıt e yeni ir 
,, aş an ıgına as i Baydar se- rimize gelmiştir. Burada bir kar gu .. n ka- k ı k ·· tt• F k t b 

tık hiç bir mania mevzuu bahsolamaz. çilmiştir. Jacaktır. :s yapar da Türk tiyatrosunun yükselme- anun yapı ması ta arrur e ı. a a u 
Devlet otobüs ve kamyonlarının tran- sinde hizmeti inkar edilemiyecek o1an fırkanın mütaleasına göre yeni kanuh, 

sit üzerinde yapmakta olduğu nakliyatın ç• t ı • k Türk gazeteciliğine hücuma kalkarsa- bugünkü diyet ve ayan meclislerinin 
büyük bir kısmını halen dahili yolcu ve ın ayyare erı te rar nız efkarı umumiyeyi kendinizden büs- 1940 senesinde hitama erecek olan teşrii 

bütün soğutmuş olursunuz. ınüddetlermin hitamında müzakere mev· 
ticaret eşyası teşkil etmektedir. Hususi k.. k 

f 1 
Artık bu oyuna nihayet verelim. Ak- une onulmalıdır. Esas noktai nazar 

uakil vasıtalarından çok daha ehven şe- • t t • ı f k b d aa iye e geç 1 tör sahneye, muharrir yazı masası ba- ar ı ura a çıktığı gibi Lehistanın bu· 
raitı intizam ve emniyeti haiz olması ha- er şma... günkü müşkülatlı vaziyeti demokratik 
E:ebile devlet otobüs ve kamyonları halk Muhsin burada yok diye Şehir tiyat- esasların tamamen terkedilip edilmeme. 
ve tüccar arasında çok büyük rağbet Japonlar ilerlediklerini, ÇinJiler İ! e Japonların kanş k rosundaki levhalarda yazılı vecizeleri- si etrafında kat'i bir kanaate varılrnamıı 
görmektedir. Öyle ki, komple bir kam - b. ııin de hükmü kalmadı mı: olması ihdas ediyor. Lehistan, bugünkü 
yon tedariki için tüccar bir kaç gün ev- ır tarzda ric'at ettikJerinİ iddia ediyorlar cVazifeni bil, başka şeye karışma!. vaziyetinde, dahili siyasetinin bir dönüm 

velisinden talepte bulunmakta ve sıraya Şanghay 2 (Reuter m uhabirin - ıma kendi ellerinde bulunduğunu iddi~ Cevad Fehmi noktasına varmış gibidir. Komünizmin 
girmektedir. d.en) - 26 Eylıildenberi, Şanghay üze- etmektedirler. müdahalesilP. şiddetlenen dava, öyle gö,.. 

Transit nakliyatında da mühim bir te - rmde görünmiyen Çin tayyareleri, dün Resmi Japon kayna~dan bildiri!- Hitler Romayı. ziyaret ter:iyor ki otoriter bir esasın bütün mem-
zayüt ve hareket göze çarpmaktadır. g J .. uh d k lekette tatbiki neticesini doğuracaktır. 

ece, ape>n hatları üzerinden dört de- diğinc gorc, m asematın başlangı - e ece 
Tuna vasıtasile en kısa y Jdan rta fa · J Çünkü Lehistanın içinde bulunduğu şe-

Avrupayı en müsait maliyet 
0
ve emı:yet uçm~lardır. c~ndan~rı,. ape>nları~ .?anghay cephe- Berlin (Hususi) - HiUer, Musolini - rait demokrasi ile idarenin hergün te-

şeraiti altında orta Asyaya ulaştıran le .Ja~~-tayyare topları, Çin tayyare- ~!;dek~:Y~.~ 1
:

93 
olu ve 5.637 yara- nin Romayı ziyaret etmesi için vaki olan barüz eden müşkülatını meydana çıka

transit yolumuz ve nakil şeraiti hakkın- nne .-..-~ı kuvvetli bir ateş açmış ve ı. an ı. re 2~ .. u!:~. mukabıl. Çinlile- davetini kabul etmiştir. Yalnız Führerin rıyor ve onu, belki de, arzusu hilafına 
h:1" defasında Çin tayyareleri, zayiata rın zayıatı . hın. olu ve 35 bın yaralı ziyaret tarihi henüz kat'i şekılde karar- otoriter bir rejime yaklaştırıyor. 

da Köstence, Belgrad, Peşte, Viyana, Tri- ugraınadan, geri dönmüşlerdir. olarak tahrnın. edılmektedir • laştırılmamıştır. Selim Ragıp Eme,. 
yeste ve Marsilya gibi bir çok beynelmi- J Çinlilere ·· :s 

ape>nla~Çind~rç~~n~~ pre ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ !el ehemmiyeti haiz transit ithalat ve ih- nahtan mesabesinde olan Liouhang . Nankin ~ \A.~) - ~entr~l Newsı ı-, 
ı acat merkezlerinden malumat istenmek- mevkiini ele g . d"-, . . b"ld" 

1 
aJansmın bıldırdıgınc gore Çın kıt'a- Sabahtan Sabaha: 

eçır 1A..1erını ı ırme {- ı .· · 
tedir. Transit yolumuzun Karaköse ile tedirler. Çinliler d b k .. d . lan Japon arın şunale dogru otuz, kırk 
======-=ıc:z:;z:-=--=ı0:::::m=-==--=-----=-=-~;;;~.,::e~,~u~m~e~v~ı~ın~~a~ı.,:- k"l tre kadar g · ·· k .. t k ·ı ome erı pus ur ere 

Güniin kaTilıatürii 

Tsangtchicn'in mütekabilcn 20 ve 40 
kilometre cenubunda kain Pokeoutc -
hen ve Fengkiakeu şehirlerini jstırdat 
etmişlerdir. Çinliler ilerlemeğe devam 
etmektedirler. 

Japonlara göre 
Pekin 2 (AA.) - Şiddetli bir mu -

harebeden sonra Taichow şehri Japon-
lar taraflndan zaptedilmiştir. Şehir an
cak üç saat kadar süren sokak muha -
rebelerinden sonra işgal edilebilmiştir. 

Amerikada Japon malına boykot 
N evyork 2 ( A.A) - Harb ve faşizm 

aleyhtarları cemiyeti ile Çin halkının 
dostları cemiyeti tarafından M·ıdison's 
Garden'de tertip edilen bir top.antlda 
Japon mallarının Amerikada b'>ykot e
dilmesi on beş bin kişi tarafından taleb 
edılmiştir. 

Nankin 2 - Çin tebliği resmisine göre, 
Lotien - Şapei üzerine Japonların yap -

- İnglllz karikaturü - tıkları şiddetli bombardıman& rağmen 
Çin hatları kat'iyyen sarsılmamıştır. 

Uyanan şehir 
İstanbul belediyesinin şehri medeni insanların yaşadığı ve makine kuvve

tinin revaç bulduğu bir site haline getirmek için parça parça, yer yer koy
duğu nizamlar birbirini takib ediyor. Şimdiye kadar sokakları piyadelerin 
malikanesi halinde kalan şehirde na kil vasıtalannm da seyrüsefer hakkı ol
duğu kabul edildi. Ve gene şimdiye kadar kalabalık caddelerin yan kaldı· 
rımlarını ve köşe başlarını kendilerine ticaretgih görmekte ısrar eden sey
yar satıcılara karp o yerlerin yayalara aid olduğu tasdik edildi. Ve gene 
şimdiye kadar sakalı bir mezbele haline getirmeye, kaldınmlan burun de
liklerinin ve idrar yollarının müntehası gibi görüp kirini ve pisliğini oraya 
boşaltmaya alışanlara bu iğrenç hareketlerinin medeni insana yakışmıya· 
cak çirkinlikler olduğu ihtar edildi. 

.. ve .. nih.ayet mot~~l~n nakil vasıtaları arasında ve ağır yükler altında iki 
buklum ınsanlar gorulrnesinin medeni şehrin ahengini bozduğu anlaşılarak 
bu dn yasak edildi. 

Bütün bunlar ilk hamlede bazılannı şaşırttı. Körün değneği gibı itiyadlan
na saplanıp kalanları belki de kızdırdı. Fakat şehir hayatında mooeniliğin 
Y.alnı~ ~a~ yerine radyo dinlemekten ibaret olmadığını bilenler için de de
:ın bır umıd ve emniyet işareti oldu. Çünkü bunlara bakarak günün birinde 
Istanbulun mesela Peşte gibi temiz, Janen gib~ gürültüsüz ve Berlin gibi si· 
neksiz bir medeni şehir olması ihtimalleri ziy2deleşti. Yeter ki belediye 
ufak tefek sızıltılara kıymet vermeden makine gibi çalışmasında devam ve 
ısrar etsin. 0ürhan Cahid 



.. Sayfa 

Anadolulu seyyar satıcı
lar yerlerine dönüyorlar 

Halde dün 2150 kap üzümün ancak 1300 kabı 
satılabildi, maamafih vaziyetin düzelmesi bekleniyor 

Maarü Vekaleti, kiitüphaneler muh
teviyatını yeniden zenginleştirmeğe ka -
rar vermiş ve bu işle meşgul olmak üze -
re Vekiilette bir komisyon teşkil edilmiş
tir. Kütüphanelere Avrupadan bazı ki -
taplar alınacaktır. 

Komisyon A vrupadan getirilecek eser
lerin listesini yapmakla meşguldür. 

Esnaf reviri Bir kızı araba çiğnedi 

Bahçıvanlık 
Enstitüsü müdürü 
Şehrimizde 

I 

Tarihcl Ali Haydar Emir ve şair 
Raif Necdet dün defnedildiler 

Aynca: 
f'aramount dünya havadisleri 

Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine 

Bu hafta SARA V sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle gösterilmekte olun ve 

GÜZEL MAVİ TUNA'nın ahenkdar musiki parçalım arasında dinlenen 

SAMPANYA VALSi 
Fransızca sözln filminde : GÜZELL K .... VALSLER .... CAZ .... MUHTEŞE'.\1 
DEKORLAR ... Eğlenceli ve ihtiraslı mevzu... Velhasıl gllzel bır filmde 

bulunması lılzım gelen bo tun evsaf mevcuttur. 
Bilhassa : Baş rolü oynıyan GLADYS SWARTHOUT'un güzel ve sevimli 

ı;esi, buton seyircileri gaşyetmekledir. 
tıa.veten: FOX JURNAL ve mş MODALARI 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

Ankara Mtlzlll OQretmen Okulu 
Dlrektlrllltlnden : 

Ankara Tiyatro ·te Opera Okuluna imtihanla parasız ve yatılı 

talebe alınacaktır. 
Kabul şartları Ulus, Tan, COmhuriyet ve Akşam gazetelerinin 
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General Kizım Diıik n,uet etmektedir. 
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Y a r l n C l Ar l• f o r U C U D "Yüzlerce insan birikmişti,, 
Yazının serlevhasını ömrü teşyi ve is-

tikballe geçenlerden biri okudu: 

[Kadın gözile ~v __ , 
Madam Lacoreile mülika 

muhakemesine başlandı r~~:~::::· .::~~.ls::.:::~~ahut 
, 

Eski Fransız himayeietfal müsteşarı diyor ki : " Biz 
Fransada, siz Türkiyede ve her kadın kendi 

memleketinde çocuklar için elbirliği ile çalışmalıyız,, 
Y•••n : Muazzez T•h•ln Berkand 

O 
- Acaba hangi şapkacı dükkarunın ö-

Arif ruç taklibi hükumet gayeıile neıriyat suçile nünde! 

mahkemeye veriimiıti. Mahkemede tahliyesini istedi 
Türkiyeden ayrıldıktan sonra, Paristel 

Yarın ismile çıkardığı bir broşürde tak
libi hükümet gayesile Zara ga.zetesile 
ve sair Slll'etlerle neşriyat yapmak ve bu 
broşürleri memleket dahiline sokmağa 

te<-yebbüsten suçlu Arif Oruç H6 ncı mad
denin 2 nci bendine tevfikan Ağırceza 

mahkemesine verilmişti. Arif Orucun 
muhakemesine dun başlanılmıştır. 

Dün daha saat 9 sularında, mahkeme 
salonunun önü kalabalık bir halk kütle
sile çevrilmiş bulunuyordu. Halkın ö -
nünde sektz kadar polis memuru tertibat 
nlmıştı. Kalabalığın büyük bir kısmını 
gençler teşkil ediyordu. Nihayet saat 
10,30 da mahkeme kapılan açıldı, polis
lerin tertibatı sayesinde bu kalabalık 
halk hiç bır intizamsızlığa mahal veril -
meden, dinleyiciler kısmında yerlerini al
dılar. 

Mevkuf bulunan Arif Oruç bir jan -
darmanın refakatinde maznun mevkiine 
getirildi. Ve, duruşma başladı. 

Suçlu Arif Oruç, reisin ilk suallerine 
cevaben kısaca, evli ve ilci çocuğu oldu
ğunu, şimdıye kadar muhtelif defalar 
neşriyat yüzünden mahkeme huzuruna 
çıkanldığını, yalnız bir kere İZmir Ağır
ceza mahkemesi tarafından 6 ay müd -
detlc hapse mah .fun edi'd'ğ'ni söyledi. 

Bundan ronra, 4 iıncü sorgu hfıkimliği 
tarafınd:ın icra kılman ı:k tahkikatın ne
ticelerini muhrevi zabıt.name oh'llndu. Bu 
zabıtnamcdc hülôsatan şunları yazılı idi: 

c.Maznun Arif Oruç 1932 yılında ls -
tanbul Emniyet -mudürıyetine -müracaat 
la Avro.paya gitmek istedigini bildir.mi§, 
müsaade ve icab eden -muamelenin icra
sını istem;ştir. Pasaport ve saif mua -
melıit ikmal olunduktan sonra, Andreye 
isimli Yunan 1'apunle memleketten ay
nlmıştır. Ancak, Arıf Oruç yıırd hudut -
lan haricine çıkınca tekrar eski faaliye
tine b<J§lam1f, ge-re1~ Bulgaristan, gerek
&e Pariste re3im aleyhinde çalışmıya de
vam etmiştir. .Mazntm, Bulgaristanda 
c Yeni Türkiye Kurtuluş cemiyeti:. a -
dında, mevhum bir cemiyetin naşiri ef
kcin vazifesıııi görmüştür. Bu. cemiyetin 
ne§Tiyatından olan, 1 ve 2 numaralı c Ya
rın> isimli broşürleri Pariste tabettir -
dikten sonra, memleket dahiline sokmak 
tC§ebbüsünde bulunmU§tur. Bunlardan 
birer nüsha o vakit, Sıvas Ağırceza mah
kemesile, Gire$1ln Ticaret dasına gön -
derilmiştir. Bu, suretle, hadise ortaya çı
kınca ıuçlu. hakkında derhal kaııu.ni ta
kibata ba§lanılmı~r. Bıı lno§ilrlerde 
•Bir kaç söz:. başlığl altında ua.pılan neş
riyat, taklibi hükt1met gayelerine müte -
veccihtir. Bu yazılarda., saçma sapan ba
zı hezeyanfor da bulunulmaktadır. Arif 
Oruç bu müjıit ııcşriyatına, şunları da 
ilave etmektedir: 

[Türki,ye Kurtuluş fırka ı faalh·etini dii.n
y:ının her yerinde genişlctecckt-ir. Turki • 
yenin basına g-t:tirilecek adam 1.'ürk hfıkaru 
ft Jstim halifesi ünvaınnı taşıya('.aktır. Kur
= 

Arif Oruç mahkemede 
tuluş yakınJaşmqtır. Türkiye Kıırtulu.t fır· 

kasmın toplanacak büyiik konı:resi~lde esa
lar tesblt edilecek, bir kurtuluş procramı 
hazırlanacaktır.] 

l§te Yarın isimli broşürün muhtevi -
yatı, bütün bu hezeyanlardan ibarettir. 
Binaenaleyh, suçlunun Türk tc§kilatı e
sasiye kanununu deği§tinnek teşebbüsü 
gibi bir cürüm irtikap ettiği anlaşılmı§ 
olduğtmdan, kendisi 146 ncı maddenin, 
2 nci bendine göre muhakemesi talebile, 
Ağırcezaya verilmi§tir.> 

Sorgu hakimliği tarafından ilk tahki
katın neticelerini muhtevi kararname o
kunduktan sonra, maznuna bir diyeceği 
olup, olmadığı soruldu. Arif Oruç bir is
tida hazırladığını söyliyerek, bunun mah
kemede okunmasını talep etti. Bu istida 
okundu. Arif Oruç, istidasında tahliye -
sini ve davanın sukutunu istemekte, ta
lebini de şu mütaleaya istinat ettirmek
teydi: 

c 1933 yılında Pariste ne~edilen c Ya -
nTh isimli broşür dolayısile, memlekete 
döner dönmez betti adliyeye sevketti -
Ier. Sorgumu yapan 4 üncü sorgu hakim
liği tarafından tevkifime karar ueril.d.i. 
43 gündenberi mevkuf bulunuyorum. 
Halbuki, 2330 numaralı kanunun (Af ka
nunu) 9 uncu maddesine göre tevkif o -
Zunmamaklığımı ve hakkımda yapılan 

tahkikatın sukutu ld.ıım gelirdi. 
Halbuki tevkifimle mükellef o!an iddia 

makamının, vaziyeti kanuniyemi yanlış 
istikametlerde görmesi ve ıOTgu hakim
liğinin kanunu yanhş tefsir etmesi ile 
bir vatandaşın 43 gündenberi hürriyeti
ne mani olmuş bulmımaktadır. Her me
deni insan kanuna hiirmet etmeğe, ona 
itaat etmeğP mecburdur. Fakat, gene her 
medeni insanın kanuni hakkını istemeğe, 
onu istima1 etm.eğe de hakkı vardır. Is -
1anbttl gibi, yeryüzünün medeni bir şeh
rinde af k.anummun bah§ettiği hak do
layurile, bu davanın sukut etmesi lazım
dır. 

Tevkifime ka.sden değilse bı1e, nok.mn 

Güzellik .• n111t:aha 
Lazım bir 

sek, ben onunla nasıl rekabet edebfll -
rim?» diyor. 

Şart değildir 
cBu genç kız benden güzel, tahs:Uce 
b~den yük.cek ben onunla nasıl reka -
~ edebllirlm? Pek bedbahum teyı:ecı -
tim.• 

* Yukarda okuduıTunuz satırları b r 
genç kızın mektubundan aynen a.cım. 
Bence hnklld bir vaz1yet1n hlknycsldlr: 

Bu genç m ailece tamd'lkl n bir 
renç ttkekle niıanu malt üzereydi. Be
nlm ara sıra gidip ~ldlğim bir st"lttıe
~rler, oldukça yakından tnmnrn. Ha bu 
gün, ha yarın deniliyordu. Fakat bir ~n 

ık1 ailenin tanıd.lğı ücüneu hır aile İz -
nlrden çıkageldi. Onların d,ı bir genç 
kızları vardı. Niµnl:ınmak u:r.ere o!:ın 
erkekle kon'lŞllld • şi!!:di birinci guııç 

tız endi A dir. İnn rH kıı:ı k"ı.d! ı için 
tı1r ra~·fp goruyor: 

cO benden güzel, tah.ıl!ce bcndcıı l •ık-

Hııyatın herhangi blr ııaha.smda mu -
vaffakJyctln Dk şart ı evvela önünde bu
lunan vaztyetl iyi kavramak, 'lOnra da o 
vnzlyele kaqı koymak için Ifi.zım gele.:ı 
ku\'veti damnrlarda bulmaktır. 

Kcndls1nı zayıf gören insan pe~nden 
mnğlfıp olmuş demektir. 

* Aşk yolunda lstenllen kalbin tutula -
bilmesi için mntıaka güzel, t.ahsllcc do 
mutlaka yuksek olmaya ktı.t'I 'Jlr lüzum 
bulunduğun sanmıyorum. Bence kadın-
lar blllrim kl hiç de gilzel değillerdir. ıra
ka t crke~In kalbinde "tırtınn yapm~lar • 
dır. Güzel seviltr, takat burada sevmelt 
ıı:elimeslnı hoşlanmak manasına almak 
tazımdır. H lanılan, hat ta. ~en şey 
mutlaka tercih edilmez. Daha ıız güzel, 
fakat ba~ nokta! nazarlardan daha kıy 
ınetıl s1m:ıların daha çok arandıi! gayri 
vaki dcğlldır. Ve nihayet her güzP.J sima
nın altmd.,, mutlaka melek kalbi da ~u
lunm z. 

TEYZE 

Sinema meraklısı sordu: 
- Hangi artistin etrafında olsa gerek! 
Zabıtai belediye memuru başını .sal-

ladı: 

- Anladım, dedi, biz sırtında küfeyle 
giden birisini yakalamıştık, o zaman o· 
lacak! 
Kabadayı koltuklarını kabarttı: 

- Benim evvelki akşam Beyoğlunda 
adam dövdüğümü görmüşler de yazmış
lar ha! 

Borçlu içini çekti: 
- Rezil olduk, alacaklıların kapıönüne 

toplandıklan da gazetelere geçti. 
Yeni apartıman yaptıranın yüzü gül

dü: 
- Benim apartımanı ıey:re gelenler -

den bahsediyorlar. 
Otomobil sahibi meraklandı: 
- Acaba kimin otomobili adam çiğne

miş. 

-1a-

Bakkal, çırağına bağırdı: Bir Fransız ana mektebinde kil çük çocuklar dCTs esnasında 
- Bana bak, şu mahlUt yağları orta - Fransada Leon Blum kabinesinin düş- sada ne gibi müesseseler vardır? 

dan kaldır. Gene birinin dükkanını ara- mesile, bu kabinede hlınayeietfal müste- - Çocukları yanlarında alakoyarak a· 
mt§lar. şan olan Madam Lacore ile görüşmenin nalarına iş bulan bir çok müesseseler 

ş arıyruı: . . . müşkülata uğnyacağından pek korku - vardır. Kucağında çocuğile, erkeği tara· 
{ - ı:.ele 0~:~a~ı;r1· dedi, galıba bır :Işı yordum; fakat böyle olmadı. cEcnebi ga- fından teı:kedilcn kadınları bu müessese· 
çin musaba 

1 
ım iham açılmıştır. . zetecilerini kabul. cemiyeti genel sek - ler himaye ederler, çocuklarına bakar • 

Nihayet ser evhanın altını okudum. t . b . . . b. d vu almağa lar ve icabında bu kadınlan yerlcc:tirir .. 
Rıh b . k . dil" re erı cnım ıçm ır ran e ~ 

c tımın ır ısmı taınır e ıyor.> r~-ı- old ler Bu gı"bi içtimai müesseselerin tezyı· " 
1 H 1.. . muvau.ilA u. . 

_ ... - .. - -. sm~:. u '!!.!- Fransada ilk defa iktidar mevkime ge- dini ve sokakta kalan bu zavallı kadınln
tetkiklerden doğa111 ve tahkikatı zıt isti- çen üç kadından biri olan Madıım Laco- ıın oralarda hima/e görmelerini bir ka
kametleTe sevke den yalnış tefsirlerin se- re hakkında gazetelere geçen yazıları o- nunla mecburi kılmak istiyoruz. 
bep olduğunu huzurunuzda bir kere da- kumuş ve onun, ayni kabinede maarü - Bu gibi ~·erlere bırakılan çocuklar 
ha teyit ederim. Zira, suçum tekerrür da· müsteşarı olan Madam Brunschwig ka - nasıl bakılırlar? 
hi etmiş olsa, firari de olsam, gene tev - dar kültür sahibi olmadığını, fakat ha - - Üç yaşında kadar: olan çocuklar için 
kif edilmemekliğim icabederdi. Çünkü, yatını ötcdenberi çocuklara hasretmiş bir bakımevleri, bahçeler, meydanlar vardır. 
af kanununun firarilere ait olan 14 ilnciL mektep hocası olduğunu öğrenmiştim. O- Daha büyükl ri ana mekteplerine veri " 
nıaddesi de, neşriyat suçlarile alakadar nun için şöyle diyorlardı: lirler ve bütün çocuklar, anaları dışarıdn 
değildir. Esasen, usulsüzlük 1881 numa- - Köy mektebinde çocuklara, okuyup çalışırken, buralarda sıhhi bir şekilde 
ralı matbuat kanunu hilafına hakkımda yazmak öğretmeden evvel onların diş, bakıl•rlar. 
ilk tahkikat açılmasile olmuştur. Neşriyat boğaz, kulak ve gözlerinin sıhhatile meş- Bundan başka umumi halk lokantaları 
suçlulan, müddeiumumilikten doğrudan gul olur, hasta çocuklara bakar, fakir - vardır ki burada da muhtaç kadınlar ço-
doğruya mahkemeye gönderilirler.> }erine yardım eder. cuklarile birlikte karınlarını doyurur • 

Maznunun istidası okunduktan sonra, Bu jyi kalbli ve müşfik kadını görmek lar. Fakat maalesef bunlar bazı şehirlere 
reis Refik Omay sordu: için bende büyük bir arzu uyanmıştı. münhasır kalınışhr ve ben bunu bütün 

- Yani, netice itibarile tahliyenizi is- Bunun için apartımarunın kapısını çalar- Fransaya tqmil etmek istiyorum. 
tiyorsunuz değil mi?.. ken içimde büyük bir tecessüs vardı. - Düşkün kadınları ve bunların met-

Aril Oruç, şöyle cevap verdi: Siyahlar giyinmiş, aade, çok sade bir ri'ık çocuklarını himaye için ne yapıl • 
- Evet, çünkü kanundaki madde sa- kadın ..• Yaşlı yüzünde pudra ve boya e- maktadır. 

rihtir. seri yok; billlis böyle harici güzellik - Bu sualim Madam Lacore'i çok heye .. 
Şimdi söz iddia makamınındır. Bütün !erle alakası olmadığı her halinden belli ... canlandırdı ve titriyen bir sesle cevap 

gözler, oraya çevrilmişti. Makamı iddia- Beni, dudaklarında yorgun bir tebes- verdi 
yı temsil eden muavin: sümle karşıladı. - İktidar rneı:kiine geçtiğim vakit bil· 

- İddianameyi ben tanzim etmediğim - Buyurunuz efendim. Uzaktan gel - hassa ve derhal düşkünicr yurdlarına bı· 
için, bu hususta kafi derecede malüma- diniz değil mi? rakılan çocuklarla aliıkadar oldum. Bun
tım yoktur. Maznunun bu talepleri hak- Yumuşak yeşil kadifeden divan üze - lann ekseıiyetini meçhul babadan do .. 
lmıda son tahkikatın açılması kararın - rine yanyana oturduk ve ben böyle işli ğan ve anaları tarafından sokaklara bı
da da, bir mütalea mevcut değildir. Suç- günlerinde beni kabul ettiği için kendi- rak1lan çocuklar teşkil etmektedir. 
junun isteğinin kanuna uygun olup, ol- sine teşekkür ederken o, yorgun bir ses- Her şeyden evvel buralarda çocuklarııı 
madığını beyan için dosyayı tetkik.ime le sözümü kestL ihtiyarlardan ayrılarak daha sıhhi bir şe-
lüzum vardır. Bir mühlet verilmesini is- - İşli günler mi? Evet, kalemi mah - kilde yerleştirilmelerini ve onlara mah-
!erim, ded!. ııus müdürüm §imdi gelecek, kendisine sus olan cvferin havadar olmasını emret· 

İddia makamının dosya üzerinde icab muamelatı devredeceğim. Aksi gibi bu - tim. Bütün belediye meclisleri bu mesele 
eden tetkikatını ikmal etmesi için, du- gün pek hastayım da ... Dün gece, zanne- ile ciddi surette alakadar olmağa başla-
ruşma başka güne kaldı. derim yediğim balıktan olacak, hafif su- dılar. 

Dünyanın en uzun 
Boylu adamile en 
Kısa~ı aynı filmde 
Rol aldılar 

Yukanda gördüğünüz resim, Amerika
da çevrilen yeni bir filmin bir sahnesini 
göstermektedir. Bu filmde dünyanın en 
uzun boylu adamile en kısa boylu adamı 
iki arkadaş rolünü yapmaktadır. Ortada, 
boyu her ;kisile vasat mütenasib olan ü
çüncü adaın da ahbab çavuşların üçün
cüsünü teşkil etmektedir. 

rette zehirlenmişim; sabaha kadar. uyu - Diğer taraftan da sclalet yüzünden ço-
yamadım. cuğunu terketmck mf:icburiyetinde kalan 

Ve ben gene bir şey söyliyecek vakit analara ya:chm edil~ek bu büyük fa -
bulamadan ilJ.ve etti: ciaya mim! olmak ve analara tam ma-

- Size gelelim; bana soracak sualle - nasile bir ana olmak imkanını vermek 
riniz nedir? için yardun merkezleri tesis edildi ve 
Kağıdımı uz.attım. İlk sual, bundan bu yaı:dımlann layılcile yapılıp yapılma-

evvel Madam Brunschwige soı:duğumun dığım kontrol için mükttişlikler ihdas 

1 

tıpkısı idi; yani Fransız kadınının bil - edi:di 
ktimet işlerinde mühim vazifeler alma - Bu müfettişliklerin çok büyük faydası 
!arının sosyal bakımdan bir değişiklik ya- görülmektedir. Hangi ş hırdc çocuk ve
pıp yapmadığını öğrenmek istiyordum. fiyatı fazlalaşır v ya metruk çocuklar a-
Bu sorguma, himayeietfal nezareti müs - dedi artarsa hemen orasını teftiş ettire .. 
teşarı bana şu cevabı verdi: rek icap eden tedbirler alınmaktadır. 

- Belli başlı bir değişiklik olmadı. E- Bundan baş!t:a yer yer doktor ve has • 
sasen kadına rey hakkı vermek meselesi taoakıcılardan mürekkep küçük merkez· 
~yan meclisinin mümanaatına uğramış - ler tesis ett!k. 
tır. Bu neticeyi elde etmek için çok ça - Velhasıi çccuk bakımından ne yapma1' 
lışıp çok propaganda yapmaktayız ve bi- lazımsa y<rptrk. Bu husus için bir çok ka· 
zim, ilk defa olarak, müst şar sıfatile nun lfiyiha'Ian da hazırlıyarak meclise 
kabineye alınmamız bu ümitleri takviye verdikse de maalesef eı-kekler politikaya 
etmektedir. daha :fazlıi ehemmiyet verdikleri içiıl 

Bana gelince, ben tam manasile bir bu kanunlarla pek alakadar olmadılar ve 
sosyalistim ve fikrimce kadına serbestlik projelerimı.z tetkik edılmeden kaldı. 
verecek ve onları erkeğin velayetinden -Kabiliyetsiz ve aptaV çocuklarla mcf• 
kurtaracak olan, kendilerine verilecek gul oluyor musunuz? 
rı;y hakkı değil, ancak sosyalizmdir; çün- - Elbette ... Bunun için mektep mü .. 
kü bu sayede her sınıftan bütün kadın - dürlerile temastayız. Görünürde bir e:k
Iar için bütün meslek kapıları açılacaktır. sikliği olınsdığı halde arkadaşlarında?l 
Ben bu hususta ötedenberi çalışıp uğraş- geride kalan \"e yahut akli veya bedeni 
nıaktayım. bir eksikliği olan çocuklarla bilhass' 

- Çalışan anaları himaye için Fran - (Devamı 11 inci sayfada) 
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Beşiktaş klübünün yüzme 
havuzu dün açıldı 

Dün yeni yGzme havuzunda müaabakalar yapıldı. Vali 
Muhittin Oatündal müteıebbiıleri tebrik etti 

• 

IOK POl~A 
S.yftt ' 

C GDzel ve eoıenceli bir röportaj serisi =:J 
İstanbul Meyhaneleri 

AKSAMCI ESKi 
MEYHANELERi 

ANLATIYOR 
1 

YAZAN 

1 _ Naci Sadullah _ 
Eski meyhane 

Seyrek 18Çlan kıralmış dos~: ı Garson güler yüzlüdür. Müşteri güler[ Baktın ki hatun balığı tavada kızart· 
- Düşün, diyor, dü§iln o eski meyha- yüzlüdür. mış. Derhal kederle: 

neleri bir defa... Oturduğun masanın örtüsünde, yağ le- - Bu ne rezalet ... Ben balığın plak.isi· 
içeri ıtrer girmez, orada, evinde . ~ile keleri yerine ütü çizgileri vardır. t~n ni istiyordum. 

rmı .,.7,.... J&anntada .... Da ..... ~ bulamadılm bir samimiyet _hav~s.ı ~~~ ıişenin bedeli 100 kul'Uf değil, 100 pa- Baktın ki hatun balığı tavada kızart· 
•-··- ı bugfln ~ ~eybaneci sana. pmdiki y radır. maıruş ta pliki yapmış, gene hırla: 

Senelerdenberl memleket futbolilnde lıltısabablum dilm' kısım an haneciler gıbi: . . Oturanlar, birbirlerine fimdiki gazino _Kırk yılda bir canım kızal"lDlf balık 
btiyük bir varlık halinde çal1pn Betik • yapılacaktır. Omer Belim - İşler kesad bayım! Bu ver~ıbl~r ~~ müşterileri gibi düşman düıman bakını- çekmişti. 0 da kısmet olmadı! 
taş spor klübü diln küşat resmlnl yap - tayyareden yuvarlamnıf denk gı p yorlar, hattA bilakis, birbirlerini neı'e- Kavga meraklısı bu nasihati derhal 
tığı yeni yüzme havuzile au sporlarına pn etti' 'end' · de•'• 1ar ' 

Bu.an._,. •erb• -• · .. ırmey1 a ... bir vazife sayıyor · yerine getirmiş ve o gece, kavga etmek 
karşı da geniı bir faaliyete daha atılmıt ft u .:1.. Demez. Sana aoluk aldırmadan Kasım- E ki .. - . . 
olmaktadır. sirb . ti den s akşamcı, bebekleri gulümaiyen fırsatını yaratmış olmanın keyfile evıne 
Beşiktaş jimnastik klüb(l namile spor GOrsıler ~ J ünden, K~ı h°8ye n P' gözlerini, duvarın bot bir köpsi0 e diki- dönmüş. Tam kapıyı çaldığı sırada, kü· 

tarı·hı·mız· d -h· b" lık , __ n- - 'Dnm"in saat 15 ..... "'-'--1- ~.._ - rülm .. .,,:..,,_apon patınımı _,__:tısmpandya w- yor. Belli ki, gözlerine C> kalın duvan çfik çocuğu, hazırlanmış bulunan tefte. 
e mu ım ır var o.uw aw Al..__, ...., .ı..-ua _,,... ı.uouuden, para auuı• an deld' h 1 · h tle d · k · l · Ze · 

§iktaşın esasen deniz kenarında bulunan munda, Hlndıstan ft Tiirldya ~ Ya - açmaz. Onun yü.zi1, çivili kaldı- ğı ~~tn m~dayy:a::.nu . asre an ı- ~ı~~eme fr ~fr=ı _kir~~- . ~ce:; 
atadı ve klübile bu işe §imdiye kadar nanistan şampiyonlarmm, Müllyun peh- rımlarda, ceza vermeden gününil ara ar ym. er. so .. a ort - nun oşesını, 
başlamamış veya başhyamallllf olması livanın ve ismini henil& duydufumuZ De- gün etmiı bir İatanbullu yüzü gibi güler. - Sand1kburnmıda bir Tatar Yanko manfetin ustiine ortmüş ve kapıyı a~ 
bile bizi üzer, dururdu. Jiormanlı Kel Süleyman pehlivan:arın Muğber bir zevce gibi değil, müşfik bir vardı. Onun gibi dört tane meyhaneci, mıı. 

Bu münasebetle ortaya çıkan havu - iştirak edecekleri serbest eOrew musa - ana gibi sorar: onun meyhanesi gibi dört tane meyhane Bayımız, kemali azametle sofraya ota• 
zun açılışını İstanbul valisi ve spor mın- bakaları vardır. Hindistan şampiyonu • _Nerelerde idiniz bayım? Gözlerimiz türesin, Fahreddin Kerim akşamcı ol· rup 11<>rmuı: 
takası reisi Muhiddin Ustündağ tatlı bir nun, hafif rahatsızlıtmı tamamen atla- yollarda kaldL .. Bet dakika, yarım saat, mazsa içtiğim rakılar gözüme otursun! - Bayan ... Balığı ne yaptm? 
kaç kelime ile yapıverdi. Muhiddin Ps- tıp atlatmadılı henüz meçhuldür. Fakat bir saat ne ise ama, bir buçuk saat geci- Fakat ne gezer? Balıkpazarındaki To- - Kızarttım kocacığım! 
tündağ: kendisi, dün çıkan p.zetelerimizden bi· kince meraka düıtük doğrusu!- doriyi, Domuz sokağındaki Alekoyu, Ga- Beriki, kendisine kavganın çaresini 

cSu sporlan belli başlı bir spor hare- risine, rahatsızlığının bu müşabakalar - Meyhaneci, bu sözlerinde samimidir. latadaki Sarı Koçoyu nereden bulalım? anlatan komşusuna dua ederek parlamış: 
ketidir. Bu ihtiyacı düşünerek bu ha - daki kazanmak şansını tehlikeye koya - Her meyhanenin gedikli müşterileri ına- Rakı içmek. ve rakı içirmek bir ilim, - Öyle olmıyacaktı ... Ben plakisini a. 
vuzu ortaya getirenleri takdir ve tebrik <'ak mahiyette olmadıtmı söylemiştir. h'.iın, muayyendir. Çünkü eski a~c:ı· bfr san'atti o zaman... tiyordum. 
ederim:. dedi. Bugünkü şeklile Paristeki Fakat Mülayim, ve Tekirdallı arasın- lar için, meyhane değiştirmek, ev, dost, Bu saydığım adamlar, bugün saf olup Zevcesi gülümsemiı: 
spor sarayma benzettiğim Şeref stadı • daki ihtilaf ta halledilebilmif değildir. kadın değiıtirmek gibi bir şeydi. Meyha- ta bir meyhanecflfk üniversitesi açsay· - O da var efendim! Belki pWd ister· 
nın yüzme havuzu ,.tulumbalar vasıtasile Çünld1 Tekirdağlı Hilaeyin, pmpiyon ol- neye. §ifeleri iskambil kağıdı pbi devi- dılar bugünkil ıazi.nocular yirmi Rne siniz diye. yarlSlDl ela öyle yaptım! 
denizden aldığı suyu, hemen oraya iade duJu için, Müllyimin Hindli ile kendi· rip nara atmak için değil, iki ilç tane a· sınıfta kalırlardı!_ Bu cevab, kavga etmek arzusunu gene 
edecek, icabında ortaya konacak porta- sinden evvel ıürqmiye mecbur bulun • tıp gam dalıtmak için girilirdi. Çünkü doyuramıyan adamcaiızı çileden çakar-
tif bir ring ile hemen güreş mahalli ha· dutunu iddia etmektedir. meyhane, düııyamn bütün derdlerine, u· Muhata~ tatkm bir huretle ~ Dllf: 
]ini alacaktır. Halbuki MnUyim pehlivan, ecnebi gil- tırablarına, tasalarına maddt, manevi ka· çekerek gulftnwlyor: - Yahu, demif, ben bu evde kavga e. 

Uç, beş bin kişiyi bir çevre halinde refÇilere kaI'fl mütemadiyen kendisinin pılarını sım91Jn kapamıı bir Alemdi. . - E~ meJtıaneci }tallın~ tam bir demiyecek miyim? 
toplıyacak olan bu mahal bugünldl ihti· öne lilrüldül\lnden müştekidir ve: Herkes, kendi me§l'ebine, kendi mez- fikir ~ınmen tçfn sana bir hıklye mla- Zevcinin kavga etmek ihtiyacını .ezen 
yacı hem karşılıyacak, hem de canlı bir - Bu sefer de Tekirdağlı evveli gi1 - hebine uygun bir meyhaneye dadandılı tayını. . . zevce, gene ıülümtemif, ve sofra &-tü
takım spor hareketlerine sahne olacak e- r~§Sin! dem~tedir. Bu lhüllfın ne ~e- için. müfteriler birbirlerini ade yadır- Adamcağ.ızın birisi, biltdn istetme ral- sünün az evvel örttüğü köşesini kaldırıp 
saslı bir yer olmuştur. · kilde halledileceğini bugün sahada gö • gamamakla kalmazlar, ararlar, sorarlar- men, kan&ıle bir tilrlfl kavga edemez- küçülün müstekreh marifetini göster-

Yüzme müsabakalannm netleelld receltz. dı. Meyhanelerde teeuüs eden kadeh ar- miş. Tam karplarmdald evde oturan bir ınif: 
.. .. e Yunanlı pehlivanlarm, bilhusa Yuna- kadaşlıb, mekteb arkadaşlığı, ailAh ar- karı koca da abalı akpm, 1aç saça, bq _Kim demif efendim? .. Onun da ça-

. Dun yapılan musabakalarda alına n - nistan şampiyonunun çok tehlikeli birer kadaşlığı, meslek arkadaşlığı gibi bir başa dövüşür clururJarJIUI. Onların bv- reai var! .. 
tıc1:r: rtüstü· Fuat Beykoz l.24 6 rakip olduklarını evvelld gün Çlkan ya - şeydi. Müşteriler birbirlerini o kadar iyi gaları, berikinin ağzım IUlandınrmıt. . • • . • • • . • • • • • • 
1sma. mt~e : · · ' zımızda izah etmiştik. t1&nırlar, birbirlerile o kadar yakından Nihayet bir gün dayanamımıı, bq& eTID Ben kahkahamı tamamlayınca, eski 

400
1
1, 

5 ~ e~__... Halil Galat Deliormanlı Kel Süleyman pehlivana alakadar olarlatdı. erkeğini sokakta çevirmlJ: mew~ le&~•· asaray gelince ~ k h ...... .. t .
1 

. . h meyhanenin kıymetini iyice anlıyabil-
5.20.4 Mahmut Vedat. • ~vveuu a şam matbaamıza ge - Hele mey an~ muş erı erının er - Bayım. demif, nasıl oluyor da ıen mem için yeni meyhaneyi de kendisinden 

100' metre _;rbest kadınlar: Semahat len b~ gureşçi, yüz on kilo sikletindedir. türlü manevi marazını ve zlfuıı teşhis her akfam kavp edebillyonun? Şunun clinlememi tavsiye eden muhatabım gü-
Galatasaray 1.30.6 bir kişi iştirak etti Ve bır metro doksan altı santim boyu etmif alaydan yetlpne bir psikolog ha- çaresini bana da lJjretaenı? lümsüyor: 

100 metre kurb~ğalama: Selim Gal~ - vardır. Jinde idi. Hangi milfteri. hangi saatte ge- Beriki, Pifkiıı Pifkin ,aimilf: - İşte eski meyhaneci, bu hiklyedeld 

136 3 Vedat Ke 1 .. Pazusunun kuvveti, ve tekniğinin üs- !ir, hangi mil§teri bangı mezeleri sever, - Onun kolayı var ... Bu akpm, Balık- revceye benzerdi Ne kadar yırtınsan, ne 
tasaray ·t · b' .. "'kl 'r· Hamal·ı· Galata tunlüğü de boyu ve atırlığile mütenasip- hangi müşteri ne~ içer, hanlf müş- pazarına uğra, bir okka balık alıp, eve kadar çabala .... ona -ı....şmak için fır-

100 me rC' uyu e . ı sa - se bugu.. rakı 1 ? O bütün b ~ ~uu 
M"h t V d t Be k • n Pşırtıcı sürprizlerle karşılaş- teri kaç tane çer unlan yona. Sonra da evine biraz geç git. sat bulamazdın!.. Naci Sadullah 

ray 1.3 2, "' ~~. • ~ a Y 0~ mamız muhtemeldir. bilirdi. 
100 metre küçukler. Vedat ~G atasa- Çünkü söylenildiğine göre Deliorman- o zamanın müfterileri, muayyen mey

ray) 1.13.8, Kizım, Artin (Bey oz): t h Süleyman pehlıvan, bun~n 8 ay ev _ hanelere delil, hatta, dadandıklan mey-
100 metre bayrak: Kemal, Serkis, b- vel, Mülayim pehlivanı 39 dakikada mağ- hanelerlıı muayyen masalanna alıpk-

rahim, Artin (Beykoz). Galatasaray ta- hlp etmiş bir pehlivandır. tılar. 
kum ikincı 5.11.2. Ve bugün, M\lliyim pehlivanı yendili Muhatabım, karplaruıdakileri, mevzu-

200 bayrak: Vehap, Maltmut, Ra~f, zamankinden çok daha Cbtün bir form- ıannm caztbeline bndınnak iatiyen kim-
Halil (Galatasaray) 10.38 . ., Beykoz ikin- da ~ulunmaktadır. selerin eduile, aJDl tavsiyeyi tekrarh-
d. Bınaenaleyh, bug(ln)dl zorlu müsaba- yor: 

Kelebek yüzme: İsmail Beykoz 37, Rauf ~ala~dan muzaffer çıkacak pehlivanı _Düşün bir kere ... Böyle bir meyha-
(Galatasaray), Ömer (Galatasaray). şımdiden tahmin etmek imtinsızdır! neye giriyorsun! Patron güler yflzlüdür. 

Bacalıaızın maceraları: 

? 

Kemerburgaz 6ÖÇmenleri 
Hala Bulgarca 
Konfllugorlar 

Kemerburpa gençlerinden biri yazı
yor: 
- Kemerburpıı on aenedenberl b1r 

göçmen yeri oldu. Vatandaflarımıza bııf
rımız açık ve topraklanmuı aerbesttır. 
Onları anayurdlanna kavuşturduğumuz 
için sevinç duruyorwı. Bu sevincin ayni 
şeklide onlarda da yer bulduğu muhat -
kaktır. Fakat Bulgarlstandan gelmiş o -
lan bu ırkdqlarımız orada Bulgarcaya 
alışmış olan dllierlni on senedenbert h ll 
muhafaza etmektedirler. Türkçe tonu -
şan göçmen pek azdır. Biz Uk geldikler! 
zaman bunların Türkçeyi kısa bir saman
da öğrenmelerini bekliyorduk. Fakat se -
neler geçtikçe ümidimiz tükendi. Ve bu· 

1 
gün, on sene 10nra vaziyetin ayni oldu -
tunu görüyorus. Blz, ml11l ham her ta -
afta yaymata, lnklfaf ettırmete çalı -

IU'bD ba 'fttandqlanmmn blsdela ayn 
bir dil tallanmalanna daba uawa müd • 
det ram olacak IDIJUlh ,,. 

Etyema ınmn: kaldı 
Etyemezde Sultançetmede oturan o • 

kuyııculanmızdan Cemal Dinçay, blzl 
gönderdiği blr mektupta mahalleaiudekl 
susuzluktan bahsediyor: 
- ÇelJlleler budandıktan sonra m'ahalle

blr çöle döndü, evlerlmllde ılhhaUmlll 
korumak için blr damla su bulamaz ol • 
duk. Bizim semtimizde dört çe,me kapa
tıldı. Sebep ne? nrodan korunmak d 111 
mi? Yani mikrobun, evlere girmesine ma
ni olmak. Halbuki bu dort ç ıme79 mu • 
kabU semUmlzde blr tek terk.as a~ılmadİ 
Te susuzluk ta bq gösterince hasıl olan 
pislikten evlerlmb mikrop ruvasına dön -
mete bafladı. Belediyemizden rlca edi -
yoruz, semtlmlz susuz bırakılmasın. Ile· 
rlde vukua gelecek umum! bir hastalığın 
önüne geçilsin .• 



Saadetin şartları 
f ngilterede " Aşk doktoru " ismile anılan adam, 

kadın ve erkeklere neler tavsiye ediyor? 
Mr. Clancy, İngilterede hapis • f 

ten çıkmış m:hpuslara. . ~ardım ce- ı 
miyetinin, bekar katıbıdır. Bu -
nunla beraber, ihtisası evlenme it· 
lerindedir. Geçenlerde verdiği bir kon
feransta dinleyicilerine .saadetin 10 pr
. tını büyük bir talakatle anlatmıştır. 
1 

Muhitinde (A§k doktoru) diye anılan 
\Clancy erkeklere fU nasihatleri vermek-
tedir: 

cZinhar müsrif kadınlarla evlenmeyi
niz. Zira kocasının parasını yarınını dü
fÜnmeden harcıyan bir kadın felaket, 
şeamet kaynağıdır. Kocasını cinayete ka. 
dar sürükler. 

Seçeceğinız kadın, mayo içinde güzel, 
gönül çekici, cazibeli olmaktan ziyade, 
fazileti ve tedbirli olmalıdır., 

Clancy, kadınlara da §Öyle demekte • 
dir : 
cKadınlar. aşkın dünya durdukça var 

olduğuna ve erkeklerin hayatta en büyük 
güçlüklere katlanmalarına bunun &ebep 
teşkil ettiğine inanınız. 

Sevgi görmiyen, aşk nedir bilmıiyen 
erkek meyus olur, ve cemiyet harici it
lere dalar. 

Erkekler, kendilerinin aile reisi olduk
larını sanırlar. Hakikatte, asıl aile reisi 
kadınlardır. Onun için, yuvanızı, koca -
nız için hayatının en güzel yeri yapma
ğa çalışınız. İlk seviştiğiniz günleri dai
ma hatırlatınız, hapse girenlerin yüzde 
60 ı, bu zevki tadamadıkları için kaza iş
lemiş zavallılardır. 

Erkekler, evlendikleri halde bile ba -
zan kötü huylarından vazgeçmezler, ge-

Bayan.Zar, ailenizin $aadeti rizin 
elinizdediT 

çemezler. Fakat güzel, karısının kendi • 
sine düşkün olduğunu görürse Ve ka • 
dm makyajını daima tazelerse, onu her 
§eye tercih eder. Onun için dudak boya
sını hakir görmeyiniz. 

Şu sözlerim kulağınızda küpe olsun: 
Her fenalığın beşiği, içinde saadet bu

lunmıyan aile yuvasıdır. Mes'ut bir yu
va, erkeği doğru yoldan asla ayıramaz., 

A1ri mezarlık 
Zincirlikuyudaki asri mezarlıkta yapı

lan tesviyf-i türabiye ameliyeleri tamam
J anmıştır. Bundan sonra dahili yollarına
çılması ile meşgul olunacaktır. 

·:·:·:·: •••••••• ·•······ ········ •••••••• ······:· ••••••• ······:· ···••• . . . . . 
Dünya sinema stüdyoları 

seferberlik ilin ettiler 
Halkın azalmıya başlıyan 
için en büyük artistlerin 

ve çok güzel mevzulu 

• 

rağbetini yeniden kazanmak 
iştirakile çok zengin rekorlu 
muhteşem filmler çevriliyor 

ğe başlanan bu film Son zamanlarda bir 
pek büyük bir rağ •· 

çok memleketlerin bet kazanmaktadır. 
halla, basit ıesli film- Nazarı dikkati fev 
~~~ ~~~~ 
yüz çevirmele ba§la- .._. ~i celbeden diğer filin ' 
mııtır. Bunun üzeri- .. ~4 cBüyu""k Victoria> fil-

t,,,. 
ne halkın sinemaya ~ midir. Bu film yakın 
k:arp olan rağbetinin İngiliz tarihinin en 
gev,ememesinl isti. ia'şaalı bir devrini 
yen büyük film Jmm. c a n l a n d ı r m a k .. 
panyalan derhal faa- tadır. İngiltere hü • 
llyete ıeçmifler ve kUmeti bu filmin çev 
büyük artistlerin iı- ·rilmesile çok yakın· 

dan alakadar olmuş· tirakile yüksek mev-1 

tur. Bu alakanın e • zulu filmler hazırla-
~ernmiyetini teba ı 

mağa koyulmuşlar.. rüz ettirmek için şu 
dır. Film kumpanya- noktaya işaret ede • 
lan bu hususta bir- ceğiz: 
birlerile fiddetli bir · İngiltere hükumeti 
rekabete girişmişler- üzerinden yüz sent 
dir. Bu cSan'at yarı· geçmemiş olan tarihl 
ıına> bigane kalını- vakfaların filme a • 

r yan hükQmetler film hnmasını kat'iyyetle 
4\ \uınpanyalarmm fa- menetmiştir. Hal • 

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

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucular1:111ız hem ıü-
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir re-

Müsabakanm esası sim ~w~rmüş, hem de ~i~ müsabakanın 
verdigı he.yecanın zevkini tatmış olacak 

Meşhur .Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık

MUklfatlar 
raların refilmlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasmd 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müka!aV. verece 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi §Udur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu r~siın o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın delil, ya daha evvel çık- 1 ı 60 • 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 ı 25 ı 

ranm resmi olacaktır. 1 • 10 ı 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • & er lira · · 
aracağız: 63 ı 2 ıer buçuk lira 
- Hangi resim, hangi fıkranındır? MükAfat kazanan okuyucuJarı noter 
Siz de bize meselA ( 40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza dllii 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 başladık. İkinci resim vı fıkrayı ap -
umaralı fıkranın, U numaralı resim 38 tıda bulacaksınız. 

Resim: 2 

Fıkra: 2. 
Başağnsı ve şarap ... 

Arlıad41larından biri, Bekriye: 
- Baıım ağrıyor •• diye fikiiyet etti. 
Bekri, omu.z ıilkti: 
- iç! Geçeri 
Arkadafı: 

- Ba§ ağruı, ıarap içmekle geçer mi? diye ıorunca güldü: 
- Elbette geçer •• 
- Nasıl? 
- Şarap içince bat kalmaz ki, ağrııı kalıınl 

aliyetine daha büyük buki cBüyük Victo • 
bir hız vermek için cBiT balo geceılı filminde Marle BeU, Harr11 BtıUT 1'e 'ernandel ria, filminin senaryo-
muhtelif ıekillerde !müsabakalar huır· Hakikati tahrif eylemeyip oldufu ıf· sunu tetkik eyledikten sonra bunu tas-
lamaktadırlar. bl ıaıterdifinden dolayı da cBüyilk Vik- Yib etmekle kalmıyarak çok mühim yar .. 

Avrupada film ıanayiine ehemmiyet toryaı filmi dahl mühim bir milklfat dımlarda da bulunmuştur. Saray ve mü· 
veren ve bu yolda en ileri giden memle- kazan.mııtır. zelerdeki eşyanın büyük bir kısmından 

ket İtalyadır. İtalya hükfuneti her iki cİngiltere tacının tncilerh filmi ıeçen istifade edilmesine bile muvafakat eyle· 
senede bir c V enedilo te beynelmllel bir &inema mevsiminde hemen her memle- miftir. 
film ilergisi açmaktadır. kette hasılat rekorunu kırmııtı. Şehri- Kraliçe Victoria rolünü güzel İn~ 

1937 senesi Venedik film sergisi bun- mizin büyük ıinemalanndan biri bu fil· yıldızı Anna Neagle yapmıştır. Bu güze~ 
dan ancak bir ay kadar evvel gene top- m.i arka arkaya üç hafta göstermi§ttr Jd yıldız Kraliçe Victoria'nın küçüklüğünü, 
lanmıştır. Jüri heyeti beynelmilel line- bu hal, memleketimizde hiçbir filme na- gençliğini, ihtiyarlığını ümidlerin fev
ma birlikleri azası meyanından seçilmlı- aib olmamıştır. kinde olarak canlandırmıştır. Kraliçe 
tir. Dünyanın hemen bütün devletleri, cBir balo hatırası, filminden evvelce Victoria'yı yakından tanımış olanlar mü
yani film sanayiine malik devletlerin de bahsetmiftik. Bu film tam aem bil- ıabehete hayran kalmışlardır. 
cümlesi, bu &ergiye tııtirak etmişlerdir. yilk Fransız san'atkln tarafından çevril- Bu mühim rolü bu derece muvaffaki-

Bu sergide en büyük mükifat olan m.tıttr. Bu aan'atklrlar fUlllardır: yetle başaran Anna Neagle bunu te~ 
Mussolini kupasını cBir balo hatırası. a· Marie Bell, Harry Baur, Pierre llichard etmek için Kraliçe Victoria'nın hayatı 

dmdaki film kazanmıitır. Wibn, Fernandel, Pierre Blanchar, Rai- hakkındaki kitabların cümlesini tetkik 
Senaryosunun mükemmeliyeti dolayı- mu, Françoise Rozay, Louis Youvel etmiıtir. 

sile cİngiltere tacının tncirlerh filmi de FransaclA, Almanyada, İtalyada, İngil- İstanbul halkı bu iki büyük filmi de 
büyük bir mükAfat almıştır. terede ve Amerikada birden ıa.terilme- bu sinema mevsiminde görecektir. ................................................................... , .........................•• 

HAFTANIN FİLMLERİ 
"Melekn sineması: 

Gönül yolu 

Gön.iil yolu filminden bir sahne 

Oynıyanlar: Clark Gable, Joan Craw
ford. 

Sally Parker düğünü sırasında nişan· 
lısı olan prensi terkediyor. Michel adın
daki gazeteci hüviyetini bildirmeksizin 
ona müzaherette bulunuyor. Bulunduk
ları otelde rakib bir gazetenin muhbiri 
Barney bulunmaktadır. Mumaileyh tay
yare ile gelmiştir. Bu gazeteci, balonu 
ile stratosphere çıkmağa hazırlanmakta 

olan Baron Spanderman ile karısını teb
rik ediyor. Fırsattan istifade eden Michel, 
sevgilisi Sally ile birlikte boş duran tay
yareye binip uçuyorlar ve tayyarede İn
giliz istihkAmlarının planlarını bulduk
larından Baron Spanderman'ın casus ol
duğunu anlıyorlar. Tayyare Fransada 
karaya iniyor. Michel başlarına gelen 

"ipek,, sineması: 

İkizler 

Laureı "' llardy 
Oynıyanlar: Laurel ve Hardy. 
Türkçeye güzel bir surette duble edll

mif olan bu film meşhur san'atkirlardan 
Laurel ve Hardy'nin en son çevirmif ol
dukları ve kendi iddialarına göre en faz
la muvaffak olduklan eserdir. Bu filmde 
her iki san'atkar boyuna ikizleri ile uğ
raşmaktadırlar. 

vak'aları gazetesine bildiriyor. Nihayet 
Barney ile baron gençleri buluyorlar. 

Sally Michel'in gazeteci olduğunu an
layınca kızıyor. Barney ile trene binip 
(Nis) e gidiyorlar. 

Baron bunlar takib eylemektedir. 
Hayli maceralardan sonra, Michel ba

ron ile karısını tevkif ettiriyor. Sally ile 
de barıştıktan sonra saadete kavuşuyor

lar. 

"Türk,, sineması: 

Beyaz zambak 

Ka.y FranQis Be-yaz za.mbak filminde , 
Oynıyanlar: Kay Francis, Ricardo 

Cortez. 
Silah kaçakçısı Teninin Tanya adında 

bir metresi vardır. Tomi Hindistanda 
bar i§leten Nike gizli bir hamule almak 
için gelir. Nike ona hamuleyi ancak Tan
yanın kendisine teslimi şartile vereceği
ni söyler. Nfüayet Toni razı olur. Kız de
Jiye döner. Mevki kumandanı onu çağır
tır ve ona 10.000 rupi verir. Kadın yola 
çıkar. Yolda doktor Burton ile tanışır ve 
sevişir. 

O sıralarda Tanyanın gittiğini haber 
alan Toni nihayet vapura yetişi r ve Tan
yadan özürler diler. Fakat Tanya hiç al
dırış etmez ve viskisinin içine zehir dö
kerek onu öl~ürür. Toni can çekişirken 

denize yuvarlanır gider . 
Tanya, hayatını doktor Burtona anla

tır. Böylece doktor ile genç kadın eni 



Kadınları 
yakından 
alAkadar 
edecek 

bir anket 

Son Poıta'nın tefrikası: 1 

Yıldız Sarayında 

Bir tıaremağasının hatıraları 
Tam ma ·ı ... L olmalı • . L!r lıadın günün lıaç saatini giyinmeie 

naaı e ,.... ıçır. '" • d l '" Yazan: Ziya Şakir 
hanetmeli? • /yi ~yinmek utiyen iradına altı ayda ne .lr~ ar ;'a a-

zım? • l stan6al tcırsilerinden yerli mallarla talı ııyınme Ne yapacağımı şaşırmıştım, sükut etsem büyük 
W il mi1 • Ba Nnenin moJaı ~ mi? bir cinayetin vukuuna sebep 
Bayan lhab Hul6si ile mülakat 

Aaketl r•P•• • auat Dervlt 
olacaktım, etmesem belki de kellem gidecekti 

Dünkü klanım 
hiilisa11 

[İamim Beflr'dlr. 
Mı.mdan İstanbul sa -
rayına satıldım. Vell .. 
aht Murad Etendlnln 
yanında hizmete bat • 
ladım. Bu aırada Sul
tan Aziz hal'edlldl ve 
intihar etU. Vellah& 
Murad Efendi Padltab 
oldu. Bir gün Navelt -
mlsal isminde blr ca -
ri:yeden müthlf blr sır 
ötrendlm.] 

Meselenin ehem
miyetini anladım. 
Navekmisal'i bir kö 
ıeye çektim: 

- Kuzum, kapı 
yoldaşı.. bildiğini an 
lat. Bel.ki bir feli -
ketin önüno geçe -
riz. 

Bcıycm thab HulUsi mü kemmel bir aporcudur 

Diye, onu &üçlük 
le ikna ettim. 

Kızı dinlerken o- Korkwundcın titriyen kıza cıakıtı ktmıe ,_ iM fetl çıtlcıtm4, maht10lUT1Utıl• dedim. Şişlide Halisklrgazi caddesinde yük.
ıek binanın ilk katında büyük bir zevkle 
döşenmi§ genif bir daire. Salonda gül 
kurusu ve bej renkli koltuklar var. Şö
minenin üstüne konulmut tatlı mavi 
renkteki atlas örtünün gümüf itlemeleri 
ne kadar güzel Duvarda liyah örtüler 
içinde beyaz saçlı çok güzel bir kadın 
Portresi. 

Beni odaya alan beyu önlüklü genç 
ve terbiyeli hizmetçi ba pni§ aofadan 
ayak sesleri duyulmadan süzülüyor. 

Bir an yaJnız kalıyorum. Sonra gene 
ayak seslerı işitiyorum. Açık kapının ö
nünde eenç bir kadın lilueti beliriyor. 

Bej rengi ipek çorablan gergin, beyaz 
iskarpiuleri aade olan genç kadının üs
tünde düz beyaz ipekliden çiçekli düğ
melerle süslü gayet düz bir elbise var. 
Ortadan aynlmıt ve arbya doğru taran
mıı saçlan, kulaklarıma illtünden itiba
ren bütün ensesinin üstünde bir rülo ha
linde toplanmıf. 

Güzelliği daha fazla Lıpıız mecmuala
nnı süsliyen, modem kadın güzelliğini 
hatırlatan genç kadın afilümsüyor: 

- Safa geldiniz diye elimi sıkıyor. Soiı
ra illve ediyor: 

- İhab içerde atölyede çabfıyor. İs
terseniz onun yanına gidelim.. 

- Daha iyi olur diyorum ve yerim
den kalkıyorum. Tanınmlf reaamm e§i
ni takib ediyorum. 
Şimdi ressam thab Rulftsinin atölye

sindeyiz. Maruf san•atklrıınız masasının 
baflJlda çalıpyor. Bayan İhab Hulusinin 
bana ikraıq ettiji sigarayı yakarken he
men ilk sualimi soruyorum: 

- 1stanbulun en z.arif kadını kimdir? 
Genç kadın gülüyor: 
- Evvah diyor .. · Bu çok miışkül bir 

sual! Buna nasıl cevab vereyim? Bir ba
yanı söyliyecek olsak bütün diğer güzel 
giyinenlere haksızlık etnuş oluruz de
ğil mi ihab? Ne soylemeli, bilmiyorum 
ki. 
Kocası kendisine cesaret vermek is

tedi: 
_ Canım elbette İstanbullu bayanlar 

içinde bir tanesini ötekilere tercih eder
ıin. Samimt olarak düşün ve söyle! 

- Hayır .. Hayır söyliyemem .diy~.r ... E
legantlar o kadar çok ki, pmdi duşun
dükçe içlerinden hangisini en elegant 
diye seçebilecejimi pşırıyorum. 

- O halde size ikinci sualimi sorayım 
diyorum. Bu senenin moduı hoşunuza 
ıiC!iyor mu? 

- Bu senenin modası mı? Bu sene çı
kacak yeni modadan henüz haberim yok. 
Bu senenin modası nedir, pmdilik bilmi
Yorum. Ben kendi hesabıma modayı a-
dım, adım takib etmem. Hoşuma giden 
feyleri diktiririm. Yalnız bu sene etek-
lerin kısaldığını biliyorum. Şehir elbise
ler· d ın en spor tarzındaki esvablarda kısa 
~~ekler güzel oluyor. Maamafih gece el
] ıs~Ierinde de eteklerin kısalacağı söy
enıyor. Ben, gece elbiselerinin kısa e-... 

nun korkmasına hak veriyordum. Ve 1 - Çabuk .. şeyhislAm efendiyi alın, ı ŞeyhislAm efendi, buna da cevab vel"' 
ben de korkumdan titriyordum. buraya getirin. di: 

Navekmisal'den öğrendiğim şeyin Diye, emir verdi. , - Çok münasib, sultanım. Nasıl fer. 
hülisası, şu idi: Koştuk. Şeyhislim Hayrullah efen- man buyurulursa, öyle olsun. 

Bu kız, Valide sultanın yatak odasın- eliyi davet ettik. Valide sultanın busu- Dedi ve biraz daha konuştuktan son 
da gecelik bohçasını hazırlarken, yatak st salonuna getirdik. .. .. ra, çıkıp gitti Fakat şey~lam Ha~r~~ 
odasına bitişik küçük odada bir fısıltı Valide sultan, bir pla burunerek, lah efendinin bu ziyaretı, bana muhım 
işitmişti. şeyhislB.mı huzuruna kabul ettL Otur- bir fikir ilham etmişti. 

Merak ederek kapının aralığından mak için yer gösterdi. Kahve, şerbet Ertesi gün, öğle vaktine ka~ar nöb~ 
dinlemişti. Konuşanlar, valide sultan söyledi te ginniyecektim. Sabahley~n erken· 
ile (Nakşifend kalfa) ismindeki eski Evvela, efendimizin hastalığından den, başağadan izin alarak dogruca ~~, 
bir saraylı idi. Fısıltı ile konuşulan bahis açıldı. Valide Sultan: ruçeşmede oturan şeyhislam efcndının 
sözlere nazaran efendimizin kurena- - Maşallah .. tebarekallah .. aslanım, yalısına aittim. Oradaki arkadaşııru 
sından Seydi be~ vasıtasile şehzadelere bir haftadanberi artık tamamile Afi- görerek: 
bir ziyafet verilecek .. bu ziyafette şeh- yette. Yiyorlar, içiyorlar; batta, kalfa- - Aman Billl. Beni, gizlice efendi 
zadeler zehirlenecekti. Valide sultan larla şakalaşıyorlar. Fakat biz, nazar bazretlerile görüştür. 

Bayan 1hap rlutaıi birkaç kere söz arasında: değer diye, h~rice bir şey sö~l~tmiy': Diye rica ett~. Şeyhislam efendinin 
tekle güzel olabileceklerini hiç te zan- _ Bunların vücudü kalkmadıkca, as- ruz. Beş on gun ~ geçmesını ~ı- huzuruna çıktıgım ~a~: .. . 
netmiyorum. İ§te yeni moda hakkında lanım saltanat stiremiyecek; deli diye, y~ruz. F~t .ş~~ı:cie, aslanım ıçın _Efendi hazretlerı! s:ze mu~ım qir 
söyliyebileceğim şey yalnız bu kadar. tahttan indirilecek. Belki de, Sultan s?yienen ~en ışıtıyonı.Db J)c)inuıu, ~ söyliyeceğim. HlşA, sıze yemın tek, 

- Peki diyorum, o halde üçüncü aua- Aziz 'bi öldürülecek. Evladım feda ~ dılh~n ol~yoruın. . . lif etmek haddim değil. Fakat; _can 
limize geçelim. Yalnız İstanbul terzile- 1 w gı n1ar f'-~- Is Dıye, ıikiyete başladı. Bu şıkAyetı, cümleden aziı. Eğer,, beni ele vemuy~ 

acagına, o ~o un. (Vük li) cia +-n tti . . rinde giyinerek ve. yalmz yerli malı ku- n..-i .. f . e Y•. . -~ e : ceğinize, Kur'anı Kerim üzenne ye~ 
maflar kullanarai son modaya uygun ~U9 ı. . . . . - Ne ganbdı~ ki; onlar da aslanıma ederseniz, aöylerim. 
giyinmek ve tam manasile zarif olmak Anladım ki, ~~~e. cı~d~n mühımdi. adeta deli nazanle bakıyorlar. Dedim. Hayrullah efendi, yemin et-
mümkün müdür? Korkusundan tınl tırıl tıtrıyen Navek- Dedi. Şeyhislim efendi, valide sulta- t:kten sonra da, meseleyi olduğu gibi 

- Muhakkak ki mümkündür. Bizim misale: nm bu sözlerinden ürkerek: naklettim. 
terzilerimiz çok iyidir. Yerli kumqlan- - Sakın kimseye bir şey çıtlatma. _ Hişi sultanım .. böyle bir feY, İnsani ve vicdani bir vazife ifa etti-
mızın içinde de harikulide güzelleri var- Mahvolursun. kimsenin aklından geçmez. ğim için memnun bir şekilde saraya 
dır .. Esasen aldığımız şeylerin ekserisi Diye sıkı sıkı tenbih ettim. Odasına Diye, teselliler verdi. döndüm. Şeyhisliının; ne yapıp yapJ-
yerlı malı değil mi? gönderdim. Ben de, dört kapı yolda- Val'de sultan bunları dinledikten rak, bu cinayetin önüne geçeceğine e-

- Güzel giyinmek için bir kadın en şımla beraber yattığımız odaya çekil- ~nra ı söze şöyl~ devam etti: min olduğum için, artık müsterıhtim. 
fazla ~uvaletinin hangi tarafına itina et- dim. Yata~. gir~ Fakat o gece sa- _ Aklıma bir şey geliyor. Bilmem, Maamafiıb gene, sabırsızlıkla neticeyj 
melidir. baha kadar gozlerımı yumamadım. siz ne dersiniz? Malllm ya .. aslanım, bi- bekledim. 

- Bir kadın, iyi giyinmiş addedilebil- Şimdi, ne yapabilirdim? Silk\lt et- ı·aderlerine pek düşkündür. Meseli.. Netıce ne oldu? diyeceksiniz. Hulasa 
mek için gıyinişinin heyeti umumiyesine sem, büyük bir clhayetin vukuuna se- veliahd, Abdülhamıd efendiyi çok se- olarak, onu da arzedeyım. 
ehemmiyet vermelidir. Giydiği şeylerin hebiyet verecekÜlll. Siikat etmesem, ver. Hakeza, Reşad efendiyi, Kemaled- Sonradan öğrendiğime göre, şeyhis
biri güzel olup diğeri olmazsa yahut bir- kime ne söylıyebilecektim? Bu cinaye- dm efendiyi, Nureddin efendiyı de, iki· lam da evveli benim gibı şaşırmış. Bu 
birine uymaz, birbirini tutmazsa güzel tı tertıb eden, doğ'riıdan doğruya vali- de birde sual eder. Diyorum ki efendi- mühim meseley~ dallandırmadan, bu 
giyinmiş oiabilir mi? Heyeti umumiyede de sultandı. Halb~~ ~alide sultan ki- leri, köşklerden birine davet etsek, büyük facianın önüne nasıl geçebi e
a~~oni, giy 'nişin esası budur ve t8'bii iyi me şikayet edilebılırdı? kendiler ine bir ziyafel versek, aslanı- ceğinı düşünmeye başlamış. Nıhayet 
gıyınmek ıçin saçların da güzelliği ve _ Haşiı .. bu Arab da, bu kız da ya- mı da oraya göndersek. Hem, evladı- kararını vermiş. Yalı komşu.,u, (Sada-muntazc: nılığı şarttır. Şimdiki 'perma- 1 h d b 
n_atlı kadınlar istedikleri kadar iyi giyin- lc.n söylüyor. mm biraz gözü gönlü açı ır, em e u ret mektupcusu Memduh bey) i yalı-
sınler, o salkım saçak saçlarile ne giyse- Deyiverse· ben de Navekmisal de mesele şehirde duyulur aslanınım ar- sına davet etmiş. Fazla tafsilat vermek-
ler zarif olamazlar. ~ d dik. ' tık afiyet kesbettiğıne herkeste kanaat ten çekinerek sadece: 

mahvolup gı er hasıl olur Bilmem, siz ne buyurursu- · · · 
- Tam manasile zarif olmak için bir Bütün düşüncelerim, bir noktada nuz? · -MKu~dum bebyım. Skı~, . bvl~~~ılett~~l-

kadın gününün kaç saatini giyinmesine to lanı ordu. Usullacık gidip, veliahd · .. . .. ·-· .. .. tan ecı e ma eyn atı ıgı e ınız. 
Jvıısretmelidir? A~üııı'amid efendiye meseleyi çıtlat- Bu so_zle~ı ışı~~g11?. an~ ~~~d~ Bilirim, onun şehzadelerini de sevt•r.si-

. - Bu sual bana o kadar ay kın geliyor m.ak Fakat buna nasıl cesaret edebi- buz ke_:Sibniş.. hr~ t!~ t!t~~lf .:Ö le niz. Ben; efendiler hazeratının bir teh
ki ne cevab vereyim bilmiyorum. Çünkü lir<ilın' Ya meseleyi ortaya döker de, mek kı, N~ve~ısal 1J'1 ~ıtti z .~' l~keye maruz bu1unduldarını hissedi
bu, bit~bi giyinişin ,ekline göre dejişir. t:ıenim 'ismlıru de ortaya atıverirse? Va- artık ~ı bit hakikat feklıne girmek u- yorum. Galiba, valide sultan kendileri-

- Sız kendiniz giyinmek için günde lide sultan, tabii söylediklerini inkir e- zereydı: A . . ne bir ziyafet tertib ettirecek. Zin_har 
kaç saat feda edersiniz? kti G bizim başımıza çorab ö- Şeyhıslam efendı, derhal valıde sul- bu ziyafete iştirak etmesinler. B:rer 

- Yarım saat bana kafidir. Fakat ben d~l e k.tı· ene tana cevab verdi: bahane göstererek gitmesinler. Makam 
ruece. dkl k . boyarım ve giyinirim. Fakat iki saati bi- 0 eceyi tamamile uykusuz geçir- - Buyur u arınız, aynı eramet ve ve mevkiim itibarile bunu ben k11ndı-

}>Jyıram ve giyinirim. Fakat iki saati bi- dim. ~e, hiçbir şeye de karar vereme- isabettir sult~?1m.A Hatta, ferman bu- lerine söyliyemem. Mahremane bir ŞP.-
lt: az bulan birçok bayanlar vardır. d"m yurursanız, vukeladan bazı zevat da, kilde siz icabına bakın. 

- Rastladığınız zarif bir kadının en ı Ert. . .. garib bir tesadüf ımdadı- maiyeti seniyelerinde bulunsunlar. 
esı gun . _ , . Deci. 

evvel neresine bakarsınız? ma yetişti. Öğle vaktıne dogru, vahde _ı. .. .. . .. A 

- R. sgeldiğim bir bayanın en evvel dairesind.e nöbetci ik~n.' harem kapı- Valıde sul~n, buyuk bır sukunetle Kefalet vermiytn komisyoncular 
temizliğine, sonra da göze batmıyacak sından bır haber geldi. mukabele ettı. • 
bir tarzda mı giyinmiştir, ona dikkat e- _ ŞeyhislAm efendi, zati §ahanenin - Evet, hoş olur. Lakin, rnalüm ya.. iŞ 7apamıyacaklar 
derim. Ben giyinişte sadelik ararım. Öy- atiyetlerini sormıya gelmişler. Du ve- aslanımın başına bu hal, ürkünmeden oumrütıer idaresi cDmrük komlsyoncu-
!e .cafcaflı şeylerden hiç hoşlanmam. sileden istifade ederek valide sultan geldı. Şimdi, kalabalıktan hoşlanmıyor- tarının kanun mucibince gümrüklerde iş ta-

- İstanbul terzilerinden şikayetleriniz hazretlerine de taiimatlarmı arzedi- lar. Hatta odalarına, iki üç kalfadan kib edebilmek için vermek mecburiyetinde 
? V 1 di ? l f 1 · · · · . 1 O · · bulunduklan 1000 llralık yıllık kefalet yok-var mıdır. arsa ne er r. yor ar. . az a gırmesını ıstemıyor ar. nun ıçın lamalarını vaktinde yaptırmıyanların mu • 

_ fstanbulun büyük terzilerile benim Valide sultan, bu habere karşı, bır kendilerini biraderlerile başbaşa b·rak- vakkaten işten menedilmelerine karar ver • 
(Devamı 11 inci IOf/fcıdcı) teşekkürle iktifa etmedi: mak daha iyi olur. miftlr. 

(ATkcm var) 
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"Yakın _şark meserretli 
bir vahadır,, 

(Ba.r tarafı 1i1'Ci1tıyfada) 
Slı-keci ist&Syonundan doğru Perapalua 

sanda, gerekse altuw:a tiyasl komisy~da 
ja;ah ettim. 

SON POST& 

Biz de ini kremdea 
'8flll8Jllml 

KANZUK 
· gitmiştir. 
1 Eski Darülfünunun hukuk fakültesin
den mezun olan ve umumi harbde or -
dumuzlda ihtiyat zabiti olarak muhtelif 
cephelerde bulunmuş olan kıymetli mi -
safirimiz, dün öğleden sonra Perapalas 
otelinde bir arkadaşımızı kabul ederek, 

'.şu beyanatta bulunmuştur: 

Hük.Uınetimin fikrine göre - ki Şark 
paktı devletleri de bu fikri tasvib et -
mektedirler - , Fili8tiıı, Filistin ahalisine / 

aittir. Biz ecnebilerin orada yerleşme -
sine müsaade edemeyiz. Şükranla söyli -
yebilirim ki, CeneVTede bu noktai na -
zaruıuz çok müsait bir şekilde karşılan
dı. 

c- Cenevreden memleketime döndü
ğüm sırada, dost ve müttefik Türkiye -
den geçerek, Türk ricalile şahsan tanış -
rnak ve kendilerine hürmetlerimi arzet
mek fırsatını kaçırmak istemedim. 
; Türkiye ile Irak arasındaki münaseba
tın cskidenberi çok samimi olduğunu bi
liyorsunuz. Bu defa ise, aramızda aktecli
len Şark paktı ile mevcut münasebat kar
deşçe bir şekil aldı. 

Irak - Türkiye münasebat ve d0tıtluğu 
~ahıslara bağlı değildir. İktidar mevkii
ne her kim geçerse geçsin, bu münasebat 
sarsılmaz ve dostluk ayni suretle devam 
eder. 

Türk - Irak dostluğu bu sıralarda bil
hassa ehenuniyet kesbetmektedir. Çün -
kü her taraf bir panik içinde bulunuyor. 

Beynelmilel vaziyetin böyle karışık ol
duğu bir s1rada, aramızda mevcut anlaş
manın kıymetini daha fazla takdir edi -
yoruz. 

Cemiyeti Akvamda son defa iradetti -
ğim nutukta, bilhassa bu noktayı teba
rüz ettirerek şunları söylemiştim: 
cDünyanın muztarip olduğu bu devir

de, Yakın Şark gayet meserretli bir va
h~dır. Çünkü birbirimize tam emniyeti
miz vardır. Çünkü Yakın Şark devlet -
leri kendi dahili islahatlannda ve ümra
nında yükselmiye çalışmaktadırlar.> 

Bu sözlerim Cemiyeti Akvam mahfe
lcrinde çok güzel bir intıba bırakmıştır. 

Beynelmilel meselelerde, Şark paktı 

devletleri arasında daima tam bir fikir 
birliği mevcuttur. Nitekim, bu defa Ce -
nevrede yaptığımız toplantıda bu fikir 
birliğini tekrar memnuniyetle müşahede 
ederek, keyfiyeti bir tebliğle ilan ettik. 

Filistin meselesi 
Filistin meselesini soruyorsunuz. Fil -

hakika, Irak bu mesele ile yakından ala -
kadardır. Filistin hakkında hükUmetinıin 
noktai nazar.ım gerek asamble toplantı -

Fili.stinde vukua gelmekte ~an bazı 

dahili hidiaeler, mandater devletin ki -
yasetile yatlılJll'. Biz, dahili mahiyette o
lan bu meselelerle alü:adar olmayız. Biz, 
Filistin meselesini bir Arap davası olarak 
telakki eder ve bundan dolayı da müda
faa ederiz. 

Nyon anlaşması 
Nyon anlaşmasına gelince, diyebilirim 

ki Ak.denizdeki son korsanlık hadiseleri 
münasebetile, İngiltereniıı yaptığı bu te
şebbüs hem şiddetli, hem de hakimane 
idi. Esasen böyle olması da lazım idi. 
Çünkü aksi takdirde praze bozulacak ve 
korsanlık alabildiğine yayılacaktı. 

Fakat, N yon anlapnası sayesinde ted -
birler tesbit edilince, korsanlık ta kesil
eli. Bu tecrübe bize gösteriyor ki, ker 
hangi bir mesele karp.lmda seri ve kat't 
tedbirler ittihaz edilince, müsbet neti -
celer elde edilebilecetttr. 

Gerçi, Akdeniz memleketi olmadığı · -
mız için bu işle doğrudan doğruya all -
kadar değiliz. Fakat bu kolektif icraatı, 
küçük bir devlet olmak sıfatile sulh ve 
müsalemet bakımından çok faydeli bu • 
luyoruz. 

Yegane arzumuz, sulhun hiç bir su • 
retle ihlal edilmemeli ve milletlerin çok 
daha muhtaç olduklan dahili ıslahat ve 
kalkınmalarında devanı. edebilmeleridir. 

Yirmi bir senelik bir gaybubetten son
ra tekrar İstanbula geldiğimde eski ha -
tıralarım canlandı. Bundan dolayı çok 
mesrur oldum. Her Iraklı gibi, ben de 
burada, kendimi öz memleketimde sayı· 
yorum.> 
Yarın Ankaraya gidecek olan dost na

zır, dün akşamüstü Dolmabahçe sara -
yına giderek hususi defteri imzalamış -
tır. 

Yüksek misafirimiz çarşamba gününe 
kadar Ankarada kalacak ve ayni akşam 
Toros ekspresile memleketine dönecek -
tir. 

Kumbara talilileri 
İş bankası teşrinievvel keşidesinde Şefıt. 67579 Nafia. 5-ü88 Fatma, 16426 Ne

kazanan kumbara talililerinin tam lis- zahat . Kazım, 45183 Kadriye, 5845Ş Murad, 
tesini neşrediyoruz: ~2151 lbrahim, 6'7829 Serpuhi, 33796 Dirayet, 

Bütün cihanda elli senedir daima tı. 
tün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
BDy11k bir bilgi ve uzun bir tecrQbe 
mahsıiltı olarak VOcuda getirilmlt 
yegane sııııır IJ'emlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöbretioi soz ve oarıatanlıkla değil 

l1hht evsafını Londra, Parla, Berlin, 
f<lev - Y ork gllzellik enatitnlerinden 
ytızlerce krem arasında birincllik mtt· 
Watını kazaıımıf olmakla isbat et· 
miştir. 

DiKKAT: 
KREM BALSAMlN 

Gündüz için yağsız, gece loln yağlı 
ve halla acıbadem kremleri olarak 
dört nev'i vardır. 

KREM BALSAMIN 
Ötedenberi tanınmış husust vazola

rında saWdığı gibi son defa sureti 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet 
şık ve beraber taşımıya elverişli ba
sust tüpler derununda dahi saWmak:· 
tadır. 

Fiatça daha ehven olduğu kadar 
pek kullanışlı ve zarif olan : 

KREM BALSAMIN 
'I'tıpleri bUtDn nevilerlle tanınmış 

ecza, ıtriyat ve tnhafiye mağazala· 

rmda bulunur. 
INGtLtz KANZUK ECZANESi 

BEYOÖLU • lsTANBUL 

biçil üzerne 
F ennl Kasık Bağları 

Mide, baraak, böbrek 
dtltkünlüğüne 

Felllll 
Konalar 

1.atiyenlere ölçü 
tarifesi gönderilir 

EmlnönU 
İsmir ıokeğı 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

Ankaradan: 25035 İbrahim 26137 Zahide Ibrahim, 390211 Pepo, 54l54 Necibe, 71960 Sa-
14243 İsmail, 14440 Muamme; ellişer, 16312 ime 72532 Sa~a, 37152 LQtft. 25250 Hüseyin. 
Seniha, 20984 Sevlm,24531 Güzide, 16777 Nl- 36507 Hatice Izzet, 57317 Cemal, 20877 Relik, 
hal, 5905 Mehmed, 24768 Pervin, 27520 Sevim, 68946 Abdülbedi, 11574 Nihan, 69840 Lütfi, 
4716 Erdoğan, 9863 Ayşe Onar, Adanadan: Hasan! 64003 Turhan, 27501 Ayten Abdullah 
1878 Melik 100, 5626 Hüseyin, 5376 Halide o- onar, Izmlrden: 6520 Ertuğrul yüz, 15281 Şeh 
nar, Adapazarından: 778 Rahime yüz, 1038 naz eııt, 15698 Ragıp, 6803 Saadet, 1004.ı Rem 
Fazıl, 792 Kadri, 796 Orhan onar, A!y~dan: zl, 9949 Mehpare, 9577 !tüner, 15514 Osman, 
1226 Lütfi, 949 Naciye, 897 Nusret, 1330 Veli 17027 Osman, 16136 Ramiz. 14153 Hürmüz, 
onar, Antalyadan: 667 Nureddin, 1397 Ncc. 13355 Meliha, 15628 Naf17.e, 11737 Mustafa 
lıi Tahsin, 1821 imıall, 41-t Hanscan, 1923 9137 Alegra, 16597 İsmail, 4976 Metin, 16374 
Fikri onar, Ayvalıktan: 463 Rana, 48 Süha Sevd!ya, 7268 Mehmed, 16636 Nuşlze onar, 
onar, Balıkeslrden: 2308 Mehmet yüz, 2470 Kadıköyden 54 İsmet, 078 Makbule, 505 Gii
Nlmet on, Bergamadan 214 E!abri on, Beya- ler, 5127 Aliye, 4066 Jemi, 3487 Ayşe, 3730 
zıttan 2236 Ulus elli, 2465 Necmi, 599 Mevht- Nihad onar, Karstan: 1359 Cafer elli, 1113 

1be, 3548 Aram, 1302 Teslime onar, Beyoğ - Rlfat on, Kayseriden: 3063 Hamid Ataman 
lu~dan: 11337 NebaMt, 11744 Oktay, ~47 yüz, 2743 Celfileddln Çıngıllı, 1627 Mustafa, 
Gw1er, 14681 Odo, 30356 Taran, 4402 Bur- 2939 Nazmı Erya§ar 2358 Bekir ·K t • 
haneddln, 30281 Angiliki, 13247 Leman, 14088 K d ' an arcı Adapa7.Ul sulh hukuk Mahkemesınden 
Ayda, 9484 Ayşe, 13180 Kamile, 11928 Moris, ~~:" H onci an: l02~=1 elli, 2948 Şadi, Adapazarının Aziziye mahallesinden Ah-
413 Doğan, 13987 Necibe onar, Bursadan: an an onar, adan: 908 Faika med oğlu Asını ve karısı Asiye veltll.1 avukat 
3880 Gonce Hakkı, 1616 Cahide Said yü - Fa11c, 226 Mellhat, H99 Behzad onar, Mer - Eşrefi müddeialeyh Çubuklu köyünden Sa -
zer, 4595 Perihan, 2065 Fa.it&, 5381 Ballt, sinden: l84 H. Basri on, MllA.ııtan: 6H Jüll- Uh çocukları Halit, Süleyman, Mehmed, 
4884 ~eşad, 4083 Fahreddin Said, 1906 Mus- de Marko Levl on, Nazilllden: 924 C&hid Pi- ümmehan, Zeynep, Batıceye bllvelAye ta -
tafa Ismall, 3465 Belkıs onar, Diyanbekir - yancı elli. 385 Ayhan. 656 Abdurrahman onar. nsı Fatma ve ölü MeTlut vereaest. Çubukla 
den 1294 Heltlmotlu onar, Bdirneden 58 Mus- ~rdudan: 191 Dikran elli. 575 Dlkranahi on. köyünden Raif, Şevket, Nuri, Hasan, Fatma, 
tafa Yetkin, 560 Salamon Hallon, 1036 Na. Ödemişten: 687 Hayati Zenger elU, Samsun- Meryem, Sultan, Havva, Hacer, ve karw 
dır Bozat onar, Edremitten: 1156 Lütfi bin. dan 1728 Hadiye Baki Atayman elll, 766 Beh Ayşe ve Hasan vere.selert Ali, Esat, ve Ku-
1033 Mıstık elli, Erzurumdan: 1794 Er - zad Alım, 3607 Süleyman Necmeddin, 4459 ruçeşme köyünden Hüseyin otlu Mustafa, 
tekin on, Esltişehirden 954 Necmiye, 2804 Bab Halid özveren, 27H Muatafa Kemal Önal, Recep oğlu Hasan ve Mehmet oğlu Musa a
rl, 568 Sara onar, Galatadan: 1517 Parkef 3522 Abdülbaltl Ömer, 3820 Adil Falk onar leyfilerlne Adapazarı Sulh Hukuk mahkeme
yüz, 883 Fatma M~lek elli, 11411 Ömer, 1786 sıvastan: 807 Nami on, Tarsustan: 1168 Ke~ sinde açtıkları lzalel şuyu d~vasının icra kı
Mazhar onar, Gazıa.ntepten: 845 Celal Boz- 1 8 

l'h lll 765 H .. iman muhakemesinde: Muddelaleyhlcrden 
kurt, 958 Mehmet onar, Giresundan 6294 A- ma ve. a a ~ ayrunnisa on, Tr~b- ~sallh oğlu Halit» ve kardeşi Hatice ve 
kın Sayım yüz, 6322 Bürhan Aktuğ on, İs. zondan. 1154 r .. Celıll Emon, 533 ş~~lfe, Mehmet oğlu Musanın ikametgahtan meç _ 
tanbuldan 24603 Sava iki yüz elli, 13873 Se- 1732 Fatm~, 1~ Turtln, 1479 Hikmet Oz - bul kaldığından tebliğat ifa edilmemiş ken
vim yüz, 27848 Necdet, 29332 Serkls, 47041 den onar, Usküdardan: 391 Loiz Karabet on, dilerine ilanen tebliğat üasına mahkemece 
Mehmed Osman, 70725 Mustafa, 52182 Pa • Ceyhandan: 133 Sabahat on lira kazanmış- karar verilmiş olduğundan haklarında mah 
kize ellişer, 50767 Ali Halli, 65950 Mihrünnlsa, !ardır. kemece verilen hüküm ve ilamın tarihi ı -
12551 Mustafa Ulkat, 20657 Sabahat, 63239 landan itibaren bir ay zarfında Adapazarı 

Hadi Tahsin, 38150 Mehmed Bedreddin, İtalya Trablusgarba 11 bı·n İkinci Sulh Hukuk mahkemesine müracaat-
37470 Şahende Hüsnü, 53173 Bedia KB.mil, lan lüzumu ilan olunur. e:6704> 
64353 Ahmet, 70959 Mazalto Levl, 15705 Ne- asker daha gÖnderdj 
cll Ramiz, 49607 Melek, 2654C Necdet Sırrı, 
68498 Marko, 48993 Tiirkiin Hasan, 58570 Ne Londra 2 (Hususi) - On bir bin İtal
rlman, 62180 İda Saul, 63762 Vehlbe, 48639 yan askerinin bugün Napoliden Trab -
Knrcı.kln, 47957 Antonik, 55182 Naciye, 59330 lusgarba hareket ettiği haber verilmek
Necdet, 36619 Sadullah İhsan 50697 Muhtar tedir. 
kızı Berkis, 64075 Hacer, 45683 Melkon, 29769 Bu askerler, şarki Afrikadaki İtalyan 
Safinaz, 51462 Belma, 19657 Mediha, 49300 
Yusuf, 33500 Peıihan, 55659 Mois osa, 2067'1 kıt'alarını takviye edeceklerdir. 

Operatllr • Urolog .. 

Dr. Mehmet AH 
idrar yolları 

hastahklan mütehassısL KOprQba,ı 
Eminönü han, Tel: 21911> 

mıtw'tıpia a 

italya, gönüllüler işini müzakereye 
yanaşmak istemiyor 

(Ba.f tanıtı 1 inci ıayfada) 
müzakerelere Almanyanın da iştirak et
mesini ister. 

Tribuna gazetesi Fransaya hücum 
ediyor 

Roma 2 (A.A.) - Tribuna gazetesi, şan 
taj olarak, tavsü ettiği Fransanın İtal -
ya aleyhindeki teşebbüslerini şiddetle 

tenkit ederek diyor ki: 
İtalya, eğer İspanyadaki gönüllüleri ge

ri çekmezse Pyrenees hudutlarının açı -
Jacağı tehdidine kulak asmıyacaktır. Şa
yet bu hudutlar açık ilin edilse bile bu, 
mutat kiğıt üzerinde kalnııya mahkfun 
tehditlerden birisi olacaktır. Çünkü filen 
vaziyette hiç bir değişiklik yapmıyacak
tır. 

Asamble komitenin karanın reddetti 
Cenevre 2 (A.A) - Asamble çetin bir 

müzakereden santra İspanya meselesi 
hakkında komitenin tevdi etmi' olduğu 
karar suretini reddetmiştir. 

14 murahhas, yani Avusturya Ma-
caristan, cenubi Afrika, Arjantin, Bo

livya, Bulgaristan, Şili Ktlba, İrlinda, Ka 
nada, Peru, İsviçre, Uruguay ve Vene -
zueJA müstenkif kalmıp.ır ve fakat Ar -
navuthık ve Portekiz aleyhte rey ftl' -

mişlerdir. 

Maldıranm-. 
Preaa Associationa göre Kont Ciano -

ya tevdi edilen muhtıra: 
İspanya işleri hakkında ademi mü -

dahale siyasetinin ve İspanyaya yapı -
lan müdahale hadiselerinin mufassal bir 
tarihçelıin.i ihtiva etmekte ve bu mesele 
ile alAkadar olarak Akdenizde doğan 
güçlükler, bilhassa tebarüz ettirilmekte-

Yunan Kralı Mareşal 
Çakmağa 
Ziga/et verdi 

Atina 2 (Hususi) - Türkiye Ge -
nel Kurmay B~kanı Mareşal Fevzi 
Çakmak burada parlak merasimle kar
şılanmıştır. Mareşal Adatepe muhri -
binden çıkar çıkmaz saraya gitmiş ve 
defteri mahs,usu imzalamıştır. Mütea -
kıben harbiye nezaretine giden Tür -
kiye Genel Kurmay Başkanı, Başvekil 

dir. Fransa ve İngilterenin ilk hedefi, t. 
panyadaki yabancı gönüllülerin çabuk ha 
surette geri alınmasıdır. Diğer meselel.e
ı·in ve burada bilhassa muharip taraf hu
kukunun tanınması işinin sulhperver bil 
hal suretine bağlanmasına bilahare çaJa,. 
şılacaktır. 

İspanya • Portekiz hu.dudu kapatıldı 
Londra 2 (Hususi) - Cebelüttarıktan 

bildirildiğine göre, Frank:istlerin idaresi 
altında bulunan İspanya - Portekiz hudu
du kapatılmıştır. 

Ffankistler arasında isyan çıktılı zan
neclilrnektedir. İsyan hareketini öalemeıc 
ve haricde akis uyandırmamak için hu
dut kapatılmıştır. 

Barselon bombardıman edildi 
Barselon 2 (A.A.) - Üç t~yyare filo

su dün öğleden sonra Barselon'u bom • 
bardıman etmişlerdir. Tayyareler bomba 
attıktan sonra sokaktan geçenlere mit • 
ralyözlerle ateş açmışlardır. 

Şimdiye kadar 45 kişinin öldüğü, 97 ki
şiniİı yaralandığı ve 34 binanın da ki· 
milen veya kısmen tahrip edil.dili tesbit 
edilmiştir. 

Valansiya hükômetine itimad 
Valansiya 2 - ParJAmentonun ikinci 

ve son celsesi bugün Bario'nun riyaseti 
altında in'ikad etmiş ve hükUmete itti • 
fak.la itimat reyi verilmesile neticelen .. 
mi§tir. 

Frankoculann muvaffakiyeti 
As~uries cephesi 2 (A.A.) - Havas a

jansı muhabirinden: 
Franko kıtaatı bütün gün devam eden 

çok şiddetli muharebelerden sonra Ca -
vadonga'yı zaptetrniştir. 

Seyit Rıza uyurken 
"Besi,, diye 
Sagıklamağa başladı 
Elaziz 2 (Hususi) - Şarki ve garbi Der 

~im diye iki mühim kısmı ihtiva eden 
Tunceli muhalefet harekatına iştirak e • 
denler hakkında iddianame hitama er • 
mek üzeredir. Müddeiumumilikte dosya
lar tevhit eclilrnektedir. Muhakemenin 
mühim ve meraklı safhalar arzedeceğl 
tahmin edilmektedir. 

harbiye nazın General Metaksas ile bir Seyit Rıza gece uykularında: Besi, Be-
müddet görüşmüş, nezaret binasından si diye sayıklamaktadır. 
ayrıldıktan sonra da meçhul asker a -
bidesine meruimle çelenk koymuş • Odesadaki Japon 
tur. Mareşal tam saat on ikide Kral ta-
rafından kabul edilmiştir. Mülakat ga- Konsoloshanesi kapahldı 
yet samimi olmuş, Kral Mareşale ilti- .. 
fatla.rda bulunmuştur. Odesa, 2 (A.A.) - 15 _Eylfildenberi 

Mareşal saraydan aynldıktan sonra kapalı bulunan Odesadakı Japon kon
Yunan genel kurmay başkanı general ~loshanesi memurlan Romanya ta~ .• 
Papagos'u ziyaret etmiş ve kendisile u kile Sovyet topraklarından çıkmak ıçın 
zun müddet görüşmüştür. S~vyet makamatına müracaat etmişler-

Öğleden sonra sarayda Kral tarafın- <lir. 
dan Mareşal şerefine samimi bir çay MalCı.m olduğu üzere Sovyet bükü .. 
ziyafeti verilmiştir. Akşam dokuz bu- meti bundan bir müddet evvel Odesa 
çulda verilen resmi ziyafette irad e _ ve Novosbirsk'deki Japon koruıolosha .. 
dilen nutuklarda. Türk - Yunan dost • nelerinin kapaWmalarını Japon lıükU
luğundan, Balkan Antantı, devletleri a- metinden istemişti. 
rasındaki sıkı bağlılıktan hararetle ------
bahsedilmiştir. Soma talebe yurdu Mareşal yaıınki pazar günü öğle -
den sonra İstanbula hareket edecek -
tir. 

Balıkesir (Hususi) - Somalılar ço
cuklarının lise tahsillerini kolayca ta
kib edebilmeleri için Balıkesirde bir 

Fransız Genel Kurmay Talebe Yurdu açmışlardır. Soma Tale-

Başkanı Romanvada be Yurdun~a şimdilik 30 talebe var-
:~1.-

2 
dır. Yurd torenle açılmıştır. 

BUAıeş - Rador ajansı tebliğe - ---------
diyor: Sultanabmed 5 inci Sulh Hukuk HA-

Dün akşam Turnu Severin'e gelen kimliğinden: 
Frans~ erk~bi~e re~i general İstanbul Nuruosmaniye caddesinde 
Gamelin, bugun Resıtza silih fabrika- .. 
Iarını gezmiştir. Yarın Bükreşte bulu- Türbedar sokağında 4 No. lı hanede mu-
nacaktır. General Gamel.i.n, önümüzde- kim ölü General Nazım karısı İkbalill 
ki hafta içinde Romanyanın muhtelif düçar olduğu hastalık ve ihtiyarlıtı sebe
noktalarını ziyaret edecektir. biyle mahkememizce hacredilerek ken

Vindsor dükü Paris 
sergisinde 

Paris 2 (A.A.) - Windsor dük ve dü
şesi dün öğleden sonra sergiyi ziyaret et
mişlerdir. 

disine aynı adreste mukim ve umumi 

vekili Hasan vasi tayin edilmiş iken vu
kubulan ve tetkik olunan itiraz neticesi 

Hasanın yerine mumaileyha Galata Ka
raköy Palasta avukat Mazharın vasi ta-
yin edilmiş olduğu ilan olunur. (497) .............................................................. 

l lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarhk Komisyonu lıa·nıarı. 

___. ........................................................................... ... 
· 1 - Muhammen bedeli 2063 lira tutan Eczacı okulu için alınacak laboratuvar 

teraze ve vezinleri 7 /10/937 perşembe günü Üniversite Rektörlüğünde ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerile beraber 155 liralık mu· 
vak.kat teminat vermeleri lazımdır. Liste ve _şartname her gün Rektörlükte gö-
rülür. (6265) 
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3. Birincitepio ON POSTA 
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irket· n yeni 
Vapuru bugün 
Seferlere başlıyor 

h • b • l Dün, Şiı ketihayriyenin memleketimiz-
'' Türlı milleti ilerlemell için iÇ ır enge de inşa ettiği 75 numaralı Kocataş va -

tanımaz. Dinamik karakterle yürüyüş, ona puronun son tecrübesi muvaffakıyetle 
ç /... k }l lar yapılmıştır. Bu son tecrübede. matbuat 

inlıılapçılılı vas,ını en ayı l " erkanı da hazır bulunmuşlardır. 
[p A t 

j 
ve kudretin tesisi hiçbir ciddi hareket gö. 

rofcsör fetin Tarih Kuru tayın- . 
1 

Tam saat on beşte köpcüden hareket e-ru mez. 
da verdiği. büyük alaka uyandıran te- Devlet idaresi ordusuz entrikacı ı•leına ile, den Kocata~ vapuru, Boğazın münteha -
zi ·n hiilasasını aynı gün. yazma§ ve mnğlüb ve cahil kumandanlardan ibaret, ~- sına kadar gittikten sonra Taı:abya is -
oku!/UCtLlcınmıza bu. §tıyanı dikkat te- cız ve kendilerinden başka birı;ey au~ünmi- kelesine yanqmıştır. Bugün seyrüsefere 
zin metn · -edeceğimizi yen p:ıdJşahlıınn elinde :lstikametaiz bocaüı-

ını aynen neır. ktad başlıyacak olan bu vapur Şirketihayriye-
Veidetmiştik. O gün bir kısmını ne~ - m~u şa~ar içinde Osmanlı İmparatorlu u nin en sür'atli nakil vasıtalarından bi -
rettiğimiz bu yazının mabaat ve nı - Ruslarla Prut muharebesi Venedlkle ve A- risi olmuştur. 
hayetiııi de bugii.n sunuyoruz:] vusturyahlarla :Mora h.arplerl, İran harbi, 

R h bl Bu münasebetle, Tarabyada, matbuat Osmanlı imparatorluğunda iç ve dış ti - tekrar 1736 da. A.vusturya- usya ar ve 
caretl devleUn hiiklmlyet;J ve nizamı için - 1768 den ftlbaren Ikincl Ka:Crlna 1Je lıemen erkanı şerefine verilen ziyafette, Şirkc-
dedlr. XVI ıncı asırda Avrupa ile ticari mü- fnsılasız 30 seneden fazla suren seterler de- tlhayriye namına davetlilere teşekkür e
nasebet ehemmiyetli bir yer almıştır. vam eder. Bu seferler Osmanlı ~evletlnin za- den bir zatın kısa sözlerine, orada bulu-

.Müverrih Yorga daha XV iııci asırda os- ruri olnrak kabul etmeğe ve duşmamn inls- d 11 h .. 
nıanıı devletinin takip ettiğı ticaret siyru e. yativine tabi olarak ynpmağa ID.!cbur olduğu nan arkadaşımız Naci Sa u a ŞU soz-
tlnin, o zamamn bu u\: AvrupJ. devleti O· hnrplerdlr. lerle karşılık vermiştir: 
lan İspanyadan çok daha altiliine o·du unu Bu asrın sonlarında, Osmanlı _ordularının c- Türk kızaklarından Türk sularına 
IUraf ctmektetıir mutemndl mnğlübly tıerl askerlik sahasında kayan bu ilk eser, küçük çapta da olsa 

Frı.Llhten ba.şlıy.ar k Kamını 3 il yn }~el- ı lahat 3apılm ı fit1rlerlni uyandırdı. lll 
da.r Osmanlı pad ıl.ı.rının harici tıcaret üncü Selim 1792 de ıslahat hakkında devlet şüphe yok ki bir şaheserdir. 
için vcrdlklcri m ad ıer nnc:ı.k te vik edl- adamlanndan ldyfhalar istedi CevdP.L tar!hl Şirketihayriyenin bizi, bu şaheserin 
el :mahiyettedir B m \s:ı d lerln XV, XVI, bu husustu yazılmış 2l layiha.dan bahset- büyük çaptalnrına kavuşturacağı yakın 
xvn inci asırlard ki tatbikntı, devletin in- mekiedir. d 
kıraz zamanları 1 k pitul y nlardan Fnlrnt bu }{ıylha hlplerl JSJahattan çok .günlerin ş~efine kadehlerimizi birer e-
farkı, muahede! r + t ikind .n ç k n neti- 1 ltorlmrlar. Öyle k1 m kere esnasında ~- fa daha kaldırabiliriz!> 
et' lle anlaşılır. M:ıamafih kuruluşun iyi teş- l:ırı devletin 1htıyar!ık devrinde olduzunu Bu çok samimi toplantıdan sonra Ta-
kUll.tı arnsındn fena netlceler doğurabllenlerl harp peşinde koşmaktansa sulh luıllnl u1J.t· b d lıareket eden Kocata!: yolda 
de çok olmuştur. ma.nm ve bu suretle talimli asker thtlyacın- l'a ya an v _ 

Bu U!l1Umi çizgilerle anlatmağa çalı tığım dan u~ak kalmanın. daha makul d:jşeceğlnl rastladığı şirket vapurlanndnn çog~~u 
Osmanlı devletinin kuruluş ve yukseliş dev- Ucrl sUrmuşlerdlr. Islahatçılar içinde esa&lı geride bırakarak, saat tam 20,30 da kop-
rindek! kuıtiir hayatı '.l'ürk nınıetınin teş- bir teklif yapan yoktur. Bütfüı layıhalar rüye y t 
k1ltlt kudretini goster~ek ıttharllc ehemmi- cşhndlllk tedblrlerb saymaktadır. anaşmış ır. .. " 
yeti vardır. o mıııet ki crefll ve yüksek ıda- xvnı 1n~ asır Avrupası fenni keşiflerin Şirketihayriye, Kocataşı, çok az komur 
recilerinı bulduğu zama~ en kudretli meYcu-ı ve yeni endustrlnin ortaya çıktıt'l blr devir- sarfiyatile, ve on iki milden fazla sür'at
dlyet olur. Bir de bu kültür ~iıksekllğldlr ki dlr. !e yürütebilmeltle muterlzlerine bilfiil 
ona büyük, genış ülkeleri idare et nele tali- Slyasctte, orduda, llimde 1evkn1Ade Jatt- te . bul ' ar 
h1nJ vermiştir. E r 0 kfılturün her sahar- dıı.tı:ır ye yordu. Rnırya garp medeniyetine vap vermış unuy • 
sında zamanının en yuksek dereet's1nde ol-' giriyordu. ------·--
mamış olsa idi, med y tln'-1;iırHi ·en Lerln- 1800 e ine k ar çarlık Karnden.lz §imal tımU oluyor. Devletin teokratik sisteminden 
den geçın!J olan ıerde Mkinı olab!llr klJ ınd etmiş ve Omıanlı Impara- doğan bu Md1se cemlyetin tekAmül kı:ı.nun-
mi}di? o, bu ülkel rü ki m den yete ynban-rtol"luğu lı:c filen Tona öte ne çekllml~. larınn zıt yürüyor. 
cı değlldl. • XIX uncu asır başında Osmanlı devletın1, XVI mcı asırda Avrupaya iinlin oıan Türk 

Kendi ırltının ı ğinl taşıyan mcvcudi- kapısında çarlık Rusyası, Avusturya İmpara. Osmanlı varlığı inkişafını t&klp rtmedlğl için 
yeUere yeni bir devlet ismi ve ~en; b!r icLlı- torluğu; Avrupada Fransa İhtilall ve Napol- XIX uncu asırda cHnsta adam> lfikabını a .. 
re tal'Zl getirmiş ir. yon seferlerile b llren ınllllyet idealleri ve Ak. lacak kadar duıkünlük gösteriyor. 

Avrupa, Asya, Afrika kıt'al rmda 6 mıı- denizde bfitün lhtlra.shnn şahlanması kar- Onun idarecileri ve ileri &relen müttefikle. 
yon klloi:ıetre m.:ı ı geni• lğı kayded 'L ş~smda, XVIII inci aınr nfhııyetı 1rinde go- rl d hl clhtiyar devletlerini:. olduğu glh1 mu
Osmnnlı Imp:ır t r tı :XVI mcı asnn büyük' ruyoruz. hafaza etmek ka.ygusunda.dırlar. Halbuki i-
bir styasi ve kültür ıı mıwcudlyetid"r. Dln siyasete Alet, ordu dls1pllns1z, yeni 

Faka 16S3 tarı ı ona Vıyana kaptlarmdn sevkülceyşten haberslz ve mynsete hakim, !erlemekten geri konulan ~ır mlllet ihUyar 
attığı llerı adımı g dınr. Acaba bu yaI- ınallyeztz, mcrketi idarede hayciyctsiz bir değil çocuk.laşmağa mahkumdur. Devlet ve 
nı:ı: askeri muv •• m cHr? Bir ku~ ortaçağ teşekkfüu halindedl!'. İlk kuruldu- milleUertn genç ve ihtiyar denllmelerl reall-
m n n bir tetlclk yan- tu devirlerde Jyi vertmll ~ltytan mü ese er teye uymıyan tabirlerden başka bırşey de-
lışlığı mıdır? 1 ile makUs b1r tekamfil ve cihan va7.lyetıne ğlldlr. M1lletıer kendi tekamül kaideleri için· 

Bunlar askeri hayatta olabilen h .. rh 11ıer- uygun yürümedikleri için fayda yerine ce- de dünya gidişine uymakla dalma canlı bir 
dJr. Fakat uıl mlihlm olan bu nıın ,flklyetr nılyet ha.yatı içinde en zararh olmuşlardır. mevcudiyet olmak: lktfdarmdadırlar. İşte 
sizliği de hazırlı~nn umumi llayaLm gi:ilşt.- XIX uncu asn-, Osmanlı İmpnratorıu!;'Unn O manlı devıeu kültürünün her sııfhannı 
dir. Osmanlı İmp ratorıu'm 1683-1792 tarlh her nevi buhran ve; ihmal ederken inkırazını hazırladı 1792-1919 
lerl arnsında ger y olan dımlarmı çok sık.- 1 - DeJenere olm~ b1r hanedan, Larihlerl arası bütün bu safhaları kayd der. 
la,otırmıştır. Bu znhirde asken bo2gu.'llııklır- 2 - ~ena idare, onıan etüd etmek, düşüncelerimizi o nok-
la taydedlllr. Fa at bizim tarihte araştıra- 3 - Imparatorluk içinde 1syanlar, t.r.larda teksif etmek, yeni hayatımız lç.1n eı-
ca.ğımız ba.şka sebepler vardır. ' - Harici d~amı !stil ve 1st1smar zem bir lştlr. Çilnk11 Osmanlı imp:ırat.orlu~u 
Osmanlı İmparatorluğundaki dur unluk fnalfyetı. son asırıannda dlni styasetc Alet tutmuş, or-

vc gerileme hA.d!scleri XVI ıncı asrın nihaye- Bütün bunlar rollerin! oynuyorlardı. dusunda d1s1plin1 kalmamış, mallyes1 bozuk 
t.lnde tohumlarını atmış ve XVll lı1cl amr~ VakıA: bu asırda btl%I ıslahat hareketlerini b!r de\flettl. 
~ dağılmağa sebep olan bozgunluklara b~- tarih kaydeder. Fakat bunlar <:dma harici Fikir bayatı. Türt. mllletlnde uyutulmuş 
!angıç olmuştur. tesir altında ve asla mllletJn hat:iki lhtlyacı- ekon 

Buyuk devlet adanu olan Sokullunun oh.iı- nın karşıııtı olarak dtişunülmemlştlr. Tnn2f .. blr :;:1:~ıne 1~~, .. ~ay~tı h~ U~labildir.n~ mu 0579) bül:funet lqlcrlnde ehemmiyetli mat adamları ıslahatın birçok ıısunlarını ecne ~'-"il • u ıze ou us 
bir sarsıntı yapın tı. Hukumdar ın vk inde ecnebllerin zorfle ve gönülsüz jB{lı.Jklan için tu~u batırlat.ır, d~vlet hayatı, bi.tün kültür 
olan nı uncu 1'.urat, muhtelif twrler nl- icraa~ta enerji ve fıkr1 takip göstermemi lcr- mues;eselerine muspet veya menfi tes1r Ja-
tmda kalarak kanunlard:ı. lüzumsuz ve za- dlr. All Paşa, ıslahat hakkında hükfimdara par. . 
rnrlı değişiklikler ynpınLŞ ve onun zamanm- verdiği bir ll'ı.yihada ıslahatı, bir ı.n.ınah ha- osnanlı Imparatorluğunda bu deTlet !da
dadır ki devletin s:ı.ğl!lm bunyesi.nde inkıraz \1lda ıremısını kurtannak 1rtiyen knpt:mm ~ ııayatı iyi oldufu zaman bütün diğer 
mlkrop!an belirme~ başlamıştı. Bu sıra.- safra atması kabilinden bir zaruret ol.ırak l;timal ve lktıs:ıdl müesseseleı- müspeı ha
lnrda Iran ve Nemçe fle yapılan harpler, telakki etmektedir. da uerıemiş, bllatıs devlet hayntındak:i der· 
devleUn asker! mali ldarl hayat.anda bozuk- Tanzimat adamlan bir devJetf kurtaracak guıüuk ve gerileme inkıru devirlerinde en 
luklara sebep oluyordu Askerin disiplinden bir milleti yükseltecek tedbirleri kııvvefü• taı;: fena tesirlerini göstermiştir. 
aynllŞl vergUerln cinsen ve rnlktaren art.- bik etmek cesaretinden mahrumdurlar. Bir XX inci asra girerken Osmanlı Jdaresın. 
mıı.sı ahaliye yuk derecesine gelmiş, asayiş- taraftan şeriat hükiimler.1nin tatbik.atma de.- deki değişiklik cezrı olmaktan gene c;ok u
sldik sebebllc hu ·ümet nfı!m: ve otoritesi vam etmek, öte tnraftıın da Avrupadan yeni 
vil yetıerde yfirllmez olm~t.n Bunl:ınn ıc kanunlnr nlmak 1st dll B zaktı. :Meşrutlye\ 1914 harbini en fena şerait 

. • - e er u suretle birçok eticelendlrd1. İm to l""' k.ı sirlle memleket içinde yer ye? Celili dcrJien sahalarda zarnrlı ikflfkler oldu. Mt'sel:t yenl içinde n para r Ul!tun yı -
zümrelerin isyanı Anadoluyu sarmıştı. Hattfl tedrisat slstemııe e::ok1 medrese zihniyeti bir !ışına heP şahidiz. 1919. aaırlann zelZl'.les1n
bunlar içinde hü'kumd:ı.rlığını nan ede.olcr 1 arada yürüyeme?..di. Tanzimatçılar ffldr hür- den kurt.ulabilen bir Türk mevcudl=etlni bu 
bile görülmüştli Cl823J. IV t\ncu Muradın 1 rlyyetlnin aleyhinde killer Mlllet hürriyet. yıkınWar içinden sapsağlam çıkao.llecetlnl 
A dohtda asayişi iade etmcsı, ifratlı. bir t:ellmelert en sevllmlyen v~ mana~ı anl2.§ıl- dııha dÖrt yıllık lstıklaı mücadelesllc nıeyda
şiddeLle ortall.ğı ancak korku ve <leh.şet için- mıyan me!humlardı. na koyar. 1923 onu asıl adile dWlynya tanı
de bir sükftnet \ercbllmişU. 165'3 Köprfıfole- Umuınıyetıe llbenıl n.nnolnnan ycnl Os. tırken inkıliiP hayatına glrtşimJzl he!> yaşa-
rın işbaşına gcU Icrıdir. Sok•ılludanberi, bu- n!nnlılnr dahi, bütün kanunların mecelle si- c!ık ve ya.şıyoruz. . 
yü'k snrsmtılarn uğrıyıın OsmanlI bfnıısı, ~ hep §eriattan alınm:ınnı lsttyoılardı. İşte zararlı olan müesseseler ıalahatla değil 
Köprfilulerln y1nnl senelik hlzmetlerflt yeni l :X uncu asır Osmanlı devleti, bu kıırarıuz-, ınkıIApla faydalı hale geleceğini o:ze., en Bü-
blr sağlam1ık bulmuştur. _ _ _ İ~n· idaresizlik ve çokuntu lçindedJr. Bu a$1r, yuk Tfırk yaparak öğretti. Tiırke iı;tlklAI ve-

Bu devir seksen yıl süren çokuntu em:ıre- parntorluğu dağıtmak fçin ne !Azımsa onu ren el ona kfıltfir hayatının her t~!hllS'lnda 
le.rlnl ortadan kaldırmak teşebbüsü ile, bir :PDUJlır. DabDi .lsyanJar ve harici 1stil:llıır ı ileri git.menin bir zaruret olduğunu ~cti
hesaplaşmn ve tasfiye znmanıdır .• 1683 Vı· or~aı:torluk arnmtnıte yen! yeni dev! tlerın yor. Yeni hııyatımızın Deri gldiştetJ hızını 
}ana bozgunluğu ire dev1ctln b.-ırlcı ve dahll'i. T: çıkmasına sebep olm~tur. tarıhlmlzin derinUklerindeJd lı:uvvet.C daya
si asetınde müthiş bir buhrana sebep oldu. t Prakları dağıla~ ve parçala~an O.smanll narak alıyoruz. 
HY z1 cllr temin etmek için c!ev!ete ait 1 daratorluğunun uzertnde bugun fu devlet- lzahlo.runla gent.ş çizgiler ile anlatma-

a neye g • tue servet sahibi e n arazJsi vardır: • Bu 
mukataalar, malll:nne sure dl. nunıı:ıJa mü- Irnk. Suriye, Palestln, Erdlin Ye Hlc:ız kral- ğn çıı}lft.ığım cTürt Osmanlı tarihinin karak
eyfılet eşrar ve uynnmıı verllrl :ıatıur ediyor- lıklan Yemen, Habeş eynletı, Mısır, Blngazi, teristik noktalarına bir bakış• bize bu haki-
tecalllbc denilen Derebeyle Trablusgarp, Tunus, Cezayir, Yunanistan, kail blldtrir. Bir de-vletln siyasi hayatı mllle-
du. . ()Cağı ilk de· Arnavutluk, Bulga.rlcrt.an, Yugoslavya, Ma- tinin kültür lınyatlle en sıkı bir surette alA-

Ordu teşkilAt1 olan Yenfçen k uzaklaf- c:ıristıın, Romanya, Cenubi Lell'stan Uk- kalıdır. 
virlertn sağlam bunyestnden ço d ayrıl- ronya, Kınm, Kafkasya, Azerbaycan Turl..'i- Kultür hayatının yani, devlet, fikJr w e-
mı.ştı Hükümdarın ordu başların Jn ye • 

· de bir ktsncı serdar · konoml sahalarında eser gösteren mılletıer 
:rruw ve onlara ve .nıet e n fa tsizllğl or- Hullısa ve netice olarak şunu görüyoll12; medeniyette bir mncndlyet olurlar. Dlr de 
ve seraskerlerin ehl~t ~ ki ~mışt:ı. Bun· XJII üncü asrın sonunda ufak b1r Beylik ha- milletler da!m:ı. beşer tekfunülüne uygun 0 • 
dudak1 sağlam dislpll:ıl zafa uğra hrlk et llnde kurulan Osmanlı devleti xıv ve kendi cemiyetıerinln tıaya.unı tamtm 
da bilhassa haris vezirlerin ordu: tııoınıuşt~ XV inci asırlarda büyüdü, yüks;ldl, tarlhte ~~~ldlrler. :MüstaJdl siyası mevcucliyeı esas
melert Kapıkolu isyanlarına se P b _ dunya. lmparatorluktanndan btrl olarak mü- k ltiiUür hayatında llerleyig bu ıs-
Bu uırdnk1 daimi h:trpler be, ordnnun ° hlm yer işgal etti. }."VI ıncı u:ır ibu vıırl!ğa en br. Anca olarak t tına ktedlrdlr 
Zulmasında en bi.iyük fi.mildir. buvük kult.ür eserlerine verir. İmparatorluk tlkltül sağlam u ~ mu · 

1699 Karlofça muahedesi xvın ıncl asrı. he~ hususta en yüksek şahikasına Çıkml§tır: Mllletl için fnkıllplar yapan BuyüK Türt ona 
Osmanlı İmparat-Orlıığu için Orta Avrup:ıda· Fnlr.at gene XVI ıncı asrın sonudur ı..-ı bu prensip olarak lnbldpçılık nsfını da ver-
ki yerleşmesini sökmekle kapar. . yükscll.fln terıı fnlşlne b langıç olnre~tur. dı. 

Bütun :>..."VI!I inci asırda dev1ct\n dahllı* 1- XVJI, XVIII inci a 1ardak1 Osmanlı d vle- Bundan şunu anlıyoruz k1 Türl: mlllctı 1-
d:ır de 131 h t Y ılm ı, nı r ... Jd • e- tln1n idarecileri cctleı:1nln koyduklannı za. Ierlemck için hiçbir engel tammnı: . 
nin kuvvetlenme 1 ordunun si.yru tten kur- mnnın tek6.millüne uyduracak halde değil- Dlnnmik karakterle y:ürü.yfiş, o:ıo. lnkıl P· 
tnrılarak itimat olunur bir ordu vticude ge- ıerdlr. Hazır miras yerinde sııymak için blr çılık vasfını en llyık kılar. 
t.trtı ....... ı --"~ 

Snyfa l1 

a ne k 1 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

!azla alakam yoktur. Benim hususi, kü
çük bir terzim vardır. Eve gelir ve bu
rada diker. Eskiden bir iki kere Bayan 
Calibeye diktirmiştim. Kendisinden çok 
memnun kalmıştım. Ötekileri tanımıyo
rum. 

- Çok zarif olmak için çok paralı ol
mağa ihtiyaç var mıdır? 

- Hayır kat'iyyen ... Bence paranın iyi 
giyinmekle hiçbir alakası yoktur. İyi gi
yinmek için lazım olan şey sadece zevk 
sahibi olmaktır. 
Bur~dn İhab Hulusi söze karıştı: 
- Elbiselerm üzerine lüzumsuz yere 

şatafatlı şeyler konulamamak suretile. 
belki iyi gıyinmeğe fakirliğin faydası bi
le oluyor. 

- İyi giyinmek için bir kadın altı ay
da ne kadar paraya muhtaçtır. Asgari 
bir masraf tesbit cdebilır misiniz? 

- Elegant olmnk için bir kadına altı 
ayda yüz elli, iki yüz lira kafidir. 

Burada gene İhab Hulı'.isi fikrini söy
lüyor: 

- İyi giyinmek iÇ;in bence biiyük ter-
zilere gitmemek lazım diyor. • 

- İstanbulun kadınları umumiyet iti
barile zarif midirler? 

- Maalesef hayır •.• Çünkü yerinde gi
yirunesini bilmiyenler çoktur. Mesela 
çaylara gayet garib kıyafetlerle gelen
leri görüyoruz. Uzun ve boynu, göğsü a
çık elbiselerle geliyorlar. Halbuki bu el
biseler çay elbisesi olmadıktan maada 

Kadın gözile 
Avrupa 

(Baştarafı C ıncı ıayfada) 

meşgul oluyor ve bu hususta müthiş pa:.. 
ralar ve gayretler sarfediyoruz; çünkü 

böyle çocukların büyüyünce ekseriya ce

miyeti beşcriyeye zararları dokunmak -
tadır. 

Bu meseleyi incelemek için en büyük 
profesörler ve doktorlardan mürekkep 
bir komisyon teşkıl ettirdim. Bunlar ge -

niş tetkikin yaptıktan sonra bir kanun 
projesi hazırladılar. Bu projeye nazaran, 
bu gibi çocukların, aile, doktor, hoca, 

hastane, düşkünlerevi ve bilumum ço -
cuk müesseseleri tarafından h:imayeict -
falc. bildirilmesi mecburidir. 

Fakat bütün bu çocukları bakmak için 
vasi teşkilat lazımdır ki maalesef buna 
karşılık paramız yoktur. 

Üç ya:şın2 kadar olan çocukfan himaye 

için bir kanun vardır. Biz bu kanunu 14 
yaşımı kadar o1an çocuklara da teşmil et-

mek istiyorduk. Bu suretle en küçük köy
lerde bile hasta, zavallı ve. yahut alkolik 
ana ve babalaTın çocukları bize haber 

verilerek tarafımızdan himaye görecekti. 

Fakat maalesef bu kanun projesi de mec
liste kaldı. 

Dediğim gibi, erkekler çocuklarla meş
gul olmak istemiyorlar. Halbuki bizim 

hepimizin kalbimiz onlara karşı bir ana 
şefkatile çarpmaktadır. İktidar mevkiin
de kalmış olsaydım, bütün bu söyledık • 

!eri.mi yaptıktan başka, çocuklar için ğ

lence yerleri, oyun ve jimnastik mey • 
danları da yaptıracaktım. 

- Çocuklara bakan müesseselerden 
bahsettiniz... Bunları hükfünet mi tesis 
ediyor? 

- Bazısını hükumet, bir çoğunu da be
!ediyeler, cemiyctrer, şahıslar. 

- Buralarda bakım para ile mi olur? 

- Fakirler için her yer. bedavadır.. Az 

parası olanlar ufak ücretle. bakılırlar; fa
kat zenginler tabii ücret venrler. 

Bu kıymetli nıalfunatı gayet sad bir 
tavırla, fakat kalbind n taşan müşfik bir 

heyecnnfa veren Madam Lacore evinin 
kapısına kadar beni teui ederken tek -
l'arladı: 

- Biz Fransada, siz Türkiyede ve her 
kadın kendi memlt•ketinde çocukların sıh

hati v saadeti için elbirliği ve sözbirli • 
ğile ça1ışma1ıyız. 

M. Berkrmd 

Bir sandal kaza.sı 
Hasan oğlu İbrahim Etem kayığına 

Liingadan Süleyman, Ömer, CCmil adın-

da üç kişi alarak gezdirmeğe başlamış, 
bu sırada smıdaldakilerin ayağa kalkma

sı yüzünden sandal devrilerek hepsi de
nize düşmüşlerdir. Ve vak'ayı gören di-

ğer kayJkçılar k:.ızazcdcleri kurtarmış -
]ardır. 

ne koktayl partilerde, ne de dinerde 
yilebilir. Sade 'yinmesini bilmiyorlar; 
Çok şatafatlı giyiniyorlar. Göst · 
renklerden, fazla süsten hazzcdiyorlar 
Ve gene sözüme geliyorum. Yerinde gi 
yinmiyorlar. Sabahleyin siyah elbise v 
valtlı şapka ile dükkanlarda alışveri§ 
denlere, öğleden sonra çıplak ayak plA 
elbisesi ve uf ak bir bone ile dolaşanlar 
çok rasgeliyoruz. Hele şehirde çıplak a 
yakla gezmek ne kadar çirkin? Adad 
pijama ile akşam vapurundan kocalnrı 
karşılamağa gelenler pek çoktur.: Hay 
sabahleyin denize bu kılıkta gitsin er 
Fakat vapur da bu kıyafetle karşılı 
nıaz. a. Bir de saç,lar1 .. saç toplamasını b' 
len yok. 

Gene re!.sam İhab Huhisi atılıyor: 
- Birçok ecnebi kadınları hamı Tür 

kadınları saçlarını hiç yıkayıp, taramaz 
lar mı?. diye sordular. Bizim hanımlar 
saçak, saçal~ saçları çok çirkin. 

Ben genç ev sahibesine teşekkür ede 
r<:>k ayrılmağa hazırlanırken İharb Hu 
lusi soruyor: 

- Kuzum bu sualleri erkekler de o 
mıyacak mıo;ınız? 

- Şimdiki hald yalnız kadınlarla ko 
nuşu_ oruz diyorum. Erkeklere d sora 
ca.k olursam. Muhakkak en evvel 
geleceğim. Cünkü bu hususta çok derd 
olduğunuzu ve çok şeyler söyliyebilec 
ğinizi görüyorum. 

Genç çift giilüşerek beni evlerinin ka .. 
pısına kadar teşyi ediyorlar. 

Suat Dcrvi 

Evkaf imaretler için 
Para istiyor 

Maarif idaresi ile V nkıflar aras n 

da İstanbulda mevcut ve mektep ol -

mağa elverişli imaretler hakkında b" 
ihtilaf çıkmıştır. Maarif idaresi mü e
ler marüetile bu imaretlerin bir liste
sini hazırlamış ve bu binalan Vakıf 
lar idaresinden istemiştır. Vak1flar ida 

resi bu husustaki. kanunda imaretlerin 

başkasına behemehal para mukabilin -
de devredilmesi yazılı olduğunu Her· 
sürdüğünden bir türlü anlaşılamamak

tadır. Maarif idaresi bir taraftan da az 

tamirle kullanılmağa elverişli medre

selerin listesini hazırlatmaktadır. Bu -
ı:aları mektep olarak veya yeniden a 
çılacak tarih, etnografya vesaire müze
leri olarak kullanılacaktır. 

~· ...... ··--·····-· .... ·---·· .. ·-· .... ......--
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12 Sayfa 

Memleket Meseleleri 
(B~uırafı ı inct ıayfada) 1 ilacı beğenmez. Anlamadığı bi~ hast~~k 

davi ile on beş günde sapasağlam bir a- için ilaç vermekte ~azur ~~dug~nu so!-

d t ı liyen bir doktora hıç tesaduf edılmemış-
am yapı. 1 b" 
Halbuki arkadaşım hakkında kaç dok- tir. Halbuki, orta.?a n:ıevcu: o an şey, ı~ 

tor avortizm teşhisini koymuştu! Hal - laboratuvar tecrubesı de~ıl, bazan fecı 
buki, benim hakkımda kaç doktor, için- bir akibetle neticelenen bır hayat mese
c!en, mahkumiyet kararını vermişti! Buh- lesidir! 
ran seneleri içinde ıztıraptan kıvranan 
köylülerin ıncir ve üzümlerini, binbir be
la ve müşkülat arasında, satmıya uğ -
raşırken yorulan sinirlerin ve işliye -
miyen sempatii kebirin yaptığı araza ba
karak, bana kalbi muvakkaten takviye e
den ve hakikatte de onu bir taraftan taR
rip eyüyen ilaçları verirken elbet bu dok
torlar, benim hakkımda mahkumiyet ka
naatine varmış bulunuyorlardı. 

Etrafımda yaptığım müşahedelerle da
ha ne kadar çok misal sayabilirim! Bu 
bana mahsus bir şey değildir: pek çok
farımızın da bu nevi acıklı müşahedeleri 
vardır. 

* Doktor teşhisinde hata etmez mi? En 
büyük ve en alim doktorlar bile hata e
dcbilırler; fakat, gönül ister ki hata nis
beti az olsun. Çünkü iş hayata taallUk e
dıyor ve hazan bir hata, bir hayata malo
luyor. 

Doktorun ha.ta etmemesi için iki şey IA
zımdır: İlmi kudretinin derinliği, mesle
ki ahlakının salabeti. İlmi kudret müte -
madiyen çalışmakla elde edilir; mesleki 
ahlak ta bir taraftan bir cemiyet ve kül
tür seviyesi, öte taraftan da meslekt teş
kilatın nizam ve · an'aneleri ve mesleld 
muhitin müsbet tesirleri ile mütenasip 
olur. Halbuki, bizde ne kadar doktor var
dır ki mektepten çıktığı gündenberi ye
ni bir kitap okumıya lüzum görmemiştir. 
Kim bilir hangi tarihte Fransada basıl -
mış olan bir kodexden başka kitap sahibi 
olmıyan doktorları saymak lazım gelse 
r.ıeydana listeler dolusu isim çıkar. Bir 
hasta üzerinde uzun uzun tetkik yapıp, 
ondan sonra hüküm veren doktor ınik -
tarı acaba Türkiyede ne kadardır? Sa -
yıyı bilmek kabil değil, fakat tecrübelere 
göre her halde azdır. Dört sene evvel ben 
midemi iki misli şişiren bir gazdan ıi -
kayet ederken doktorların bana verme -
dikleri yegane kömür, Zonguldak kömü
rü idi. Onun haricinde eczacılığın ne ka
dar kömürü varsa hepsini yuttum ve 
hepsini yutarken de kulaklarımda onu 
veren doktorun sesini duyardım: cBu kö
mür başka kömürdür; bıçak gibi kese -
cektir!> Halbuki ben kömOCü yutma -
dığım ve doktorların yeınenten menet -
tikleri ağır yemekleri günde beş övün 
yediğim zaman iyi oldum! 

Hiç bir doktorun hiç bir hasta kar§ı -
smda eben bu hastalığı iyi anlamadım!> 
dediği görülmemiştir. İlimde içtihat hür
riyetini istimal ve suiistimal eden her 
dolüor, mutlaka öteki doktorun verdiği 

* Wenkebach'ı ikinci ziyaretimden son
ra kafamda bu mülahazalarla lstanbula 
döndüğüm zaman bizim yazı masaların
dan birinin üzerinde bir Atina gazete -
sinden nakien yazılmış bir havadis oku-

dum: 
Yeni neşredilen bir kanun ile, İngil -

terede, doktorların bilgilerini tazelemek 
üzere bunları arada sırada bir araya top
iayıp kendilerine muayyen bir zamanda 
yeni şeyler öğretecek bir teşkilat vücu
da getirilıİıiş. Bu satırları okuduğum za -
man. bütün şu yukarıdaki mülAhazalar 
ve daha bunlar gibi pek çokları, zihnim· 
de yeni bir resmi geçit yaptı. 

Böyle bir teşkilata bizim memleketi -
mizin ne kadar ihtiyacı vardır! 30 veya 
kırk sene evvelki ilimle bugünkü ilim a -
rasfndaki mesafenin genişliğini ölçtük
çe, bizim memleketteki kitapsızlığı, neş
riyatsızlığı ve ecnebi kitaplarının bizim 
paramızca pahalılığıııı düşündükçe, in -
san, İngilteredeki bu teşebbüsün Adeta 
Türkiye doktorluğu için hazırlanmış bir 
kaftan olduğuna kanaat getiriyor. Mesel!, 
muallimleıin mesleki bilgilerini arttır -
mak için açılan kurslar gibi, doktorlar 
ıçin de böyle bir kurs usulü tesis edilse? 
yer yer açılacak bu kurslarda memle -
kette bulunan ihtısas kuvvetleri, gerek 
teşhis ve gerek tedavi usullerine dair 
ilmin yeni şeylerini doktorlara anlatsa -
1ar? Bunlar ne iyi şeylerdir! Bunları ni
çin yapmıyalırn? Yirminci asrın taze il
mi ile kurtanlacak hayatları ve kesile -
cek ıztırapları düşündükçe ve doktorla -
rın mesleld bilgilerile mesleki ahllklan
nı kuvvetlendirmek sayesinde elde edile
cek iyilikleri hesap ettikçe bizde de böy
le bir nizama gidilmesini istememek im
kansızdır! 

Gilzel san'atlar alrademiainde de 
dersler başladı 

, Güzel San'atlar Akademisinda dün 
tedrisata başlanmıştır. Bu yıl Aka -
deminin mimari şubesine hariçten gi
ren talebeler arasında riyaziye, ya -
hancı dil, tarih, edebiyat derslerinden 
müsabaka yapılmış ve 50 talebeden 1 O 
talebeye ayda 25 şer liralık burs ve -
rilıniştir. Bu ders yılı içinde muhtelü 
sınıflarda bulunan ve en çok muvaffak 
olan 1 O talebeye de aynca burs veriie
cektir. Burslar bütün sene tatil ayla
rında dahi verilecektir. Burslann ço
ğunu vilayetlerden gelen talebe1er ka
zanmışlardır. 

SON POSTA 

Kınık okuyucu- ' 
larımızdan Başarır 

soruyor: 
- Muvaffak ola-

cak ,mıyım? 

Kuvvetli dilek-
lere muvaffakiyet 
kapıları açıktır. A
dındaki manayı, 

hayatı ve hadisele· 
re tatbik etmeğe 

gayret etmelidir. 

Birinciteşrln 3 

Adanadan yıızılıyor: Klevlans pamuk to-ı eşi Gümüşhacıköyde yetlşmektedır. 
bumu gerek verim, gerekse flııt bakımından Geçen yıla nazaran 140 bin kilo fazla tah 
diğer tohumlarıı nisbeten daha iyi olduğun- mln edilen bu seneki mahsulAtından tarla -
dan köylü bu tohumu kullanmağa başla - da ve ayni zamandıı dolu mıntatasında ol. 
mıştır. mıyanlarla kurutulmağa başlananlar, hava-

Tohumlara Arız olan haşarat ta mücade- ların son derece müsald gitmesi yüzünden, 
le teşkllntı sayesinde imha edilmektedir. Bu evsafçıı eski mahsüllerden çok yüksek.tir. 
yıl Adana mıntakasında 7850 hektar arazı- Bunlar 160 bin kllo olarıık satıf mevsimi 
deki haşarat kamllen imha edilmiştir. olan iklnclkanun ayından itibaren piyasaya 

Haşaratı öldürmek için ziraat mektebi - çıkarılacııktır. Bu suretle dolunun mahvet-
.- nln makinist kısmında 18 metre tulünde ,.e tiği tütünlerin bedellnl; sağlam ve nefis o-

Muvaffakiyelsizlik sızı 50 santim genişliğinde bir sıcak hnva ma. larak yetiştirilen tütunler kısmen teUıfl et
klnesi yapılmıştır. Bu makine ile saatte miş bulunııcaktır. 

yıldırmamahdır ısoo - 2000 kilo pamuk dezenfekte edilmek- Bu seneki rekolte rıretın şlddeUne rağ -
ı<: d k " te ve haşıırattan temizlenmektedir. men geçen yıla nazaran 10 bin kilo bir faz-

.. a ı .. 0 
- Bu yıl pamuk mahsulünün mevsiminde lnlık göstermektedir. 

yunden Gulmez yağmurun az yağması yüzünden geçen sene- . 
imzasile sorulu - lere nisbetle az olacağı ıınlaşılmaktadır. Bu " lYettitşitırmek ve kkurubtl~-tusikublleldrlnlıs· tekkem-

1- d 1 ır. mu e rere ya ın r ~ a c eçeye 
yor· yılki mahsu un 18 bin balya ka ar o aca'"'ı k b ti dl t•·t- kl u~-'-•ft• ' tahmin edilmektedir. re a e gaye e nen u un e c .a~n u-

- Hayatta mu- Kozalar da düşkün flatla satılmııktadır. yc.nıklığı şayanı takdirdir. Bu çok iyl va -
vaffak olacak mı- Adanada çiftçiler yavaş yavaş eski ziraat zlyet karşısında inhisarlar idaresi mühim 
ı,ıım? vasıtalarını kaldırarak modern ziraat vıısı - ~lktatlnra ballğ olan avans tevziatına baş-

Hayatta tesa - talarını kullanmnğa başlamışlardır. Esasen amış ır. 
dut edilen bir kaç vilflyet umum mecusı geçen sene mıında ve Karamanda mahsul çok iyi 

öküz nrabnlarının kullanılmasını yıısak et -
m u v a f f • k i - mlş ve yenl vasıtalar temin etmeleri lçln 
yetsizlik, bütün dört ay mühlet verml.§tır. Kamyon ve itam

hayat müddeti için bir ölçü olmamalıdır. yoneUer günden güne çoğalmaktadır. 

,Kııraman (Hususi) - Bu yıl kan hudut
lan içinde mahsul geçen seneye nlsbetle az 
olmnkla berııbcr vnzlyet normaldir. 

Mevzii kuraklıktan müteessir '>lan Bucak
kışla ve Kızılyaka nahiyelerine bağlı köyler
den başkıı diğer mıntakalardan Jyl mahsul 
elde edllmiştlr. Rekolte umumiyet itibarile 
memnuniyet verici bir haldedir. 

Her şeyden evvel iyi görmeğe ve neş'eli 
olmağa çalışmalıdır. 

~ 

Becerikli ve titizdir 
Orhanga· 

ziden Süleyman 
imzasile sorulu • 
yor: Karakterim 
nedir? 
İşinde becerikli 

ve titiz davranmak 
ister. Kendisi de 
başkalarına ku -
manda etmek şar
tile kumanda al • 
tında bulunabilir. Etrafı için kendisini 
çıkmazlara sokmak niyetinde değildir. 
Bazan mücadeleci ve münakaşacı olur. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

l.iın • • 
Adreı • • 

DİKKAT 
Fotograr tahlili lçln bu kuponlardan 
5 adedlnln gönderilmesi §arttır. 

~·-- -·-.... ------·=- . ·- ·----
Manisada kuru Uzüm fiatları 
Manisa (Hususi) - Bu yıl istihsal edil -

nılş olıın üzümler ynş olarak Ankara, İst:m
bul ve İç Anndolu vll!yetıerine gönderil -
miştir. Kuru üzüm satı§ flatı kilosu 22 - 24 
kuruş arıısındadır. 

Akhisar tipi 
Tütün yetiştirildi 

Akhisar (Hususi) - · İnhisar idaresi ta -
rafından çiftlikte zer'edUlp idrak edilen to
humluk tütünler çok mi.istesna ve nerıs su
rette yetişmiştir. İdarenin teknik şeflerin -
den Zeki ve Cemal geçenlerde gelerek to -
hum istasyonunda tetkiklerde bulunmuşlar 
ve elde edilen Akhisar tipi tütünlerin fide -
lerlnin İstanbulda Maltepedeld ziraat ensti
tüsünde tahlilleri yapılmak üzere blr mlk -
tar gönderilmesini blldirml§lerdlr. İdare ö. 
nümüzdekl yılda Çamaltı ve Balhar mevki -
lerlnde iki istasyon kuracaktır. Bu mıntaka
~Arda kokulu ve Amerikan piyasalarının be
nimsediği tütünün tohumu elde edilecek: -
tir. 

Bu seneki tütün gerek nefaset ve gerekse 
rekolte bakımından çok iyi ve fazladır. Tah
minen 8000 hektar miktarında zeriyat ya -
pılmış ve havaların müsaades1zllğlne ve gU
nünde yağmur yağmamıısma rağmen dö -
nümünde ümidin üstünde tütün P.lde «:dll -
mlştlr. Vasati bir hesııpla 5,500,000 kilo mlk
tannda tütün çıkarılacaktır. 

Zürra hemen hemen tarladaki l§lerlnl bi
tirmiş ve kuruyan tütün dlzllerinl denge bas 

lzmit meyvacıfarı memnun 
İzmit (Hususi) - İstanbulda sırt hamal

lığının ve küfe lle gezen esnafın kaldırılma
sı İzmltte blr tııkım endişeler doğurmuştu. 
Fakat sonraları hamallığın kalkması, İzmit 
müstahsilinin lehinde olduğu anlafllmı~ ve 
endişeler bertarııt edllmiştlr. 

Şimdiye kadar 60 - 70 lclloluk küfeler t • 
çlnde İstanbula sevkedllen üzüm küfeleri, 
vilt\yetln aldığı tedbir sayesinde yeni blr am 
bal~j usulü ihdas edilerek 8 - ıo - lT"klloluk 
tahta kutular içinde İstanbul meyYa hallne 
sevkedllmeğe bnşlanmıştır. Bunun üzerine 
bu şekilde gönderilen üzümlerin abcılan da 
ha fazlalaşmış ve ayni zamanda kilo :rıauan 
da artmıştır. Yeni ambalAJ tarzı a.ıtımıert 
çürümekten ve berelenmekten de kurtarmış
tır. İstanbulda hamallığın k.ald.ınlması her 
şeyden evvel İzmit meyvııcılannın lehine bir 
hareket olmuştur. 

Kaşlılar ti:ltün ve tömbeki 
yetiştirmek istiyorlar 

mağıı başlamıştır. K\lmpıı.nyalann mübayaa Knş (Hususi) - Kazıı köylüleri arpa ve 
memurları Akhisar ve civarı tütünlerini tes- buğday ekerek malşetlerlni temin etmekte
bltle meşguldürler. dlr. Halbuki Kaş'dn çok iyi tütün le tömbe~ 

Piyasanın birinci teşrinin yirmisinden ki yetlştlrllmektedir. Fakat kanun her lkl 
sonrıı açılmnsı lhtlmali kuvvetlidir. inhisar maddesinin burada e.ldlmeslnt ya -

Piyasa ~ec~~ senelerden daha evvel açı- sak etmiştir. Köylı.Uer ıılakadar makamlar 
lacaktır. çunku havaların çok sıcak gitmesi nezdinde teşebbüste bulunarak tütiln vı 
tl.itünlerln iki hafta kadar evvel denk hali- tömbeki ekilmesi için müsaade ı.steml§Ier -
ne gelmesini temin edecektir. dlr. 

GümUşhacıköyde lskeçe Susıgırhk panayırı 
tUtunlerİ~İn ayni yetiştirildi Balıkesir (Hususi) - susığırlık panayın 
Oümüşhacı~oy <Husust) - Bütün dün- bitmiş, panayırda iki gün içinde ıo b1n llra

yaca meşhur Iskeçe basma tUtünlerlnin bir Iık hayvan sııtışı yapılmıştır. 

• Son Posta • nm edebi tefrikası : 150 Kadıköyüne geçiniz, Çamlıcaya gidi- den Adaya giden vapurda, uzaktan gö- - Şurada oturalım mı Mazlum? 
niz, Yakacığa gidiniz, Pendiğe gidiniz. rür, görür be~enirdim. Fakat bu dere- - Oturalım sevgilim .. 
Gidilecek yer çok. ce güzel olabıleceğini tasavvur etme- Mazlumun ağzından ilk defa duydu-

- Sahi anne. miştim... Denizlerden esen rüzgarla ğum bu kelime beni deliye döndürdü, 
Bunu öyle ca~dan söyledim ki Maz- adeta büyülenmiştim. Bir tarlanın ke- içime dolan sevinç, bana bütün kaygı· 

lum: narında oyruyan çocukların arasına ka- larımı bütün tereddüdlerimi unuttur-
- İstiyorsan gidelim, dedi. rıştıın, bir tanesini yak.aladım. Bu tom- du. O' anda bambaşka bir kadın. olma-
- Gidelim Mazlum. bul, kırmızı yanaklı hır çocuktu. Sev- yı tahayyül ettiğim olmak istediğim 

Yazan: SELAMI iZZET İlk defa olarak beraber vapura bini- dim, okşadım, öptüm... kadın oldum. Saadeti, bütün manasile 
Ertesi gü~Berna geldL İzdivaca razı olan benim, bugun·· ne de- yoruz. İlk defa beraber kırlar~a, s~- Yollar ka~~bal~tı. Herkes sokakl~ra gönlümde duydum ... 

hillerde dolaşıyoruz. Tuhaf degıl mı? fırlamıştı, koşklerın sokak kapısı eşık- Ot d k M 1 .. 1 d .•. k liın 
Berna ge t.a~ üç saat, u~~ uz~ k?- meğe hakkım var?... Bu da benim adeta ilk gezişim, Öyle ya, !erinde oturanlar pek çoktu. ~r u . az ~· ~oy e ıgı e e-

nb~şt~.kk. A tgıttld~eI!lk.so~~a ıdçıme erakın . * ben de ablamla beraber ancak Beyoğ- Bu alışık olmadığım görüler gönlü- Yt ek ptı.?kmanb. ol~ki~şk glı.bı sus~yol.~du.rdBen 
ır su une ge ı. ımızın e yrujam Dün sabah Mazlum erkenden fırla- . . M k d d 1 - .. t h" tt• e u ır ı e ıme soy uyo um, 

. . tan iht" B luncia Şışlıde aç a a o aşmaga a- mu es ır e ı. M 1 t 1 b' . · 
ıçın me ete . ıyacımız var. u me- rnadı. Karşı karşıya kahvaltı ettik son- • ' ' S h"l . miyer M 1 uka _ az um atı ır sesle cevab venyor-
taneti de, mütekabil arkadaşlık hisle- ra gene karşı karşıya oturduk. Iışıgım.. . . b . 'h tf G .. .. h 

1 
- ~ ; e ın ım az um, y r du. Bu sessizliğini yorgunluğuna ham-

rinde bulduk. Konuşmuyoruz Bu gezıntı enı 1 Y\:11 ı .. unu? r~- a~ çıda ıı:ıd z· d il k !edebilirdim, fakat neden böyle telikki 
Geç vakit Mazlum geldi. Fakat ikimizd~ de bir şeyler söyle- rar.eti, ya~~ş yadvaşGs~ ı ~rın s_erın ı -

1 
t enk e~~z e~ ı~at· e yedş ve Kırını ızı etmiyordum da, bana sevgili dediğine 

lerınde dınıyor u. uneşın ışıgı, pırı opra gorme ıs ıyor um. ır ara . ld d" d"" .. .. d ' 
Yemekten sonra, bermutad sokağa rnek, bir şeyler itiraf etmek arzusu var. 1 d Gö"zlerın· o"'nünde loş dog-ru uzandık. İki tarafını bögu···rtıen- pı~man o u ıye uşunuyor um. 

ıkt k Y t . t · ·d A b d b" tü" ı·· k p.ı.rı yanıyor u. B d d ·· ·· t·· · d tm k • ·d ç ı . a ıya roya, ya sınemaya gı e- ma ne en ne e o, ır r u onuş- b kl , ff~"ı!llc: yordu. ler kaplamış bir yoldan yu-rümeg· e baş- en e e uzun u ıca e e ısti a-
. A b" . l h" 1ın D.. .. ğ t d . D"" .. 1 err.a aŞL)Or, şe <Llfl-Jı d 

rız. nnem ızun e ıç ge ez. onuş- ma a cesare e emıyoruz. uşunce e- M 1 ıda ta uwklara takı- ladık. Konuşmuyorduk. Günün renk- ı var. 
te, kolkola, birbirimize yaslanarak yü- rimiz.gene gizli kalıyor: Yeraltında kay , az umkl ydanıng·· du'"klerı"ni bana go··s- !erile sarhoş olmuc:tuk sanki. Hilkatin Uzun müddet oturduk. Ben uzanmış, 

·· ·· B" · ·· l A k b" "f b" ı·· l" f k b" ) or, uza ar a or ~ b M 1 da ruruz. ızı goren er aşı ır çı t sanır. myan, ır ur u ış ıramıyan ır men- t . . 1. .. .. r konuşuyor eg· _ övle anları olur ki tabiat heyecana ge- aşımı az umun omuzuna yamış-
A 1 .. d"" - .. .. d b h b "b. erıyor, neşe ı yuruyo ' ' .1 ' G"" 1 . ..k .. .. d di M ma ya nız gor ugumuz eser en a - a gı ı... 1 . d . lir ve en hissiz insanları bile mütehas- tım. oz erım go yuzun ey . az-

d · h h kk d ·· k emyor u. 1 b" t"k d" i se er, eserın eş ası a ın a muna a- Karşı karşıya konuşmak, anlaşmak _ B k S ·m kuzuları görüyor mu- sis eder- nerede kaldı ki Mazlumla Se- um, ıran ı a muayene e ıyorrnuş g -
şa eder, hissiyatları bakımından psiko- emelile uzun müddet sessiz durduk, ? Ba evbıan' köpeg-ini bile rörüyo- vim gibi hisli mahlCıklan kendine ram bi çınarın kalın kabuklarını seyredi-
1 .ik . 1 1 sun.. en ço t:> d , 
OJ ınce eme er yaparız. sonra yavaş yavaş sıkılmağa baş!adık ... rum. etme.sin.. yo~ u . 
.. Halbuki bizim hissiyatımız_çok dah.a J\rhk s~s~izliği kız:m~k, ne olu.rs.a ~!sun Güneşle beraber, kfilnatm üstünü bü- Denizleri; esen rüzgAn bağrımıza Işini unutm~ştu veya feda e~şti. 

yurek çarp~tısı ~erecek m.ahıyette. Bı- bır şey soylemek ıstıyoruz ... Ikımız de rüyen dumanlar dağılıyor, göz alabil- bastırıyor ve bir an, müşterek bir nü- Ben feda etmış ~lm~sını temenru edi
raz da kendı ruhıyatıınızı ın~el~sek o;- muvaffak ?lamıyoruz. Dudaklarımız diğine bakıldığı zaman en uzak1ardnki fuzun tesiri altında, anlaşmamazlıkla- yordum. Artık guneşın kızarmağa baş
maz mı? .• ::-1.ayır olmaz, kendımızle ala- kımıldıyor, ışte bu kadar... şeyler büyük bir vüzuhla görülüyor- n izale ediyorduk. lıya.n ışıkl~rı pna:ın yapraklarına ak
kadar degılız... Annem imdadımıza yetişti. Geldi ve du. Esasen bu güzel yolda, kuşların cı- sedıyo~, r~zgur hır dalı ~m.uldat~c.~, 

Eve gelince soyunur yataklarımıza Mazluma sordu: Ben, senelerdenberi hasret kaldığım vıltıları, rüzgarla böğürtlenlerdeki kızıl hır golge, başımızın ~stiln~ duş~-
gireriz. Işık söner, oda karanlık kalır, - Bugün işiniz yok mu?.. bu kır manzarası karşısında çocuk gibi hışırtılı ahengi. hissiyata samimi bir yor, kayboluyor, sonra gıdip bıraz ö-
karanlık bağrımı ezer.. - Geç vakte kadar yok. ,sevindim ve ellerimi çırparak: hüsnü niyet veriyordu. Bir aralık, bir tede, ayaklarımızın ucunu aydınlatı-
Ağlamak istiyorum. Ağlarnak niye - Öyleyse gezmeğe gidiniz. - Ne güzel! dedim,. hiç için, müşterek bir neş'e ile beraber yor, ve böyle, rüzgarın yapraklardaki 

yarar? .. Mazlum beni sevmiyor ... Bu- Ben pek şaştım: Ben ömrümde İstanbuldan dışarı güldük. Sanki aramızda yeni bir mu- hevesine kapılıp, kelebek gibi oradan 
nu da bilmiyor değilim, Mazlumun be- - Nereye gidelim anne?.. çıkmadım ... Sayfiye diye yalnız Ada- habbet, mazisiz ve hatırasız bir sevgi oraya uçuşuyordu. 
ni sevmediğini bile bile ona vardım. - Ne bileyim ben. Vapura bininiz, yı bilirim. Anadolu kıyılarını, Köprü- doğmuştu... (Arkan tHır) 



3 Birineiteı. ... 

Derhal Nazan ha 
nımm yatak odası - ·. 
na yollanan bir baş
ka memur da elleri 
boş döndü. Komo _ 
don gözünde (Ha _ 
kikat Dostu) .'lun ha 
ber verdiği deliller -
den eser yoktu. Bun 
lar bulundukları 
yerden al~Iar -
dı. 

Şaşkın ve end.ise
ı~. bakışlarla dolu .bü 
tun gözler Rıdvan 
Sadullaha dikildi. O 
d~ şaşalamış gibi i
dı. Acaba bu bari _ 
~~lade zeki ve tec _ 
ru beli adam, İstan -
bul zabıtasının akıl 
hocası, ilk büyük 
h k .k. ve 

a ı ı Türk detek 
tifi bu defa go·· .. l -. ruş e-
rmde yanılmış m . 
di? l ı-
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DeniZlerin Makraveli 

ltaplan Bum Bum 
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son günleri 

ÇeYlıw. : Ahmet Cemalettin Saraçolf11 
Yazan : Arif Cemil 

Berlinde ve Almanyanın diUer şehirlerinde yaşayan 
Şark[uar Ta .'at prışanın cenaze alayını muazzam ve , 

vakur bir nümayiş haline soktular 
İhtiyar 
dalga 

köse "Bizim çocuklar, diyordu. Hava pek fena, 

Hatt3 0 zaman Tanin gazetesi, cSiya-ı rr.elerden dolayı o ~ada~ _hı~p_a·::u:~:ş 
.• Komedya» serlevhası altında bu su- ve o kadar kan zayı etmıştı kı ılk &Un
;~asd tertibatını neşre başlamıştı. Fa- lerde ifade vermeğe bile hemen hemen 

çok, rüzgar çok diyorlar, bu hava ile yola çıkmak 
istemiyorlar" • Köseyi hemen susturdum 

kat Almanya devletı Yunanistanm, u- iktidarı yok gibiydi. A _Haydi az.izim be.nim bavulu da al- tetmiş ... Yahu ben böyle sallana salla- miz artacak ve cFilipinııı birleşik ada-' 
mumi harbde Almanya tarafına geç- Katil ilk isticvabında Talat paşayı mayı ihmal etme! Yalnız çabuk ol!. na bin millik bir seyahat yaparsam e- lamwı cenubda en son adası olan cMin 
mese bile hiç olmazsa bitaraf kalması- kasden ve taammüden katlettiğinı ve Kumandasını verdim. min ol ki gideceğin limana benim -ce- d.ao- ya bir an evvel varacaktık. 
nı temin etmek istediğinden ve Yunan bu suretle ailesinin intikamını almış ol- cSohenberg• meydandan kayboldu nazemi çıkarırsın. Bin mil ha! .. Bin mil o gece yola çıkmak için bizim gemi-
tahtını işgal eden kral Kostantin Al- duğunu itiraf etti. Tehcir esnasında e- ve bir müddet sonra benim bavulumu ha!... cileri kolay kolay ikna edemiyeceğlmi 
manya imparatorunun akrabasından ol- beveyninin ve kardeşlerinin katledil- sürükliyerek meydana çıktı. Kahkahalarla gülmemek için dudak- anladım. Zaten tekne de daha biraz su 
duğundan. kralın mevkiini müşkülleş- mesine Talat paşanın sebeb olduğunu Tamam da zamanı idi. Çünkü vapur larımı ısırıyordwn. Maamafih arkada- yapıyordu ve sık sık su boşaltmıya mec 
tirrnemek için Alman sefiri Vangen- söyledi. Kendisinin katliamdan kaça- demir almıya başlamıştı. şımm cidden ıztırab çekmekte olduğu- bur oluyorduk. Ancak Holanda vapu
haym'ın iltiması üzerine «Siyasi Ko- rak kurtulduğunu ve ond~n sonr~ Ta- Biz minimini teknemizde sahile doğ- nu gördüğümden kendisini teselli et- nında iken cSohenberg• in kendini u
meclyaıı tefrikasının tam olarak neş- lat paşadan intikam almaga yemm et- ru giderken vapurdaki dostlar bize ken- tim: nutup da bana ismimle hitab etmiş ol· 
rinden vazgeçildi. miş olduğunu da ilave etti. dilerini bile bile feda eden çılgınlar gö- - Canım bin mil dedimse, bunu in- ması meselesi 2\i.hnimi tırmalıyordu. 

Onun için böyle siyasi suikasdlcre Katilin isticvabına devam edilirken zile bakıyorlar ve acıyarak el sallıyor- ceden inceye hesab ederek söyleme- Zira arkadaşınım bana hitab etmesini 
sivasi maksadlarm ve bunların arka- herşey meydana çıktı. Berline nasıl !ardı. dim ya!.. Belki de seyahatimiz dokuz yolculardan veyahud gemi mürelteba
sı~da da bazı devlet adamlarının bu- geldiğini, Talat paşayı nasıl aradl~mı ve 

1 

Şayed bu dostlar, şu her tarafından yüz küsur mil bile sürmez. Bu işler de- tından birisinin işitmiş olması ihtimali 
Iunması mümkün olrnıyan şeylerden bulduğunu, nasıl evinin karşısında su eden teknede İngilizlerin yakalan- nizde havaya bağlıdır... vardı. Şayed bu endişem tahakkuk e
dejildir. . . pansiyon tutarak oradan kendisini ta- ması için bü) ük bir para mükfıfatı va- Bize gemicilik edecek beş yerli saat derse İngilizlerin bizi yakalıyacakla-

Bu izahatı dinliyenler içinden bır dı- rassuda başladığını, ondan sonra cina-ı dettik1eri kaptan cLauterbah> ile arka- on bire doğru çıkageldiler. Beraberle- nnda şüphe etmemek lazımdı. 
ğeri de paşanın Düsseldorf seyahatini yeti işlemeğe karar verdiğini. fak~t daşı bulunduğunu bilmiş olsaydılar her rinde nevale ve komanyamızı da getir- Geminin sintinesine yerleştirilmiş o-
hatırlattı ve dedi ki: .. kaçmak için para beklediğini, ke~dısı-ı halde daha çok şaşıracaklardı ama her mişlerdi. lan erzaklanınıza bir göz attım: Biraz 

- Suikasdin, paşa seyahatten don- ne 12.000 mark havale edilir edılmez halde bu çılgınlığımızı mazur görecek- Yerliler gemiye tırmandıktan sonra pirinç bir mikdar bisküit, bir ik! kilo 
dükten sonra yapılması kay~a ~-ya~- c!nayeti işlediğini birer birer itiraf et- !erdi. bunların reisleri olduğu anlaşılan ihti- çikolata ve bir desti rakı. .. Vakta bu 
dır. Talat paşa Düsseldorfda Ingılız sı- ti. yar ve köse bir adam uzun bir nutka erzakla kendimizi pek bahtiyar addede-
yasi ricalinden biri!.e ~o~uş.~u ve Ber: Bertin adliyesi bir taraftan Taylirya- - 17 - başladı. Herif cSelebes• adal_arı ye;.lF· mezdik ama idare ile kullanmak şarti· 
line gelir gelmez o1dur~ldu. Umumı nı istıcvab ederken diğer taraftan da za- lerine bas bir nevi Malezya lisanı soy- le bize kifayet edebilirdi. 
harb başlangıcında Talat paşa 0 za~ bıta katilin cürüm şeriklerini c.raştır- SU EDEN BİR TEKNE İLE lediğinden ben kelimelerin manalarını B' 

1 
h 'htiyar köseyi hiddetli 

· f' ·1 k t ertesı . - . d y lru ınaena ey ı manki Ingiliz se ırı e onuş u, mağa başladı. Vak'ada hazır bulunan •SELEBES• DENIZLEKllli'DE tamamile kavnyamıyor um. a z b" b k 1 susturdum Çünkü dai· 
.. . . b' "k d' eydana l . .~. . k ı· d ır a ışıma . 

gun Erme~11crın, ır su~.~· ~ m b birçok şahidler ,cinayet işlenir iş~- NELER ÇEKTİK? anlıyabıldıgım bırkaç e ıme en, ve ma neş'eli bir şişko bile icab ettiği za. 
çıkarıldı! iki vak anın ır ırıne enze- mez Ermeni tipinde bazı kimselenn herüin hareketlerinden şu manayı çı- k b , k k b"r bakışla 

. . a·· .. d'' .. or .. d 'kl . k d k" b' . . 'l b ha ·1 man ÇO gazu \C or unç 1 mesı msam uşun uruy · suraya buraya kaçtıklarını gar u · e.rı- cMendao• ya döner dönmez ilk işi- ·ar ım ı ızun gemıcı er u va ı e dak' 'ti susturabilir Yal· 
T r t e ~ l km k . t . la köse· karşısın ı ı razcıyı · Berl~de bul~.n~ ve_ a a paş~~ı s ni söylemişlerdi. Fakat zabıta ~unlar- ı;niz yiyecek \'e içecek tedariki_ oldu. y-0 a çı_ . a ıs emıyo~ r.. · nız bu hiddetin içten gelmesi ~arttır. 

ven Türkler, ~u~uk bır ~atem ıçınde dan hiçbirisini meydana çıkarmaga mu-
1 
Ücretle hizmetimize almış oldugumuz - B~zını çocuklar, dıyo~~· ~ava pek Binaenaleyh köse cümlesini ikmal ede

yavaş yavaş yuruyere~ böylece konuş- vaffak olamadı! beş Malezyalı ertesi sabah vazifelerine fena diyorlar; dalga çok, ruzgar çok.. meden sustu ve kolu ufka uzanmUj pir 
makta iken p~ın naş~~1 

.. taşıyan oto- Talat paşa vurulurken bağırarak ye-1 başlamak üzere geldikleri zaman erzak Herif hem bu kelimeleri mütemadi- halde kaldı. 
mobil morg bı~ının onunde du~du. re düşen kadının yabancı bir kadın ol- ve nevalemizi de birlikte getirecekler- yen tekrar ediyor, hem de kolunu ufka G- ta an sesimle bağırdım: 
Beraber gelen polıs memuru, n:org ıd~- duğu korkusundan bayıldığı ve e\·vei- di. doğru uzatarak mütemadiyen büyük ur ve ~ h k t diyoruz 
resine girdi. Doktor Bahaettın Şakır ce za,nnedildiği gibi Talat paşa ile hiç Vakit bir hayli gecikmiş ve ikindiye ka\'isler resmediyordu. - H~yır, em_e~ . ar~ e e ·•· 
il~ yanındaki arkadaşı dışanda bekle- bir münasebeti olmadığı tahakkuk et- yaklaşmış olduğundan o gün Y~_la çık- Herifin hakkı vardı ve hava hakika- . Ve bır 5ılgın gıbı _ıı~n~e ·aiıl~:~ k:~ 
dıler. . - ti. mak mevzuu bah~_Iamazdı .. Dıger ta- ten fena idi. Ancnk rüzgar arkadan es- kın bıçagıınla demınn ıpın p 

Bir müddet sonra morg amelesı na- M tt "f c· ayeti müteakib crcçen raftan kasabaya gıdıp geceyı orada ge- tig-inden bu rüzgarla cFilipin• e müte- tım. 
b d ld ı · · aklettı na eessu ın ı-.. • k d · · ı · · d Zira her k - • t• (Arkan var) 

~araa~a ıarw~n~n - .. 1 rf ~~z M~n~~cl~~~ e~m~~mcyM~ ~~~c~c;ih;e~n~y~o~l~a~ç~ık~a~c~a~k~cl~u~n~a~s~u:r:a=ı:-:::::~====~~===r ler Evvela o gün Berlinde zabıtanın gun e~ _za m. h kı t· . t kd0 • d' . han<ri bir Avrupalı tacir veyahud da 
· • . • .. .. . k ri katılın şenı are ·e ını a ır e ıcı c.. . f -

topladıgı dıger olulerle bır araya oy- . . . rcsmı hır Felemenk memunı tara ın- 1 • U M •• d •• ı ·• v •• d 
mak ıstediler. Bin müşkülatla naşın yazılar yazdılar. Ermem meselesımn dan tanınmak tehlikesi vardı. Binaen- inhisarlar • U Ur U~Ull en: 
hususi bir dairede teşhir edilmesi için n_ıahi}~_etini hiç . bilmiyen bu _ g~zetele- aleyh geceyi küçük teknemizde geçir-
müsaade alınabildi. Morg dairesi o gü~- rm mutal,:aları ışe vakıf ol~n ~ab. ce_nnh meğe karar verdik. Limandan çıkıp ı _ Şartnamesi mucibine~ satın alınacak kurulu dekovil ray ve vagonları ka
lerde bir ziyaretgah halini aldı. Talat gazetelen tarafından tekzıb edl_l~!yse dalgakıranın açığında demirledik, ve palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş tur. 
paşayı tanıyan ve tanımıyan bir çok 1 de bu yazılar hasıl olan fena ~esırı or- sabahı beklemeğe başladık. 

11 
_ Eksiltmeye 261x1937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Kabataşta 

şnrkhlnr ve ecnebiler veda ziyaretinde tadan kaldıramadı. Sağ cenah gazetele- Funda demir ettiğimiz zaman sakin inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
kusur etmiyorlardı. rınden birisi diyordu ki: olan deniz yavaş yavaş azciL cSohen- III _ Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 liradır ... 

Cenaze morgda iken bir Alman hey- (Arkası var) berg• i ise fena halde deniz tutuyor- IV _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden. a_Iınabılır. .. 

~ - " V - Münakasaya iştirak etmek istiycn firmalar e me ın . . 
kellraş Ve Profe:::o"ru·· de geldi ve paşa- ---··-·-·-···--····-··-·-·---·,-- du. Bu itibarla bizim vold_ aş böyle de- ksilt tarih den 10 gun 
nın ölü maskesini çıkardı. Ondan sun- ,r nizde sallanıp mütemad'iyen rahatsız evvel fiatsız ve mufassal tekliflerini türkçe ve fransızca tercemelerıle İnhısar-
ra naAş tehtı"ı· edı'ld'ı, çinkodan mamul Bir Doktorun olmaktansa birisi çıkıp da.: ş bes" 1 · ve tekıı·rıe..: 

1 lar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar u ıne. verme. ~n • ... Ve her tarafı lehimli bir mahfazanın İ- 1 r u·· n 1 u·· ,, PAZAR - Haydi Sohenberg~ Gıt de cSinga- k ed b lm k mezkiır ı:.ube-
Uı "' · muvafık görüldüğü takdirde münakasaya iştira e ı e ıçın ır çine konuldu ve tabut içine yerleştiril- ( Jt) pur» d~ Ingilizlere teslim ol! Seni ye-

di. ı Notlarından niden usera kampına kapasınlar!... de- den vesika almaları lazımdır. 
k d VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, eksiltmeye iştirak ~e~kası ve Cenaze merasimi için 20 mart günü vu··z kırı tıklıkları ve go""z se bizim deniz hastası ar a aş seve se-

1 
rf1 ksilt e gunu en geç 

tcsbit edildi. Tabut merhumun ~kamet 1 1 r ve kabul ederdi. % 7/J güvenme parasını ihtiva edecek olan kapa 1 za ar e m . 
ettiği Hardenberg sokağında 4 numa-' Kapağı şişleri İnadına hava da bindirdikce, bindi- saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabı-
ralı apartımana naklolundu. Cenaze Yüz kuvvetli sıcağa. roğujfa, rüzglra, gü- riyor, deniz azdıkça azıyordu. linde verilmiş olmalıdır. . B.> c5976> 
mer.ı ,imi için birçok davetiyeler gön-

1 
neşe maruz kalmamalıdır. Şafak söktüğü . zaman b!zim. ~inimi

derildi Fakat bunlara hiç hacet yoktu. Yüz yıka.nacak su çok sıcak olma.malı - ni tekne bir cevız kabugu gıbL azgın 
Çünkü. gerek Berlinde, gerekse A!man-; dır. dalgalar üzerinde raksediyor, yalpa vu

Boyunu sıkacak dar elbiseler giymeme -
yanın diğer şehirlerinde oturan bütün lldir. Korse giymemeli, yemekler munta- ruyordu. . .. .. . 
şarklılar o gün alayda hazır bulunarı:ık zam olmalı, uykusuz kalmamnlı, fıızla Zavallı cSohenber~·. cık ~u~'uk bır 
merasimi muazzam bir şarklılar nüma- yorgunluk ne yorulmamak, kuvvetli he- ıztırab çekiyormuş gıbı hem ıkı tarafı-
yişi şekline soktular. Her taraftan v.ö_n-' yecan ve tcessürlerden sakınmak, lüzum- na sallanıyor, hem ?e: . . 
derilen yüzlerce çelengi apartıman ıs-1 lu lüzumsuz gülmemek, çok nğlamnmak _ Lauterbah, dıye mlıyo_ r.d u .. ' L __ au-

lazımdır. Sert ve nbus çehrelerin en er- t kn b ld 
ti.ah edemed·ı. Merhumun tabutu çiçek-! terbah! Bu murdar e e ızı o. _ure-ken alameti yüz kınşıkhğıdır. 
]er içine gömülüp kaldı, bu çelenkleri 1 cek ... Hemen karaya çıkal_ım azızım._ .. 

l ') Hu notları k~sip s&klayını:ı, yahuı b l 
mezara kadar taşımak için birçok oto- bir a lbiiDM ,.apqtınp koUeksi,on ,apıaıs. Ben halinden memnun ır tavır a pı-
mobil kiralamak lazım geldi. Sıkıntı umanınııda ba notlar b ir doktor pomu tüttürerek cevab verdim: 

Cenaze alayı hareket ettiği -.:aman u- 1 cfbi lmdadın17a :r~ti~bUtr. -: Hayır azizim, b:n ~~krinize işti:aı~ 
zun bir kafile hemen bütün Haroen-

1 
r -., e~mıyonım. 'Deknemız guzel ve denızcı 

berg sokağını dolduruyordu. Alay bu, 1'. l " .. b I I bır tekne .. 
tı Ah t f"h te ilerliverek yar.m J. l0 e c - Aman etme Lauterbah! Kusma-sure e a es e a es .1 d.. ek d.. ·· .. 1 .. 

saat sonra Talat paşanın gömü!eceği Lczane!er dan midem tersine onec ; u~up o u-
bahçeye Vasıl olundu. Burada sefaret- , vereceğim ... Karaya çıkar benı_! ... 

Bu gece nöbetci olan ecsaneler şunlardır : l ı ş ed d t ta 
hanemizin imamı dini merasimi ifa et- ist.anluıl c.ihetindelOler: - Merak etme.... a~ en_ız ~ n 
tikten sonra birçok hatibler tarafından 1 Aksarayda: <Sarımı. Alemdarda: <Ab- 1 fanilerin bu derdden olmelerı lazıı:n 
nutuklar söylendi, Talat paşanın yük- dülkadlrı. Beyazıdda: ccemilJ. Snmnt-

1 

gelseydi dünyada adam. ka~~azdı; bı: 
sek meziyetleri sayılıp döküldü. ynda: {Erofilos). Eminönünde: <B şir şeycik olmazsm. Sen .. şır:;ı~1lık evvela 

Kemal>. Eyübde: (Arıt Beşir>. Fenerde: korkuyu bir kere yuregındcn çıkar. * (Emllyııdi). Şehremininde: {Nazını). 1 Bc:g· enmedig-in bu_ - te_kne. ile bin mil ka-
Şehz.adebaşında: (Asaf). Karagümnikte: _ 

Katil Tayliryan beş gündenberi tev- (Suadı. Küçükpazarda: (Necati Ahmed). l dar bir mesafe çıgnıyelım de bak o za-
kifhanede oturuy<>r ve isticvabım bek· Bakırköyünde: rnmm. man sen de minimini gemimizin hassa-
liyordu. Garibi şu ki katilin isticvabı Beyof'lu cihetindekiler: 1arını nasıl takdir edec~ onu nasıl 
irin ermenice, almanca bilen tercümanı İsUklfll caddesinde: <Kanzuk). D:ı.lrede: 1 candan seveceksin! ... 

3 
• t t "k (Güneş). Tapçularda: CSporldis). Tak- 1 bulunamıyordu. Katili emaye e eşvı simde: (NizametUn>. Tarlabaşında: CNI- Bu «bin mil kadar çiğnemek:& cüm-

eden cürüm şerikleri, tabii muvakknt had). Şişlide: (Halk). Beştktnşta: (Nail lesi bizim yoldaşı daha ziyade ve daha 
bir zaman için ortadan kayboldu tar. Halid>. 1 candan inletmeğe başladı ve bu sefer 

Nihayet bir tercümanla Tayliryanın Boğa:ıiçi, Kadı.kör ve Adalardakiler: avaz avaz bağırarak: 
ı·5:tı'cvabına başlanılabildi. Esasen daha Üsküdarda: <imrııhorı. Sarıyerde: lNu- k 
- rl). Kadıköyünde: (Saadet, Rıfntı. Bü- - Ne dedin? Ne dedin? Bu ceviz a-

evvel tercüman bulunsaydı bile katili yükadada: cşına.sı Rıza>. Heybelide: buğu ile bin mil mi çiğniyeceğiz? Aman 
sorguya çekmek mümkün olamıyacak- (Tan~>. yarabbi!.. Bu adam benim canıma kas-
tı. Çünkü yediği dayaklardan ve tek-

ı _ Cibali fabrikası memur ve amele lokantasile Şemsipaşa bakım ve iJleme 
evi ahçılıkları eksiltmeye konulmuştur. .. .. 

ıı _Eksiltme 5/X/1937 tarihine rastlıyan Salı gunu saat 14 de K.abat.aşta le-
vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . . 

Ill _ Şartnameler parasız olarak ~er ~n sö:ü geçen şubeden a~~nabılır. 
ıv _ İsteklilerin eksiltme kin tayın edilen gun ve saatte % 7,5 guvenme pa

ıalarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6302) 
,,,,.,.,,, 

Cibali Tütün fabrikasında yapılan tadilattan çıkan tahta, kapı ve c~~:kan gıöi 
25-30 bin kilo miktarında tahmin edilen enkaz 13/10/937 Çarşamba gunu saat 10 

da pazarlıkla satılacaktır. .. . . . . 
İsteklilerin enkazı her gün mahallinde gorebıleceklerı ve pazarlık ıçı~ de 

tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kaba~a.şda inhısar-
1 ··bayaat şubesindeki sat:ş komisyonuna gelmelerı ılun olunur. 

]ar evazım ve mu c66l8> 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Eksiltmenin T. Gün ve Eksiltmeye konan me Tahmin Pey ak-
vaddın cinsi Mikdan fiatı çesi saati 

Karpuz 4000 A. 10 Ku. 
Kavun Kırkağaç 1000 A. 13 > 

Kavun Hasc.nbey 500 A. 13 > Persembe 1 7/10/37 61 L. 

Üzüm Yapıncak 500 K. 13 :ı> 
Üzüm Çavuş 500 K. 30 ~ : . . . . • d 

Mektebin 937 mali senesi 2 nciteşrın bıdayetine kadar ıhtıyaeı ola_n yu~rı 
. "kdar muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı mevad açık eksıltme~e k 

cıns, mı , ı akt 
nulmuştur. Eksiltmesi hizasında gösterilen gün, tarih v: saat~. ya~ı ?c 

1 ş t yi görmek istiycnlerin hergün ve eksiltmeye gırmek ıstıyemerı~ be 
g~: ::ms:atte Gümüşsuyundııki m kteb binası dahilinde müteşekkil Komısyon 
müracaatları ilan olunur. f6244> 
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3 Birincitepüa SON POS:T:A 

Liseler Alım, Satı Komisyonundan: 
Mikdarı Beherinin İlk teminat Eksiltmenin yapılaca&t 

saA BANKASI 
Cinsi Ton tahmin bedeli Lira Kr. s\İD ve IUt 

Kok Kömürü 483 1900 Kr. 28 5/lt/WI Salı tünü 
saat 15,30 da 

24/9/937 tarihinde Kok Itomür:ünün k apalı zarf eksiltmni inta~ edil~ediği~~ 
uen açık eksiltme ihalesi 5/10/9'Yl salı günü karşısında yazılı saatte ıcra edı
leccktir. 

İstekliler yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzları birlikte 
İstanbul Kültür Direktörlüğü binası için de Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 
K ona gelmeleri. Teminatlar Lıseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. 
Ş n meler Komisyon Sekreter] ğind en görülüp öğrenilir. c6695:. -

stan bul J~ndamıa Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi 
Tahmin bedeli 

Lira Kr. 

İlk temin :tı 

!Hiç ve sıhhi malzeme 4155 55 311 67 

1 - Jandarma Genel Komuta ı- nın Sıhhiye Dopusu ihtiyacı için ta 
b d ve ılk teminat mikdarı yukar azılı doksan dört kalem iliç ve 
ma rr açık eksiltme ile satın a tır. 

2 - Eksiltme 19 Birinciteşrın 937 Salı günü saat 15 de Gedikpaşadaki Jandar
ma Satınalma Komisyonunda yapıl'acflktır. 

3 - Şartname hergün Gcdrkpaşaddki Komisyonumuzda görülebilir. . 
4 - İ t ilerin belli gün ve 490 sayılı kanunda yazılı evrak ve ilkte-

min makbuz ı;eya mektubla ·yıe K mı onda bulunmaları. .67ll:. • ---
f:rtanbul-P. T. T. Vi ayet Müdürlüğünden: 

Türk 

--vuK 

ıizere açık eksıltmeye kmıulmu olan 
ndeki mevcud sundurmalardan istıfade 
nşası ıçın muayyen saate kadar ko

ed gı den ek iltme 10 gün mudd tle 
ü saat 14 de Buyük Postane bina ı bi
urlüğunde müteşekkil alım satım ko-
0 lira, muvakkat teminat 225 ltradır. 

ık işleri umumi hususi ve fenni şartna-

d ğcr evrakı görmek ve muvakkat. te
md İdari kaleme ve eksiltme gün ve 

füdurlugüne muracaatla en az ikı bm 
acakları fenni ehliyet ve Ticaret 0-

at arı. 6692:. 

Kurum 

A 
6. cı k•flde 11 ı Blrlncit şrln / 1937 de:IJr. 

EUyük ikramiye: liradır .• .000 
Bu dan başka: 40.000. :..S.00 , ~m.ooo 15.000, 10.000 lJralık 

ikra iye.ler1e (2 0.000 ve 5 . ) liralık iki adet mükafat Yardır .. 
DiKKA T: 
bıiet alan herkes 7 Birincitcşrin 937 günl akşamına kadar biletini 

C.~İJtirmq bulunmalıdır. Bu tarihteD sonra bilet berindeki hakkı 
sakıt olur. 

lstanbuJ Vakıflar DirektörlUğO ilanları 

Semti me§lmr ve 
hallesı 

Cndde veya 
sokağı Numara Cinsi 

Muhammen aylık 
Lira K. 

Kiıçukmustnfapnşa Mol-
lahusrev. Şerefıye. 3-i Dükkan. 

Küçi. rmustafap şa Mol-
lahüsrev. Şerefiye. 36 • 

Çarsı, Yorgancılar. Hacımemiş. 13 > 

Çeleb o luaJacddın. Marpuççular. 00 Caıni içind oda 
:. Tahmis. 1-78 Arsa. e · 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Terkos civarında Elecik

mandıra ormanı içinde 

ı 50 

1 50 
1 00 
3 00 

10 00 

Seneliği 

Karasinanda. 13 hektar tarla. 1e5 oo 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 se nesi Ağustos sonuna kadar 
Yukarıda ya~ıl_ı mahaller kiraya ve~~ ~-ek üzere arttırmaları u~tılmıştır. İs

tekliler 7 Teşrınıevvel 937 Perşembe gu nu saat 15 e kadar pey paralaıile bera
ber Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Baş müdürfüğü.nde Vakıf Akarlar Kalemi-
ne gelmeleri. (6709) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsimmde kalöriferli binaların bliri

mle, lralörifer olmıyan b nalann da kok kömüni SObasile ve 1~ giiıı müddetle 
ısıtılması işi kapalı zarfla €ksi tmeye konulmuştur. 

2 - Mubam n bed l 32,000 otuz iki hm lira olup muvakkat teminat ~00 
liradır. 

3 - lhale Yüksek Ensti u R k ö ük b" na nda toplanan komisyon tarafmdan 
14/10 937 t ... rıhine ra tlayan Perş be giınü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - T kli m ktuplannın i ed bır saat evı;eline kadar makbuz mukabi _ 
Jınd m on reisl ıne vermeleri ve a saatind komisyonda hazır bulun-
ın lu . 

5 _ Daha fazla izahat , e parasız şartname almak istıyenlerin Enstitü daire mü-
durlugüne muracaatları ilan olunur. c.3561.. •6482a 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Mikdarı Cinsi Tahmin tutarı Muvak. pey akçesi 

• 
200 ton 68 100 ma tkaohn 58,000 lıra 4350 lira 
Basılacak okul kitapları ıçın yukarıda yazılı mıkdarda açık eksiltme ile satın 

alınacak 68X100 29/30 kiloluk matkaolin kağld için isteklilerin llılUM Cuma 
günü aat 15 d<> Devlet Basııııevinde idare komisyonuna mürac.Mlan. 

Şart.nama parasız olarak Di1"ektör1üit;e:a almabiıtr. (MU') 

Tesis taıribi : lllJ8 

• İdare Merkezi : 1STANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Şubeleri: 

İST.Alf'BUL (Galata: ve Yeni cami) 
MERSİN~ AIM.N:A Bürom 

Y ananistandaki ŞalJderi : 

SELANİK - AWA 

Her n 
K"r.,lı servis" 

Satılık d kkan 
Harbiyede 37 numaralı tütüncü dükka

nı acele olarak devren satılıktır. İçinde;. 
kilere müracaat. 

1 

Son Posta 
Ye'fml. Slyasi. .Han.dis ff Balk I~ 

Yerebatan, Çatalçe;-me sokak. 25· 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

ı--ı---ı----
TOH:rn 1!00 750 4W 150 
YqNANISTAlf 2J!J 1220 710 270 
9CHmi 21 t4()(J soo aoo 

Abone bedeli peşindir. Adrt1 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen ..walt geri omlma. 
ilanlardan ıne•'aliyd alınnuıs. 
Cevap için mektuplara 1 O kunlfluk 

Pul illvesi llzsmc:br. 

Pa&ta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telef on : 20203 

ti~·-F/Ulf r - .. 

G~iP .. HEZ E, BAŞ v~ DiŞ 7 Ki ~I 
BüTüN AGRILAQI DİNDİRİ~. 

AŞISI A IYOR 
Zonguldakta emniyetli bir maden müessesesi rnuh telif model (Deniz, şa

kuli, lokomotif, buharlı ve saire) kazanların her türlü tamirntını ve resim 
üzerine gerek el fileUerile gerekse muzayyak hava ile müteharriK alAt ile 

her nevi saç ve demit işlerini yapmıya v.e yanında bir tane kazancı veya ka
zancı çıraklarım çalıştırın ya ve yetl§tirmcye muktedir ga" et faal bir ka
zancı usta başı aranmakt dır 

Narnzedler arasından se lecek olan usta üç n mudd e v ucret öden
mek şartile tecrübe edilecek ve bu müddet zarfında iş nden mC'mnun kalın
dığı takdirde knt'i olarak istihdam olwıacaktır. 

Talihlerin terdim hallenni, imd ye kad: 
tedikleri ücre · bildirmek sur ile mektupla Tophane 8 1'lwrnaı::-.ı.u 
adresme muracaat etmelen. 

Metre Beher m 

20,000 Gaz idrofil 
800 60 metrelik top h !inde 

80 santim eninde tarlatan 18 > 

Haseki Hastanesine lüzumu o an yuka r1da mikdarları yaz:l g idrofil il tar-

latan açık eksiltmeye konulın~ur. Şartnamesi Le~ zım M'üdtlrlüğµnde görü
lebilir. İstekliler 2490 No. lı kanundn ya zıh vesika ve 160 lira 80 kuruşluk ilk 

teminat makbuz veya mektubile beraber 4/10/937 Pazarte · günü s t l4 d Da-
im! Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (6306) 

bi • 
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Avrupanın bayat, ve terkibi 

Yüksek evsafa 
meçhul çocuk gıdaları yerine saf ve halis ve taze hububattan istihsal olunan 

malik ViT AMİN, · KALORi ve GIDASI çok olan 

A 1 yediriniz 
Bebelerin ana sUtUnden sonra yiyecekleri gıdalar Çocuklarm hayatı ve tabii gıdaları 

1 Hasan Pirinç özü unu 1 Hasan Yulaf •• •• ozu unu 
2 ,, Arpa 

" 
2 Bezelye ,, 

'' 3 
'' 

Buğday 
'' 

!I ,, 
'' 4 

'' 
l\lısır ,, 4 

" 

Mercimek 
irmik 

'' 
" Patates ,, J 5 ,, Çavdar 

" 6 ,, Türlü ,, . 6 ,, Badem ,, 
Kalorisi ve vitamini ve kudreti gıdaiyesi çok ve yüksek evsafa malik Hasan Ozlü unları yavrulann gürbüz, tombul ve canlı ve sıhhatli olmasını temin eder. Beynelmilel 

sergilerde kazandığı altın madalyeler ve zafer nişanlarile ve birincilikle ihraz ettiği diplomalarla cihanıilmul ıöhret kuanmııhr. Yalnız ve musirren Hasan markamı 

isteyiniz. Bütün bakkaliye "Ye eczanelerde bulunur. 

VOLi 
kullanınız 1 

Ciğerler için hava ne ise dişler 
için de RADYOLIN odur. Hasta 
ciğerler kadar sağlam ciğerlere 

de hava lazım olduğu gibi, ba
kım.ınz dişler kadar temiz ve 
beyaz dişlere de RADYOLIN 

lazımdır. Hava kanı, RADYO
LIN ağzı temizler. Havasız kalan 
en sağlam vücud nasıl zehirle
nirse, RADYOLIN ile fırçalan
mıyan temiz ve beyaz dişler de 
öylece sararmağa ve çürümeğe 

mahkumdurlar. 

Sabah, öÇI~ ve ak~am her yemekten sonra günde 3 
defa dişlerinizi fırçalayın1z 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gtın arasız açıktır 

·- ----..... -----
Liseler Alım, Satım Komis3ronu11dan: 

24/ 9/937 tarihinde 1349 lira 97 kuruş keşif bedel• olan Beykoz orta okulunun 
tamirine istekli çıkmadığından 5/10/937 salı günü saat 15 de açık eksiltmesi ya
pılnc:ıktır. İlk teminat 101 lira 25 kuruştur. İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası 
vesika, ilk teminat makbuzu ve en az bin liralık bu işe benzer iş gördüklerine 
dair İstanbul Nafıa Müdürliiğünden alınış oldukları vesika ile Kültür Direktör
lüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan komisyona gelmeleri. 
Şartname, proje, keşif ve buna aid evrak Komisyon Sekreterliğinden ıörülüp 

öğrenilebilir. c6694• 

1 ANNELER 
Bilin iz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan scbebler
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek kızararak 

çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhas
sa yavruların cildlerini ve ifra -
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştır. , 

,. 

......................... 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ: 1863 

sermayesi: ıt,000,000 İnillla 11rw 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, F ilistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

İlan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
l kinci •ahil• 250 » 
U çüncii •ahi le 200 » 
Dördüncü •ahil• 100 >) 

iç •ahi/eler 60 » 
Son aahil• 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlı.ca mikdarda ilAn yaptıracak • 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tif ade edeceklerdir. Tam, yanın ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derpiş ed~tir. 

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

Ulnclllk XoJlektlf Şlrketı. 
Kahramanzade lhn 
Ankara caddesı 

Son Poıta Matbaaıı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SA J 1 S. Ragıp EMEÇ 
H PLER : A. Ekrem UŞAXLIGIL 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bitin qrııa .. 
rınızı derbal keser. lcabmda günde uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

HEDYiN 
.1 

ELEKTRiK VE MAKİNE 

T eknisiyeni Aranıyor 
Zonguldak'ta ehemmiyetli bir maden müessesesi maden ocağı harici i§le

rinde buharla işliyen muzayyak hava kompresörü, lavuar, elektrik santralı, 

dar hatta buharla ve Dizel motörile işliyen lokomotifleri ve yükleme, boşalt
ma ilah ... tesisatına ve bunlann tamiratını deruhte edebilecek bir elektrik 
ve makine "teknisiyeni aranmaktadır. 

İsteklilerin Tophane 8 numaralı posta kutusu adresine kısaca tercümei hal· 
leıini şimdiye kadar çalıştıkları yerleri ve istedikleri ücreti bildirmek sure

tile mektupla müracaat etmeleri. 

Mühimdir 

Kuştüyü Fabrikasından: 
1stnnbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu KuştuyU f&hrJkPsındıt kış 

mevsiminin yaklaşması dolayısile mU~terilerinin sıcak, yumuşak ve her 
zaman rahat kuştOyü yat.ık, yastıktu yatmaları için fiuturında mühim 
tenzilat yapmıştır. 

Mükemmel bir kuştQyll yaRtık ynzile beraber (1) liraya fazla miktarda 
alanlara tanzilAt yapılır. 

Uzun ve soğuk kış gecelerinde şilte ve yorganlar ve yastıklanmıı gtızel 
ve rahat uyku temin eder. 


