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Atatürk, ismet İnönü, 
Celil Bayar ve Vekiller 

izmire gittiler 
/j_ügük Önder Eskişehirden geçerlerken binlerce halk 

tarafından şiddetle alkışlanmışlard11 

Manevra ı ar Nazilli fabrikası bu sabah 
Donanma himayesinde 
karaya asker çıkarıldı 

Kuşadası bölgesinin Şimal 
ve Cenup istikametlerinde 
çetin bir kıyı muharebesi 

devam etmektedir 
Ankara 8 (Hususi) - Curnhurreisi 

Atatürk, Nazilli fabrikasının açılma 
resminde bulunmak ve Egede yapıla • 
cak manevraları takip etmek üzere bu
gün saat 14,45 de şehrimizden ayrıl • 
mışlardır. Refakatlerinde Başvekil is
met İnönü ve diğer zevat vardır. Tre
ne İsmet İnönünün vagonu da bağlan
mıştır. Ayni trende Recep Peker de bu
lunmaktadır. 

Büyük Şef istasyonda siyasi müste
şarlar, meb'uslar, generaller, vekalet

/ ler ileri gelenlerile Ankara vali ve em
niyet direktörü ve büyük bir kalabalık 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Vekillerin hnreketi 
Başvekfüet vekili ve İktısat Vekili 

(Devamı 15 inci sayfoda) 

. merasimle açılıyor 

_ Başvek.81et vekili Celal Bayarla lzmir valisi fabrika binası önünde 
~azilli 8 (Hususi) - Şehirde bii bay- ı taraf bayrak ve yeşilliklerle süslenmiş-

ram havası hüküm sürmektedir. Her (Devanu 15 inci sayfada) 

Ha beşler 200 İtalyan Sovyetlerle yeni 
kamyonunu yaktılar ti.caret anlaşması 

Çete muharebesi şiddt-tle devam ediyor. Habeşistanda 
kıtlık başladı. İtalyanlar Afrikaya 16 bin asker 

gönderdiler ve M?sıra teminat verdiler 

_ dün imzalandı 
Ankara 8 (A.A.) - Türkiye ile Sov 

yet Rusya arasında mevcut olan ticaret 
(De\•amı 15 inci sayfada) 

Londra 8 (Hususi) - Son zamanlarda büyük miktarda İtalyan askerleri -
nin Libyaya gönderilmesi Mısırda bii-

ğini ve endişeye kat'iyyen mahal ol-
madığını bildirmektedir. Dokuz devleti 

İtalya, Libya~aki garnizonunu tak - Konferansı ' 
viye etmek mecburiyetini hissettiğini 'ITaşinglonda 
ve icabı halinde daha yeni kuv\·ctler " ~ 

( Devamı 15 inci sayfada ) Toplanıyor 
~======~=====~==~====~~=~~~= .~ara 8 (Hm~)-M~fuwar 

Yük endişe uyandırmış olduğundan, 
Rom~ bükfuneti bir muhtıra ile Mısıra 
karşı hiç bir hasmane fikir beslernedı-

Tu .. rkkuşu fı.losu 80 .. kreşe partisinin toplantısında bu akşam bir 
(Devamı 15 inci sayfoda ) ···-··-················································ ... 

bu ay içinde gidiyor Son.Pesı:a "' 

Filo İstanbul üzerinde 

da 

BUGÜN 
Güzel san'atler: 

Tiyatro, musiki, sinema 
tenkid, makale ve haberleri 

(9 uncu sayfada.) 

Seyahat mektupları - Amerika, Avrupa, Memleket 
mektup ve röportajları 

(7, 8, 11 lncl sayfalarda.) 

Kadın ve ev 
cİstanbulun en 
k irne9 anketi 

şık kadını 

ve haberler 
.ıo uncu sayfada) 

Çocuk - Çocuk sayfası bugün 12 ınci 
sayfamızdadır. 

r------------------------

Y ENİ KABiNENiN 
iKTiSADi PROGRAMI 

lkbsadi muhitler, son günlerde yapılan tetkikleri 
J bu programla alakadar buluyor, iktısadi işlere daha 

çok ehemmiyet verileceği fikrini ileri sürüyorlar 
Son günlerde istanbulun resmi ve- telif tedbirlerle alakadar olduğu mü

ya gayri resmi muhtelif iktısadi mü- taleasındadırlar. Alakadarlar bu tet
esseselerinde bir takım tetkikler ya- kiklerin yeni kabinenin ilet d" 
pılmaktadır. Bu tetkiklerin dahill progra~ında yer t t k b" ta~ 

1 

ve harici muhtelif iktısadi mesele - . . . v u aca ır m 
leri şamil olduğuna dikkat eden ile- ış.le.r ıçın yapıldıgını tahmin ettikleri 
tısacli muhitler, iktısadi işlerimize gıbı bu programda iktısadi işlerimize 
daha müsait bir veçhe vermek üze - daha fazla bir ehemmiyet verileceği 
re hükfunetçe tasavvur edilen muh- fikirlerini de ileri sürmektedirler . ____________________________________ J 

Araplık aleminde galeyan 
şiddetini arttırıyor! 

Filistin ile Suriye arasındaki hudut kapatıldı, İngilizlerin 
1000 den fazla Arap Nasyonalistini tevkif ettikleri 

bildiriliyor, Suriyeliler heyecan içinde iane topluyorlar 
Şam,5 (Hususi JJ)uhabirimiz yazıyor) -

'O ç günden beri Falestinden çok mühim 
haberler geliyor. Kudüs hükfuneti, Fa
lestinde hüküm 
süren asayişsizli· 

ğe bir nihayet 
vermek rzusile 
gayet şiddetli ted· 
birler alrnıya vo 
bütün· Arap nas · 
yonaliz.m teşkila • 
tını darmadağın 

ederek nasyona . 
listlikle maruf o 
lan Falestin bil . 
yüklerini topla - 1-l t N T ot.~\ Z 1 
mıya başlamıştır. Filistin gençlik teş _ · 
Bu şiddetli ted - kiliitı reisi Yakup lngilizlerir. tevkif ettikleri Arap Zidcrle-
birlerin sebebi, son Elgasin rini sürdiikleri iddia edilen Seychcllc 
zamanlarda, Falestinde bulunan İngili~ adasınır .. mcvkiini gösteriT harita 

memurlarına ve bilhassa zabıta şeflerine da bütün teşekküller dağıtılmıştır. Ge
karşı .~ku bu~m~ş olan tecavüzlerdir. len haberlerde mübalağa yoksa, şimdiye 
F.aie~tını? ~ksımı kara~larmdan sonra kadar binden çok fazla Arap nasyonaHsti 
teşkıl .cdılmıı:; ve muhtclıf Arnp memle - tevkif cdilrniş ve Yafaya sevkedilerek 0 • 

ketlerınde şubeleri açılmış olan c Yüksek .:"ada bulunan bir İngiliz zırhlısına konu
A.r~plık Müdafaa Komitesi> ünvanlı teş- larak Hind Okyanusunda ve Madagaskar 
kılatı ve buna benzer ve nasyonalist ruh [Devamı 13 üncü sayfada] ...................................... 

LMemleket m~~;İ~İ~j 
Eli tabancall _gençlik istemiyoruz! 
Zorbalığı Dersim dağlarında dahi kaldırmışken bunun 
mektep s ralarında hortlamasına müsaade edemeyiz 

1\ır 'f Yazan: Ercümeııd Ekrem Talu 
ıaarı ordusu şu 

bir kaç senedir, her 
yıl en aşağı bir kur
ban veriyor. Bu kur 
banlar herhangi bir 
ideal uğruna har -
canmış değillerdir. 

Bunlar, harbı umu -
midenberi tedricen 
gevşeyen, çürüyen 
ve tefessüh eden a
ile terbiyesinin maz 
lCımlarıdır. Ve her 
yıl, bunlardan bir i
ki tanesinin her ba
kımdan elim akibetlerine ağlarken ayni mağrur ve müftehir olur, tekdirlerin -
:~~an~~ b~!üdklere _karşıv saygı hasle- den ise ancak mütenebbih olmağa çalı
mın gun gun en zafa ugramasına da şırdık. 

o derece esefleniyoruz o·· 1 k. h . · . y e ı, atırlarım .. çocuktum .. ba-
E.sk1de~ hocaları~ızı, bız harpten ön- hamla birlikte bir akşam köprü üze -

cekı ne~lın gençlerı, ana ve babaları - rinden geçiyorduk. Saçlı, sakallı, ve 
ı:ıızl~ .hır t~.tardı~. Tahsil, o vaktin te- devlet kapısında epeyce mühim bir 

h lı~Ürklv.uşu tayyareleri memleket da- ı.dir. Zira Türk Hava Kurumu geniş bir 
u u de Ya.p~akt~. olduklan propaganda ,propaganda uçuşu programı hazırla -

ç şlal'ına bır :muddet ara verecekler - (Devamı 15 inci sayfada) l
lak~ıs~e gor~, nıme~leri~ en başında mevki sahibi olan koskoca c üstad Ek
gclırdı. Ve .. bı~! bu nunetın . velilerini .rem> in, birdenbire, karşıdan gelen bir 

------------~ herkesten ustun tutar, takdırlerinden /Devamı. 2 inci sayfada) 

.-. 
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}apongaya karşı cephe: 
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Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

-f _. ....................................... ·-···-· .. ••• 

Eli tabancalı gençlik 
istemiyoruz! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

pın fan'inin önünde hürmetle öniinü 
ilikleyip, buruşuk elini muhabbetle öp· 
tüğünü gördüm. 
Meğer o ihtiyar zat, kendisinin Be -

yazıt askeri rüştiyesinde hendese mu· 
allimi imiş! 

B ir zamandanberi gazetelerde bazı 
söz!er göze çarpıyor; Japonya -

nın yaptığı hareketten sonra pek ziyade 
müşkül bir devreye girmiş olan sulhun 
müdafaası için İngiltere Fransaya, Fran
sa İngiltercye daha fazla yaklaşmışlar 
ve her iki taraf ta müşterek bir gayretle, 
kendilerine iltihak edecek kuvvet veya 
kuvvetler anyorlar. Nyon konferansı, İn
giliz cephesine bir takım milletlerin, hiç 
olmazsa muayyen bir meselede manen 
ve kısmen de maddi olarak iştirakini te
min etti. Fakat, dünya o kadar geniş, 

tehlikeler o kadar büyük ki bu kafi de
ğildir; sulhu tutmak için, onu bozacak 
kuvvetlere karşı, icabında harekete geç
meğe hazır, daha muhim kuvvetlere ih
tiyaç vardır; bu da, olsa olsa, Japonyanın 
hareketi karşısında menfaatlerinin teh
dide uğradığı fikrıne duşen Amerika o
lur Bundan dolayı, gerek İngiltere, ge
rek Fransa, Amerika ile çoktanberi ko -
nuşuyorlardı. Uzak Şarkta her iki mem
leket için de Amerika, icabında büyük ve 
kuvvetli bir dosttur. Şu halde, Japonya 
meselesine kadar, bütün Avrupa ihtilaf
l;ırına karşı lakayt kalan Amerikayı bu 
mesele çıktıktan sonra harekete ve he -
yecana getırmek kabıl ve hiç olmazsa 
tecrübeye değer bir şeydir. 

Harb sonu dünyası kadını evınaen çıkardı, maddi hayat 
ile daha yakından temasa getirdi, ve bu suretle alıştığı ha
yattan yeni gördüğü bir Alemin içine atılan kadınların ara
sında, hiç mecburiyet olmadığı halde erkek serbestisini kul
lanmaya çalışanlar da görü1meye başladı. 

Erkekıeşen kadın kadınlığın cazibesını kaybeder. Erkeğin 
bütün serbestisini elde etmesi de mümkün değildir, ziyanı 
iki taraflı olur. Kadın seviyece erkeğin derecesine varmıya 
çalışmakla beraber daima kadın kalmalı, mecburiyet yoksa 
evinin hanımı olmakla iktifa etmelidir. 

Böyle bir sahneye şah"t olan bir ç · 
cuğun, ileride kendi hocalarına karşı 
nasıl bir duygu bcsliyebıleceğini tak
dir güç değildir. 

İşte, eski nesil aile muhitinde bu ter
biyeyi alırdı. Hem de şurasını ikrar ve 
jtiraf edelim kİ, o vakitk.i muallimler-

İşte, son zamanlarda Vaşington meha· 
filini h:ır~ ae irmiş olo.ıJ :E.ww bu -
dur. 

* 

r 
1 
\, 

sez 
Futbol merakı 
Köpeklere geçti 

Roozvc~fin son nutku ile anlıyoruz ki 
Amerika kımıldamıştır. Bır taraftan mil
letleri uyarımıya davet eden ve bir ta -
raftan da bizzat Amerikanın si1ah1anaca
ğını haber veren bir nutuk, Japon tehli
kesi karşısında Amerikanın canlanmış ve Dribling'd~. aegme futbo~culara ~.aş 
Amt:rika efkarının kızışmış olduğunu çıkartan bu kopek, nerede bır top gor
göstcrjr. Cihan harbinde Amerikayı ha- se oraya seğirterek top~ yakalamakta 
rckete geçiren kuvvet, kendisine tevcıh ve hemen çalım yapmaga b~lamakta
edilmiş bulunmıyan bir dc:ıizaltı harbi dır. 
idi. Ak.denizdeki meçhul den=zaltı Ame -
rikcıyı kızdırmadı; fakat Uzak Şarkın A
merika efüarını bulandırdığı ve sinirleri 

So/yada büyük bir radyo 
istasyonu kuruldu 

germeğe başladığı muhakkaktır. Şu hal- Bu ay sonlarına doğru Sofyada bir 
de, cihan harbinde olduğu gibi, Ameri - radyo istasyonunun açılış resmi yapı -
kayı bu defa da İngiltere, Fıaıısa ve Rus- lacaktır. İstasyon Alman telefunken 
ya ile birlikte, ayni safta sıralamıya im- kumpanyası tarafından inşa edilmiş -
kan var mıdır? tir. 

İşte, Londra ve Pariste son zaman - İstasyon binası, Sofyanın yirmi mil 
larda zihinlerı ehemmiyetle işgal etmiş cenubu şarkisinde kaindir ve neşriyat 
olan mesele budur. Londra ile Moskova, stüdyosu da Sofyada olacaktır. Anten 
Amerikanın Uzak Şark rnesel~lerin,de hiç direkleri 700 kademden yüksektir. Bu 
olmazsa manevi müzaheretinı çok ister- 100 kilovatlık istasyon, cenubu şarki 
ler; Fransayn gelince, o, bu kuvvetin yar- Avrupasının en kuvvetli istasyonların
dımını Alrr:anya ve İtalyaya. karşı kul - cian biri olacaktır. 
lnn~~k fikrine karşı daha fazla bir te .. Diğer taraftan Bulgar trenlerine en 
mayul ve incizap duyar. Fak .. t, Amer1 - .son sistem radyo'makineleri ve hopar
kayı, icabında, iki istikamete dahi giden lörler konacaktır. Bu suretle yolcular, 
bir siyaset arabasına ko mıya imkan var eğlenceli bir seyahat yapacakları gibi, 
:nıd~? B_ugünkü şartlar içinde, biz buna yalnız Sofya istasyonunun haber1C1rini 
ımkan gorenlerden değıliz. Rusyanın si- değil, Avrupa merkezlerinin neşr:yatı
yasi nizamı ve içtimai akidelerı Ameri- nı da dinleyeceklerdir . 
kanın böyle bir kombinezona fazla mey- --·-· 
!etmesine bugün ıçin mani buluhdug~ u gi- rmda samimiyetle meşgulken, öbür ta -
bi, cihan harbi tecrubelerinc göre, csa- rafta diğerleri iş görüyorlar. İtalya Ha -
sen Amerika, Avrupa işlerine fazla ka _ beşistana yer!eşmiştir. Japonya da Çini 

istila ile meşgul. Her şeyin dönüp dola
rışmamıya ve zaruret olmadıkça bu ih-
ı;ı~ardan uzak kalmıya çok ehemmiyet §ıp kuvvete ve emri vakilere dayandığı 
vem. Şu halde, Amerikanın Londra ve bir devırde konuşmak değil, cyapmak> 
Pariste haylı hararetli taraft&rları bu _ '5.wndır. Zaten İngiltere taraunm bütün 
lunan projelere kazanılması ihtimal _ müşkülatı da buradadır. O, bir şey ya
Jeri pek azdır. Olsa olsa. şim=ıilik, Ame _ pamıyor; ~ünkü yapacağı şey, harp, hiç 
rika sulh lehinde ve Japony..a aleyhindt: 1·imsenin henüz hazır olmadığı ve iste
manevi bir müzaheret siyasetine taraf- Medigi bir iştir. Onların rollerinin ko -
tar olur. nuşmıya münhasır kalması dr. bundan 

* 
Bugün manevi müzaheret, yarın - kim 

bilir?- daha fazla bir müzaheret derken 
nihayet maddeten dava biıliği yapmak 
g~bi imkanları düşünmek te devlet :ı -
damlarının esaslı vazjfelerindendir. Bu-

•n için, İr:giltere ve Fransanın Amerik.ı 
~ ciddi surette konuşmakta olmaları p k 

tabiidir. 

:ıeri geldi&~ gibi Amerikayı, icabında, bu
raya kadar götürmeğe bugün için imkan 
yoktur. 

* Şu müalhazalara göre İngiltere, Ame-
rıka, Fransa ve Rusya arasında Alman -
va, İtalya ve Japonyaya karşı bir cephe 
teşkiline ai~ havadislere şimdilik yalnız 
bir tahmin diyebiliriz. İstikbale ait böyle 
tahminler yapılabilir; fakat, halen haki
kat şudur kı atı alan Üsküdaıı kol:ıy ge
t:iyor! 

Muhittin Birgen 

ARASDNDA 
* I Çifte evlenme 

) 
le, bugünün muallimleri arasında kıs
met itibarile dağ kadar fark vardır. Bu-
günkii muallim, mesleğine aşık ve bağ
lı, kafası dolgun ve müsbet düşünceli, 
fazilet ve ferağatte çok ileriye gitmi~ 
değerli bir unsurdur. Onun, bu yük -f IKRA Diye buna derler 

1 
j HERGüN BiR 

udan amma soğuk değil 
Ahmet Mithat Ejendi m yotlannı 

tamir ettiriyordu. Bu i§le jazta me§
gul olduğu için o günlerde yazı yaz -
mamıştı. Devrin muharrirlerinden bi
ri sordu: 

- Efendi, bir kaç gündür yazı yaz
mıyorsun; merak ettim. 

, sek rejime layık bir tarzda yetişmek vo 
' cumhuriyet maarifini bihakkin tems·ı 

ve neşredebilmek için neler ıhtiyar et
tiğini, nasıl çalıştığmı \ e ne ere k ' -
landığını düşünerek, kend in· tebcil e.
memiz lazım gelirken, \ a anın bu fe -
dakar evladını, mahza \az fesini ifa et
ti diye en şeni tecavüzlere hedef ,ttı-

- Bizim suyun yolları bozulm'U§ttı, 
onları tamir ettirdim de .. 

Öteki Ahmet Mithat Efendiye ta
kılmak istedi: 

- Demek sizin yazılar sudan oluyor 
öyle mi? 

Mit hat Efendi, atılan ta§ı anlamıştı. .Birbirinden ayrılmıyan .karaeşler, 
- Evet, dedi, sudan oluyor, yalnız birbirinden asla aynlmıyan iki kız kar 

ben ıizin gibi suyu. karlıktan almıyo- deşle evlenmişler, ve ayni komparti -
rum. Doğrudan doğruya çe§meden a- manla seyahat edip, ayni otele yerleşe-
kıyor! • - rek çifte balayı yolculuğuna çıkmışlar-

• •d~ 
Cenaze alaylarına 21 ve 22 yaşlarında 01an genç kız -

1 lar, 23 ve 25 yaşında bulunan delikan-
şlirak eden tahta atlar lılara üç sene evvel bir dansta rastla -

Korea'daki hanedan ailesinin cena -
ze alaylarında resimlerini gördüğünüz 
tahtadan altı at heykeli de bulunur. Bu 
atlar, bu dünyadan öbür dünya) a göç
meyi ifade ederler. 

Cüceler diger insanlardan 
daha mes'ut imişler 

Tini Tim müstear jsmile maruf sirk
lerin meşhur cücesi Harold Piyot ge -
çenlerde ellinci yıldönümünü kutlula -
mağa hazırlandığı esnada ölmüştür. 
Tim cücelerin en zekisi. ve en kısa boy
lusu idi. Karışık denilen cüceler cınsine 
dahil olmasına rağmen boyu 52 sc.ın -
tim idi. Vücudü de pek muntazam bu
lunuyordu. 

Bu cinse mensup olan cücelerin baş 
ve vücutları oldukça inkişaf etmiş bu
lunur. Fakat ayakları ve elleri vücut
larına nisbetle daha kısa olur. 'l'im'in 
se ayak ve elleri de vücudile mütena
sip idi. Timin vefatı münasebetilc ça -
lıştığı sirk müdürü cücelerin kendile
rini bedbaht telakki etmediklerini söy-
1emiştir. Çünkü bir defa istikbaileri 
herhangi bır sirkte istihdam edilebile
cekleri cihetle müemmendir. Cücelerin 
sirklerde aldıkları en aşağı ücret hafta
da 1 5 İngiliz lirasıdır. Sirklerde büyük 

mışlar, ve o gece birbirlerile evlene -
ceklerine dair söz vermişlerdir. 

Balayı seyahatlerinden sonra da, çif 
te evliler, yanyana tuttukları evlerinde 
birbirlerine kapı komşulğu edecekler -
dir. 

Başkalarına gelen mektubu 
açmanın cezası 

Mektupların mahremiyetini rnuha -
faza eden kanun Almanyada büyük bir 
şiddetle tatbik edilmektedir. Bugünler
de Kotbus mahkemesinden verilen bir 
hüküm bunun en büyük bir delilinı teş 
kıl ediyor. Büyük kızına teyzesinden 
gelen bir mektubu açtığı için bir valide 
60 mark cezaya çarpılmıştır. 

Bidayet mahkemesi bu kadını otuz 
mark cezaya mahkum etmişti. Kadm 
kızına gelen mektubu açmağa salahi
yeti olduğunu iddia ederek bu hükmü 
i.::tinaf etmiş fakat istinaf mahkemesi 
kadını beraet ettirmedikten b~ka ce -
zaya bir misli daha ilave etmiştir. 

Kadının açtığı mektup, kızının isıın 
günü münasebetile teyzesinden ge!en 
basit bir tebriknameden ibarettir. Pos-
ta müvezzii mektubu kızın validesine 
teslim ettiği zaman mektubun onun ta
rafından açıldığını görünce kendisini 
gelmesi muhtemel herhangi bir mes'.u
liyetten kurtarmak için hadiseyi posta 
müdüriyetine ihbar etmişti. Posta mü
düriyeti de kadın aleyhine yukarıda 

zjkrettiğimiz davayı açmış bulunuyor
du. 

servet sahibi olmuş cüceler vardır. Bu 
cümleden olmak üzere Tom Torna is -
minde bir cürenin hususi ve mükem -
mel bir yatı vardır. 

haz edenlere (cani) s fa tını az görn -
rüm. 

Çalışmıyan bir gencin, say ve gayre
te alıştırılması ve böylece memlekete 
faydalı bir uzuv olına ının tahtı tem.ne 
alınması için ona sınıf döndüren biı 
muallim hiç bir vakit o gence fenalık 
etmiş değildir. Bilakis, o muallim, o de
likanlının menfaatini gözetmiş sayılır. 

Halbuki, hayatta kolay ve haksız mu
vaffakiyetlere teşne olan ve buna mü· 
maşat eylemiyen büyüklerini tabanca 
ile vurmaktan çekinmiyen bir gençlik 
karşısında bulunuyoruz. 

Zannedilmesin ki ben, bütün genç
liği ayni fazahatle itham edi • 
yorum. Haşa! Cumhuriyet genç -
liği ekseriyet itibarile çok yüksek kıy
mette, şuuruna hakim 'e duygu itiba
rile temiz \'e üstündür. lı.,akat bir ka~ 
senedenberi tekerrür eden ayni mahi -
yetteki faciaların önünde bir aksülamel 
vücuda getirmek zaruretini de inkar e
demeyiz. 

Eli tabancalı gençlik istemiyoruz. Biz 
değil, böylelerini memleket ve rejim is· 
temiyor. Zorbalığı Dersim dağlarından 
dahi kaldırmışken, bunun yeniden, 

mektep sıralarında hortlamasına mü -
saade edemeyiz. 

Bu hususta ilk tedbir, aileye düşer. 
Çocuklarımıza ilmin kıymetini ve il · 
min kıyn1eti ile beraber o ilmi neşre 

vasıta olanın kudsi) etini telkin etme -
liyiz. 

Muallim meş'aledir: Bu meş'alenin 
saygısız çoluk ve çocuğun elinde sön -
mesine mümaşat eylersek, ahlfıfımızın 
IBnetine istihkak kazanırız. 

uv bunKuc n 
HAVA 

yE'T'AKxpt ~ 
Dün hava yeniden ısındı 

Kandilli rasat istasyonunun dün öğ
leden sonra saat 14 de kaydettiğine 

göre hava açık ve 
sıcak olarak geç -
mişijr. Evvelki "*' -;... ..,,. 
günkü havaya na- "' ~ .._ 
zaran hararet bir- - ..,. ~ 4 

denbire yüksel - , 
miş, güneşte 50 
yi, gölgede en 
fazla 28 i, en az 
15 i bulmuştur. 

-
Bu konuşmaların hiçbir ameli faydası 

olmasa dalıi hiç olmazsa, mar.evi bir teh
dit ifade l"debilir ve vakit knzandırmıy:ı 
· arar Belki de ne olacağı r.ıc:çhul bulu
nan bir istıkbale karşı bir nt:. vi hazırlık
tır ve hiç olmazsa bu cepheııiu iktısadi 
bakımdan t riştiği mücadelenin daha faz- İSTER İNAN iSTER İN ANMA! 

Rüzgar, lodos
tan sanıyede 5 
metre sür'atle esmiştir. Hava tazyiki 
765 e yükselmiş, rutubet dere<':esi de 
41 olarak kaydedilmiştir. fo kesafet kesbetmesine yardımı olur. İstanbulun sayılı memba sularından birinin sahibi yukan ka eğer varsa hayvanını da sulayabilir, fakat bu suyun iki 

Şu halde konuşmakta zarar yok, fayda Boğaziçinin bir köyünde umumi bir çeşme yaptırtmıştır. Bu bardaklık bir şişesini alıp İstaubula getirdiniz mi kıymeti 5 t.uaeı 6.04 - Otld : lL\)l 
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Beyaz Ruslar S' 
birer birer ortadan At'E 

kayboluyorlar İspanyaya yeniden 15 bin 
İtalyan askeri daha çıkarıldı 

Prens Keyznof isminde 
bir beyaz Rus, Londra ile 

Paris arasında sırold11 

e Çin - Japon ihtilafı 
yeni bir kon/ er ansa 
havale ediliyor 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 

U zak Şarkın arzettiği kanlı vazi • 
yet münasebctilc Milletler Cemi

yeti. bir defa daha çok müşkül bir mev
kie düşmüş bulunuyor. Japon)anın Çinli-

Bir İtalyan torpidosu bir Fransız gemisini yakaladı, 
gemiyi derhal yetişen Fransız torpidosu kurtardı 

Londra 8 (Hususi) - Cebelüttank
tan bildirildiğine göre milliyeti meçhul 
5000 asker, Franko bayrağını taşıyan 
dört torpido m uhribinin h imayesi al -
tında Alcesiras limanına çıkarıırnıştır. 

Cenubi İspanyada kain Alcesiras li -
manı Frankocuların idaresi altındadır. 

Diğer taraftan bazı Fransız gazete
leri de 15 bin İtalyan askerinin Kadik
se çıktığını haber vermektedirler. 

Bu haber Romada kat'iyetle tekzip 

edilmektedir. 
Bir itnlyan harp gemisi, bir Fransız 

vapurunu tevkif etti 
Paris 8 (Hususi) - Teşrinievvelin 

5 inde, Akdeniz anlaşması mu~ibince 
tesbit edılen yolu takip ederek Tspan -
yaya gitmekte olan Kaspiyen adlı Fran 
sız ticaret gemisi. Frankocu tay~areler 
tarafından durdurulmuş ve Iıalyan 
bayrağı taşıyan bir muhrip tarafından 
Majoı k adasındaki Palrna limanına 
g'tmeğe mecbur edilmiştir 

Hadiseyi haber alan bir Fransız tor· 
pidosn Palmaya gittikten sonra gemi 

• ltalya red cevabı verirse 
Fransa ve lngiltere cezri 

tedbirler alacak 
Londra 8 (Hususi ) - İspanyadaki \fakati alındıktan sonra baz.!.rlanmış • 

gönüllüler hakkında İtalyan ceYabı pa tır. 
zar gününe kadar verilmiş olacaktır. Londranın salahiyettar mahfelle -

Musolininin gazetesi olan Popob rinde söylendiğine nazaran, bu mealde 
d'İtaliada bu hususta intişar eden bir verilecek olan bir cevap kabule şayan 
yazıdan anlaşıldığına göre, İtalyan ce- görülmemektedir. vabı şu üç noktayı ilitiva edecektir: Paris 8 (Hususi) - Fransızca Ek:> dö Pari gazetesinde ayni mevzua te _, 

1 - İtalya, Alınanyanm davet edil- mas eden tamıunış siyasi muharrir Per 
mediği hiç bir toplantı ve müzakereye tinaks de şu satırları yazıyor: . 
iştirak etmez. - Frankoyu açıkça siyanet eden I -

2 - Görüşülmesi teklif edilen gö- talyanın cevabı red mahiyetinde oldu
nüllüler meselesi yeni ihtilatlara sebep ğu takdirde, İspanyadaki Stratejik 
olabilir. (sevkülceyşi) müvazeneyi temin et -

3 - İspanya meselesi ademi müda- mek için Fransa ile İngillerc lazım ge 
hale komitesinde müzakere edilebilir. len cezri tedbirleri alacaklardır. 

serbest bırakılmıştır. 
Tayyareler in faaliyeti 

Londra 8 (Hususi) - Franko tay - - = -yareleri Asturia cephesinde büyük bır dan açılan mitralyöz ateşi neticesinde Londra 8 (Hususi) - Valensiyadan düşürüldüğü haber verilmektcdır. bildirildiğine göre bu sabah Taragon li-

İtalyan cevabı A1manyanın ınuva - İtalya bundan emin olabilir.• 

faaliyete geçmişlerdir. . Şiddetli bir hava bombardımanına Alman pilo!lan manı açıklarında, Ingiliz olduğu talı • 
maru· kalan bu mınfakada bir çok kişi min edilen bir gemi, Franko tayyarelc-Düşürülen tayyarelerde bulunan üç rinin hücumuna maruz kalmıştır. 
ölmBüştübr. d a . t'rak eden t"yya • Alman pilotu ölmüş, bir dördüncüsü e- Atılan bombalardan hiç biri gemiye 

om nr ıman ış ı .. . . . . . . . . re! d ·· " .. hiikllmelciler 13rafın- sir edılm!Ş ve beşıncısı de kaçnl'şlır. ısabel elmemıştır. er en uçun un, J ........... ...,. •• ••••• • .................. . •• • • • •• • •• •• •••• • •• • • • • ••• • ••• 

"A~~i~Y~ Avrupanın \ Şangbayda harp 
medeniyet ve kültür tekrar kızıştı 

Ka. ·batan Rus prensinin nışanıısı 
Pamela Mannering 

' )er tarafından gördüğü mukavemet kar -
şısında hemen bütün askeri kaynaklarına 
başvurmasl, bidayette bir nevi terhibt 
bir mahiyet arzeden J apon askeri hare -
katının kudretli bir muharebe tezahürü 
haline gelmesini intaç etmiştir. Bu vazi· 
yet karşısında Çinlilerin Milletler Ce -
miyetine baş vurarak Japonyanın vazi -
yetine dikkati çekmesi ve onu dokuz 
millet muahedesini ihlal etmekle itham 
etmesi kadar tabii bir şey olamazdı. Mil· 
letler Cemiyeti için yapılacak iki şey var-
dı: 

1 - Çinlilerin müracaatını fili vazi • 
yetle karşılaştırarak ortada hakikaten bir 
mütearrız varsa onu teşhir etmek ve ce
miyet azasını vazifeye davet etmek. 

2 - Aradaki iht.ilfı.fa, aldığı feci şekle 
rağmen, muslihane bir hal şekli aramak. 

Çin - Japon ihtilafı ile ötedenberi meş· 

Pariste oturan, ingili'z babadaııt ve 
Rus anadan olan Mis Pamela Manne -
ring, nişanlısı Beyaz Rus prenslerin -
den Keyznof'u aramakta ve prensin 
kaçırılmış olması ihtimalinden kork • 
maktadır. 

gul olan ve yirmi üçler komitesi adile a
nılan teşekkülün gerek cemiyet konse -
yine, ger~k umumi heyete ver • 
diği rapor, Japonları mütaarrız 
gösterir mahiyette olduğu ıçm 
Cenevrede bir hayli heyecan uyandır • 
mıştır. Çünkü, yukarıda da kaydettiğim 
gibi, böyle bir hükmün cemiyet azasına 
tahmil edeceği yardım vazifeleri vardır. 
Halbuki, bugünkü vaziyette, böyle bir 
tesanütkar harekette bulunmıya imkan 
yok gibidir. Binneticc Milletler Cemiyeti, 
evvelce bir iki defa düştüğü feci vazi -
yellere tekrar düşmek mevkünde kala -
caktır ki şimdilik, bu hal, ne şayanı ar
zudur, ne de muvafık bir manevra olur. 

Prens Parisle Londra arasında yap-
tığı bir seyahat esnasında ortadan kay
bolmuştur. Bu kayboluşun son gün -
lerde vukua gelen esrarengiz gaybu -
betlerle alakası bulunduğu da söylen -
mektedir. 

Pamela gazetecilere şunları söyle -
miştir: 

c- Nişanlımın kaçırılmış olmasın -
dan endişe ediyorum. Üç hafta evvel, 
bana Londradan bir iş teklifi aldığını 
söylemişti. Bunun için de Londraya gi
diyordu. Fakat aradan iki hafta geçti. 
Görünmedi. Kendisinden de bir haber 
alamayınca, Paristeki arkadaşlardan 
Londraya yazıp vaziyeti anlamalarını 

Geriye; bu işi muslihane bi rşekilde 
hallftmeğe çalışmak şıkkı kalıyor. 1922 
senesinde İngiltere, Amerika, Fransa, Ja
ponya, İtalya, Belçika, Felemenk, Porte
kiz ve Çin arasında ve Büyük Okyanus 
etraCındakı menfaat meselelcrile alUka -
nar bir muahede imzalanmıştır. Vaziye-ası nazarile bakabiliriz,, 

Japonl:lr zehirli gaz 
kullanmağa başladı:ar 

Londra 8 (Hususi) - Şanghay ~:en· 

Profesör Pittard dün Anharada medeniyetin besinde ı!ddetli yağmurlar yüzünden 
' I i l üh • b • ı, J , d • inkıtaa ugramış olan askeri harekat, men şe er mevzu u m ım ır ı-a on erans ı;er l bugün tekrar hararetli bir safhaya gir-

. miştir. 
Ankara 8 (Hususi) - !kinci Tarih miş, profesörün şu cümlelerini Türkçe Japon tayyareleri Çin mevzilerıne 

kongresine iştirak eden profesör Pit - olarak tekrarlamıştır: karşı karadan ve denizden yapılmakta 
tard bugün halkevinde medeniyetin Bu harikulade keşifleri Avrupaya olan müthiş bombardımana iştirak et -
menşe.eri hakkındaki mühim konfe - ma~ etmeğe imkan yoktur. Hu?~bat ve miştir. Japonlar bir çok noktadan ilcr
ransını vermiştir. ehlı hayvanatın vatanı neresı ıse, bu ıemişler ise de mühim hiç bir netice el-

rica ettim. Onlar da prensin nerede ol
duğunu bir türlü anlayamadılar. Bu -
nun üzerine kalktım Londraya geldim. 
Ama, ben de izini bulmuş değilim. Yap 
tığım tahkikata göre de, nişanlıma Lon
draya varmak nasip olmamıştır.> 

Londradaki Beyaz Rus kolonisi er -
kfınından Serj Tresikof da şöyle rle -
miştir: 

tin girdiği yeni çığır müvacehesinde, bü
tün ali'ıkadarları etrafında tophyacak 
olan böyle bir konferans, her halde bu 
kanlı harpten münasip bir şekilde kur -
tulmanın çarelerini tavsiye ve buna ta

v~ssut etmek kalabilir ki şimdi, Cenevre 
mehafilinin aklına gelen şey de budur. 
Nitekim, müphem bir müliihazn halinde 

- Son zamanlarda. burada da bir 

Konferansta Meclis Reisi Abdülha- keşüleri de oranın insanları yapmış -
1 
de edcmemışlerdir. 

J,k Renda, Başvekil İsmet İnönü, bir tır. Bu vatan orta Asyadır.. . Nankin 8 - Ç~ ı-esmi tebliği: 
çok vekıller hazır bulunmuşlardır. Pro Nazarlarunız Fatalman ıster, ıste • Düşmanın topçu ateşi 38 saaltenberi 
fesör Bayan Afet profesörü dinleyici - mez, Anadoluya, sizin Türklerin yur - de\'an'l etmektedir. Buna rağmen Çin 
Iere takdim etmiştir. .duna teveccüh ediyor. mevzileri asla sarsılmamıştır. 

çok Beyaz Ruslar kaybolmuşlardır. Ne 
rededirler, nereye gitmişlerdir? Bilmi
yoruz. Bir çokları belki de Sovyet Rus
yaya dönmek üzere kandırılmış bulun
maktadırlar. 

ortaya atılan bu fikir, tebellür ede ede 
müsbet bir karar haline gelmiştir. Şimdi 
bu konferansın toplantı yerini tayin et-
mek kalıyor ki bu da bugün, yarın yapı -
lacaktır. Fakat Çin hükıimetini ve onun 
şahsında Çın milletini ezmeye azmetmiş 
görünen Japonlara, yakaladıkları şikan 
bıraktırmak mümkün olabilir mi sanıyor
ı:-unuz? Asla. Profesör konferansını temiz bir i - Katiyelle görüyor ve diyoruz ki A- 4 teşrinievvel gecesi ve S sabahı Ja-

f d 

.

1 

F nadolu adı verilen Türk toprakla.ı~ı~ ponlar mühim sevkülceyş mıntakası o· 
., e ı e ransızca olarak vermiştir. ld - -Türk yurdu yeni medeniyetin ge ıgı lan Lotien-Bühangda zehirli gazlar 

Meb'us 
Namzetle~i 

Müteakıben kürsüye çıkan B. İsma- yerdir. kullanmışlardır. 
i! Müştak Mayakon konferansın Türk- Biz en büyük içtimai revolüsyonla - Kıtaatımız I...olien-Şanghay hattının 
çe hülUsasını yapmıs ve ilk insanların rı buna medyunuz. muhtelif mıntakalarında mukabil ta -
behimi hayattan de~ece derece nasıl Eğer bu keşifler oradan Avrupaya arruzlarda bulunmuş ve Japonlar son 
k~rtulduklraını hülasa ettikten sonra gelmeseydi. Sitelerimiz, insan toplu . • ele geçirdikleri mevzileri terkederek 
~ra.at ve hayvanları ehlileştirmek gibi luklarımız, kanunlarunız ~e ko!lektıf geri çekilmiye mecbur olmuşlardır. 

Ankara 8 (Hususi) - Münhal meb'
usluklara namzetler arasında Rıyast>
ticumhur umumi katibi Hasan Rtza -
nın bulunacağı söyleniyor. 

Bu konferans ta, yüLlcrcesi gi
bi gelen, toplanan, konuşan ve dağılan· 
1arm konf Pransı olacaktır. Halbuki vazi
yet laf değil, fiil istiyor. 

Selim Ragıp Emeç 
• 

1 
eşıflerden ve bunlardan sonra insan- hayatımız hülasa ne maddı, ne de ma-
arın göçebelikten çıkıp şehirler kura- nevi medı:-niyetimiz oınuyacaktı. 

rak yerleştiklerinden ve ondan sonra Bu itibarla Anadoluya Avrupanm 
~a içtimai kanunları vücuda getirme - medeniyet ve kültür anası nazarile ba-

ge muvaffak olduklarından bahset : kabilınz. 

·-· ----------------~-: 
Balkan Antantı ve 
Küçük Antant Genel 
Kurmay Başkanları 
A nkarada toplanıyorlar 

1 

Oton1obil p13kaları 
Hakkında bir t mim 
Ankara B (A.A.) - Dahiliye Veka -

Belgrad 8 (Hususi) - Balkan An -
tanlı ile Küçük İtilaf devletleri genel 
h.~rmay başkanları teşrinievvelin son 
haf tasında Ankara da toplanacaklardır. 

Bu toplantıda Türkiye, Yunanistap, 

Yugoslavya, Çekoslovakya ve Romanya 
da yapılan ve yapılmakta olan senelik 
bül'ük manevralardan elde edilen neti
cel~r görüşülecektir. 
Teşrinievvelin 25 ine kadar bütiin 

bu manevralar sona ermiş olacaktır. 
Romanya ordusunun manevraları ayın 
l O da başlıyacaktır. 

le tinden: 
Satm alınması, işletilmesi ve kadro-

ları devlete, hususi idarelere ve bele -
diyeler bütçelerine ait olan nv)törlü 
\e motörsüz nakil vasıtalarından maa
dası resmi plaka taŞıyamazlar. 

Diğer bütün hususi otomob'Uc.rin 
taksi plfıh.--ası taşımaları ve plakalara 
rakamdan evvel konan vilayet rumuzu
na ait harften sonra «h• ilave etmele-

ri lfızımdır. 
Elçiliklere ait vesait şimdilik halen 

taşıdıkları plakaları kullanacaklardır. 

Lô.zikıyede 
Karışıklık 

Antakya 8 (Hususi - Buraya ge -
len haberlere göre intihabat dolayısile 
Lazkiyede vaziyet son günlerde karış
mıştır. Elcezire'deki hadiseleri gölgede 
bırakacak mühim hadiseler arifesinde 
bulunulduğu söylenmektedir. Vatani 
partisinin ickl kuvveti olan Demir göm 
leklilerin tazyiki günden güne artmak
tadır. Lfızkiye rneb'usluğuna namzetli
ğini koyan bir hıristiyan Arap Demir 
Gömleklilerin tehdidi üzerine namzet-
liğini geri almıştır. 
Biı b·letçi tren altında 

kalarak paı çalandı 
İzm'r 8 (Hususi) - İzmir - Mani ... a 

hattında bugün bır tre~ kazası olmuş
tur. Tren Manisadan Izmire gelirken 
Muwffer adında stajyer bir bilctçı 
vagondan düşmüş, tekerlekler arasın
dn kalarak parçalanmıştır. 

• rr Sabahtan Sabaha : 

Bir zafer abidesi 
Ötedenberi şu fikirdeyim: Milli günlerimiz, milli bayramlarımız oluyor. 

Bu günlerimizde göğsümüzü iftiharla kabartan şerefli ordumuzun geçid re
simlerim seyrediyoruz. Bunun için .sık sık Taksım ve yahut Beyazıd mey-
d~n!arın~a tahta pa:ç~lanndan barakalar, sundurmalar yapılıyor. üzerine 
hala eskı çadır dcvrını hntırlalan halılar seriliyor ve bu iğreti kerevetler ü-

zerinde sili~dir ~apkalı, resmi kı~afotli crkiın durup resmi geçidi seyredi
yorlar. Bu ığretı kerevetler ertesı gün sökülüyor, bozulan asfalt yollar ta· 
mir c:dil~yor ve ~u ~e~. mev~m birkaç kere devam ediyor. 

Ben dıyorum kı, buyuk şehırlerde milli bayramların geçid resimlerini sey-
retmek. milli toplantıları yapmak iç:n büyük zafer taldan kurulmuştur. Bük
l€Şt~n, Peşteden tutunuz da Parisin meşhur zafer takına kadar her büyük 
~ehrın altında~. ordul.ar geçen milli bir abide vardır. Biz de şehrin büyük bir 
n_ıeydanında Türk mımarının çizgisile ve Türk işçisinin emeği ile Türk grani
tınden. işlenmiş bir zafer abidesi kuralım ve milli bayramlarımızı bu milli 

mihrabın altında ve etrafında yapa :ım ve emin olalım ki böyle bir zafer takı 
Taksim meydanında bir çadır gibi görünen Kripel abidesinden çok ucuza 

il 
malolur ve hiç şüphe yok daha muazzam bir milli eser olur. 
Tahtacıhk ve çadırcılıktan kurtulmak zamam gelmedi mi acaba? 

Biirhan Cahid 
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Müzeler f daresl Kuru çeşme kömür 1 Haydarpaşada bir 

d 1 k ld 1 1 t. gardfren tren 
epo armm a m masmı s ıyor altında parçalandı 

OenizyoJları i '4aresinin Fer'iye karakolu binasını 
yıktırması na mini olundu, F er'iye sarayları 

müştemilatının da tamiri isteniyor 

. Dün saat 11 de Haydarpaşada feci 
~ir tren kazası olmuş ve Haydarpaşa 
ıstasyonu gardfrenlerinden Arif loko -
motifin tekerlekleri altında parçalana
rak ~lmüştür. Hadise şöyle olmuştur: 
. Dun sabah Haydarpaşa istasyonun
dan depoya giden 604 1 sayılı makinist 
Said oğlu Muammerin idare ettiği 3701 
numaralı lokomotif Haydarpaşa Çiftlik 
mahallesinden geçerken o sırada hattın 
karşı tarafına geçmek isteyen İstasyon 
gardfrenlerinden 35 yaşında Hasan oğ
lu Arife çarparak altına almış ve vü -
cudunu muhtelif yerlerinden parçala -
mak suretile ölümüne sebebiyet ver -
miştir. Kazaya müddeiumumi muavin
lerinden Refik el koymuş ve lokomo -

- tif makinisti yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Dahiliye Vekilin· n Is tan bul 
halkına teşekkürü 

Mektepler kitapsız kalmıyacak 
Ayın 25 ine kadar bütün kitaplar hazırlanmış bulunacak 

Mekteplerin kitapsız kaldığını ve bu 
halin bir kaç ay devam edeceğini dün 
ve evvelki gün çıkan gazeteler yaz -
maktadır. Bir muharririmizi bu husu -
sun tahkikine memur ettik. Maarif Ve 
kaletinin en salahiyettar bir zatı bu hu 
susta şu malumatı vermiştir: 

Maarif Vekaleti, eski tarz ve şekilde 
yazılmış olan mektep kitaplarını ıslah 
etmeğe, meydana A vrupadakiler aya -
rında kitaplar çıkarmağa karar ver -
miştir. Vekalet yeniden yazılacak her 
kitap için mütehassıs muallimlerden 
birer komisyon teşkil etmiş, en modern 
mektep kitapları olarak tanınan Alman 
kitapları örnek ittihaz edilerek bir ta
kım kitaplar yazdırmıştır. 

Kitap komisyonlarının mesaileri vak 
tinde bitmemiş, tab işleri için lazım o
lan kağıt ancak eyllılün 15 inden sonra 
temin edilmiştir. 

Kitaplar Devlet matbaasından baş
ka dört matbaada daha basılmakta -
dır. Orta mektep birinci sınıflar için 
her kitaptan 40 ar bin, ikinci sınıflar 
için her kitaptan 23 er bin, üçüncü sı
nıflar için her kitaptan 18 er bin, lise
lerin birinci sınıfı için her kitaptan 1 5 
er bin, alfabeedn 450 bin basılmakta -

dır. 
Orta mektep son sınıflarının cebir 

ve hendeseleri ile ikinci ve üçüncü sı
nıflarının biyoloji kitapları pazartesi 
günü satılığa çıkarılacaktır. 

Her sene yeniden yazılan kitaplar 
mekteplerin açılacağı sırada hazırlan -
maktadır. Fakat bu sene, Maarif Veka
letine lüzumu olan kağıt geç verilmiş 
olduğundan tab işleri gecikmiş ve bi -
rinci teşrinin ilk günü mektepler ki -
tapsız kalmıştır. Maarif Vekaleti bu va 
ziyeti evvelden tasarlamış olduğundan 
icap eden tedbirleri almıştır. Tab'ları 
teşrinievvelin birinci gününe kadar ye
tiştirilemiyecek kitapların listesi mek
tep idarelerine bildirilmiş, kitaplar teş 
rinicvvelin ancak son gününe kadar ha 
zırlanabileceğinden bu hususta alm -
ması icap eden tedbirler gene mek•ep 
idareleri vasıtasile muallimlere tebliğ 
edilmiştir. Muallimler bu tedbirlere gö 
re kitaplar ellerine gelinceye kadar ted 
risatı tanziın edeceklerdir. Bu ayın 
25 inden sonra her cins kitap haz•rlan
mış ve çocuğun eline gitmiş olacak -
tır. Tedrisatın bu Sebeple sekteye u~ -
rayacağı etrafındaki mütalealnr varid 
görülememektedir. 

Fer'iye 1earaıcoıu 

İstanbulun kurtuluşu yıldönümü mü-
naseo~tile çekilen telgrafa Dahiliye Ve- ,,. _ _ _____ _______ _ ___________ _ lıııı. 

kili ve Parti Genel sekreteri Şükrü 
1 

Bugtln ı· p E K sineması nda 2 BO~OK FiLM 
Şehrin güzelliği bakımından Emin - ı ziynetlerin kömür depolarından kur -

önü, Karaköy ve Topkapı meydanlan- tarılmasını istemek maksadile teşeb -
nın açılması işine imar planının tatbi- bilse geçmiştir. Kömür depoları bir se
kından evvel başlanacağı malfundur. ri halinde uzanan Fer'iye saraylarının 
dur. tarihi kıymetini hiçe indirmiştir. Hal-

Dolmabahçe sarayını takiben Fın - buki bu saraylar kömür depolarından 
dıklıya kadar olan sahilde tarihi kıy - lmrtarıldığı gün Boğazın medhali bir 
mette bir çok saraylar mevcuttur. Bu kat daha güzelleşmiş olacaktır. Müze
saraylar Anadolu sahilinde mevcut ler idaresi bu maksatla alakadar ma -
Göksu ve Beylerbeyi saraylan ile be - kamlara baş vurarak Boğazın bu yaka
raber bir camia teşkil etmekte, Türk sını tekrar ihyaya çalışacaktır. 
rönesansını ifade etmektedir. Halbu _ Ortaköyde rıhtım üzerinde bulunan 
ki bu civarda bulunan kömür depoları .Feriye karakolu bugün harap bir hal
sarayların bir çoğunu söndürmüş bu _ dedir. Halbuki Abdülaziz sarayında in
lunmaktadır. Londra - İstanbul asfalt tihar ettikten sonra naşi bu karakola 

getirilmiş, uzun müddet burada alıkon-
yolunu takiben şehre giren bir seyyah
da nasıl Topkapı civarı fena bir intıba 
bırakmakta ise, Kuruçeşme kömür de-
poları da Bpğazı görmek üzere deniz
den gelen seyyahlarda o intıbaı bı -
ra'kmaktadır. 

muştur. Denizyolları idaresiuin Fer'iye 
karakolunu yıktırmak için yaptığı te -
şebbüs akim kalmıştır. Bilakis müze -
ler idaresi burasının tezelden tamiri i
çin bir rapor hazırlamıştır. Bu karakol 
ve halen mektep ve depo olarak kulla

M üz~ler umum müdürlüğü, Hüku - nılan Fer'iye sarayları tamirine baş -
metin Istanbulun imarına ehemmiyet !anmak üzere bulunan Çırağan sarayı
verdiği şu sırada her biri paha biçilmez 

1 
nın müştemilatından addedildiğinden 

kıymet arzeden sarayların da tebarüz buraların da derhal ihyası istenmekte
ettirilmesini ve bu maksatla o güzel dir. 

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

Dün akşam bir genç Kuyumcular 
çarşısmda metresini vurdu 

Bu kadın lstanbula dostu i:; ~eraber gelmiş, fakat 
dostunu burada lerl e~mek fatem:şti 

Dün akşam saat 17 ye doğru Ka -
pahçarşıda Kuyumcular içerisinde bir 
yaralama vak'ası olmuş, bir genç bir 
müddet beraber yaşadığı bir kadını 
göğsünün iki yerinden ağırca yarala -
mıştır. Vak'a şudur: 

Şebinkarahisarlı Salih, bir müddet 
evvel, memleketinde, Akif kızı Gül -
süm Dursun isminde evli bir kadınla 
tanışmıştır. Kadın genç ve güzeldir. 
İ!k kocasından memlekette ayrılmış, 
bir müddet başka birisile yaşadıktan 
sonra Salihle beraber kalkıp 3 - 4 ay 
kadar evvel İstanbula gelmiştir. 

22 yaşlarında olan Salih bir ev tut
muş, kendisi Mahmudpaşada bir tri -
kotaj imalathanesinde iş bulmuş, ha 
mallık etmeğe, Gülsüm Dursun da baş 
ka bir yerde çalışmağa başlamıştır. 

Üç ay kadar beraber yaşadıktan sop 
ra, Salih, metresinde bir gayri tabiilik, 
bir soğukluk hissetmeğe başlamış, içe
risine bir şüphe düşmüştür. Bu aralık, 
bazı kimselerden, metresinin başka bi
rile seviştiğini de işitmiştir. 

Nihayet, bir akşam eve geldiği za -
man metresini evde bulamamış, ondan 
sonra da, düne kadar bir daha göreme
miştir. Dün Salih Mahmudpaşada ma
ğazada çalışırken Gülsüm Dursunun 
Mahmudpaşadan yukarı doğru çıktığı
nı görmüş, işini bırakarak peşine ta -
kılmıştır. Dursun Mahmudpaşadan yu
karı çıkmış, çarşıya girmiş, Kuyum -
cular içerisine doğru yürümüştür. 

Salih, eski metresine, 'Kuyumcular 

caddesinde, Yudanın dükkanı önünde 
ki köşe başında yetişmiş, şunları söy -
lemiştir: 

- Bu kadar zamandır neredesin? 
Haydi eve yürü! 

Kadın bu sözlere ters cevap vermiş, 
evine gelmiyeceğini söylemiştir. Bu -
nun üzerine, Salih, cebinden küçük bir 
çakı çıkarmış, kadının göğsünün sol ta 
rafına, biri memesi üstüne, diğer: altı
;na iki defa saplamıştır. 

Kuyumcu Yuda: 
- Yetişin! Adam öldürüyorlar! diye 

bağırmış, halk etrafına toplanarak ça
kıyı tekrar saplamasına meydan ver -
memiştir. O sırada o civarda bulunan 
çarşı bekçilerinden Nebi de kadının ve 
Yudanın feryadına koşmuş, Salibi ya
kalamış, elindeki.çakıyı almıştır. Ka -
dm hastaneye kaldınlmış, tedavi altı -
na alınmıştır. 

Kaya şu cevabı vermiştir: 

Vali ve C. H. P. Başkanlığına 
İstanbul 

Kurtuluşunun on dördüncü yıldönü
münü kutlayan İstanbulun bu büyük 
ve haklı sevincine candan iştirak ve bu 
vesile ile Partimize içten bağlılığını be
lirtmek yolunda halkın gösterdiği gü- ' 
zel duygulara teşekkür ederek saygıla
rımı sunarım. 

Dahiliye Vekili C. B. P . 

Poliste: 

Genel Sekreteri 
Ş. Kaya 

Bir adam dükkanında ölü bulundu 
Kumkapıda Hasan oğlu Nuri is -

minde bir adam, dün dükkanında ö!ü 
olarak bulunmuştur. Cesedi muayene 
eden belediye dokt_oru ve tabibi adil 
Enver Karan sebebi vefata aid bir arı
za bulamadıklarından morga kaldırıl -
masına lüzum göstermişlerdir. 

Bir esrarkeş yakalandı 
Göztepe temizlik işlerinde çalışan 

Mehmed oğlu İbrahim fazla derecede 
sarhoş olarak sokakta rezalet çıkardığı 
için yakalanarak karakola götürülmüş 
ve üzerinde yapılan aramada 9 gram a
ğırlığında dört parça esrar bulunmuş
tur. İbrahim adliyeye verilmiştir. 

Dünkü . kazalar ı 
Arapcamiinde Bakır sokağında Lam 

bonun 1 O numaralı fabrikasında çalı -
şan ameleden Ahmed sol elini maki -
neye kaptırmış, tedavi altına alınmış -
tır. 

* Şişlide Hürriyeti Ebediye cadde
sinde Halimin çuha fabrikasında çalı
şan ameleden 30 yaşlarında Hasan oa-. o 
lu Ibrahim islimle işleyen silindir ma -
kincsine sol elini kaptırmış, parmakla
n kesilmiştir. İbrahim ifadeye gayri 
muktedir bir halde hastaneye kaldırıl
mış, ameliyat yapılmıştır. 

* Rizeli, Aziz kızı 3S yaşlarında 
Nazlı, Kadıköyünde Paşa çayırında 

tren yolu kenarındaki sedden geçer -
ken müvazenesini kaybederek 3 met -
re yükseklikten tren yoluna düşmüş, 
başından ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı kadın Haydarpaşa Nümune has 
tanesine kaldırılmıştır. 

KAHKAHA VE NEŞ'E 

1 • Beynelmilel Yankesici 
lstemiye istemiye hırsızlık vapan meşhur bir avukab n dayanılmaz 
derecede gülünçlü, heyecanlı maceralan, baş rollerde: 

8BAVIY • IDwlO FBUILLBBI 
ve 

LOBBL 
ve 

&ABDI 
IBIZLBBI 

aldığımız yüzlerce telefon ve mektup 
üzerine temdidine mecbur kaldığımız 

TÜRKÇE SÖZLÜ HARiKALAR 
FİLMi 

•-~ Kahkahalarla giıldUrUyorlar, mnkemnıel eğlendıriyorlar ! Kimler'? . ._ ...... 

ÇiFTE KUMRULAR 
(Fransızca) 

LILIAN HARVEY • H ENRY GARAT 
Son moda tanışma - pek modern evlenme 

TÜRK &INEMASI 

CONRAO VEIDT' ın 
Emsalsiz şaheser 

CANiLER 
KRAL 1 

Şimdiye kadar misli görOlme 
muvartakiyetlerle 

miş 

ALBAZAB 
r . ... -

( !:.~ L.? .. ~ .. ~ o .. ~.M .. ~' ~' ) 
şında 

111111111111111 Şehir Tiyatrosu 

111111~ 
Dram kısmı Tepeba 

O da Bu akşam saat ~0-3 

m KURU G0R0L 
lllllllll ; Yazan : Shakespeare 

TO 

oda Operet kısmı Fransız tiyatrosu 
T O K A 

5 perde 

e Çocuk tiyatrosu saat H d 
Lafoııden Baba 

Sahibinin Sesi artistlerıııden 

1 Meşhur f !KRiYE 
1 Her akşam en yeni ve modern 

ı şarkılarını 
1 

NGVOTNiDE 
okumaktadır. 

Fiyatlarda değişiklık yoktur. 

- Milli SiNEMAYA H_ Bu akının iki sebebi var: -

1-BAKiR 
DELiKANLI 
Dnnya birinciliğini kazanmış ölmez 
unutulmaz, bUsbUtUn baş' a eser. 

2-TAYFUN 
Tehlikeler içinde· halk edilmiş 

JOAJ BANKROFT'un •Mrl 
devam ediyor! 

Em:~~tz MAURICE CHEVALIER'nin ~i~~~ 

ve (3 DAK-l{A) . ...................... 



9 Birinciteşrin 
SON 

--------------------------------------==-~--~~------~-:=---~--~------~---------------Divriki trenden sonra 1 Diyarıbekir at Seyahat röportajları: 
koşularında bir Ş h• J d - b•• 

elektriğe de kavuşuyor facia oldu e ır er arasın a oto us 
yolculuğu azaplı oluyor 

• Jt • 

Bir jokey atından düştii 
ve arkadan gelen hayvan

lar tarafından çiğnendi 
Diyarıbekir (Hususi) - Sonbahar 

at koşuları pazar günü birinci umum 
müfettiş, Abidin Özmen, Korgeneral 

Şehir dışında bekleyen yolcular, belediye nezaretin
den kurtulur kurtulmaz otobüse alınıyor ve arabanın 

üstü bile "güverte yolcuları ile,, dolduruluyor. 

Galib Deniz, Vali Mithat Altıok, me - Diyarıbekir (Hu-
mur \'e zabitan ve binlerce halkın hu- susi) - Anadolu- . 
zurunda yapıldı. nun her yanında ga. 

Koşu dört tertibe taksim edilmiş - raj meselesi gerçek 
ti. Birinci koşuya altı tay iştirak edip büyük bir derd!. Bır 
birinciliği yüzbaşı Hüsnünün Ceylanı karışıklık, bir anar
kazandı. şidir gidiyor. Ne yol 

İkinci koşuya altı at ve kısrak ışti - cu ne yapacağının 
;rak etti. Birinciligı-· Abdul'"hın Mes - farkında, ne de ha-

Div 1·iki 41 reket, saat meselele-
- • k t udu aldı. Üçüncü koşuya yedi kısrak 

Divriki (Hususi) - Divrikiye ilk l ri De~irag m asaba.. o~ a iştirak etmiş, Urfalı Mehmedin Saba- ri belli Koskoca şe-
tren halkın coşkun tezahu··ratı arasında kültür ihtıyacmı karşılamak .. uz .. ere Is- . hir er arasında mü-

b d hı birmciliği kazanmıştır. 
girın·c;:tir. Hattın açılış töreni 2 teşrini- tasyon civarında. yapt.ırıp utun ~.rs nakalat 3-5 otomobil 

" d ik ttikt Kul Dördüncü koşuya ise on at ve kıs - d 
sanide yapılacak ve hat bundan son - levazımını te ar e en sonra - me) arıcısının keyfı rak girmiş, Adanalı Mustafa Yılmazın 
ra 1 yecektır. Kasabanın trene kavuş- tür Bakanlığına hediye ettiği okulda ta- ne ve ·steğine bağlı, rn l · b Kaptanı birincJiği almıştır. c 

a dolayısile belediye Sıvastan gelen lebe kayıd ve kabul n:ıu~e es.ıne aş- anı sıkıldı mı, 
heve e ve ameleye büyük bir ziyafet lanmıştır. Hattın resmı kuşadı ıle bera- Dördüncü koşunun heyecanlı bir sı- Haddine mi düşmüş, Şehirler arasında işliyen bir otobüs 
Ve d 1m t•• · 1 k rasmda çok feci bir kaza olmuş, birin- 1 b" t' v· rtnis ve kurbanlar kesmiştir. her okulun a açı a orenı yapı aca yo cu ır ı ıraz sesi işit tirsin!. .. Oldu- ırajlar, yollarda da başlı başına bir 

S \as-Erzurum yolunda bütün kısım- ve tedrisata başlanacaktır. ciliği almak isteyen yüzbaşı Hüsnünün ğu ) erde kaldığı gündür. filet. 
larda inşaat hızla ilerlemektedir. Nuri Demirağın memlekete en büyük Yıldırım adındaki atına binen jokey A- Belediyeler çalışmıyor mu? ... Bila· İki otomobilin karşılaştığı birçok yer .. 
• Tren Divriki için en mühim inkişaf hizmetlerinden birisi de Divrikide kur- kif atla beraber yere yuvarlanmış ve kis! .. Şehir içinde her türlü tedbirler de, şoförlerin nasıl işin içinden çıka· 
aırıili olacaktır. Divriki yamaçlarında arkadan gelen hayvanların ayakları al alınmış. Belediye zabıtası memurları bıldikleri ayrı bir muamma. 
sıralanan büyük ve zengin demir da- durmak istediği büyük tayyare fabri- tında çiğnenmiştir. Akif derhal mem- çok yerde arabaların başında. Fakat bu Bir köy. Çardaklı bır kahve. 
?narlarının bulunduğu Demirdağm ü- kasıdır. Fabrikanın yerini tesbit etmek leket hastanesine kaldırılmış, fakat ya- kayıd şehre, şehir hududları içine mün- Otobüs duruyor. Bir saat kalacakını 
~e.rinde yapılan maden araştırması çok üzere yapılan araştırma sonunda ka- pılan her türlü tedaviye rağmen gece hasırdır. Otomobil yolculuğunun en şız. Olur ya ... Otobüs sahibi biraz çe-
1Y.ı neticeler vermiı;:tir. Bulunan made- sabaya bir saat mesafede bulunan bir müthiş safhası şehir hududları aşıldığı kiştirecek. Vazivete hakim o. İstersen n ıı hastanede ölmüştür. " 
ın önümüzdeki yıllarda işletileceği yer seçilmiş ve gelecek yıl içerisinde dakika başlıyor. Garajda size meydan- itiraz et. Her şey kabul, yalnız iş ba-

Urnuımaktadır. Bu maden Sıvas-Erzu- ı1m ka ·ım cının gösterdiği yere sakın emniyetle şında bu rakı faslı firaklı. 
?'Um hattına bir saat mesafededir. inşaata başlan asına rar verı iş- Çarşambada bir kaç kurulmayın. Şehirden bir kilometre Ansızın bir motör sesi. Bir tenezzüh 

Divrikinin yetiştirdiği şöhretlerden tir. Eve yıldırım düştü uzaklaşınca bu yerin dörtte birine bi- otomobili. Bır adlıye müfettişini civar 
müteahhid Abdurrahman Naci- Kasabanın bugün en mühim ihtiyaç- le sahih olmamak ihtimali çok. Çünkü vilayete götürmüş, boş dönüyor. Bulun· 
nin ağabeyisi Müteahhid Nu- !arından birisi elektrik işidir. Belediye Çarşamba (Husust) - Termeye bağ- otobüs seferlerinde iki sınıf yolcu var: maz fırsat. Daha doğrusu can kurta • 

bütçesi kasaba ışık ihtiyacını öıtlemiye lı Kargucak köyündeki yangın eve yıl- Şehirden binen sayısı belliler, şehir dı- ran!.. Hemen uyuştuk. Otobüs sahibi 
kifayet edemediğinden müteahhid Nu- dırım isabeti yüzünden çıkmı.ştır. Ço- şında bekliyen sayısı bellisizler. Bun- eşyaları indirtti \'e itıraz etmedi. Para-.Kayıçivi 

beş ev 
köyünde 
yandı 

Çankırı (Hususi) - Merkeze bağlı 
ve Irmak - Filyos demiryolu güzerga
hında bulunan Kayıçivi köyünde çıkan 
bır yangında beş ev kamilen yanmış 
ve ıçerısınden hıç bır eşya kurtarıla -
mam ştır. 

Yangın koy timin göle gitmış olma
~ına tesaduf etm ş ve kö) de h"ç kimse 
~l.unmad ı ıçin ci\ ar köylerden gö -

~~lunceye kadar genislemiştir. Etraf 
oyl~rın ko~masile ancak önü alınmış 

ve koyun tamamı yanmaktan kurta -
rılmıştır. Tel fonla merkezden haber 
alını ralmmaz beled'ye itfaiyesi yar -
dıma koşmuş ise de mahalline yetiş _ 
meden önce yangı., sönmüş olduğun _ 
dan geri dönmüştür. 

B~ yan ında Serdar . oğlu Osman 
İsmnıl, ve Hamza oğlu Ismail ve M ' 
tafa ve Sivrikoz og-lu karısı F t us-

1 . amanın 
ev erı tamamen yanmış ve eşya 
n b. ·- 1 . nanıı-

a ır ıgne erı dahi kurtarılamamışt 
~ Yangının Hamza oğlu İsmailin ar~~ 

lı~ından çıktığı söylenmektedir. Tah -
kıkat devam etmektedir. 

1 
Vilayetçe felaketzedelere lazım ge-

en vardımlar lm k k ~ 
1 

yapı a ta ve aileleri 

ı omş~ ar yanında barındırılmış bu -
unmaktadır. 

Evlerinin ye "d of . nı en yapılması için 
rilnıan. 1~~re~inden kerestelik ağaç ve _ 

mesı ıçın ıcap eden teşebbüs yapıl -
~ış ve .Kızılaydan felfıketzedelere yar
ım edılecl'.'ği bildirilmiştir. 

b b 1 b. lar, belediyenin tahdid ettig-i sayıdan yı pec;:in almıştı va nesıne gerek o··ıesı' 
ri Demirağ bu mühim işi de düşünmüş cukları yanan ana ve a a çı gın ır fazla oldug-u için garaJ'da arabaya bın· - " " ' ... 
ve ı"stasyon yakın da b. d gı-·nnen sa haldedir. Aynı gece Çarşambaya bag-ıı Tenezzüh arabasının şoförü halimize a-

ın ır e - dirilemiyen, fakat paralan alınarak çıkca güldiı. 
tın alınarak bunun suyu ile büyük bir Gökçe köyün Çakmak mahallesinde kendilerine şehir dışında filanca pınar - Ne diye buna b ndiniz, a bayım? .. 
baraj yapmak ve bu barajdan istihsal yeni iskb edilen muhacirlerin de ev- veya köprü başında beklemeleri söy- - Merak işte. Otobus yolculuğunu 
edilecek elektrikle kasabayı aydınlat- lerine yıldırım isabet etmiş ve birkaç lenenlerdir. Daha geniş bir nefes alma- bir dene) c~im ded'k. 
mak kararını vermiştir. muhacir evi kül olmuştur. dan, garajd~ gü_rül!ü ve kavgalarla ser- - Memnun oldunuz tab"i!.. 
·-••••·---· • ••••••••• • •, • • • • ••• •• ••••••••.-• •••••• •.. semleşen dımag dınlenecek vakit bul- - A lnh otobüs volcularına imdad 

Somal ı ı· ı· 1 . in Balı kes~ de madan böyle yeni bir yolcu kafilesinin etsin, diyecek kadaı'. ... B r daha mı ... l ar ISe l geDÇ er iÇ _r hücumu cidden firaklı oluyor. iş bu- Töbeler tobe '! .. 

b• T } b y d t J nunla da bitmiyor. Birbirlerini çiğner- Geride kal n ça d k 1 kahveden kah· 
lf 3 e e Ur U aç l ar cesine sıkışan yolculardan başka bir de kaha'ar yük eli\or. N 'c başladı g bi 

güverte biletleri vardır ki bunlar oto- Maamafıh hak \'erd m. Bu yollarda şo· 
hüsün tepesinde ayaz kesecek olanlar- förlük etmek hır ceh nnem azabı ve 
dır. bu ışe düzen verild 0 i üne kadar da 

Balıkesir (Husu
si) - Somalılar, So
ma gençlerinin lise 
tahsilini takib ede _ 
bilmeleri için Balı
kesirde bir Soma Ta 
lebe Yurdu açmış
lardır. Şimdilik: 30 
talebesi bulunan bu 
yurdun açılma me
rasiminde Balıkesir 
valisi, belediye reisi, 
kültür direktörü, So 
ma kaymakamı ve · 
diğer davetliler ha
zır bulunmuşlardır. 

Bu Yurdu Soma 
Çocuk Okutma Ku
rumu açmıştır. Kuruı •un teşekkillü~- iradı, nızamnamesı, bütcesi tesbit edil-
de kaymakam Hamdi Onad ile beledı- miştir. Kuruma Manisa hususi idaresi
ye reisi Hasan Tahsin, maarif memuru le belediye ve partiden de yardımda 
Ali ile mahkeme başkatibi Adem, Yu- bulunulmuştur. Resimde Balıkesirdeki 
suf ve Menşuriden mürel"keb komisyo- Soma Talebe Yurdunun açılış merasi-

nun büyük hizmeti görülın=ü,,;;ş~, =k=u=rum==u=n=mı=·=n=d:::::e=bc.::u=l=u=n=a=n=la=r=go=·r=ü=lm=e=k=te=dir=·=·== 

İmtiyazlı yolculuk da var: Bir bu - za\ allı şoföı ızt rnbın n ve zahme'ın n 
çuk, iki misli para verenler. Bu feda- tesellisini, kendı l :ıvatı ve yolcuların 
karlık da şoför mahalline binmek için. canı pahasına da olsa. ancak bu birkaç 
Fakat yollarda buraya da müşteri alı- şişe rakının dumanında arıyacak!... 
~~ ~ Ü 

.__..,._. ~" ,..,.. ~J'wı"lıw""' 

Odun ve 
Kömür buhranı 
Tokat (Hususi) - Burada mahrukat 

buhranı vardır. Evvelce 1 5 kuruşa sa
tılan bir yük odun şimdi 60 kuruşa 
çıkmış bulunmaktadır. Kömürün k ilo
su beş kuruştur. Halk mahrukat buh
ranını eski evlerin enkazını satın al
mak suretile karşılıyabilmektedir. 

Adanada mahrukat sıkıntısı kalmadı 

Balıhesirde m11allim 
Tayinleri 

ı= azar Ola Hasan e,ty Diyor ki : 

Adana (Hususi) - Orman idaresi kö
mür ve odun tedarikinde müşkülata 
rastlanmakta olmasını ve f iatlardaki 
yüksekliği nazarı dikkate alarak Os
maniye ormanlarından herkese arzu et
tiği kadar kat'iyat ve körnür yapmak 
üzere müsaade etmiştir. Artık burada 
odun ve kömür sıkıntısı kalmamıştır. 

Smdırgılılar da şikiyetci 

Balıkesir (Hususi) - Kültür Bakan
lığınca Balıkesır orta tedrısat kadro
sunda bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Lisı; muallimi Medıha ile riyaziye mu
allımi Hicri Muğla orta okuluna, İbra
him Çanakkale •irta ok-uluna, musiki 
muaHimi Halid Bedii Bandırma orta 
okuluna, Bergama orta okulundan Av
ni, Karaman orta okulundan Hilmi 
Akhisar orta okulundan Niyazi, Ada: 
na erkek lisesinden Necati Balıkesir li· 
sesine, Balıkesir Necati bey öğretmeL 
okulundan Reşad Beşiktaş or ta oku -
luna, Zeki de Vefa lisesine tayin edil
mişlerdir. Balıkesir ilk okul öğretmen
lerinden Mualla da Ankara vilayet em· 
rine verilmiştir. 

- Hasan Bey belediyenin 
)'enı bir kararı var. 

... Iş yerlerinde memurla
rın oturdukları hasır ... 

... sandalyalar kaldırıla

cakmış. 

Sındırgı (Hususi) - Odun ve kömür 
buhranı devam etmektedir. Şimdiye 
,kadar hiçbir köylü odun ve kömür için 
makta almamıştır. 

Çnnkında buhranın önüne geçildi 
Çankırı (Hususi) - Muhltlmlıdekt odun 

ve kömür buhranının önü alınmak üzere -
dir. Orman dairesi mliracnnt eden köylüle
re pazarda satmak üzere odun ve kömürlük 
ağaç kesme ruhsatıyesl vermeğe başlamış -
tır. 

l\Ierzifonda fırınlar odunsuz kaldı 
Hasan Bey - cHaiır altı Merılfon CHususlı - Burada kimsenin ya 

etmek> tAbiri de bu sandal- kaca~ı kalmamıştır. Herkes odunsuzdur. Ge
yalarla b irlikte kalksa . . çenlerde fırıncılann odunlan bitmiş, odun _ 

1 
ne ıyı suz kalan fırıncılar blr gün tırınlannı a -

o ur çamamışlardır. 

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

TEKDÜGME 
sizin için dOşOnen 

bir lyar otomatlljidır 

PHILIPS 
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Heybeliadaya dadanan 
hırsız mah.kôni oldu 

Davit Heybelide birkaç vak'a yapm1ya muvaffak 
olmuştu. Fakat son vak'asında yakalandı 

Son günlerde Heybeliadada faili meç
lrnl kalan birkaç hırsızlık vak'ası olmuş
tur. Ada sakinlerinden bazı kimseler bu 
~'\izden poiısc şikayette bulunmuşlardı. 

Nihayet seın defa Heybelide lokantacı 

Mehmedin ba 'ıç, .sinden içinde köstekli 
bir altın s:t~!i ve 2~ lira parası bulunan 
ceketi ile, ayni '1;1.\'alide Davidin bir ha
lısı çalınmı~, ~ 'ı'a <>ıkı takibata başla -
mıştır. Yapı.an tai1kikat sonunda Hey -
beliyemus.ıUat olan bu hırsızın o civarda 
oturan Davı'. isminde işsiz bir adam oldu
ğu tesbit edilmiştir. Suçlu yakalanarak 
adliyeye h:.!lim olunmuş, Sultanahmet 3 
üııcü ıulh ceza mahkemesinde yapı~an 

duruşması son unda 1 ay hapse mahkum 
edilerek, tevkifhaneye gönderilmiştir. 

- Merhaba ağam, biz seninle hemşe
riyiz, unuttun mu? .. diyerek, köylü ile 
ahbab olmuştur. Biraz beraberce yürü -
dükten sonra yere bir paket düşürmüş, bu 
suretle köy!üyü gafil avlıyarak, 900 lira 
parasını çarpmıştır. Suçlu İhsan dün 4 
üncü sorgu hakiminin kararile tevkif o
~unmuştur. 

MevkufJarı otomobille gezdiren 
jandarmaların· tah:iya talebi 

re~dedi: di 

iskambil yuıundın çakan cinayet 
davası baş:ath 

Tevkifhaneden adliyeye getirilen m~v
kufları taksi ile dolaştırmak, ve rakı içip 
eğlenmelerıne vasıta olmak.tan maznuu 
adliye Kapıaltı jandarma kumandanı Ali 
onbaşı ile, jandarma Ahmedin duruş • 
ma1arına asliye 1 inci cezada devam o -
iunınuştur. 

Galatada, iskambil oynarken çıkan bir 
kavga neticesinde arkadaşı Salihi ağır ıu
rette yarahyan Mustafa oğlu Alinin du
ruşmasına Ağırceza mahkemesinde baş
} anılmıştır. Bu kanlı kavgaya şahit olan
lardan bazıları mahkemede· dinlenmişler, 
hadise hakkında şunları anlatmışlardtr: 

- Birlikte kahvede iskambil oynuyor
duk .. A1i ile Salibin arasında oyunun so
nuna doğru münakaşa çıktı. Oyunu bı -
raktık. Dışarı çıkınca o civarda bulunan 
bir bakkal dükkanının önünde tekrar 
kavgaya başladılar, Ali bıçağını çekerek 
Salihe hücum etti, yaraladı. Bu sırada 
yanında arkadaşı ve halen tevkifhanede 
bulunan Yusuf ta vardı. Hadiseden sonra 
ikisi de kaçmışlardı. Bilahare yakala 
narak, merkeze götürüldüler. 

Reis, şahitlere Yusufun kim olduğu -
nu sormuş, şahitler de Yusufun geçen -
]erde tevkifhanede Çolak Fevziyi öldü
ren mevkul olduğunu söylemişlerdir. 
Duruşma şifa bulan yaralı Salih ile, 

gelmiyen ~ahit Serverin ve tevkifhane
de bulunan Yusufun mahkemeye celple
ri için başka bir güne bırakılmıştır. Suç
lu Ali, mahkemede şahitlerin ifadelerini 
kabul etmemiştir. 

Sarı Ihsan gene meydana çıktı 

Dün mahkemede phit sıfatile dinlenen 
jandarma Viihid: 

- Filhakika, Ali onbaşı beni taksi ça
ğırmağa gönderdi. Çağırdığ.ım taksiye 
jandarma Ahmetle, mevkuflar binip git
tiler Ellerine kelepçe vurulmamıştı, fa -
kat nereye iittiler, ne yaptılar, orasını 
bilmiyorum. 

Demiştir. Bunun üzerine reis jandarma 
Ahmede mevkuflara niçin kelepçe vur
madığını sormuştur. Ahmet, Ali onba -
:;ıyı göstererek: 

- Ne yapayım, demiştir. Amirim böy-
1tı emretti Ali onbaşı ise, buna cevaben: 

- Bay reis yalan söylüyor, ben ken -
dicine icap eden emri vermiştim, demiş
tir. 

Duruşma sonunda maznunlar tahliye
ı~rini istemişlerse de, mahkemece kabul 

edilmemiş ve dava iddia makamının id
diasını serdetmesi için, başka güne bı
rakılmıştır. 

Ağabeyisi taraf1ndan yaralanan 
Kadri öldü 

Kardeşi İsmail tarafından bıçakla ağır 
s;.ırette yaralanan Kadri, nakledildiği 

Gureba hastanesinde dün ölmüştür. Ce -
sedi muayene eden adliye tabibi Enver 
Karan morga kaldırılmasına karar ver -
miştir. 

Bir müddcttenberi ortada görülmiyen 
tanınmış dolandırıcılardan Sarı İhsan, son 
günlerde yeni bir hadiseyle tekrar sah -
neye çıkm.~tı. Bu yüzden polis tarafın -
dan aranmcıktaydı. Suçlu nihayet yaka _ Tanzifat ve tenvirat vergısı 
lclnarak, dti?ı adliyeye teslim edilmişti.ı;. f\lbel•re g6tfirülecek 

İhsanın, zarfçılık usulile zavallı, safdıl Tanzifat ve tenvirat vergilerini borç 
bir köylüye oynamak istediği son oyıın Jular şubelere kendileri götürecektir. 
şudur: . .Bir çok kimseler borçlarını vaktinde 

Şileden Istanbula yeni gelmiş ve şehrin belediye şubelerine yatırmamış olduk
ya.baneıs: ol~ ~e~met oğlu Hüseyin is- !arından bu hususun temW için yeni 
:ı:_ınde hır koylunun Kazancılara doğru bir tedbir alınmıştır. Bu tedbire göre 
a~ır -~ğır,. etrafın~ \lakınarak yürijdüğü- bina ve arazi vergileri veya sair işleri
r:u goren J)ısan, bır av yakaladığını a~ - çin şt.ibelere müracaat edenlerin di -
lı~arak, adamcağızın peşiue. ta.kılmıştır. 1ek1eri tanzifat ve tenvirat bOrçların). 
Bıraz sonra da yanına yaklaşmış ve: ödedikten sonra görülecektir. 

Kadını baştan 
Çıkaran hadın .. 
Bir erkek okuyucum, Bay R. R. kansı

nın arkadaşından ıikiıyetcl, diyor ki: 
•- Bu kadın bana nazaran daha zen

gin bir adamın karısı. İşi gücü sadece bir 
manken gibl giyinip kuşanmaktan, doJa
'ıp eğlenmekten ibaret. Sık sık bize ge
liyor. Ahlakının di.1.zgi.in olduğunu bHi
yorum, bu cihetten tehlike yok. Fakat ka
rım biraz cahil biraz sat biraz muhake
mesiz. Onu görünce onun gibi giylnml'k, 
dolaşmak, masraflarında onu taklid et
mek istiyor. İmkanı olsa yapacağım, fa
kat maalesef o kadının kocası ile aynı 
servet kaynağının yolunda değilim. ÜzüJli
yorum, sıkılıyorum, zevcemi kızdırmadan 
bu kadından no.sıl kurtulayım? 

* Reçeteyi birkaç satırın içine sıkıştıra-

cağım: 
- Bu nıi~anr bayana karşı karınızın 

yanında biraz mül1em davranınız, giizet
li"'"nden, zarafetinden bahsediniz. Ya
r m~ k i •pr gnrüntınüz, karınızın mls::ı

f r kab·ıl ,,•r ıekte mazereti pek çabuk zu
hur edecektir. 

Bay R. C. ye: 
Tanıdıklarımızdan bir erkek Tardı, me

rasimden, gürültüden hlç hoşlanmaz t>lr 
adamdı. Günün birinde çocuğunu gezdir
mek bahaneslle sokağa çıkardı, doğruca 
bir hususi hastaneye götürerek sünnet 
ettirdi. O akşam çocuğun eve dönüp de 
vaziyetin anJaşıldığı zaman kopan klya
mete ben de şahld o1dum. Annesi bütün 
h:~>ıa.tınca beklediği bir gianü tr.açı..rmış 

olan birisinin cinnetine tutulmuştu. Sa
nılır ki bir servet kaybetmişti. Adam pi~
man oldu. Fakat iş işden geçmişti. Bugün 
çocuk koca delikanlı, aradan yıllar geçti, 
fakat arkadaşım •çocuğunun murüvveti
nh görmemiş olmakla elan müteezzidir. 

Size tavsiye ederim: Karınızı dinleyi
niz, onun istediğini yapınız. Ecnebi He 
doJu bir apartunanda oturmanız bir mah
zur teşkil etmez. Milli adetimizdir. Ken-
di memleketinizde oturuyorsunuz. He:n 
başka yerde de · otursanız gene yapacak
sınız. Modaya gelen İngiliz itiyadlarınde.n 
hiçbir şey feda etm<>z. Afrika çölünde ye
mek yerken imkan bulsa gene sırtına is
moklnlnl geçirir. Türk niçin başka türlü 
olsun? 

TEYZE 

~" .- .-_ 

HADİSIELIER 
KARSBSBNDA 

Her dediğini isbat eden 
adam 

Kendini methediyordu: 
- KuvvetHyim! 
Dedi. İnanmadılar. Tramvayın kapısı

nı bir elile açıp kapadı! 
- Hakkın var, dediler, kuvvetlisin! 

* - Çok kurnazım! 
Dedi, isbatını istediler: İsbat etti.. Po

lise görünmeden yürüyen tramvaya at -
ladı. 

* - Hiç hır zaman bedbin olmam! 
Dedi. Eline bir gazete aldı. Çin - Japon 

meselesine. İspanya hadiselerine ait ha
v~disleri okudu .. Gazeteyi bıraktı. Bir 
kahkaha attı. 

* - Korku nedir bilmem! 
Dedi. Bir bardak kırkçeşme suyunu bir 

nefeste içti. 

* - Gaipten haber alırım! 
Dedi. Artık bu sefer: 
- Atıyorsunu, dediler, i§te bu fm -

kanmdır. 

- Göreceksiniz. 
Günde dört defa yerlerini değiştiren 

tramvay mevkiilerinin o dnkikada bu
lundukları yerleri saydı: 

- İnanmazsanız, dedi, gidip bakın! 

• - Evimde haklın olan karım değildir, 
benim! 

Dedi. Karısını gösterdi. Başında altı ay 
E"vvel yaptırılmış bir şapka vardı. 

* Hafızam çok kuvvetlidir. dedi, inan -
mazsanız bakın: Zifiri karanlık sokak -
taki evini buldu. Anahtarla kapısını aç-
tı. 

* - Şimdi beni şişman görüyorsunuz ya, 
ben istersem kauçukmuş gibi daralıve -
ririm. 

Dedi, kalabalık zamanda turnikeden 
geçti ve tür.ele bindi. 

* - Hiç kimsc.nin yapmadığı şeyleri ya-
parım! 

Dedi, bir kitapçı dükkanına girdi. Bir 
kitap aldı, dükkandan çıktı. 

lsmet llulU.Si 

Sütçüler Jıışlık 
Süt fiatını 
Te11blt edemediler 

' 

Süt müstahsilleri ve sütcüler esnafı 
kışlık süt fiatlarmı tayin etmek :izere 
dün bir buçuk saat süren bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantı çok münakaşalı 
olmuş ve bu yüzden perakende si.it fi
atlarında reyler birbirini tutmamış, bu 
cihetin karara rabtı başka bir güne bı
rakılmış, bundan sonra piyasaya halis 
süt çıkarmak ve bileli sqhşln önüne 
geçmek üzere bazı tedbirler itt.ihaz ~ .. 
dilmiştir. Cemiyetjn halis süt satma 
gayretlerine halkın da müzaheret gös
termesi istenmiş v~ mesela )?ozµk süt 
alanların hiçbir sµ.rf!tle müsa.--naba vd 
ihmalkarlık, gös~9.1eksizin bµ südü 
satan hakkında cemiyete şi.kayçtte bu
lunmaları temenni olunmuştur. Aksi 
takdirde hilenin önüne ge9fnenin mad
deten imkansız olacağı ileri sürülmüş
tür. 

Akayda yardım sandığı kuruluyor 
Akay idaresi kaptan ve çarkçı}arı 

birleşerek ölüm vukuunda ailelerine 
yardım için bir sandık teşkiline karar 
vermişlerdir. Sandığın nizamnamesi ha 
zırlanmaktadır. 

Konuşma: ·. 

Şu manasız gurur? 
Vapurdaydım. Biraz ileride oturan iki 

kız - oldukça yüksek sesle - fransızca ko
nuşuyorlardı. Bittabi alelade şeylerden 

bahsediyorlardı. Fakat ikisinde de mü
him bir iş görmekte olanların tavrı var
dı. Ana dilleri ile konuşsalar hiç şüphe
siz seslerini yükseltmezler, hallerine, 
yaşlarına daha uygun bir tavırları olur
du. 

La Ro-chefoucauld: cGençlere verilen 
terbiye, ek-;eriya onlara bir nahvet daha 
aşılar> diyor. Hele ecnebi dili öğret

mek!... Gençlerin, yaşlıların çoğu fran
c;ızca (veya başka bir ecnebi dil) bilme
ği. kendi kendine kafi bir hüner sayıyor
ıar ve başka hiç bir şey bilmedikleri hal
d~ kP.ndilerinde etrafa karşı bir üstünlük 
vehmediyo:r!ar. Bunun içindir ki memle
kC'timizdeki ecnebi mektebleri kadın er-

' kek bir yığın züppe, ukala yetiştiriyor. 

(Hiç birinin türkçe bir yazı okuınağa 
tenezzül etmediklerini bildiğim için dü
şündüğümü söylerken kimseyi gücendir
miyeceğimden eminim.) 

• 
Gençlere boyuna: cDil öğrenin!> deyip 

duruyoruz. Bununla türkçenin irfan, bil
gi edinmek için kafi olmadığını ıöyle

mek istiyoruz. Doğru bir tavsiye... Fa· 
kat ecnebi dilin bir gaye deği1, ancak bir 
vasıta olduğunu hiç bir zaman unutma
malıyız. Halbuki bizde ekseriya ecnebi 
dil bir gaye oluyor; onu edinenler kitab 
okumağa, kafalarım zenginle§tirmeğe 

heves etmiyorlar. Cahilin ecnebi dil bil
miyeni, bilenin den çok daha iyidir: hiç 
olmaısa çalım satmaz. • 

Zaten hiç bir şey bilmiyenin ne bir ya
bancı dil b:lmesine, ne de ana dilini bil
mesine imkan yoktur. Konuşur, geveze
Hk eder, işte o kadar. Dil bi1mek, ilmin 
bir şubesine merak etmekle kabildir. 

Bizdeki tercümelerin ekseriya fena, 
yanlış olmasının sebebi de budur: mü
tercimler hiç bir şey bilmiyorlar; kafa· 
farı işlememiş ki okuduklarını anlayıp 
da anlatabi;sinler. 

Yazan: Nurullah Ataç 

Nurullah Ataç 

Tesirden kaçmasalar, okusalar, ilk akıl• 
!arına gelen §eyin başka kimselerin d~ 
aklına geimiş olduğunu görürler ve ar .. 
tık onu yumaktan çekfuirludi. 

İnsanları biribirinden ayıran :farklu 
ıışağı, cahil tabakalarda değil, bilakis ir· 
tan sahibi, yüksek tabakalarda belli olur • 
Hayvanlar, vahşiler gibi cahiller de - dü .. 
şünce ve hassasiyet bakımından - biribi
nne benzerler. Muharrirleriıoizin çoğu· 

nun hep ayni şeyleri gevefomeleri; biri
birinden haberleri olmadan nep ayni ba
sit düşünceleri, hayalleri t~krar edip 
durmaları bundandır. 

Nurullah Ataç 

Esnaf cemiyetlerinin yeni 
idare hey' eti 

Esnaf Cemiyetleri müşterek bürosu 
yeni merkez hey'eti seçilmiştir. Mer -
kez hey'etine Bakkallar cemiyeti reisi 
Rüştü, kahveciler cemiyetinden Celal, 
şekerciler cemiyetinden Kazım, doku

Geç~n. gün bi~ g~nçten bahsederken: macı1ar cemiyetinden Yahya, garson • 
.çok ıy1, değer~ .bır adam> dedim. Ar- 1 lar cemiyetinden Rıza, Madeni sau'at· 
kadaşlarından bırı hemen: cElbette, de- ka .. ı·lar cem· et' d N 4 • • t•h . . . . y ın en ecaLı ın ı ap o .. 
dı •. bızım neslın adamları hep iyidir.> lunmuşlardır. 

Işte bu zihniyeti bir türlü anhyamıyo- --------
rum: bizim nesil, sizin nesil. .. Bugün ben 
yaşta, hatta en yakın dostlarımdan say
dığım kimseler arasında :fikirlerine işti
•nk etmediğim, hiç bir değerleri olma
!hğını bildığim çok kimseler gösterebili
rim. Dostluk, yaş başka, bir kimsenin ı 
.Kıymetini kabul etmek başka... 1 

.. Benim ııeslimdendir; benim arkadaş·f 
;~rımd~n, ~krabalanmdand1r> diye bir 1 
k1msey1 begenmek sadece nahvetimizden 
gelir; onun değerinden k~ndimize !bir 
pay biçmek ısteriz. Onun için söyledik-

ierimiz ekseriya yalandır: onu vasıta e~ 
dip kendim;zi öğerız. Koltuklarını ka
bartarak: cBert şöyl{!yim, ben böyleyim» 
diye kendir.de bir "takım m~vhuın 'mezi
yetler sayan adam bile, taıkadaşlarını, 

ak.ranHimnı öğenlerde~ üstündür, Onlar 
~iırü'dÜ:r, hı~ bir zaJnan - )telimenin. ~n 
:yi matıasile - biret ferd <>lamazlar, 

* 

Yeni tip ayalıhabıları 
için güzel bir reklam 

Resimdeki kız, ayaklarına aşık ol .-

Bazı şairlerimiz, muharrirlerimiz, her duğu için resmini de böyle çıkarmı.ş 
hangi bir te~ir altında kalnwktan çekini- değildir. Sadece Amerikada, bir kun -
yor: korkuyorlar. Bunun için de okumu~ dura fabrikası piyasay~ yeni çıkardığı 
yorlar. Falan Türk veya :filan yabancı 1 altı lastik ayakkaplarının ayaktaki te
şairin eser:crini okurlarsa er.un gibi yaz- .sirini görmek, tetkik etmek için fotog
mağa kalkarlar, şahsiyetlel'ini, hususi- rafcısına böyle resimler çekmesini em· 
yet~erini kavbederlermiş!. .. retmiştir. 

Bunun i\in yazdıkları, her hangi biı:: Güzel, daha doğrusu cazip bir rek· 
kimsenin yımiıklarından farklı değil. lam usulü değil mi? 

' 

Bacaksızın maceraları: Muziplik 1 
--~------------,------------------! 

.... 
_ı 

ı \ 

---·-

~ .-----·--

I ·===' 



nsr" z rn r snur 

Amerika Mektupları:· 

Amerikalı, baştanbaşa 
tezad dolu bir varlıktır 

.. 11- Jf. I 
Sizi evinde miaalir etmeğe can atar. Sizin için ~ün~.a ~adar mb cudra1. ~ 

. l I tt•niz mı mukaleme e e ını 
gıreT. Fakat evinden bir yere te e on e 1 b •A t l"'kki 
kendisine vermekte tereddüd etmeyiniz. Bunu ~ayet ta ıı e a 

ederek alır ve lakayd bir tavırla cebıne atar. 

Yazan: Belkl• Halim. 
' Nevyork (Hususi) - Bilmem her biri
Zlin ceddinin dünyanın başka bir ucun
~ian gelmesinden mi nedendir, bugünkü 
~merikalı bir tezadlar mecmuudur. Bir
birine uymıyan pek çok şeyleri kendin
de yerleştirmiştir. Amerikalı her şeyden 
evvel tek e\ liidlı zengin bir ailenin nazlı 
dei:til, fakat saf ve şımarık bir çocuğuna 
benziyor. Onun evladı nasıl olursa olsun 
bir arkadaş bulmak için can atarsa, A
nıerikalı da ecnebiye bayılır. Sanki koca 
kıt'asında tek basına yaşıyor.muş gibi 
Yalnızlığın acısın; duymuş olacak ki her 
gelen ecnebiye elini uzatıyor ve ona ka-
pısını, evini açıyor. . . 

Amerikada misafir odası deyınce mı
safir yatak odası anlaşılır. Herkesin e
Vinde böyle bir oda var. Sizi misafir et
~iler mi, odanızda çok defa diş fırçanız
~an iğne ipliğe ve aspirine varıncıya ka
dar her şey bulursunuz. Sizi memnun et
lnek, evden kaçırmamak için elinden ge
leni yapar. Size otomobilini ve gününü 
l'erir. En büvük otellerde ziyafetler çc
~ter, bol para"' harcar. Fakat mesela evin
den bir yere telefon etseniz parasını tek
lif etmekten çekinmeyin. Çünkü o, ay 
rahut hafta başı hesabına dahildir. Ve 
Arnerikalı o gün için o beş .senti sarfet
lneği hesablamaınıştır. Dolarların arası

na şu beş sent te karışsın demez. Onu alır 
\'e cebine atar. 

l3ir gün iki arkadaş bir Amerikalı ta
hıdığımızla beraber Amiral Byrd'in kut
ba beraber götürdüğü köpekleri görme
ge gidecek olduk. Bu yer, bulunduğu
nıuz otele elli mil uzakta idi. Amerikalı 
ibizi otomobilile götürdü. Kapıda dühu
liye alındığını gördük. Yanımızda para 
olm~dığı için Amerikalıya vermesini ri
ca ettik. İçeride, beş kuru~luk bir kart 
beğenip aldım. Onun da parasını ondan 
istedim. Döndüğümüz zaman bizim için 
urfettiği parayı vermek istedik. Alma
dı. c Yalnız kartın parasını verin~ dedi 
ki bu bizim için sarfettiği paranın yirmi
de birini bile tutmuyordu. 

f 
~~.erikalı temizdir. Hergün banyo alır. 

kı gunde bir çamaşırını, haftada bir ya
tak takımını değiştirir. Fakat .sabahları 
)'atağını yaparken yastığını, çarşaflarını 
!'ere atmakta bir beis görmez. Kolejde 
talebenin bir sigarayı, yahut bisküvi ka
bı içindeki dondurmayı ağızdan ağıza 
dolaştırdıklarını görürsünüz. İğrenmek 
ll«:dir bilmezler. Kendi ~dikleri. tabak
tan köpeklerine de yedirirler.· İç çama
fırlarmı ütüsüz kullanırlar. 

Millet1eri şa1usla.ndıT"mak istiyen res
samlar muhtelif tipler yaratmı§lardır. 
Bu tipler, ızafe edildikleri milletin tem
sili hüviyeıleridir ve beynelmilel birer 
mahiyet almışlardır. Mişel Almanyayı, 
Con BuU Ingiltereyi, Marianne Fransa
nın timsalidirler. Amerika da, §U resmi
ni gördüğünüz sivri sakallı, fed&asyon 
bayrağının bir parçasını pantalon, bir 
parçasını da ceket yapmış, derbeder ta
vırh Sam Amca ile resmolunur. 
Çalışmalarında mütemadiyen bir şey

ler aramayı sever. Hiçbir müessese, bat
tl hiçbir ticarethane yoktur ki şu veya 
bu §ekilde, ufak yahut büyük bir araş
tırma peşinde olmasın. Kararlarını, yüz
lerce, binlerce vak'aya istinad ettirmek 
isterler. F&kat diğer taraftan pek te ça
buk inanırlar. 
Dehşetli idealisttirler. Fakat ayni za

manda maddi konforun esiridirler. Bü
tün kazançlarını bu uğurda sarfederler. 
Onu temin etmek için ömürlerini tüke
tii'ler. 

.. Amerikalı demokrattır. Tramvayların. Em.inö o d · • 
~a, trenlerinde mevki farkı yoktur. Her- D bey landııı prOJetl 
Stes Amerikada lm buyük adam olmak . 1• •• •zır an ı . . 
hakkına malik olduğuna inan 1 i' Em~nonu meydanının açılriıası ıçın 
k~t saraya, hanedana, debdebe ıre ar. a- .rnah_allınde ve harita üzerincle yapılan 
farlar. Bütün milletlerin ,.... Y ca~ a- tetkikler tamamlanmıştır. Bu hususta 
1 · ocray hikaye iki · h B' . ,. · 
e.ri~vvela buraya yayılır s· - -f>l'OJe aıırlanmıştır. ırmcı proJe-

ward mact'!rasını en · ~mpşon - Ed- de Eminönü gen~ ~ekilde meydana çı· 
rne-·kah . evvel ıfşa eden A- karılmaktadır. Fakat bu projenin tat • 
iti 1:ır R gazetele~ı olm~ştur. Kızlar es- biki için Nafia Vekaletinin vereceği 
Gnvan ~.:re~s~le yaliut herhangi bir bir milyon lira kifayet etmiyeceğinden 
J 1 sa 1 1 bırıyle evlenmeğe bayı- küçük milcyasta 'kinci bir proje hazır
ır ar. 
Anıerik ı - · lanmıştır. 

lllemlek ~ ı musamahakardır. Fakat Her iki proje Nafia Vekaletine yol· 
U in ilietın~~ beş altı sene oturup ta hi- lanacaktır. 

g zce oğrenrni~eni affetmez. Nafia Vekaletinin vereceği cevaba 
Açık fk' l'd· · · .. . ı ır 1 ır. Her yeni icad Amerika- ve temin edeceği para mıktanna gore 

da ~atbık ve inkişaf sahası bulur. Fakat ilci projeden birinin tatbikine geçile • 
aynı zamanda rnuhafazakAr ve an'ane- cektir. 
peresttir. Cuma günü hangi Amerikalı- Turistlere kolaylık 
nın e · 'd vıne gı erseniz gidin, balık bulur- Seyyah celbini kolaylaştırmak için 
:~nuz. Cumartesi günü fasulya.. Evle- turistlerin beraberlerinde getirecekle
~~~·~ dcdebden kalma eşya.yı kullanırlar. ri zati otomobillerin tahmil ve tahliye 

ı aya ayılırlar. ücretlerinden yüzde elli tenzilat yapıl-
Dehşctli f~~diyctçidirler. Fakat bütün ması gümrüklere bildirilmiştir. 

~dınların gomlekleri ayni renktedir Bundan başka rıhtıma yanaşan tu
tü ekteblerde üniforma yoktur. Fakat bü~ rist gemilerine verilecek suyun beher 
a· n talebenin ayakkabısı ayni biçimde- tonundan tenzilatlı olarak 30 kuruş i.ic-
ır .. Kıyafeti birbirinin aynıdır. ret alınacaktır. 
Dındardır Fak t d' · il el ha k ll k her .. .. . · . a ının akidelerini Hama ar ara 11 u anamıyaca 

t gu~~u ıhtıyacına göre tadil etmekte El arabalarını yalnız seyyar satı~ -
ereddud etmez. ıar kullanabilecektir. Fakat bu araba-
ri~endinden gayet az bahseder. Kede- lan hamallar da kullanmakta, içlerine 
K ~~ . başka gizli hiçbir şeyi yoktur. çuval, sandık vesaire koyarak taşımak
rn endısın~ neş'e veren her sırrı ayni za- tadır. Belediye reisliği alakadar şube -

aknl a sızindir de. Kederini her zaman Iere birer tamimle keyfiyeti bild~mıiş, 
sa ar fakat ' · · h b 1 d "k t 1 ~ · ' ne~ esını er zaman payla- el ara a arın a yu aşıyan ara manı 

_ ___ ....,§ı~r_. -------------..J.OıJ.Wıması__ı te li w edilmiştir. 
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Yıldız Sarayında 

Bir haremağasının hatıraları 
Yazan: Ziya Şakir 

Abdülhamidin zihninde 
Hali hazırdaki hükumet 
etmemek ve hükumet 

iki düstur yerleşmişti: şu 

ricaline 

Abdülhamidin bu 
kanaatini en çok tak 
viye eden, eniştesi 
Damad Mahmud pa 
şa idi. Mahmud pa
şa, (Damad) lık sı -
fatile, Abdülhamid 
üzerinde nüfuz ve 
tesirini arttırmak 

fikrinde idi. Bunun 
için de, Abdülhami
din zihnine şu iki 
düsturu yerleştir -
mişti: 

ı - Hali hazırda
ki hükfımet ricali -
ne, emniyet ve iti -
mad etmemek .• 

2 - Yavaş yavaş 
hükumet mekaniz -
masını ele alarak, 
vükelayi nüfuz, kud 
ret ve ehemmiyet -
ten ıskat etmek .. 

emniyet ve ifimad 
mekanizmasını ele almak ... 

İşte Abdülhamid, 
saltanatının ilk gün Damad Mahmud Paşa Redif Paşa ya: cZatı şahane sizden çok memnun> dedi. 
}erinden itibaren bu iki düsturu ka -ısiye ebnişti. Fakat, Damad Mahmud kül etmişti. Ve bu erkanın başına da, 
fasına yerleştirmiş, bunları prensib it- paşa: Damad Mahmud paşa ile, başkatıb Sa· 
tihaz etmişti. Babıaliyi zayıflatmak ka-ı - Sadrazam, zaten Murad efendinin id bey geçmişti. 
rarını veren Abdülhamid, buna muka- taraf darıdır. Onun damadına itimad o- Babıalınin nüfuz ve kudı etini sarnya 
bil sarayı kuvvetlendirmek için ilk sa- lunamaz ve, saraya sokulamaz. nakletmek hususunda, Saıd bey de D -
ray erkanını şöylece teşkil etmiştı: Demişti. Ve seryaverliğe; (serasker) mad Mahmud paşa ile hemfikirdi. Bu 

Mabeyni hümayun müşirliği - Da- vekaletinde bulunan Redif paşanın ak- fikre, bir üçüncü zat daha ~tirak et-
mad Mahmud paşa. rabasından diğer miralay Mehmed be- mişti ki o da Babıali erkanından, seras-

Mabeyn ferikliği - Bahriye lıvala- yi tavsiye etmişti. Bu zat, derhal bir ker vekili (Redif paşa) idi. 
rından Said paşa.. «Bu zat, Damad derece terfi ettirilm işti. Sultan Murad Redif paşanın bu fikre iltihak etme
Mahmud paşanın eniştesi idi. Mahmud J zamanında yaverlik eden Arnavud ve si, herkesten ziyade Abdülhamidi se
paşanın tavsiyesile rütbesi bir derece Çerkes zabitlerin rütbeleri birer dere- vindirmişti. Çünkü bu paşa, Sultan A
terfi edilmiş; saraya getirilmişti.• ce terfi ile ordulara gönderilmişti. Ve ziz ve Sultan Muradı hal'edenlerın e-

Mabeyn başkatibi - Said bey. cAb- muhtelif zevatın tavsiyelerile, binbaşı lebaşılarından olduğu içın. Abdülha
dülhamidin ilk başkatibi Sadullah bey ve yüzbaşılardan on b~ zabit seçilmiş- mid nazarında, korkunç bır şahsiyetti. 
(paşa) idi. Fakat bu zatın, Sultan Mu- ti. Bunların arasında. (Sofokli) ismin- Buna binaen şimdı Redif paşa gibi kuv
rad ile münasebetinden tevehhüm edi- de bir de Rum bulunmakta idi. Bu zat, vetli bir hükfunet adamının sarayla bir
lerek yeni bir başkatib almak mecbu- Fransada tahsil etmiş, Sultan Aziz za- leşrnek istemesi, şüphesiz ki, Abdülha
riyeti hissedilmişti. Ve Abdülhamide manında süvari muallimi sıfatile Os- midi memnun edecek bir keyfiyetti. 
üç namzed gösterilmişti. İşte Damad manlı ordusuna girerek (Sağ kolağası) Redıf paşanın saraya intisabı, der
Mahmud paşa burada da iyi bir rol rütbesini ihraz eylemişti. Abdülhamid, hal parlak bir mükafat ile neticelenmiş
oynamış; -o tarihte, (Ticaret Meclisi) mfıhaza Rumlara karşı bir cemile gös- ti. Asıl (serasker), 0 sırada Sırbistan
azasından olan- Said beyi, mabeyn baş- termek için, bu zatı da kendine yaver da harb ile meşgul olan (Abdülkerım 
katibliğine getirmişti. Bu zatın, Mah- almış, rütbesini binbaşılığa terfi ettir- paşa) idi. Bu zata fazla olarak da (sel':' 
mud Nedim paşa tarafından Abdülha- mişti. dan ekrem) um•anı verilmişti. Redif 
mide tavsiye edildiğini rivayet eden- Hünkar, ilk zamanlarda (sertabib)- paşa, altı aydanberi, (serasker kayma-
ler de vardır. Doğru değildir.• lik vazifesini kimseye vermemişti. Bu kamı) sıfatile onıı vekalet etmekte idi. 
Başmabeynci - Ferik Nafiz paşa.. vazifeyi bir müddet, (Doktor Mavro- Fakat Damad .Mahmud paşa ve başka

cSaltanatın ilk günlerinde, bu vazifeyi yani bey) ifa eylemişti. Bu zat, efen- tib Said beyle anlaşıp artık sık sık ·.a. 
Etem bey ifa etm!şti. Fakat, sarayda dilik zamanındanberi Abdülliamidin raya devama başlyınca, derhal vazıyeti 
kuvvetli bir nüfuz tesis etmek isteyen hususi tabibi, ve şahsi dostu idi. Abdül- değişmişti. Bir gün, Damad Mahmud 
Damad Mahmud paşa, bu zatı Abdül- hamidin sarayında, ve Yıldız saray)- paşa ona, şu :müjdeyi vermişti: 
hamide medhüsena ederek, onu da bu nın çatısı altında, uzun zaman payedar - Zatı şahine, sizden çok memn.un. 
mühim memuriyete yerle.ştirmişti. olanlardan biri de, bu zattır. Abdülha· Kendilerinin cülüslarını tacil ettiğiniz 

Sermüsahib, idris ağa, · midin en çok ehemmiyet verdiği (ecza- için sizi, mükafatlandırmak )stiyorlar. 
Kilercibaşı, Osman efendi, cıbaşı )lık memuriyetine d~ ~avroya- Pek yakında, asaleten. (Serasker) liği· 
Seccadeci başı Hüseyin. efendi, ni. beyin tavsiye v:e kefaleti ile (Yorga- nizi teb~ir edeceğim. 
Tütüncübaşı, Mehmed ağa, ki efendi) isminde biri getirilmişti. Demişti. 
Kahvecibaşı Hacı Mahmud efendi(l) İşte; lık saray erkanı, böylece teşek-
Esvabcıbaşı İsmet bey, 
lbriktarbaşı Ali ağa, 
Sertüfekci (binoaşı) Tahir ağa, 
Gidiş müdürü Haydar bey, 
Haremi hümayun ~ıdiş müdürü Ha

cı Mustafa ağa, 
Berberbaşı Corci efendi, 
Bunlar, Abdülhamidin efendilik za

manında maiyetinde bulunan en sadık 
bendeleri idi. 

Kitabcıbaşı, (Gelenbevi zade) Tev-
fik efendi, 

İkinci katib, Lebib bey, 
Katib Süleyman bey, 
Divanı hümayun tercümanı Münir 

bey. 
İkinci mabeynci Osman bey. 
üçüncü mabeynci Yusuf bey ile ma

beyncilerden Kazım, Hasan, Mehmed 
beyler ve Lfıtfi ağa; saltanatın ilk haf
talarında saraya intisab etmişlerdi. 

(Seryaver) Jik meselesi mevzuu bah
solduğu zaman, sadrazam Rüştü paşa, 
damadı (Miralay Mehmed bey) i tav-

( 1) Sarayda, bu 7.ata (Sansar Mah
mud) derlerdi, Sonralan, (gidiş mü
dürii) olmuştur. Sarayda, en faal rol 
oynıyanlardan biri idi. 

Karadeniz 
Vapurlarında 
Yer yok 
Ordu okuyuculanmızdan B. Çelebl ya-

zıyor: 

•- İki haftadır vapurlo.r Giresun -
dan itibaren yük ve yolcu almaktan im
tina ediyorlar. Denlzyolları Karadeniz 
hattına haftada üç posta çıkarıyor. Bu -
nun biri de doğru postadır. 

İran - Trabzon yolu açıldığındıınberi 
bapur yalnız Trııbzondan kamaralarmı 

dolduruyor. Mevsim dolayısile talebe· faz
lalığı ilfLve edlllnce vapurda güverte ye -
rl bile kalmıyor. 

Bu yüzden Glrcsundan, Ordudan İs -
tanbuln gidecek yolcu ve talebeler müş -
külflt çekmektedirler. Parası olan yolcu 
veya talebe lse Samsundan trenle gitmek-
tedirler. Parası olmıyanlar ise bin muş -

{ At'kası var} 

Deniıyollarının Karadeniz hattına blr 
posta llıivesi için nazarı dikkati celbede -
rım .• 

Pendikte 
olarak 5 

* 
içki şişelerinden fazla 
kuruş nlınıyonnuş! 

Bir o&rnyucumuz Pendiktekl pahalılık
tan şikayet. ediyor: 

•- Haydarpaşadan kalkan yolcu ka -
tarları maliim olduğu üzere llk olarak 
Pendikte dururlar. Haydnrpaşadan yiye -
cek ve içeceklerini temin edemlyenler bu
radan ote beri almağa çalışırlar. Fakat 
Pendikte b rlz bir pahalılık vardır. Me -
selô. şarap, konyak, rakı gibi şeylerden 
mutlaka 5 kuruş fazln alırlar. Bunun se
bebini de sorarsanız 'size şu sudan ceva
bı verirler: 

- Burası Pendik. Şikl'ıyetlnlz varsa is
tedlğlnlz yere gidin, şikayet edin! 

İnhisarıımn naznn dlkkntlnl celbe4e-
küllt içinde kalıyorlar. rtz.• 



a SaJfa SON POSTA -
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ESKiLER , ALIYORUM 1 
Arkadaşlar, beni bir çalgılı bahçeye gö-1 

türmüşlerdi Bazan çalgı dinliyor, bazaıı 
da şuradan buradan konuşuyorduk. B:.r 
aralık söz iş aramak, iş bulmak bahsme 
intikal ettL Ben: 

- Nihayet, dedim, hiçbir iş bulmas:ım, 
bir torba alıp eskicilik te yapamaz deği
lim ya! .. 

Yazan: hmet Hulu•I 

- Eskiler alıyorum. 
Bir pencere açıldı; 
- Ben demedim mi? 
- Hakkın varmış. 

- Eskic:. eskici. 
Kapıya gittik. 
- Hele :içeri gelin! 
Eskici dostum, kulağıma eğildi: 
- Bu adettir, zerzevatçı, kasab filin 

ev içine ab1maz, fakat eskici alınır. Es
kiciyle alışveriş daima konu komşudan 

ı 
gizli yapılır' 

- Ne var? Eski esvab, eski ayakkabı, 
f'ski manto? 

Yanımızdaki masada temiz giyinmiş, 

yeni traş olmuş orta yaşlı bir adam oturu
yordu. Bana baktı: 

-- Afledersiniz, dedi, müsaade eder -
seniz ben de fikrimi söyliyeyim. 

Nazik konuşuyordu: 
- Hayhay buyurun!. 
- Belki her işi yapabilirsiniz ama es-

kicilik yapmak elinizden gelır.ez. 
- Niçin, utanır mıyım? 
- Hayır o mesele değil, iş haddi za-

tında ihtisas meselesidir. 
- İhtisas meselesi mi? 
- Evet! 
- Siz ihtisas meselesi olduğunu nere

den duydunuz. 
- Duymadım. Tecrübemi! istinaden 

söylüyorum. 
- Ne if görürsünüz? 
- Eskiciyırn. 

Eskici ile ahbab olmuştuk. O bana id~ 
diasını isb!l! etmek için bir tek çare bu
lunduğunu, benim de bir gün kendisile 
birlikte dolaşmam icab ettiğini söyledi. 
Kabul ettim. Adresimi verdim. Ertesi 
gün gelecek, beni evimden alacaktı. 

* Sabah erkenden kapımın önünde bir 
ses yükseldt: 

- Eskiler alıyorum. 
Pencereden baktım. Üstü başı eski bir 

adam duruyordu. Elinde pis bir torba 
vardı. 

B'r çift eski ayakkabı g&tt rdiler: 
- Bu p:lra etmez. 
Bir eski palto geldi. Eskici dostum ö-

tesine berbıne baktı: 
- Çok vıpranmış .. Nafile! 
Bir elblı.e getirdiler: 
- Bunurı rengi açık, açık renk elbise 

az para eder .. 
Eski m:ıntoJar, eski kunduıalar önü-

müzde yığılıyordu: 
- Bunların ıiepsine ne vereyim? 
Ev sahibi eşyalara bir kere baktı: 
- Yirmi lira.. 
- Dört liradan fazla vermem! 
Pazarlık başlamıştı. Ev sahibi beş li

'taya indi. Eskici dört buçuk lira verdi 
ve nihayet dört yüz yetmiş b(;;şe aldı. 

Evden uzaklaştığımız zaman kolumu 
dürttü: 

- Tam parasını verdik, onun da işi 

oldu. 
- Bu eşya dört yüz yetmiş beşten faz

laya alınmaz mı? 
- Alınır ama onlara o kadar lazım. 

Çocuklar daha küçük, ya birinci ya ikin
ci sınıftalar, ben eşyayı hesablayıp para 
vermedim. Onların kitab paralarını ver
dim. 

Biraz daha yürüdük, gene çağırıldık. 
Bir genç kız kapıyı açtı: 

...._ Bir manto var, satacağım. 
- Hele görelim. 
Genç kız mantoyu getirdi. Fazla yıp-

ranmış değildi. Biçimi de güzeldi. 
- Ne vereyim? 
Genç kız gözlerini süzdü. Düşündü: 
- On becı lira ver.. Vallahi geçen sene 

kırk lire.ya yaptırdım. Hem kaç defa 
giydim ki. 

- Olur Rma bu mantonun modası geç
miş.. Para etmez.. Yetmiş beş kuruş ve
reyim mi? 

Ben şaşırmıştım, bu kadar az para ver-
mek doğrusu insafsızlıktı. 

- Ama yaptın, bu kadar az verilir mi? 
- Sen bilırsin, fazla etmez; bana inan. 
Genç kız mantoyu bir lira~~a vermeye 

- Duvardaki resimlerle, oynıyacak 

film ve genç kızın mantosunu satılığa çı
karması genç kızın o filmi seyre gidecek 
parası olmadığını gösterir. Bir sinemaya 
gitmek için de bir liradan fazla paraya 
lüzum y-0ktur. Ben de işte o bir lirayı 
verdim. 

Gene dolaşıyorduk. Bir aoartımandan 
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sesler geliyordu. Bir erkek bağırdı, bir 
kadın bağırdı. Erkek tekrar bağırdı. Ka
dın hıçkırdı. Eskicinin yüzü güldü: 

- Tam zamanı! 
Dedi. 
- Nenin zamanı 
- Şimdi anlarsın? 

Avazı çıktığı kadar bağırdı: 
- Eskiler alıyorum. 
Apartımanın penceresi açıldL Erkek 

pencereden sarktı: 
- Eskici eskici! 
- Geliyorum bayım .. 
Eskici ile birlikte apartımana girdik. 
Erkek bir elbise çıkardı. Ya bir defa 

giyilmiş, ya giyilmemişti. Kadın gözleri 
~iş bir halde salonun kapısından bakı

yordu. Eskici elbiseye göz gezdirdi: 
- Yaramaz bayım, başka elbise yok 

mu? 
- Daha ne olsun yepyeni! 
- Öyle ama benim iki liradan başka 

param yok, alamam. İki liraya da ıiz 
vermezsiniz .. 
Kadına dikkat ettim, gözleri buğulan-

mıştı. Eskici bana: 
- Haydı gidelim arkadaş! dedi 
Dışarıda sordum: 
- Neye almadın? 
- Alamazdım ki, kar kalmıyacak. 
- On beş yirmi lira verseydiD 
- Boşuna i§di, vermezdi. 

I Bfrincit.. ' 

Doğu Mektupları: 
•• 

Doğu Uriiversitesinin 
Poğuda görec~ği işler 

Kurulması lıal,i bir ıelıllde lıararlaıtırılan 
'bu mlle••e•eden Doğu lçin neler belılenl11or? 

Yakında doğuda. da. bir eşi kurulacak olan İstanbul Üniversitesi 

Erzurum (Hususi) - Bir zamanlar 
Vanda kurulması mevzuu bahsolan üni
versitenin, §imdi de Erzurumda kurul
ması için gerek hükiimet mehafilinde ve 
gerek halle arasında kuvvetli bir dilek 
vardır. 

Meselenin birinci ve en mühim kısmı 
hallolunmuş ve şarkta bir üniversitenin 
lüzumu aL'tık münakaşa edilemiyecek bir 
mütearife haline girmiştir. 
Doğunun birinci hususiyeti: Her şey

den mahrum oluşudur. Uzun asırlar, göz
den uzak kaldığı için kalbden de ırak 

kalmıştır. 

Şirndi büyük bir hızla bl:lşlıyan doğu 
kalkınmasının esası ilmi yoldan yuru
nıektir. İstanbul Üniversitesi, buralarını 
tatmin edecek eleman yetiştirememek

tedir. 
Doğu doktordan, yol gösterici avukat

tan malfrumdur. Doğu cumhuriyet hüku
metinin iı:.tediği kültür seviyesine çıkmak 
jçin lazım olan mekteblerden de mah
rumdur. :Münevver vatandaş doğuda o
turmak istemez. Hodgam bir görüşle bel
ki haklıdır da. Vakıa kendisi orada ayni 
sıralarda okuduğu arkadaşları gibi ayni 
parayı almaktadır. Fakat buna mukabil 
doğuda çalışan nefsini normal bir insa
nın istiyebileceği her şeY.den mahrum et
miştir. Konforu yoktur, kendisini nevmi
diden kurtaracak arkadaş muhit yoktur. 
Ve büyük ıdeallerle hayata atılan mü
nevver, te~ebbüs kuvvetinden hergün 
biraz daha kuybederek ve maneviyatı 

lx.ızularak çalışır. Bir an evvel garba, İs
tanbul!, Ankaraya, olmazsa İzmire, Bur
saya gitmek arzusu onun içini yakar, tu
tuşturur. Bu zihniyet tabiatile onun işi-
ne de tesir eder, ve doğuda çalışmağa ge-

m!lz. Daha fenası da vardır. Doğuda ye
tişen doğulu gençler de gözlerini garba 
dikrnişlerd;r. Onlar da memleketlerini 
bir kere terkettikten sonra geri dönmek 
istemiyorlar. 

Bu içtimai derdi önlemek için şimdi 

doğuda büyük fedakarlıklar yapılıyor. 
Eski ve tarihi şehirler imar ediliyor. Bu 
meyanda bir de üniversite kurmak za
rureti kendisini hissettiriyor. Doğu üni
v<?rsitesi, hazırlıyacağı muhit ile bizzat 
v~ binnefi:> doğuya hizmet edecektir. 
Profesörleı· ve doçentler, burada ilmi bir 
hayat yaş1yacaklardır. 

Doğunun tıbbiyesinden çıkan genç İs
tanbulu özlemiyecek, kabinesini Karsta, 
Ardahanda, Muşta, Bitliste kuracaktır. 

İçtimai hareketlerin önünde gidecek olan 
hukukçular, burada cemiyet hayatını ya
şatabilecekJ Prdir. Bu üniversite mezun· 

Jarı şarkı hayatlarının eziyetli bir safha
sı olarak kabul etmiyeceklerdir. Şark ü
niversitesi mezunlarını merkezi Anado
luya doğru yaydıkça, İstanbul üniversi

tesinin mezunları da boş kalan yerleri 
kapmak için kazalara kadar sokulacaklar 
ve bugünkiı müstağni tavırlarını terke
deceklerdir. 

Doğu üni\-ersitesi, paraıt.rı olmadığı 

için lise t.:ıhsılinden sonra İstanbula, An· 
karaya gide.miyen yurd yavrulanna da 
kapılarını açacak ve memlekete ilmi sa
halarda çalışacak kuvvetli elemanlar ka
.?andıracaktır. Bu kadar mı? 

Üstelik doğu üniversitesi ile Ankara 
ve İstanbul üniversiteleri ilmi rekabete 
girişecek ve bu mücadeleden Türk kül
t'Jrü azami istifade edecektir. Doğu üni
versitesini doğulular dört gözle bekli· 

- Haydı bay hazır mısın? Ne o beni 
tanıyamadın mı? Nasıl olur, dün akşam 
görüşmemiş miydik? 

razı oldu. Çıktığımız zaman sordum: 
- Ne kadar ucuza aldın? 
- Ona o kadar l&zım. 

- Ne biliyorsun? 
- Girer girmez anladım. len VatandAştan istenilen verim almaSen port- yorlar. MUBtafa Fuad 

Doğrusu birden tanıyamamıştım. Çün
kü bir akşam evvelki kıyafeti tamamile 
değişmişti. 

- Dur, dedim, şimdi geliyorum. 
Güldü: 
- O kıyafetle olmaz .. Hele kapıyı bir 

açın ben geleyim de .. 
Geldi. 
- Bu elbiselerle eskiciliğe çıkılmaz. 
Torbasını açtı. Eski bir elbise çıkardı: 
- Merak etme temizdir; kendim için 

yaptırdım. Henüz hiç giymedim. 
Doğru söylüyordu. Elbist?r.in dışı ne 

kadar kirli görünüyorsa içi de o kadar te
ınizdi. Elbiseleri giydim. Bir de torba 
verdi: 

- Bunu da al; polisin görenıiyeceği 

yerlerde omuzunda, polisin göreceği yer
lerde de elinde taşırsın. 
Sokağa çıktı, o, narayı bastı: 
- Eskiler alıyorum! 
Evlerin birinin kapısı açıldı. İki çocuk 

yanyana evden çıktılar. Herhalde mekte
be gidiyorlardı: 

- Burada iş var. 
- Ne işi var? 
- Çocukfar mektebe gidiyorlar. 
- Gidiyorlarsa gidiyorlar!. Çocuklar 

mektebe gıttikleri zaman muhakkak iş 
mi olur? 

- Tabii, şimdi onların kitabları alına
cak.. Para lazım, evde eskileri toplamış
lardır. 

- Nereden anladın? 
- Duvardaki resimlerden! Dikkat et

medin mi, duvarda Greta Garbonun bir 
resmi var. Yanında da Robert Taylor. 

- Ene olur? 
- Robert Taylorla, Greta Garbonun 

birlikte çevirdikleri bir film oynanacak. 
- Onu da biliyorum. 
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mantoya baktın mı? 
- Bakmadım, ne olacak ki! 
- Portmantoda eski bir kadın manto-

su asılıydı. Herhalde kadın kocasından 
yeni manto istemiş, kavga o yüzden çık
mıştı. Kadın ağlayınca erkek yeni yap
tırdığı elbisesini satıp karısına manto al
mak kararını vermişti. Bir kadın manto
su gene kırk, elli liradan aşağı yapılmaz. 
Bu kadar parayı verip elbiseyi almak ta 
benim işime gelmedi. Pazarlık etmeden 
çıktım. 

Birkaç sokak dolaşmıştık. Eskici ce
binden bir defter çıkardı. Defterde ev 
numaraları vardı. Yanına da 564, 388 tar
zında bir takım rakamlar yazılı idi 

- Bu sokakta epey iş var 
- Ner~den biliyorsun? 
- ~larsın! 

Numaraları defterinde yazılı olan ka~ 
pıların önünde duruyor: 

- Eskiler alıyorum. 
Diyordu. Nedense o nerede balı.rırsa, 

muhakkak çağırılıyorduk. Evde önümü
ze yığılan eşyaya gene defterinde yazılı 
rakamlara göre kıymet biçiyor ve o fiata 
alıyordu. Bunu çok merak etmiştim. Bir 
taşka sokağa saptığımız zaman sordum: 

- Ben bu işden bir şey anlamadım. 
- Bu meslek ihtisas işidir dememiş 

miydim? 
- Evet! 
- İşte eskici olmak için bunları bil-

meli! 
----~"-"-'---~-.a...--=-=-.Xvlerin nıımaraları_deftar.ind 

zıh, onu anladık. Yanlarında da bir takım 
rakamlar var. Sen o evlerin önünde ba
ğırdın mı muhakkak çağırılıyorsun ve 
defterdeki rakama uygun bir para verin
ce ortaya ne eşya koydularsa hepsini a
lıyorsun! Ama o numaralar, o rakamlar 
ne üade ·ediyor. 

- Haydi ne ise bu meslek sırrını sana 
da söyliyeyiın. 

Dün bu sokağa elektrik şirketi tah
sildarı geldi. Bu evlerden para alamadı. 
tl'ç gün içinde parayı verm~zlerse cere
yanı kesecejini bildiren birer kırmızı 
kağıd bıraktı. Evlerin numaraları hiza
sındaki ratamlar, o evlerin elektrik 
borçlarıdır. Eskilerini verdiler, elektrik 
borçlarını ödiyecek parayı aldılar. Şimdi 
onlar da memnun, ben de memnunum! 

Eskice bir evin önünde durduk. Eskici 
bana talimat verdi: 

- Buradaki iş enfes, yalnız ıuna dik
kat et, eve girerken ppkamızı çıkaraca
ğız.. Ev sahibine karşı hürmetkar bir ta
vır takınacağız. 

- Pek.ala. 
- Eskiler alıyorum! 
Bir erkek kapıyı açtı: 
- Eskici, eskici! 
Öteki evlerden de böyle bağırmışlar

dı. Fakat onlar: cEskici> derlerken ses
lerini yumuşatıyorlardı. Burada ise ses 
yumuşamıyor, bilakis kalınlaşıyordu: 

- Emredersiniz bayım geliyorum. 
kA.J-ini.,. t"ll 1r'!'JıT'r11 .6. notı0n..;,.ft h..:,.. 

reverans yaptı, ben de onu taklid ettim .• 
Erkek pek kılık kıyafeti yerinde adam 

değildi. Karısını da göı:dük, o daha be· 
terdi. Bu tarzda nezaket göstermeden gir
diğimiz yerlerdeki hizmetçiler bu evin 
kadınından daha iyi giyimli, daha göste. 
rişli idiler. 

- Bir şey mi satacaksınız efendim. 
- Evet, bu evdeki eşyayı satıyoruz. 
- İyi edersiniz bayım, bu eşya fena, 

fena değil ama size yakışmaz, alının e
fendim. 

Bütün ev eşyasını gözden geçirdik.. 
Eski elbiseleri de hakeza.. Benim tahmi• 
nime göre eşyanın hepsi iki yüz lira e
derdi Eskici boynunu büktü: 

- Alayım ama efendim, benim param 
yetişmiyecek, i&terseniz on beş gün bek• 
leyin, on beş gün sonra hepsini alırım. 

- Senin kaç paran var ki. 
- Fakir adamım. Ne param olur ki? ..• 
Cüzdanını açtı, ceblerlni karıştırdı. 
- Sekiz lira yetmiş beş kuruşum var • 
- Ver onu, al eşyayı. 
- Peki bayım, teşekkür ederim. Ki-

bar insanlarla alışveriş etmiye bayılırım. 
Bu eşya sizde kalsın, ben bir araba para
sı bulursam, gelir eşyayı kaldırırım. 

- Araba parasını ne vakit bulursun? 
- Bugün, yarın, öbürgün belli olmaz. 
- Haydi ne ise, al şu iki lirayı da, onu 

da araba parası yap! 
- Teşekkür ederim bayım, eksik olma-

,n-.... -..._ ... .,ı:: ! .... _! --- ' - -•-• 
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"G~ta Garbo sevebilmek Musikide inkılap Şehir Ti~at~,osunda ilk 
kabiliyetini kaybetmiştir,, 5P~-~ıl olabU[? komedı: Toka " 

ı t a.fçı * • * " Toka ,, da yalnız müellifi değil, metüranseni de 
Yıldızların içgiizlerinl anla tan o ogr lı Gayeye ulaımanın yolu yukarı· aradık. O da nerede idi ? 

" o •ahnenin dı~ında, sahnedekinden ço dan aıaiıya yani akademik 
0 Y , l · d b l yarak Yazan : lımet Hulii.,i 

daha C
azibeliilir 1' diyor • lan at eser erın en Of l 

halkı zorla oraya çekmek değil, 1 

Bugün de meşhur fotoğraf çının Greta ı 
Garboyu tahlil eden yazısını koku~_or~z: 

Greta Garboyu tarif etmek çok guçtur. 
Halkın gördüğü, tanıdığı şahsiyeti mı~
natıs gibi çekicidir. Yerine göre şendu·, 
yerine göre faciaengizdir, hassastır ve 
icabında da zekidir. Diğer artistler de, 
proJ ktörler sönünceye kadar onun gibi 

b ·· le gôz alıcı ve hassastir. Fakat Gar o oy 
değ ldir. O, sahneden çıkar çıkmaz: sı~
tına geçircl i gamselasile asaletinı bır 
kat daha belırtir. Hususi hayatında var
lıgı, o kad r ıtalite zenginliği taşır ki, dün 
yamızın en güzellerinden biri sayılmasa 
bile, değme güzeller onun yanında mat
laşır, soluklaşır. 

Derisi mermer gibi beyazdır. Saçlan, 
koyu kahve rengine çalar, ve ban_yodan 
Yeni çıkmış bir çocuğunki kadar mısk gi· 
bi kokar. Bumu o kadar narin ve hassas
tır ki, başkalarından daha çabuk koku 
alır. Dişleri, büyük ve inciden. dah~ par
laktır. İnce dudaklarının ganb bır ifa
desi ve ahengi vardır. 

* Unutulmıyacak derecede güzel olan 
Jnavi gözlerine gelince; onlar, hazan yor
gun, hazan müşfik, fakat daima manalı
dır Ve kirpikleri, insana, sahtedir, de
dirtecek kadar uzundur. Heyeti umumi
Yesi itibarile denilebilir ki, Greta Gar
boda büyük facialar geçirmiş bir çocuk 
hali vardır. 

Greta Garbo hiç tuvalet yapmaz, yal
nız göz kapaklarının üzerine bir alamet 
gibi orijinal iki kavis çizer. 
Çamaşırcı eli dedikleri elleri uzun ve 

nıanalıdır. Sıgarasını iki parmağının ara
sında tutarak ve derin nefeslerle çekerek 
içer. Ellerini çok kullanır. Doğuştan 

san'atk5.r olduğundan, sözlerine ellerinin 
zarif ve kuvvetli jestlerini de katar. 

Garbo uzun boylu ve mevzun endam-
/ lıdır. Bacakları uzun ve narindir, müte

nasibdir. O tıpkı Yunan heykeltraşlığı
nın et ve kemikten mürekkeb bir nümu
nesidir. Bir atlet kadar çevik ve ça18.ktir. 
Kadın elbiselerinin hiçbir izini taşımı
yan tuvaletleri • Garbonun gece tuvalet
leri yoktur - hak.iki zarafetin tam bir nü
nıunesidir. 

Vakıa, biıtün bu vasıflar Garbo olmı
yan her güzelde bulunabilir. Ondaki in
sanı büyüleyen, efsunlıyan tılsım nedir? 
İşte bunu anlamak ve anlatmak güçtür. 
Başının seri bir çevrilişi, düz bir bakı

tı, çocuk tavrı, göz kapakları indirilmiş 
gözlerile etrafı süziışü, başlı başına bir 
sırdır. 

Greta Garbo 

Filmlerde geçen konuşmalar kendisini 
öldürecek kadar bıktırır, ve bir cinsiy~t 
sembolünü temsil etmiş olmasından hıç 
te memnun değildir. O, Hamlet gibi, Sen 
Con, Aiglon gibi romantik roller oyna
masını sever. Onun en gizli arzusu da, 
Oscare Vilde'in Dorian Gray'ını canlan-

dırmaktır. 

Greta neş'elidir, nükteyi sever. Bunun
la beraber sinirlidir ve asabidir. Kederli 
ve tasalıdır. Zira o istediğinden bambaş
ka bir şahsiyet olmuştur. 

Alelade sıhhatli bir köylü kızı iken, 
canlar yakan, hanumanlar söndüren bir 

casus kadını şekline girmiştir. Şöhretini 
idame ettirebilmek için, kilosuna dikkat 
eden, hatta icabında havuç bile yiyemi-

yen böylelikle hem sıhhatini, hem de 

asab kuvvetini kaybeden bir kadın ol
muştur. 

Greta Garbo hiç kimse ile alakadar ol
maz. Onun için de bir bakıma uyuşulma
sı güç hodbin, evhamlı bir artisttir. On
ca arkadaşlığın ma15sı yoktur. Çünkü 
sevebilmek kabiliyetinden mahrumdur. 

Velhasıl Greta Garba; 20 inci asır 
san'at dünyasının, biraz da muhayye·e
mizde büyüttüğümüz, his ve heyecan 
ifade melikesidir. 

KUçük sinema haberleri : 
Lucien Baroux ile Gabrielle Dorziat 

yakında cBreloque. adında bir film çe -
vireceklerdir. 

Neş'eli görünmek mecburiyetinde kal- * Maurı"ce Ch 1. T b" · keti . . . eva ıer c o ıs> şır 
dığı fılmlcrden zıyadesıle nefret eder. hesabına bir film · k ·· d . 
•-• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • çevırme uzere ır. •••••••••••• 

E k 
..................... --

n ıvrak film yıldızı 

bilcikiı aıaiulan yukarıya yürü
mek, yani halkın bağrından alı· 
nacak maya ve malzeme ile İfe 

baılamaktır. 

Yazan : Sadettin Kaynak 

Asırları senelere sığdıran büyük Türk 
inkılabının şiarı, Türk ulusunun muasır 
medeniyette ve modern hayatta layık ol
duğu payeye ulaşabilmesi için, değişme: 
si ve yenilenmesi icab eden her şeyı 
sistematik bir şekilde ve zamanı geldik
çe yapmak ve yapılmış olarak görmek ve 
göstermektedir. Türk inkılabında yapı
lacak şey pek çoktur. Yalnız cyapılacakt 
sözü yoktur. Zamanı geldikç<: cyapılmış
tJr> müjdesi ve vakıası vardır. Devrim
ler Türkiyesınde yapılagelen reformla
rın geriye dönmesi değil, bunun imkanı
nı tasavvur etmek bile, Atatürk Türkiye
sini tanımamakla müsavidir. 

Milli musikimizde inkılab başlamıştır. 
Geçen yazımda da söylt!diğirr. gibi, yeni 
rnusikimizin fidanı dikilmiştir. Şimdi bu 
fidanın köklenme ve filizlenmesi için, 
yani milli malzeme ile metodik ve mo· 
dem musikinin ibdaı için kabulü tabii 
görülen b:r intikal devresi yaşamak za
rurctindeyiz. Bu devre, büyük kütlenin, 
yani Türk h.ılkının yeni m1.1sikiyi içli 
bir şekilde benimsemesi için lazım olan 
bir istihale çağıdır. 

İşte bu eskiden yeniye gc.çiı çağında 
her san'atkr.rın sistematik bir planla ha
rekete geçmesi, tedriç yoliJe basitten 
mürekkebe doğru yürümesi icab eder. 
Bu, şu demektir ki, san'atkar her şeyden 
önce halka dönecek, onu ka\·rıyacak, o
nun deprer.meye, şahlanmaya müstaid 
duygularını, heyecanlarını okşıyacak, 
kamçılıyacak, bir kelime ile ona yadır
gamadan ~eveceği eseri verırıiye çalış
makla, büyük kütlenin - iyi dikkat edil
ı;in, zümrenin demiyorum - telakki ve 
anlayış kabiliyetlerini tenmiye ve terbi
ye edecekti:. 

Bu yoldan yürümeğe başlıyan hakiki 
~an'atkar, yarattılt her eseri ile bir de
rece daha milli san'at zevk ve çeşnisini 
umumi ma'liyette tebarüz ettirmeye ve 
halkın zevlci selimini tanziıııe muvaffak 
olacaktır. 

Demek olııyor ki, bu gayeye ulaşma
nın ,•olu - bazı kimselerin teknik bir kıy
met· jfade Ptmiyen indi mütalea ve yer
siz iddiaları veçhile - yukarıdan aşağıya 
değil, yani münevver ve elit zümreye 
hitab eden yüksek ve akademik san'at 
eserlerinden başlıyarak halkı zorla ora
ya çekmekle değil, belki bilakis asıl öz 
.tem> ]erimizin ana kaynağı olan halkın 
bağrından alınacak maya ve malzeme 
He işe başlamak gerektir. 

Böylece her terbiye ve terkib işlerin
de olduğu gibi, aşağıdan yuk~rıya doğru 
normal yülr.selişi temine ÇJ.lışmnk en 
doğru ve Gıkar yoldur. 

Eski musıkimizde olduğu gibi, halkı 
~ :hmal eder. zümre eserleri tarzında de
vam ve ısrar edildiği takdirde inkılab 
namına hiçbir şey yapmış olmıyacağımı-
7.a ve halkı gene asırlardanbed te:rcnnüm 
edegeldiği kendi eserlerile başbaşa bı
rakmış olacağımıza kanJim. 

Milli terbiye ve kültür müesseseleri
nin en müh.;mlerinden biri olan musiki 
inkılabı, ancak böyle başlıyı.bilir. 

Halka hitah etmiyen bir san'at, cemi
yetin değil, ferdiyetin ve hodgamlığın 
malıdır. Hai.buki san'at, bizım gibi geç 
kalmışlar için ilköuce hizmet vasıtası ol
malıdır. Esasen bizden önce bu inkılfıb
:arı yaşamış olan ileri milletlerin hareket 
farzları da tamamile böyle olmamış mı
dır? 

Steffi Duna son çevirdiği filmin 'bir sahnesınde 
k Steffi Duna sinema yıldızları içinde en ma yıldızları sırasına yükseltimştir. Fev-
arakteristık olanıdır. Fevkalfı.de bir kal5.de mütenasib endamlı, cazib kara 

ş~hrete maliktir. Geçen sene İstanbulda gözlü, esmer güzeli olan Steffi Duna pek 
go~terilmiş olan Anthony Adverse ve nazlı olarak film çevirmektedir. Son çe
c~ans korsanlar1> filmlerindeki şayanı virmiş olduğu !ilmler için 750.000 liraya 
dıkkat rolleri kendisini en büyük sine- yakın ücret almıştır. 

Musiki ıslahatının istihdaf ettiği ma
na, umumi zevkin ve milli ruhun neş~
nema bulması, dallanıp budaklanarak 
cçınarlaşmnS!t demektir. Yüksek ve de-
rirı uğultulara liyakat tn ancak bu çınar
hışma ile beraber inkişaf edebilir. Şu ha
!e göre buı;ıün için kütle musikisi söz gö
türmez bir ;htiyaçtır. 

(Devamı 18 inci sayfada' 

c1'oka> datı 'bir sahne 

Eduard Bourdet, Rubicon adındaki e-ı caktı. O zaman kahve değişecek., giyinif 
serile tiyatro yazmaya başladı. Bundan değişecek, makyaj değişecekti. 
sonra onun La cage Ouverte adlı üç per· ı * 
delik bir piyesi oynandL İkinci ese~~ b~ Şehir tiyatrosunun operet kısmı lağve-
rinci eserine her cihetle faikti. Uçuncu dilip şimdiki komedi ve vodvil tiyatrosu
eseri L'heure du Berger, zarif bir kome- nun açıldığı haberleri üzerine mütaleala
di idi. Bu komedide en küçük bir kaba- rını yazan Selami İzzet Sedes demişti ki: 
lık bile göze görünmüyordu. cCemal Reşidin oynak bestelerinden 

1932 de oynanan L'homme enchaine'si, kuvvet alıp göğüs kabartmak, böbürlen
için modern bir trajedi denildi. Muhar- mek fena değildir ama, müziksiz bir ko· 
rir bu eserinde eşhası bağırtmıyor, on- metliyi - müellifin yarattığı tiplere te
lara büyük hareketler yaptırmıyor, fakat messül edip temsil etmek çok daha iyi
kendi varlıkları dahilinde acındırıyordu. dir. Komedi ve vodvil san'atkarlarımızın * temsil ve temessül kabiliyetlerine de gü-

cToka, ismile Fikret Adil tarafından venimiz vardır, elverir ki çalışsınlar ve 
adapte edilen Fric Frac'ın Michodiere ti- istesinler.> 
yatrosunda temsil edileceği ilan edildiği Biz bu fikirde değildik. Operetin deva
günlerde Eduard Bourdet de Komedi mını istiyorduk ve bunun sebeblerini ev
Franseze umumi idare heyeti müdürü velce yazmıştık. Selami İzzet Sedesin bu 
tayin edilmişti. mütaleası bize cevabdı. Faknt Tokayı 

Fric Frac apaş hayatını gösteriyordu. seyrettikten sonra cevab vermek sırası 
Lisanı apaş argosuydu. Komedi Fransez- bize geldi. 
de yüksek idare amirliğine tayin edilmiş Komedi ve vodvil san'atkarlarımızın · 
olan müellifin böyle bir piyesi olması, ve temessül kabilıyetlcrine bizim de güve
bunun sahneye konulması tuhaf karşı- nimiz vardıı. Onlar çalışırlarsa müziksiz 
landı. bir komediyi, müellifin yarattığı tipleri 

Eduard Bourdet eserini bu tarzda kar- temessül edip temsil edebilirler ve bu 
şılıyanlara cevab verdi: çok iyi bir şey olur. Fakat müellif ne-

- cFric Frac> daki vak'a Parisin en rede? 
enteresan yerinde cereyan eder. Bu bir Hatta cTokas da yalnız müellifi değil, 
etüddür. Orada konuşulan lisan Mo- metöranseni de aradık, o da nerede idi? 
liere'in, Racine'in lisanını andırmaz. 
Maksadım bu etüd üzerine eğlenceli bir 
eser yazmak ve eserimi komik san'atkar
lara oynatmaktı ve ben bunu yaptım.> 

Fric Frac Pariste büyiik bir alaka u
yandırdı. Alakanın sebebi tiyatroda oy
nanmış eserleri kendilerine has güzellik
ler arzeden bir muharririn apaş lisanile 
ve sadece güldürmek maksadile bir eser 
yazmış olmasıydı. 

* cToka> nın yani Fric Frac'ın roeczu-
unu kısaca hulasa edeyim: 

cBir mücevherci yanında çalışan bir 
genç vardır. Bu genç bir kadını sever, 
kadın apaştır, kadının da apaş bir erkek 
arkadaşı vardır. Genç bunların hakiki 
hüviyetlerini sonradan öğrenir. Bir gece 
gencin çalıştığı mücevhercinin apartıma
nını soymaya giderler. 

Hırsızlar faaliyette iken mücevherci
nin kızı içeri girer. Artık hırsızlık işi ya
rım kalmıştır. Bu arada mücevherci ve 
mücevhercide çalışan genç te gelirler. 
Kız apaşları gencin arkadaşları olarak 
babasına tanıbr. Gençle kız nişanlanır
lar, apaş kadınla da apaş erkek çıkıp gi-

* cToka> nın temsili bize yeni bir artist 
tc.nındı. Mücevhercinin kızı rolüne çı
kan Perihan, Şehır tiyatrosunda ilk defa 
görülüyordu. Rolü ehemmiyetli idı. Bu 
artist rolünü ilk defa sahneye çıkan bir 
kimseden beklenilmiyecek kadar iyi yap
tı. Sahnemiz bir kadın artist daha ka-
zanmış oluyor. Şehir tiyatrosuna yeniden 
giren Halidenin de Tokada rolü var. Piş
kin artist eski arkadaşları arasında gene 
eski muvaffakıyetini devam ettiren bir 
varlıkla oynuyor. 

MücevhPrci Elmaser rolünde Behzad, 
dalgacı Mahmud rolünde Hazım, Mazlum 
rolünde Vasfi pıyesin iyi temsil edılme
sinin en kuvvetli amilleri oldular. Refik 
Kemal iyi bir tip yarattı. Apaşlar kah
vesi sahnesinde Reşid Akif makyaj ve 
jestlerilc mükemmel bir kahveci idi. Di
ğerleri de muvaffak oldular. 

ismet Hult1si 

Kıymetli eserler 
Tamir edilecek 

derler.- Belediye ve Müzeler İdaresi müştc-
Fric Frac'da iki cihet vardır. Biri apaş reken şehir dahilinde rnevcud ve ora

hayatı, ikincisi apaş argosu. Fikret Adil da burada kaybolmağa yüz tutmuş a
Paris apaşının argosunu, İstanbul kül- snrıatikadan bina, duvar, kitabe vesa
hanbeyinin argosuna gayet iyi adapte et- 1 frcyi tesbit etmeğe başlamışlardır. 
miştir. Fakat adapte edilmiyen, olduğu Bunlardan kıymeti yüksek olanlar rnu
gibi kalan cihet aprışların hayatıdır. hufaza edilecek, kıymetsiz olanları abi· 

Piyesteki apaşlar Pariste bulunabilir, deleri koruma cemiyetinin de müsaa
aına bizde cToka> nın oynandığı sahne- desi alınarak · yıktırılacaktır. Şehı ın 
den başka yerde yoktur. Apaş kahvesi imarı bakımından ve se) yalı celbi nok
dekoru bizım en lüks meyhanelerimize tai nazarından hayırlı bır teşebbüs o.an 
benziyor. Hırsız kadının kıyafeti bir sa- bu tetkık esnasında bu gibi asardan lıır 
lon kadınının kıyafetinden faıksız. mr. çoğunun hemen hemen ka) bolmağa 
sız erkek kostümünü iyi bir t<'rzide yap- yüz tutmuş oldukları görülmüştür. Me
tırnıış ve onlar bu kıya(etlerile kalkıp sem üzerinde kıymetli kıtabe bulunan 
hırsızlığa gidiyorlnr.. dU\arlar sıva vesaire ile kapatılmış, gö-

Paris apaşı tercüme bir piyeste bu tarz- ıülmez bir hale konulmuştur. Belediye 
da sahneye çıkarılabilir. Fakat adapte ve müzeler idaresi bu gibileri de tesbıt 
edilmiş, yerlileştirilmiş bir piyeste apaş c<lerek eski kıymetine irca etmek için 
kaldırılacak, yerine yerli hırsız konula- tamir edecektir. 
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Yüz kızıllıklarının Da aka yeniden 1 Kadı~ıar• lstanbulun yakmdan en 
önü nasıl 

alrnabillr? 

Güzel bir cildden bahsedilirken daima 

ctaptaze> sözünü kullanırız. Cildin bü
tün güzelliklerini kısaca anlatan bu sö

zün manası fUdur: Kadüe gi}?i yumuşak 

ve düzgün bir deri, pembemsi bir renk. 

(Kuproz) denilen kırmızılıklar işte ~u 
pembeliğin, yani yüz tazeliğinin en bü

yük düşmanıdır. Bunun için derhal ön
lenmelidir. 

Kuproz cildin üstünden kıl gibi ince, 

kırmızı veya mor damarlar gibi görünür. 

Hakikatte de bu damarların genişleyip 

derinin üstünden görünmesinden ileri 
gelir. Ekseriyetle yanaklarda ve burun 

ucunda olur. Oralara morumsu bir kır
mızı renk verir. O damarlarda geçici bir 

ihtikan olduğuna delalet eder. Fakat ön

!enmezse artık geçmez olur ve en güzel 

yüzü çirkinleştirir. 

Muhtelif scbcblerden olur. Bazan bir 
iç rahatsızlığına mesela: Kan deveranın

daki bozukluktan ileri gelir. Bunun için 
hekime görünmek fena olmaz. Maamafih 

dışarıdan şu suretle tedavi olunabilir: 
Axonge 15 gr. 

Tanin ~ gr. 

Bu (pomad) 1 yüzün kırmızı yerlerine 

sürmeli. Oralara ser.nlilt ve rahatlık ve
rir. 

(Kamfre) li su 

Gül suyu 

Saf alkol 
Kaynamış su 

Bikarbonat dö sut 

200 gr. 
109 gr. 
20 gr. 

200 gr. 
10 gr. 

Bu (losıyon) u eczanede yaptırıp 

(kuproz) lu yerlere sık sık kompres yap

malı. Görünen ince damarlar sıkışır, bü

zülür ve artık görünmez olur. 

a o 1 d u alakadar --..-..-• ..-:=:::~~-~--
bi~d~~ek~t şık kadını kim? Bu sene elbise ya

kaları çok süslüdur. 
En sade elbiselerin 
yakalarında bile ek
seriyetle ya bir jabo, 
ya kırma, yahut ta 
büzgü şeklinde gar
nitürler görülüyor. 
Bu garnitürlerin mut 
laka ağır ve külfetli 
olması icab etmez. U
mumiyetle en şıkları 
en sade ve basitlerin-/ 
dedir. Meselfı: Resmi
ni koyduğumuz yaka 
süsleri hem kolayca 
yapılabilirler, hem de 
düz ve bilhassa koyu 
renk ropların rengini 
açarlar, giyenin yü
züne tazelik verirler. 

Hep dantel: 
İster hazır, isterse 

elde yapılmış dantel 
modada mühim bir 
yer tutmakta. Bu 
aÖrt mOdel de bun
lar arasından seçil
mişlerdir. 

Yukarıda (solda) -
Dar bir kumaş 

(band) ın etrafına 

büzgü ile dantel. 
Sağda - Ensiz ve ______ _.._ _______________ _ 

büzgülü bir dantel yaka. 
Aşağıda (solda) - Dantel band kena

rına geçirilmiş ensiz iki sıra dantel kır-
ma. 
Aşağıda (sağda) - Yuvarlak bir yaka, 

ufak bir jabo. Her ikisi de dantel. 
Bu dantel nasıl örülür - Ufaktan baş-

Jıyarak kenarlara doğru gittikçe büyü
yen delikler ... Tıpkı (örümcek örgü) de 
olduğu gibi zincirlerin orta yerlerine 
batılır. Zincir sayısı her sırada bir tane 
arttırılır. Bu artma, deliklerin gittikçe 
daha ziyade büyümesini temin eder. 
Resmini veriyoruz. 

Bu meVShnii1Ş8pkaları 

Mcvsım değişince şapkalar da değişti. Yazın giyilen hasır şapkalar şimdi yer
lerini gene fötr şapkalara ve berelere bıraktılar. Bu senenin şapkaları geçen se
nekilerden epey farklıdır. Ekseriyetle sivri tepeli şapkalar kullanıldığı gibi kla
cik şekilde ken,arlı şapkalara da rasgeliniyor. Bunlardan iki model koyuyoruz. 

Solda: İki kat geniş kenarlı bere, süsü beyaz bir kumaş. 
Sağda: Önü kesik kloş kemerli fötr şapka. 

tuz 

Tam manaaile ıık olmak için bir kadın gunun kaç saatini giyinmeğe 
ha11etmeli? • iyi giyinmek iıtiyen kadına altı ayda ne kadar para la

z.ım? -1.tanbul terzilerinden yerli mallarla ıık giyinmek 
kabil mi? • Bu •enenin modaıı güzel mi? 

Ressam Bayan ~elek ile mülakat 
Anketi yapan: 

Burası, Modanın eskiden 
denizi gören bir villası idi. 
Şimdi deniz kenarına yapıl
mış apartımanlar önünü ka
pamış .. Bahçe kapısını açıyo
rum, taş merdivenlerden çı

kıyorum ve sokak kapısını 

çalıyorum. 

Ses yok ... 
Acaba randevu saatini mi 

şaşırmışım, evde kimse yok 
mu? 

Bir müddet bekliyorum. 
Sonra tekrar zile dokunuyo-
rum ... 

Biraz daha bekledikten 
sonra bir ayak sesi duyuyo
rum. Kapı açıİıyor. Beyaz ön
lüklü, tertemiz giyinmiş bir 
hizmetçi kadına: · 

- Bayan evde mi? diye so
ruyorum. 

- Evet, buyurunuz ... 
Bir antreden, bir kori

dordan geçiyoruz. İyi dö
şenmiş bir yazı odasına giri
yoruz. Kenarda bir sehpada bir kadın 
başı resmi. Kenarda bir sedir. Büyük 
bir koltuğun içine oturuyorum. Kütüp
hanedeki kltabların isimlerini okuyarak 
bekliyorum. 

Daha ilk sıra kitab cildlerinin üstünü 
okuyup bıtirmeden hafif hafif ilerliyen 
bir ayak sesi duyuyorum. Ve bir an son
ra pantaloııu böcek kabuğu renginden 
üstü yeşil, kırmızı, beyaz ve ilh renk, 
renk, yollu bir bluz ve ceketi olan şık bri 
pijama içlnde, resimlerini çok beğendi
ğimiz tanmmış ressamlarımızdan Bayan 
Melek içeri giriyor. 

Ötedenberi iyi giyinişini çok beğendi
ğim san'atkara esasen telefonda ricamın 
ne olduğunu söylemiş olduğum için mev
zua girmek güç olmuyor. O da diğer bü
tün bayanlar gibi, evvela konuşmak is
temediğini, konuşursa enteresan bir şey
ler söyliyemiyeceğini büyük bir tevazu
la söylüyor. 

O da daha evvel görüştüğüm bazı ba
yanlar gibi belki bu mülakatı vermekten 
kurtulurum ümidile elegans mevzuu üze
rinde çok bir şeyler söyliyemiyeceğini 

lddia ediyor ve bu mülakattan vazgeç
mek istiyor. Fakat ben, bu mukaddeme
den ürkmüyorum ve ısrar ediyorum. Ni
hayet cevab veriyor: 

- İstanbulun en elegant kadını kim
dir? 

Suat Dervlt 
leri işçileri :fevkalaı:le çalışı • 
yorlar. Tabii bu sahada çalı
şanların inkişafına san'at~ 
mekteplerinin çok büyük 
hizmeti olmuştur ve olmak • 
tadır. Oradan yetişen birçok 
kabiliyetli kızlar tanıyorum. 

Gerek dikiş, gerek şapkacı -
lık, gerek çiçekçilikte fevka
lade varlık gösteriyorlar. 

Yerli kumaşlarımız da çok 
güzeldir. Bizde eksik olan sa
dece şapka ve ilh gibi akses
vardır. 

- Güzel giyinmek için bir 
kadın en fazla tuvaletinin 
ne tarafına itina etmelidir? 

- Saçından tutunuz da is
karpininin ucuna kadar her 
tarafına itina elmelidir. Gi .. 
yinişin hiç bir kısmı diğe • 
tinden ayrılamaz ki. Bütün 
giyinişte ihmal edilmiş bir 
taraf olursa diğerlerini bo ~ 
zar. Çünkü bunların hepsi 
birbirini tutar. 

- Bir kadın, tam manasile zarif olmak 
için gününün kaç saatini giyinmeğe has
retmelidir? i 

- Bu, o kadının tarzı hayatına bağlı
dır. Fakat giyinh1ek için günün birçok 
saatlerini feda etmeğe lüzum yoktur. 
Hem esasen çc;>k efor ile yapılan şey sun'i 
olur. Halbuki e1egans tabii bir şeydir. 
İnsanın içinden gelmelidir. 

- Siz kaç saatte giyinirsiniz? 
Gülüyor: 
- O kadar az bir zamanda ki burada 

mevzuu bahsetıneğe lüzum görmüyorum. 
- Rasgeidiğiniz, zarif bir kadının en 

evvel neresine bakarsınız? 
- Heyeti umumiyesine bakarım. Bir 

kadının elegansı ayrıca bir yerinde o1a~ 
maz ki.. Elegans onun bütün benliğinde,• 

j 

şahsiyetinde olan tarifi imkansız bir şey~ 

dir. Tavrında, hareketinde, her şeyinde. 

bulunur. Elegans insanın giydiği kumaş~ 

ta değil, iistfuıdeki ayakkabıda değil, 

kendisindccfa. 

- İstar. .'•tl t~ rzilerinclen şikayetleriniz 
var mı? 

- Hiçbir şikayetim yok, bilakis gaye~ 

le memnunum. Çok güzel dikişler diki

yorlar ve Avrupada bile takdir ediliyor

lar. Hatta birçok insanlar Avrupaya gi

derken burada elbise yaptırıyorlar. 

.............................. ~···················~····· .... ···································· 
Kız çocukları için elbise modelleri 

- Müsaade ederseniz isim söylemiye
yiın diyor. Çünkü belki ismini söyliyece
ğim bayan, isminin gazetelerde mevzuu 
bahsedilmesini istemez. Bu, ona karşı 

bir nezaketsizlik olur. Benim elegant o
Jar:ık tanıdığım iki, üç kişi var. Fakat 
dediğim gibi, ancak iki üç kişidir. 

- Elegant olmak için çok paralı olma
ğa ihtiyaç var mıdır? 

Sağdan başlıyarak: 

(1) 2-4 yaşlarındaki bebeklere robalı, 

plili bir elbise. Yakası, cebleri, kol bile
zikleri ek0se kumaştandır. 

(2) Kretondan 5-7 yaşlarındaki çocuk
lar için önii ve arkası geniş plili rob. 

(3) Fantezi kumaşlara uyacak bir mo
del. 8-10 yaşlarındakiler için. 

(4) 11-12 yaşlarındaki çocuklara yu-ı şık kumaştan bir rob. Kollar, yaka ve e
varlak yakalı, yandan düğmeli önü ve tek kenarları düz kumaştandır. 
arkası plili elbise. (7) Ekoseden önü düğmeli düz rob. 

(5) 14-16 yaşlarındaki genç kızlara ke
tenden pratik bir gündelik elbise. Ceb, 
yaka ve kol kenarlarına koyu renk düz 
hir kumaştan ince bir buje geçirilmiştir. 

(8) 5-7 yaşlarındaki küçüklere empri
me elbise. Kollar raglan, omuzları askı 
biçiminde, etekleri plili. 

- Bu senenin modası güzel mi? 
·- Giyinmesini bilen insan için her se

nenin modası güzeldir, çünkü her moda
nın güzel ve çirkin tarafları vardır. İyi 
giyinmesini bilen bir kadın, bu moda
nın güzel taraflarını seçip alabilir. 

- Konuştuğum bayanlar bu sene gece 
elbiselerinin kısaldığından şikayet edi
yorfar. 

- Evet, gece elbisesinin kısa olması 

hiç te güzel değildir. Uzun olması herhal
de daha iyidir. 

- Yalnız İstanbul terzilerinde giyine
rek ve yalnız yerli malları kullanarak 
son modaya uygun ve tam manasile za
rif giyinmek imkanı var mıdır? 

(6) Kretondan 11-13 yaşlarındakilere 

uyan sivri robalı, önlük biçiminde, karı-

- Muhakkak vardır, tabii... Terzileri
miz gayet iyidir. Paristeki terziler bura
da dikilmiş elbiseleri ellerine aldıkları 

zaman büyük bir hayret ve takdir gös
teriyorlar. Burada bizim terzilerimiz Av
rupa modellerini çok iyi kopya ediyor
lar. Tabii bizim terziliğimizde ibda yok. 
Fakat imal mükemrneliyetile ekseriya 
Paris terzilerinin fevkine çıkıyorlar. Te
miz dikiş İstanbul terzisinin hususiyeti
dir. Şapkalar da öyle. Şapka modellerini 
gayet iyi kopya ediyorlar ve gayet gü-

(9) Emprjme keten veya pikeden sivri zel iş yapıyorlar. Hele İstanbul ayakka-
robalı bol kloş etekli, kloş kollu rob. J bJları fevkalade güzeldir. Bizde süs iş-

- Çok paraya ihtiyaç yoktur. Zarafet 

insanın kendi şahsındadır, parasında de .. 

ğildir. Ufak bir terzide dikilen ve elegant 

bir kadın tarafından giyilen en basit biri 

elbise, çok büyük bir terzide dikilmiş, 

fakat hiç elegant olmıyan bir kadının sır

tında görülen elbiseden çok daha iyi gö

rünür. Bence elegant olmak, giyinişte 

kendi lehimizde olarak başkalarına ben

zememektir. Kendi şahsiyeti olmak de
mektir. 

- İyi giyinmek için bir kadın altı ay
da asgari kaç para sarfctmelidir? 

- Bu tahdid edilemez, insanın şahst 

servetine, zevkine, muktesidliğinin de

recesine, geçirdiği hayatın onu mecbur 
ettiği giyin!Ş tarzına bağlıdır. 

- İstanbul bayanları nasıl giyinirler? 

- İstanbul bayanları içinde çok güzel 

giyinenler vardır. A vrupanın bazı mem

leketlerinden çok daha iyi giyinenlere 

tesadüf ediliyor. Fakat elegans bahsine 

gelince biraz hasis davranacağım. Benim 
anladığım ve anlatmağa gayret ettiğim 
elegans teJfıkkisine göre elegant olanlar 

pek az ve pek mahduddur. 

v~ birden susarak: 

- Aman efendim diyor, kahveniz so

ğuyor. Buyurmaz mısınız?. 

Suat Derviı 



t Birinciteşrin 
• 

_ı 1 inanılmıyacak şeyler Garip ve 

HflkQmet ı,ıerlnl 

tedvi r etmeli unuta• 
DUk Frl•drlch · 

franz iV 

Dünyanın en yük-
1ek dağını , en 

derin denizine 
daldırsak, suyun 
ıathına varmalc 

İÇİll :.!O) O metre
li le mesafe ister. 

14 1iciııciteşrin 1918 de Sterlitz halkı bir cum- Bu lratedralin, hazinedarı - Kurunu 
d k Vustada - kiliıenin bütün parasını Japon azizlerindeıı Rungebo 

huriyet lrurmıya taraftar oldukların an en- çalar-'- kı'li•enin pen .. ereaine •ılc:-
di · J ,ı· · ..,. "' heykelinin içine gömülerek, Tanrı ile ·• ine gelerek istifa etme1ini i•temış er ır. mış ve efsanelere ıöre, oraoa taş 

-~ 
Şilcagoda beş 

çocuk sahihi 
bir kadın bun
lardan birini 
bir dolara bir 
başlca aileye 
11atttıtı için 

tevkif 
edilmiştir. 

Hindi standa 
Karaş ide 
bulunan 
bu yerli, 

hergün Öğle 
vakti, tam 
bir 11at ve 

gözlerini 
kırpmadan 
güneşe 

bakar ve 
bu ibadetini 

kırk 1enedenberi yapmaktadır. 
ıöıderi kati'yen bozulmamıştır. 

Buna raj'men 

Sebep de, Dükün, re•mİ vazifesine başlamayı olmuştur. müuvilik iddia etmiştir. 

111ı•tnıuı olıauıdır. natacalc hararet neşreder. • 
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1
.mo. rat 

..._____ ra ı ve ra ıçesı 
Parı·sı·n kadınları Pariste yakalanan Paula 

Gecel r · ti atro · ~aayyeleri rengarenk çiçeklerle süslenmiş 
e ı y ıı ·· ll.k · · d l 

bir Relin odrısı halini alıyor. Bu guze 1 zçzn e per< e 
cıra/arz insana kösenin sakalı kadar kısa ve manasız geliyor 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 
-18 -

Pa.riste gece hayatı: Eğlence yerlerinden biri 
İngiliz ve Amerikan kaduunın güzeli-, reftar! cO gu .. l d b' · l şala bürün-. · d 1 · d b k en am ır a 

nı sınema per e erın en aş a yerde gö- sün yüru··su··n U .. 1.. g·b· ardınca · · . ... cu gon um ı ı 
rernemıştım .. cSeyyah> namı altında Is- ""Üru .. nsu··n y·· .. ·· 1 M ~ p · bunla-

~ ~ urusun .> eger arıs, 
tanbula gelenler: Saçları agarnuş, surat- rın cıvıldadığı bir kafes tiyatrolar bun-
ları ~uruşmuş, ar~ık ölümü yaklaşmış larla süslenmiş bir resi:n galerisi gibiy
mahlu1kkllardır. •Pıyer Loth nin Eyüb miş .. 
mezar ı arına imrendikleri · · · .. b·ı k 
d . Az . . . ıçın mı ne- Her gece bunların çeşidini gore ı me 
ır. raılın zıyaretini hiss d b ·ht· · ı· d • e en u ı ıyar .çin tiyatrolara devam etmek azım ır. 

mahlukat akın akın, vapurdan rıhtıma Perde araJarındaki istirahat zamanları; 
Ç!karlar; 0 türbe senin, bu caıni benim, ;oca arkası koridorları, sigara salonları 
dolaşırlar dururlar. Hani ihtiyarın da bunlarla doluyor. Sanki rengarenk çii

kendine mahsus bir güıelliği, hu sevim- çeklerle süslenmiş bir gelin odası halini n·w· 
ı ıgı v.~rdır Bunlarda onu da bulamazsı- alan tiyatro .. fuayye.. Ieri insana, sahne 

rıız . D~nyan.ın en çirkin kadınlarından kadar merak ve heyecan veren bir meş
~~!~~ı~on y~pmak 18.zıın gelse, hiçbir her oluyor. Bu güzellik, bu nefaset için
uşkulata ugramadan, bu c&eyyah, ta- de perde araları insana kösenin sakalı 

kunı arasından seçilebilir. Kendi kendi- kadar kısa ve manasız geliyor.' 
me: cMuhakkak, derdim, y::ı güzel kadın- d 

Seyrine doyamayıp içeri girenler Ur-
ları kaparlar korkusi1e memleket hudud- bünlerine güveniyorlar. Bu her şeyi ya-
lan haricine çıkarmıyacak kanunları kınlaştıran küçük alet, tiyatrodan ziya
var; yahut ta sinema perdesinde gördü- de güzel kadın seyrine yanyan bir vası-
ğümüz o ilahi gu .. zeller. uydurma resim- d 

• tadır. Karşıki locanın önün e oturan 

bu İş için me~ er fabrika
. · · lar işletiyormuş 

28 yaşlarında gayet güzel bir Lehli 
kız, bütün Avrupada sahte pasaport, sah
te ikamet tezkereleri, banknotlar imal 
eden fabrikalar işleten beynelmilel bir 
sahtekar kumpanyasının reisi olmak su
çile. Pariste yakalanmıştır. Genç kız, son 
zamanlara kadar, Londrada seyyar bir 
sirkte palyaçoluk yapmakta idi. 

Güzel Paula, siyah saçlıdır. Simsiyah 
bakışlı gözleri vardır ve onu yakalamak 
için de bütün Avrupa polisi seferber e
::iilnıiş; taharri memurları, Scotland 
Yard'ın (İngiliz polis i<laresi) iş ortaklı
ğile Fransa, İtalya, Almanya ve Hollan
da da aramadık köşP, girmedik koğuk bı
rakmamışlardır. 

Güzel Paula diye anılan Paula Kana
toroviç, Freınsa polis idaresine göre, şe
bekeyi, en gözü pek bir cani dirayetile 
idare etmekte imiş. Kadını yakaladıkla
rı zaman, Fransanın muhtelif yerlerin
de ve Danzig serbest şehrinde 30 kadar 
sahtekar da yakalanmıştır. 

Kumpanyanın bilhassa muhacirlere, 
fiatları 5 İ giliz lirası ile 100 İngiliz ara
sında değ-: n yüzlerce pasaport satmış 
olduğu anlac.ılmaktadır. 

Paula gayet şık giyinmektedir. Apaş 
takımının arasında da, etrafında topla
nan serserilerin üzerinde de, büyüleyici, 
uyutucu bir tesiri olduğu iddia edilmek
tedir. Pola emirlerini, gayet kısa, keskin 
bir sesle verir, adamlarından hiç birile 
şaka etmez ve emri altında çalışanların 
hepsine itimat beslememiş. Onlar da sa
dakattan ayrılmazlarmış. 

Fransada yakalanan 22 sahtekar ara
sında İtalyan, Alman, Danimarkalı ve 
Tunuslu olanlar vardır. 

lerden ibaret ... > d k' ak 
genç kızı görebilmek için, yanım a ı 

Meğer ne o, ne de öteki dugwru 1·mı·ş. Be- Güzel sahtekar Pauta - saçlı adamm dürbününü sıkı sıkı silişin-
Yaz Perdede gördüğümüz o enfes mah- de, zifaf odasına girmeğe hazırlanan bir Bunlardan birinin evinde, birçok mem-
:ukat, uydurma resim değil, yaşayan bi- damadın heyecanı var. Zavallı ihtiyar! leketlerde kullanıla gelen sahte pasar:r nıahlıikmuş. Bu emsalsiz güzeller, Kim bilir ne hülyalarla seyredecek. Bel- portlar, ikamet tezkereleri, askeri hiz
iııç t.e memleketlerinden çıkmamağa ki de dürbünü icad eden adamın cehale- met vesikaları, sefaretlerden çalınma 
~ah~m değillermiş. İstedikleri zaman, tine ve beceriksizliğine kızacak!. .. Öyle pullar ve yüzlerce memurun taklid edil
ıstedıkleri Yerlere giderlermiş. Aman e- y~, yakına getirecek camı icad eden ka- miş imza nümuneleri bulunmuştur. Bir 
fendim, o ne renk! O ne endam! O ne (Devamı 15 inci sayfada) kasanın içinden de, 15 bin İngiliz rlralık 

.__~~~~~~-=-=-.;;;;;;.;,::::::.......,;:;_::;;ı_~_.:_~~~--=__:~___:~~-=--~ 

Danimarka kral ve 
derecede mütevazi 

Bugün, bütün Danimarka, uzun bir 
hastalıktan sonra iyileşen kraliçeleri A
]exandrine'in şerefine şenlik yapmakta
dır. Danirr~arka kralı Kristian ile kraliçe 
Alexandrine'in, aşk hikayeleri Avrupada 
ôtedcnberi söylenir durur. 
Bundan aşağı yukarı kırk sene evvel, 
kral Kristüın, daha delikanlı bir prens 
ve müstakbel kraliçesi de, Mecklenburg 
hanedanının güzel ve zarif bir prensesi 
iken, Canne'da tanışmışlardL O zaman
denberi de, her yaz, Canne gidip ilk bu
!uştukları ve seviştikleri yerleri ziyaret' 
ederler. 

kraliçesi şaşılacak 
bir hayat yaşarlaı 

Danimarka kralı ile kraliçesinin yaşa
yışlarında, hiç te bir fevkaladelik yok
tur. Onlar tıpkı kendilerine sadık tebaa
ları gibi vakit geçirirler. Merasim icab
Iarmın haricinde kral, kraliçeyi daima 
(karım) diye çağırır, bu yaz, kaydı ha
yat şartile azası bulunduğu talebe cemi
yetinin ziyafetine gitmek istiyen kral, 
telefonu açmış, katibe, geleceğini bildi- ı 
rerck tam vaktinde merasime yetişmişti. 

1 
Akşam gelip çatmış, kral o kadar keyif- Lanimarka kTalı Kristıan akrabasmdan 
lenmiş, eski arkadaşlarının arasında bu- küçük bir çocuğun arabasım gezdiriyor 

lunmaktan o kadar zevklenmiş ki: hediveleri satın alırlar. Londranın kala-
- Yahu arkadaşlar demiş, hiç te ca- baltk sokaklarında kol kola, hiç kimseye 

nım sizden ayrılmak, burayı bırakıp git-
1 

-
aşinalık etmeden gezerler, yalnız baş amek istemiyor. Sabaha kadar kalmak ar-

zusundayırrı, hem zaten karım her ihti- rına tiyatroya, lokantaya giderler 
male karşı, köşkün anahtarını bana ver- Bir gün, belediye hastanesinin telefo-

mişti, demiştir. m.ınu çalar ve bir ses, cKlitgaarden'de bir 

Bir keresinde de yatile gezmeğe çıkan hastamız var. Sedye gönderir misiniz> 
Kristian, bir adaya yanaşmış, sahilde du- der ve adresini verir. 
ran balıkçıların yanına giderek bir saat 
kadar onlarla konuşmuş, sonra da: cEh 
artık bana müsaade, geciktim, karım şim
di beni yemekte bekler> diyerek ayrıl
mıştır. Balıkçılar hiç tanımadıkları bu 

Hastanın kraliçe olduğunu kimse an

lamaz. O sıralarda da müthiş bir yağmur 

yağmaktadır Evden sedye otomobiline 

kadar götürülen kraliçeye bir şemsiye 

yabancının arkasından, iyi adam, alçak uzatmak istiyen uşağına, Alexandrine: 
gönüllü, efendi bir insan. Karısını da çok <Zarar yok. Lazım değil> diye cevao ,,,,.r. 
sevdiği be11i. Nasıl da acele etti, derler- · t' 
ken, içlerinden biri: 

- Yahu bu kraldı, demiş. Balıkçılar bu 
söz karşısında büyük hayrete düşmüşler. 
dir. 

* Sarayın mutlak hakimi kraliçedir. Hiz-
metçilerini bizzat kendisi seçer. Ve ga
zetelerde: 

cKopenhagın merkezinde oturan bir 
aile, hizmetçi arıyor, ilanını gören hiz
metçi kızlar, kı:aliçe ile karşılaşınca hay
retle donup kalmamaktadırlar. 

Kral ile kraliçe Noel arifesinde de Lon
draya mütenekkiren gelerek icab eden ............................................................. 

mış ır. 

Balkan posta 
pulları 

CumhuriJ et bayram1ndan 
ith:aren 

postalarda kulianılacak 

Posta İdaresi Balkan Antantına da
hil devJetler arasında posta muhaLera
tında kullanılmak üzere yeni pul.aı 
basurmaktadır. Pullar 8 ve 12.5 kuruş-

ı ta sahte Fransa tahvilleri çıkmıştır. luk olmak üzere iki cinstir. 8 kuru~luk-
Şebekenin meydana çıkışı, gayet ba- lar kartlarda 12.5 kuruşluklar d, mek· 

sit bir yanlış yüzünden vukua gelmiştir. tublarda kullanılacaktır. Bu pu brın 
Fransız pasaportlarında kullanılan mat-

üzerindc Balkan An tan tına dahı l ctört baa harfleri, mallım şekillerden biraz 
farklıdır. devletin arması, ve bu arada bizim de 

Paula, se.rerlerinden birinde, Folks- bayrak üzerinde ay yıldız armanıız bu
tonda polise bundan farklı bir pasaportu lunmaktadır. Pullann basılması 15 gü
göstermiştir. Vak'adan haberdar olan .ne kadar bitirilecek \'C 29 biri!'lcitPşrin 
Fransız emniyet müdürlüğü, kadını, Pa- Cumhuriyet Bayramından itibaren bu 
risin dışında gayet lüks bir apartıman- pullar postalarda kullanılmıya başla-
da yakalamıştır. nacaktır • 
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MONOLOG: 

Hayvanları terbiye 
· J 1 Meraklı ve Faydalı Bilgiler 1 

~~~~~~ti~••• ~-S-ey_a_h_d_e_d_e_n_e_v~~~~-A~er_o_d~in~a-m-ik~-
Aerodinamik neye derler bilir mi

siniz? Son zamanlarda otomobillerin şe. Arkadaşım Kaya
nın babası, Kaya ile 
b eni geçen hafta bir 
cambazhaneye götür
mü~tü. Siz hiç cam
bazhane gördünüz 
mü? Olur ya, belki 
görmemişsinizdir .Ben 
de geçen haftaya ka
dar görmemiştim. 0 4 

rada tuhaf tuhaf in
sanlar, tuha f tuhaf hayvanlar var. İnsan
lrır atlıyorlar, zıplıyorlar. Yaya kaldırı
mında dol::ı~ır gibi ipler üzerinde dola
şıyor, evlerinin kapısından giriyorlarmış 
gibi tavana asılı halkalardan geçiyorlar. 
Hayvanları hele hiç sormayın. Hayvan 

demiyc y:l.z bin şahid lazım. Köpekler 
laftan anlıyorlar. Hani, kedilerin çama
§Ir yıkamaları, diye alay ederler ya .. Hiç 
t& doğru değilmiş, cambazhanenin kedi
leri bizim çamaşırcıdan iyi çamaşır yı
kıyorlar .. 

Hele aslanlar onlar büsbütün baş

ka .. Kuzu gibi olmuşlar. Eli deynekli bir 
adam, deyncği yukarıya kaldırdı mı, as-

korkar. Ev!nin bahçesinde azılı bir kö- Orada yapacağı 
peği vardır. Affan babadan başka kim öğretiriz. 

tuttuk, tekme atma
dı. 

Aradağımızı bul
muştuk. Kayaya dön
düm: 

- Şimdi bunu ne 
yapalım? 

Kaya fikrini söy
ledi: 

- Bana kalırsa a
lır evimize götürürüz. 

numaraları kendisine 

yanına gitse havlar, havlamak.la kalsa bir 
şey değil; ısırır, parçalar. - Uslu hayvan .. Üzerine bineriz, yolu 

Aslan kadar vahşi değilse de hemen tarif ederiz .. Hem gider, hem de bizi sır-

h~men ona yakın bir şey.. tında götürür. 
Kaya ile beraber köpeğin kulübesine Bu iş de olmuştu. 

sokulduk. Azgın köpek bizi görür görmez _ Haydi öyle ise! 
havlamaya başladı. Onun bu haline gü-
lüyorduk. Birkaç dakika içinde kuzuya Deyip sırtına atladım. Atlamamla da 
dönecekti. Ben elline bir deynek aldım. beraber kendimi yerde buldum. Ben ine
Deynekle cambazhanedeki adamların ğin sırtına atlayınca inek te arka ayak
yaptığı gibi hareketler yaptım. Köpek larile bir çifte atmış, çiftesi Kayayı bir 
sustu. Birdenbire ne sevindik.. Köpeği yana, beni de bir yana devirmişti. 
bir an içinde uslandınvermiştik. Artık iş 
olmuştu. Yanına sokulabilir, kuyruğunu 
çeker, sırtını okşardık. O da bize bir şey 
yapmazdı. 

Seyyar ev dedikleri evler vardır. Bun

lar sökülür, başka bir yere götürülüp o

rada kuruiur. Fakat bu resimde gördü

ğünüz ev de seyyar bir evdir. Fakat öte

kilerden farkı sökülmeden götürülme

sindedir. Bir lokomotife bağlanmış bir 

surette uzun bir mesafeye götürülüp bı

rakılmıştır. 

Yılandan barometre 
Pek.han nehrinin denize döküldüğü ye

re yakın kısımlarında balıkçılık yapan • 

farın kayıklarında birer 
tane boğa yılanı bulun- -f.,,"'E:._ ~ 
makta imiş. Balıkçılar ~ ~ 
bu yılanların hareket • ;-2:· 

!erine bakarak havanın 
değişeceğini anlarlar - _ 9* 
pı.ış. Eğer yılanlar sakin 

~ 

oturuyorlarsa hava sakin olurmuş. Eğer 
yılanlar fazla hareket ediyorlarsa fırtma-

killeri değiştiğine 

dikkat etrnişsiniz

dir. Şimdiki oto
mobiller eskileri 
gibi araba biçimin
de değildirler. Ön taraflar daha ince ya
pılmıştır ve otomobilin gittiği istikarnet
te dik satıh yoktur. Buna sebeb hava. 
mukavemetini azaltmaktır. Bu tarz aero
dinamik otomobillerin bir yenisi daha, 
çıkmıştır ki aynen bir su damlası şek
lindedir. Bunu çıkaran mühendis su dam
lası şeklinde olan otomobilin diğerlerin-' 
den çok sür'atli gideceğini iddia etmek· 
ted.ir. 

Keçi sırbndan atlıyanlar 

Hiç korkmadan ta yanına gittim. Git
tim ama ne oldu bilir misiniz? Köpek ü
zerime atlamasın mı, ben bir adım geri 
s1çradım. Sıçradım ama gene kendimi 
büsbütün kurtaramamıştım. Köpek pan
talonumdan yakaladı. Gene şükredeyim 
ki köpeğin ağzına geçen bir pantalonum
du .• Ya maazallah kolum, yahut bacağım 
olsaydı kolumdan, bacağımdan hayır kal
mıyacaktı. Meğer köpeği terbiye edeme
mişiz.. Tuhaf şey.. Halbuki biz bir anda 
onu kuzu gibi uslulandırdık zannetmiş
tik. 

:A. vustralyada çok kuvvetli ke~ler var:, 

B d 
ya alA.metmiş. Yılanların fazla hareket et dır. Bu yuz·· den Avustralyalılar bir O""'n. 

u iş en vazgeçmekten başka çare "~ 

kalın tiklerini gören balıkçılar kayıklarını der- 1·cad etmek imkaAnını bulmuşlardır. Bav.. lan ayağa kalkıyor. indirince aslan otu
ruyor. 

Her ne ise lafı uzatmıyayırn. Oradan 
çıktıktan sonra aklıma geldi. Kayaya 
söyledirn: 

- Kaya. dedim, ben bu işlere bayıl

dım; seninle ayni şeyi yapamaz mıyız? 
Kaya bfraz düşündü: 
- Vallahi, dedi, ben çok fazla. zıplıya

mam. Sonra ip üzerinde gezmek hiç işi
me gelmez, nemelazırn; günün birinde 
düşerim filan da başım yarılır, kolum kı
rılır ölmezsem bile bütün ömrümde sa
kat kalırım. 
Kayanın hakkı vardı. Ben bunları dü

şünmemişt im. Bu sefer aklıma başka bir 
şey geldi. Kayaya anlattım. Bunu o da 
muvafık buldu. Hayvanları terbiye ede
cektik. Cambazhanedeki hayvanlar gibi 
hayvanlarımız olacaktı. 

Hemen ertesi gün işe başladık. Bir as
lan bulup, onu terbiye etmek iyi bir şey
di. Fakat aslanı bulmak güçtü. Eh onun 
yerine azgın bir köpeği terbiye etmek te 
olmaz şey değildi. Bizim komşulardan Af
fan baba var. Affan baba hırsızlardan çok 

Biraz ötede bir kedi gördük. Aslana 
benzemiyordu ama kaplandan da fark
sızdı .. Sadece onun küçüğü. Kaya işe gi
rişti. 

- İşte, dedi, şu kediyi uslandıralım. 
Bizim her dediğimizi yapar bir hale ko
yalım .. Ondan sonra çamaşır yıkatırız, 

ütü ütülettriz, ev süpürtürüz. 
Güzel bir fikirdi. Kaya elinde deynek 

kedinin yanına gitti. Kedi bir Kayaya, 
bir de elindeki deyneğe baktı. Acaba ne 
oluyordu? Ben bunu düşünmeye vakit 
bulmadan yerinden bir sıçrayış sıçradı. 
Kayanın yüzünü tırmıkladı ve kaçtı. 

Küçük hayvanların terbiy~si güçtü ga
liba.. Bir kere de büyük bir hayvanda 
bunu tecrübe etmek fena olmıyacaktı. 

Kaya ile kıra doğru yollandık. Bir inek 
~akin sakin otluyordu. 
Yanına gitti. Sesi çıkmadı. Yüzünü 

okşadık, ısırmaya kalkmadı. Bacaklarını 

VENÜ BÖLM~CEMIİZ 

Ressamm, resmi yaparken birdenbire bir işi çıktı. Resmi yarım bıraktı, gitti. 
Bu yüzden resimde bazı çizgiler noksan kaldı, şimdi size bir iş düşüyor. Bu res
mi buradan kesin. Noksanları tamamlayın. Bu iş olup bittikten sonra münasib 
renklerle boyayın ve bize gönderin. En. iyi yapanlardan bir kişiye güzel bir 
vazo, gene bir kişiye şık bir resim çerçevesi, diğer yüz kişiye de Üzerlerinde 
cSon Posta> yazılı yeni yaptırdığımız güzel ve kıymetli hediyelerden vereceğiz. 
Bilmeceye on beş gün içinde cevab vermelisiniz! 

amıştı. Bu tarzda tecrübelere biraz " -
daha devam edersek başımıza daha bir hal yakın limanlara çeker ve fırtınada a- ram ve tatil günlerinde keçi sırtında at.-
çok belaların geleceğini artık anlamıştık! çıkta bulunup batmak tehlikesi geçir - lamalar yaparlar. Bunun meraklıları pek * * mekten kurtulurlarmış. fazladır. ................................................................................................ 

- Bana eşya piyangosundan bir oto
mobil çıkmış. 

Hele gidip §U otomobili alayım. 

- Buyurunuz bayım.~ 

- Bu ne?. 

- Oh ne ala, bundan sonra hep oto
mobilde gezeceğim. 

- Acaba dört kişilik mi, beş ki§ilik 
mi? 

\ "' \ '· ... 

f -' ' 

/ 
./ -

' 
' 

Piyangodmı. çıkan oyuncak oto
aıobil.. 

- Otomobilim var .. Sevincimden çıl
dıracağım. 

- Bana, otomobil çıkmış, işte bile
tim. 

- Benim sevincim bo§Una imi§, bari 
oğlum ıevinsin! 
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Denizcilllı Bahi•lerl: ••••• 

Büyük Trans Atlantiğe 
kaptan olmak istermisiniz 
Bu muazzam deniz tlevlerlnl ldar~ etmek ve 

bilhassa limana •akmalı 11tt rıhtıma 
yanaıhrmalı fevlıat•de ,,tlc bir meseledir 

Yaz- ı All•et Cem .. atll• .... açoll• 

Araplık aleminde galeyan J ~ p (] , 
.Şiddetini arttırıyor/ • 'R 

(Baştcırafı 1 nci sayfada) lı 
adasının şark tlınalinde kain Seychellc 
adasına seykedilmiştir. Tevkif edilenle
rin büyük bir kısmı da tesis edilen bir 
mevkuflar karargahında toplanmakta -
dır. 

Sipahi Ocağında atlı 

Hayal bu ya! Hay .. 
d.i bu müsahabemda 
lizinle büyük bir 
transatlantliin. ku • 
mandasını ele alarak 
Ollu sevk ve idare e. 
delim. O kocaman 
deniz devini büyük 
bir limana, mesell 
bütün transatlntik • 
lerin başlıca rnuva • 
salat iskelesi olan 
<Nevyork) limanına. 
sokarak beraberce 
l'lhtıma bağlıyalım; 
bu manevrayı birlik· 
te idare edelim. 

Şayet, hayalen bile 
0 lsa, lüks ve müdeb
deb bir yüzer sara .. 
h .kaptanlık etmek; 
faşaaıı salonlan, kıy .. 
lkıettar halılı yatak 

~ları, g~~-:i 
~an aumııt 
takınııı kocaman y~ 
llıet dairelerile o son 
s· 
::.:.JF._teın traıısatlanti • 
&111 idaresini de • 
l'Qhte etmek hO§u • 
~ ~diyorsa haydi 
::'"'IUIUe beraber ge • 
lhı de kumanda köp. 
ıtiaiine çıkalım Çünr 
kü limana yaklaşıy0: 
?uz, 

Şafak henüz sök • 
nıüş. cJersey• sahille 

Falestin ile Suriye arasındaki hudutlar 
üç gündür kapalıdır, Fakat, buna rağ -
men, Fale,;tfoden kaçan yüzlerce mülte
ci Suriye hudutlarını ıeçmeğe: muvaffak 
olmuşlar w ıetirdikleri haberlerle bütün 
Suriyeyi heyecana vermişlerdir. Ba§ -
müftü El Hüseyni Efendi, ömer camiine 
?ltica etmiş ve oradan dışarı çıkmıyarak 
etrafa istimdat müracaatları yapmıştır. 

Anlatıldığma göre onun tarafından itti
haz edilmi~ tedbirler sayesinde nasyo -
nalistlere a:t mühim evrak ve dosyalar -
Iarın İngiL:iier eline geçmelerine imkii.n 
dan pek çoğu imha edilmek suretile lıun
verilmemiştir. 

müsabakaları • 
manı 

Yama başlıyacak olan müsabakalara üç kadın binici 
iftirak ediyor. " Ordu ab n müsabakalan da 10 

T eşrinisanide Ankarada yapılacak 
• 

i Bütün Suriyede üç gündenberi pek bü
yük bir heyecan hüküm sürü~ or. Fales
tiııdeki merkez teşkilatınııı dağıtılması 

üzerine Ş:ımdaki Müdafaa krıınitesi o -
nun yerine faaliyete geçerek bütün Arap 
memleketlerine, alakadar devletlere, İn
giltere hükumetinin muhtelif makamları
na muhtelif meallerde telgraflar gönder
miştir. Suriyenin her tarafında bu fena 
haberler sür'atle yayılmış ·ve halk ca -
.milerde, mescitlerde ve bunu benzer u -
mumi yerlerde toplanarak Araplık ve A
rap memlı;.ketleri arasında tesanüdü mu
tazammın nutuklar söylemiş!cr ve Fa _ Vıin Sipahiocağında yapılan antremanl4 rda 12 ya§ındaki Bayan Leyla, muvaffa· 

Jestin nasyonalistlerinin müdafaalarını kiyetli bir atl~ yışı sırasında 
temin için ıaneler ve hediyeler toplannya Sipahi Ocağı tarafından tertip edilen müşterek diğer koşulardan farklıdır. Her 
başlamışlardır. Toplanan paralar, Müda- atlı mani müsabakaları yarın başlıya- at için ocak, bir liralık bilete mukabil ve• 
faa komitesinin emrine tabi tutulmakta- ! caktır ve iki hafta devam ed~cektir, Kon- feceği para miktarını şimdiden tesbit et
d1r. Para veremiye~r, birer hediye ge- kür ipikler için, Sipahi Ocağı açık ma- miştir. Bu miktar 3 lira ile 10 lira ara • 
tiriyorlar ve bunlar da müzaye:de ile sa- !1ejinde lazım gelen hazırlıklar tamamlan- sındadır. 
tılarak paraya çevriliyor. rnıştır. 17 teşrinievvel pazar günü yapılacak 

Heyecan çok büyüktür. Son zamanlarda Yarın, öğleden evvel, sahada, dresaj müsabakalardan evvel de sabahleyin 
ruban büyük bir müdafaa ve tEsanüt müsabakaları yapılacaktır. Bu müsaba- nrcsaj müsabakalarile araba yarfşı ya • 
kuvveti gös~ermeğe başlıyan Araplık a- kalar duhuliyesizdir. Öğleden sonra da pılacaktır. 
lemi }}iç bir zaman bu derec~lerde sami- yedi manili müsabaka yapılacaktır. «Ordu atı» şampiyonası 
mi bir hey~an ile çalkanmış değildi. A- Müsabakaiara 50 hayvan iştirak etmek- 10 teşrinısanide Ankarada üç gün de • 

ri örtülü bir halde . . b · la :ı.. 
h di 

l'{evyork Zimanıncı gıren ır transat nt~ 

rap nasyonalizmi namına göze çarpan t·~- tedir, Bunlardan yedi tanesi Sipahi O - vam edecek olan ~ordu atı> şampiyonası 
zahürler o kadar kuvvetlidir ki Fransız- cağınındır. Müsabakalara Bayan Mela - başlıyacaktır. Bu müsabakalara yalnız 
lar, bu işlere karşı hiç bir §ey yapanıı - hat Gülsüm ve Leyla ile geçen seneki ordu mensupları iştirak edebilecektir. 
yorlar ve Eeyirci halde kaldıktan ba, ka kon kor ipiklerde derece kazanan Danyal, I\Iesafe üç günde cem'an 36 kilometre -
kısmen de Suriye efkarını okşıyacak hı - Ccıvit, Süreyya ve Orhan girmektelerdir. dir. Bu mesafe içerisinde muhtelif mü -
rekette bulunuyorlar. Bunun için Fa lc5- E11v8lki gün baı:;lıyan 100 kilometrelik sabakalar dohildir, Bu müsabakalarda a-

ayal meyal farke -
iiyor. En aşağı saatte yirmi beş millik 
bir sür'atle ilerliyoruz. Dört pervanemiz 
denizleri köpürtüyor ve arkamızda bem
}>eyaz bir köpük yolu bırakarak sahile 
ttoğru koşuyoruz. 

Koca gemi sahile yaklaşIIll§ olduğu 
için biz de geminin kumandanı sıfatile 
vardiyayı nöbetçi vardiya zabitlerinden 
tesli maldık. Biraz sonra limanın klavuz 
kaptanı gemiye gelecek. Kumanda köp
rüsünde bir aşağı, bir yukarı dolaşarak 
onu bekliyoruz. Onu getiren istimbotu 
görür görmez sür'ati yavaf)atmalıyız. 
Zira koca gemi saatte (25) millik bir 
sür'atle ilerlerken hiçbir ldavuz tekne
sinin bordamıza sokulmasına imkan yok
tur. 

Tamam işte uzaktan klavuz kaptanını 
getiren istimbot göründü. Kocaman tek
nemize nisbetle klavuz vapuru ne kadar 
küçük görünü.yor. 

Haydi makineye! 
- Yarı~ yol!.. kumandasını verelim. 
İşte pervanelerimizin devri yavaşladı 

Ve kocaman gemi, minimini bir böceğin 
ernrine itaat eden azgın bir fil gibi git
tikçe yavaşlıyor, bodoslamamızm sür'at
le denizleri yarmasından hasıl olan bem
beyaz köpük dalgası küçülüyor, ufalıyor 
ve biraz sonra hafif bir şırıltı halini alı
yor. Gene ilerliyoruz ama, eskisine nis
betle pek yavaş gidiyoruz. 

Nihayet klavuz gemisi işte gelip bor
damıza yanaştı ve klavuz kaptanı çevik 

bir hareketle yarı uzatılan merdivenlere 
at~ıyarak sür'atli ve çalak adımlarla ge
~ı~~ çıktı ve biraz sonra kumanda köp
rusunde yanımıza gelecek. 

- Günaydın kaptan ..• 
- Günaydın kaptan ••• 

İçten gelen bir el sıkışile ihtiyar deniz 
kurdunu lrorpladık, Klavuz denilen bu 
~'?ektar denizci cNevyork:t limanının 
ıçıni, dışını; köşesini, bucağuıı cebinin 
içi gibi bilen, tanıyan bir adandır. 

Görüyor musunuz, kendisinden ne ka
da~ emin duruyor, Hareketlerinde hiçbir 
t~l~ş ve acele yok. Kuvvetinden ve bil
gısınden emin her insan gibi uzun tecrü
b_e senelerinin kendisinde yarattığı de
nn nefese inanma kudretine dayanmı§ 
etrafı gözlüyor. 

Klavuz bildi~· . b'l b' d . "eli o b" . ' gını ı en ır enızcı r. 
ızım !anımızda, muazzam gemimizin 

kumanda k"" ~ ,, . 
• , 0Prusundedır ama zihnen geç-

ltJğ1mız !lolların derinliğini, hangi nokta
arın sıg ık olduğun -rn D a· u go yor. 

e ım ya! Bir lim.anın klavuz kaptanı 

jçin o limanın yalnız sularının üstü değil, 
denizinin dibi bile evinin her odası gibi 
malılm şey!erdir. _ - . 

Bir klavuz limana gelen böyle kocaman tinde ittihaz edilen tedbirlerin şiddetinı~ eros cuntry dün de devam etmiştir. Bu tın itaati ve süvarinin ata hakimiyet; -

d k ,, ., ,, rağmen, hadıselerin arkası ktsilec"'g'irı~ gu"n bitecektir. Bu müsabak~larda bahsi rilecek no1ta esas tutulmaktadır. 
bir transatlantiğin kuman a oprusune zannetmek hatadır. ~ ...,.. ... .._ _ ... __ .. __ 
çıkıp emir verebilmesi için asgari on se- v /at ak Federe olmıyan 
ne daha kiiçük gemilerde hizmet gör- Iraktan gelen haberlere nazaran, ora- ı arın yapı . 
muş, klavuzıuk etmiş olması ıazımdır. da hükumet ordu arasındaki siyasi ce- Serbest güreşler Klüplerin ilk maçları 
Sakın gemiye klavuz kaptaıı geldi di- reyanların önüne geçmek maksadile al Geçen hafta yağmur yüzünden tehir e- Emininü Balkninden: 

y~ ağır mes'uliyetin omuzlarımızdan makta olduğu tedbirler cümlesinden o - dilen serbes~ güreş müsabakaları, bu pa- Evimizin Spor koluna bağlı Aksaray, Alem-
kalkmlf olduğunu zannetmiyelim. larak Bekir Sıtkı Paşa etrafında topla·1- ::ar günü yapılacaktır, Kışın yaklaşması dar, İstiklal, Bozkurt, Rami, Yıldız, Kara -
Hayır! ••. Klavuz kaptan bizim fen mü- mış olan askeri zümreyi dağıtmak üz~!-c sebebile bu senenin son profe~yonel mü- yel (Halıcoğlu>, Demirspor, Altıok, Unga 

şavirimizdir. işte o kadar. Yoksa Allah bu arada oulunan zabitlerden bir havli- sabakalarından birini teşkil f:decek olan spor kliıplerile Evimiz Spor koluna bağlan • 
göstermesin, gemiye bir hal olacak olsa sini tekaüde sevketmiştir. Yeniden ·bir pazar günkü karşılaşmalar, dört müsa _ ınak isteyen diğer spor klüplerinln, yakın -
mes•uliyeföı büyük bir kısmı gene biziDl takım zabıt!erin daha tekaüde se,·kedi l- bö.ka olarak tesbit edilmiştir. da başlıyacak olan lik maçtan hakkında ~ö-
payımıza d ., o , k " re bulundug~u da an] ] kL rüQülmek üzere 12 - 10 - 937 salı gu""nü saat 

uşer. nun için gözlerimizı me uze aşı ma La - Bu dört müsabakanın en mühimmi, "' d""rt ı ıs> de salahiyetnameyi hamil mürahhas -
0 açmakta devam ~delim, dır. Türkiye serbest güreş başpehlivanı Te- ıarını göndermeleri rica olunur. 
Hem dikkat ediyor musunuz? Klavuz Frangın düşmekte devam -etmesi bu - kirdağlı Hüseyinle Yunanistan serbest 

Barut Gücünün Cumhu
riyet kupası tumuvası 

kaptanın ,gemide hiçbir şeye elini sürdü- rada büyilk tesirler yapıyor. Muhtelif güreş şampiyonu Panagos ve Türkiye 
ğü yok, hatta eldivenleri bile elinde du- ihtiyaç maddelerinin fiatları, alınan bü- ikincisi Mülayimle gene meşhur Yunan 
ruyor. O b:zim misafirimiz sıfatile bizim tün tedbiri0re rağmen yükselmekte de - pehlivanlanndan Galaüs arasında yapı-
?esabımıza etrafına bakacak, görecek ve vam ediyo,, Şam gazeteleri birliği, geçen !acak olanlardır. Bu müsabakalardan Barut Giicil İdare hey'etinden: 
ıcabında blZi tenvir edecek, hulasa bize hafta yaptığı içtimada, gazete kağıtları· maada, Türk pehlivanlarile güreşmek için Bakırköy Barut Gücü Cumhuriyet bay • 
müşavirlik edecektir. nın ve bazı malzemenin fiatça yük.:.el- Romanyadan gelen 105 kilo ve 1,96 san- ramı olan 29• 30• 31 - ıo - 93'1 günlerlne in• 

T A mesi üzeri:;e gazeteleri dörder sahifeye tim boyunda olan Kel Süleymanın da hisar etmek üzere kendi alanında üç günlük 
abiı herkes bilir ki otuz &ekiz kadem . bir futbol kupa maçı "tertip etmiştir. İstekli 

k indirmed.a karar vermış ve iki gu"" nden- bı"rinci derec-..t-1~ pehli 1 ..t-n bi su çe en, köskocaman bir transatlantiği b- c:uc:AJ. van anmızU41 - ldüplerin 15 - ıo - 937 akşamına kadar GÜÇ 
(Nevyork) limanmda rıhtıma yanaştır- beri de gazeteler dört sahifeli olarak i11- rile yapacağı müsabaka da her halde çok Başkanlığına tahriren veya şifahen müraca-
mak her babayiğitin karı deg~ildir. tişara başlamışlardır. meraklı olacaktır. atları, 
b

. • ............................................................................................. . 
ır transatıantik ne kadar büyük olursa 'ld"ğ' 
1 

mı bu kumanda verı ı ı saat, dakika ve '.'orlar ve bu romorkörlere gemiden ha- re konulması lazım gelen stor parçalan 
o sun cdürr.ene fazla bakaa:t yani dilme- 1 k til saniyede gösteri me sure e tamam üç latlar uzatılıv. or. hazırlamışlardır bile. 
nin küçük bir hareketine büyük bir has- -

. tle muhtelif kişi tarafından kaydedilir. Se- Rıhhmdan henu"'z oldukça u-L bulun- Görüyoruz ki gemimizde herkes vazi-
sasıye ita&t eden bir teknedir. Dilme- .. ____ ~ 

. yir zabiti verdiğimiz kumandanın tam mamıza ra.ı.-.en artık gemimiz hareket- fesini biliyor ve vakti gelince bizden e-
nın sap 10la küçilk bir hareketi ile koca 5"' olarak lostro.moJ& kadar tebliğ edilme- ıiz kalm...tu ve bizi rıhtıma 0u minimini mir bile a!madan yapmaları lazım gelen 
gemi sancağa ve iskeleye öyle saldırır ki ·y~ 

sinden mes'uJdir. Başka bir zabit te e- romor.körlerjn ,....,.ı,tikleri kalın halatlar feyleri bir m~kine intizam ve ıttıradı ile 
istemiyerek bir mavnaya ve yahut demir ~ 
üzerinde yatan bir vapura bindirebiliriz. mirlerin harfiyen icra edilmesine neza- yavaş yavaş sürükliyecektir. yapıyorlar. 
Onun için dümeni çok dikkat ve ihtiyat- retle mükelleftir. Baş tarafta bir kampananın berrak se- Dev cüsseli gemi adım adım yaklat-
la ~mllanmak lhımdır. işte bir zal>it geminin ti baş tarafında si çınlıyor. mak suretilc sademesiz bir halde rıhtı-
Kıavm kaptandaa bafka ıeminin ikin- durmuş: Romorkörlerden birisi gemim.imin ba- ma artık r:ımpa olmuştur. 

d aüvarisile, se71ı' zabiti de yanımızda - Funda demir! ... C.mrimizi bekliyor, şını sancak tarafından çekmektedir. Di- Aman yarabbi! Rıhtımın üzeri ne ka-
durmaktadtrlar. Bunlar bUirn klavuzla Gemimiz nbtıma yaklaştıkça klavuz ğer taraftan birkaç halat nhtımdaki ka- dar kalabalık!,. Bunlar Avrupadan getir· 
görüşmemize kanpnazlar; sade bizi din- kaptanın sakin bir sesle vermiş olduğu 1ın hayalara bağlanmıştır. Artık gemide- diğimiz yolcuları karşılamıya gelen ak· 
!erler, onlar vuatasile şuna buna 'Nft- kumuıdalar sıklaşıyor: ki buharlı ırgadlar bu halatları yavaş rabaları, dostlarıdır. 
cejimiz emirleri beklerler; e1imidn kü- - lstaper!- yavaş sarmakta, gemımızın kocaman Geminin merdivenleri indiriliyor ve 
çille bir hareketini bile gözden kaçırmaz- Şimdi artık makinelerimiz tamamile gövdesi gitgjde rıhtıma yaklaşmaktadır. yolcular b~vulları ellerinde dışarıya çık-
lar. Hem bizim onlarla meıgul olmaya durmuştur 98 koca deniz devi belli be- Bir düdük sesi ve: maya hazırlanıyorlar. 
~akti.miz yoktur. Biz ldawz kaptaııla lirsiz bir surette rıhtıma doğru ilerle- - Funda!.. kumandası üzerine muaz- Klavuz kaptan bizi selamlayıp elimizi 
sade göz kesilmiş etrafa bakmakla Jile§- zam demirlerimizden birisi gök gürültü- sıktıktan sonra seri adımlarla uzaklaşı-
gulüz. mektedir. 

_ Yanm yol geri!- Alabanda sancak!,. sünü andıran bir sesle ve ~öpükten şela- yor. Kumandanı olduğumuz büyük tran-
Gemide tamam yedi tane telef on var

dır, Bunlardan altı tanesi doğrudan doğ
ruya makine dairesine, baş elektrikçiye, 
projektör memuruna, demir ırgad ma-

kinesi zabitıne ve ilih bağlıdır. Yedin
cisi ise geminin hin.bir kısmile konpna
ya mahsus bjr merkezdir. 

Dikkat P.diyor musunuz? Önümüzden 1eler çıkararak denize düşüyor; kalın satlantiği kazasız, belasız rıhtıma işte 
zincir demtrin de demire sürünmesinden yanaştırdık! Bir hayli yorulduk peğil 
mütevellid bir gırıltı ile kayıyor ve ni- mi? Haydi artık biz de kumanda köprü-büyük bir kömür mavnası geçiyor, Tabii 

ona yol vereceğiz. 
- Yarım yol ileri!,. Alabaııda iskele! .. 

JSiraz sonra bir kunıanda daha: 
-1staper ..• 

hayet duruyor. sünden inPJim. 

Transatlantiğimiz yavaş yavaş rıhtı- İkimize de ve bilhassa canlarını bize 
ma yaklaşmakta devam etmektedir, Tay- emanet etmiş olan yolculara geçmiş ol
!amız bordamızın rıhtıma şiddetle yas- ruıı! .•• 

Bizim ağzınıızdan bir kumanda ~ Etrahmua birçok romorkörler koşuşu- lamasını menetmek için icab eden yerle- A, Cemalettin Sa1'acoglu. 
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·Midenize Çabut, ottaemeden ye-* yiye1tler, fala böaratll ft 
biberli yiyenler, bilhMSa içki içeDler midelerini tlıllrif 

Dikkat ve 

iYi HAZIM 
ediniz. 

ect;!ıer Ekşilik, Hazımsızhk, 

ağırlık, baş dönmeleri hissederler. 

------------------------- ----__ .... 
Cev.et LE.rrdq tt arı ve L.rnan.arı .şıetma Umum ıaaresı tıa11ı :lı'I 

50J. 224 metre mikabı 20048 96 lira muhammen bedelli meşe veya 12560 60 lira 
muhammen bedelli kayın tomı uk 22/10/ 937 Cuma gunü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1536,72 kayın ton~ 
teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve
sikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazım dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6768) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Mikdarı Muhammen bedeli 

CİNSİ adet Lira --
İlk teminat 
Lira Kuruş 

İhale günü 

Hasta kar- ) 11-10-937 
yolası. 20 ) 540 40 50 Pazartesi 
Port Küvet 18 ) Saat on beşte 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı karyola ve 
port küvetler açık eksiltmeye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı gün ve saat-

te Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartna-
mesi hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (6492) 

. -- - ------------
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli binaların kalöri
ferle, kalörifer olmıyan binaların da kok kömürü sobasile ve 165 gün müddetle 
ısıtılması işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 32,000 otuz iki bin lira olup muvakkat tem!nat 2400 
liradır. 

3 - ihale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından 
14/10/937 tıırihine rastlayan Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabi -
linde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda hazır bulun

- mıları . 
5 - Daha fazla izahat ve parasız §artna.me almak istiyenlerin Enstitü daire mü-

dürlüğüne müracaatlan ilan olunur. c356h c6482t 

----·~~--~~~--------------------~----------------------

OSMANLI BANKAS 
TÜRK ANONİM ŞIRKE'l't 

TISls TABtıd : lM3 

~: 11. ....... ıa.ıua Uru 

Türkiyenln başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. Yugoslnya, P..omanya, 
Suriye ve Yunanist~nda Filyalleri 
vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 
yapar. 

Dr. H AF 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

DabWJ• mütehMSası: Puardan maada 
hergiln <2 - 8) Dtvanyolu numara 104. n te
lefonu 22398 - 21044 

ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi Kaatçılık 

Bnton mektep kıtaplonnın satış 
yeridir. Mektep kırtasiye çeşitleri 

en müsait şartlarla temiu edilir. 

Tel. 3377 

Hafiflik- RahathlC · 
J .. " ••••• 1 I(_, ....... 

~~ _- (OelH). .ıat ı .. ıt••llecelı ııe 
-~ h•• .. , ......... taaJ•ı•·' ..... ... .._..,_ ........... . 
\T~ .. .._. .......... , ...... ••·ı 
\1 c.ıtır •• .......... bw..cı....-. 

' .. ,, ... ' 211 111'94•• ........ ......... ,. ..... 

llTUtu&., ..... 
Tl••I MIJılllAt 12 llle:lııı • 

... ,.h .. •11 ....... •46ıt&a .,.,,. .. 
ıs ıc..ı. tarıı • .ıaı ı.u,ı.ıı. 

.. ,,.tıe,_ .• ,. ••r4' t....ııt. . 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 lruruı 
lltinci aalıile 250 >> 
O çüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •alıile 100 » 
iç sahifeler 60 >> 
Son aahile 40 » 

MuayyP.n bir müddet zc.rfında fazla
ca mikdarda ilan yaptır:ıcaklal' ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden fatifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir t~rifc derpi§ 
edilmişhr. 

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

İlincd&k Kollektif Şirketi, 
Kahraman:ı:ade Ban 

Ankara caddesi 

Pastil Antiseptik 
, -

KANZUK 

'feneffO.; yollarile geçen hl\s
talıklara -karşı koruyucu, tesiri 
krıt'i ptıstill •rdir. :\ezle. Bronşit, 

Grip ve Boğaz ratıalsızhklarında, 
ses kısıklığında pek faydalıdır. 

BiHOn eczanelerde bulunur. 
1NG1Ltz KANZUK ECZANESl 

Beyoğlu !stanbuJ 

iOoYçE ORIENT eANK 
Dresdner Bank ŞubcsJ 

Merkezi: Berlin 

Tiirkiyedeki fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı * Her tiiTlü banka iti * -------.. ----·-------
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A . Ekrem u.~AKLIGtL 

1 inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
1 - Adana Tütün fabrikasında keşifname ve krokisine tevfikan yaptırılacak 

marangozhane inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 5779,62 lira ve muvakkat teminat 358,47 liradır. 
3 - Eksiltme, 22/X/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kaba.taşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

. 4 - Şartnameler 29 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
lnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin diplomalı mühendis veya mimar olmaları 
ve mukayyet bulundukları Ticaret Odasından alınmış iktidari malisini ve şiın
diye kadar bu gibi inşaatı yapmış oldukfarını gösterir vesikayı İnşaat Şubesine 
ibraz ederek eksiltmeye iştırak için ayrıca \ esika almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6734> 

I - Resmindeki ızgarayı kaldıracak kabiliyette ve şartnamesi evsafında 24 
adçl.alttan sürme araba pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Ekc:;iltme l/XJ./937 farihine rastlıyıın Pazartesi günü saat 14 d:? Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Muhammen bedeli 2880 lira ve muvakkat teminat 216 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen şubeden alı

mı.bilir. 

V ~ Fiatsız teklif mektubları eksiltme gününden en az bir hafta evvel Tütün 
Fabrikalar Şubesine verilerek münakasaya iştirak vesikası alınmalıdır. 

Bu vesikayı haiz olmıyanlar eksiltmeye iştirak ettirilmez. 
VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte münakasaya iştirak 

vesikası ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
:lan olunur. cM.> c6809• 

TÜCCARLIK 
Haftada iki akşam kursa gelerek, tüccarlık öğrenmek ve 4 ay sonrn 

muhasebeci şahadetnumesi almak için, Sultanabmed, Alemdar caddesin
de. No. 23 Amerikan Ticaret dershanesine başvurup bir proğrum alınız. 

ders de verilir. 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden 
İdare ihtiyacı için 250-350 ton Marinla ve ile 37 ton yerli kok kömürü kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedel 5990 ve muvakkat temi-

nat 449.25 liradır. Eksiltmesi 18/10/937 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlüğü
müz merkez binasındaki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 

hergün Levazım Dairemizde görülebilir. İstekliler muvakkat teminat makbuz ve
ya banka mektubu ile beraber 2490 sa yılı kanun mucibince ibrazına mecbur 

bulundukları evrak ve vesaikle Resmi Gazetenin 1/7 /937 tarih ve 3645 sayılı 

nüshasında münteşir talimatname dairesinde alınmış müteahhidlik vesi.kası ve 
teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar mezkUr komis-
yona tevdi etmelidirler. (6629) 

• 
') 

,--..----------------..----------.-..--~~----------------------------~' 

Kumbarerit . . biri 

. 
! 

; 
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Nazllli fabriha•ı bugiln' · ... "J". , . ' •. ~ r ..... ~ ... · : . , • 

Merasimle açılıyor Dokuz devlet onf er ansı 
r=• sa caz-.< s >a =-cı:sı wwwss __ wwwaw • , 

-Atatürk,· İsmet llıönü~ 
CeliJ Bayar ve Vekiller 

(Ba.ş tarajı 1 inci sayfada) d 
;:·ı!:~::dis:;::ec• zarif bir suret- v aşington a top anı yor 

(Baş tarafı 1 if&Ci sayfada) Konferans Vaşingtonda toplanıyor 

~"' lzmire gittiler 
1 erkiıııharbi -

(Ba.§ tarafı 1 inci sayfada) 
Celil Bayar ile diğer bütün vekiller, 
banka direktörleri ve davetliler de saat 
13,40 da hususi trenle şehrimizden ay
nlmışlar ve istasyonda bir çok zevat 
tarafından teşyi edil~lerdir. 

Orgeneral Çalı.ş ar ve tef 
. dasındaki mavi kıtaatL -

yesı ~uşa ve mavi taraf komutanı kor 
tiş ettikten -..::. ..... -.ırten sonra 
eneral Muğlalı ile goı~....... . . 

Halk Büyük Onderi sabırsızlıkla bek 
!emektedir. Vekilleri bam.il olan tren 
de. yarın sabah şehrimize gelecektir. 
Ata türkün" huzurlarile şeref verecekleri 
açılma merasiminin pek parlak olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Fabrikama hus~etleri 
İlk çalışma tecrübelerine bir ay ön

ce başlamış olan ve temeli 24 eylul 
193S te ablan Nazilli fabrikası, İzmir 
fuanndaki Sümer Bank paviyoııunda 
teşhir edilmiş olan basmaları, gerek 
bezin cinsi ve gerekse emprimesinin ~ü 
zelliği itibarile çok beğenilmiş ve tak
dir edilmiştir. 

nutuk söyliyen başvekil Nevil Çem - , Londra 8 (Hususi) - Geç vakit~ 
berleyn, cuınburreisi Ruzveltin nut - ;nan bir habere göre, Vaşingtondaki İJP 
kuna temas ederek demiştir ki: giliz maslahatgüzarı bugün Amerika 
. - Şimdiye kadar, dünyanın en bü- hariciyesile temasa girerek, 9 devlet 
yük ve kudretli devleti olan Ameri - konferansının terti)>i hakkında müda
kanın beynelmilel meselelerde bir infi- velei efkarda bulunmuştur. 

~ke istikametinde hareket etmıştır. rat siyaseti takip edeceğini zanneder - 9 devlet konferansının Vaşingtonc.ı. 

Asker İllDCI dik. Fakat Ruzveltin son nutku bu - toplanması pek muhtemeldir. 

Vekilleri hamil olan tren yarın sa -
bah Nazilliye varacaktır. Vekiller Na
zillide Atatürkü karşılıyacaklardır. 

Sıhhat Vekili Refik Saydam rahat
sızlığı dolayısile itizarda bulunmuş, se
Yahate iştirak etmemiştir. 

Kuşadası bölgesinin şimab~ vek cenup 
. ı·k .. -tlerinde çok çetin lr ıyı mu-
ıs ı -.-. ed" A • za barebesi devam etmekt ır. gır .. -

• gm· en mavi kuvvetler sahılin 
yıata ra t ~ 

nun aksini isbat etti. Amerikanın, dün- New-York times gazetesinin öğren• 
ya sulhunu temine medar olacak ha - diğine göre, dokuz devlet konferansıllml 
raketlere, insanlık duygula:ı:,ım can - da Amerikayı Norınan Davis temsil .,. 
landıracak faaliyetlere ve beynelmi - decektir. 

Atatürk ve Vekiller Eskişehirden 

bazı noktalarına çıkmıya ve tu unmaga 
muvaffak olmuşlardır. . 

Denizdeki, havadaki, karadakı mu -
h benin şiddeti gittikçe artmakta, 
b~:assa bava kuvvetleri büyük rol 

29,SOO iğ ve 768 tezgaba malik olan 
bu fabrika Kayseri kombinasından son
ra Türkiyenin en büyük pamuklu fab
rikasıdır. İki ekipte 2400 işçi kullana -
calr olan fabrika senede Z milyon kilo 
pmnuk istihlak ederek 20 milyon met
re basma imal edecektir. 

lel akitlerin bir kıymet ifade ettiğini 
anlatmak teşebbüslerine iştirake hazır 
olduğunu büyük bir memnuni~et ve 
sevinçle gördük. 

Ruzveltin bu yüksek jesti İngiltere
yi mütehassis ve minnettar etmiştir. 

Çinliler memnun 

Nankin 8 - Bir gazete muhabirin-. 
beyanatta bulunan Mareşal Tchiang
Kai-Chek, .şöyle deın~tir: geçerlerken 

A namaktadırlar. İki taraf cephelere 
Eskişehir 8 (Telefonla} -Başve~al~t oy k vvetler yetiştirmek üzere hum

Ve.kili Celal Bayan ve Vekilleri hamll ~ ~iyet halindedirler. Mavi do -
alan hususi tren akşam saat 19,SO de ma a Ada sahillerini fasılasız bom -

Şüphe yoktur ki, Amerika 9 lar kon
feransına da iştirak edecekt;r.> 

cB. Roosevelt'in Chicago"claki nut • 
ku, Çin milletini derin surette müte • 
has.5is etmiştir. 

§~hriınize geldi. Vekiller gara in - =ıman etmektedir. w 

diler. _Haran:t~e k~ıl~dılar- mii- Mavi kuvvetler şimalden sarkmaga 
.. Nafia Vekili Ali Çetinkaya_ ~ar : lamı lardır. Karaovaya ihraç hare-

dUlii Feridi Başvekalet vekılı Cel~ başk ti apş ılmak üzere olduğu öğrenil • 
Bayara takdim etti. Celal Bayar, Alı ~ . Y 
~tinkaya ile görüşürken Eskişehi~ ga~· ırug~~endiğimize göre donanmanın 
~ın_asının küçük olduğun~-~~ bu~ünk~ zarı! ıp, himayesinde, karaya ihraç 
ihtıyaçlara kafi gelmedıgını ~yledı. · t ~ noktalar Söke ovası mıntaka -
~ar binasının genişletilmesi luzumu yaı:wa sahillerle Kuşadası civarıdır. 
ılen sürüldü. sın 

Müteakiben saat 20, 15 de alk'şlar a- Adnan 
rasında hareket etti. Mareşal manevra sahasında 

istasyonda toplanan binlerce ha:k Söke 8 (Hususi) - Mareşal Çakmak 
A.tatürkü hamil olan treni sabırsızlıkıa bu sabah saat yedide Sökeye geldi. 
bekliyordu. Tren tam 20,50 de «Yaşa A-ıBaşta orgeneral Çalışlar olduğu halde 
tatürk-. sesleri arasında gara girdi. Şid- yirmi beşe yakın general ve ordu er
detli alkışlar arasında büyük Önder ve kanı tarafından karşılandı. Ağlebi ih
İsnıet İnönü vagonlarından indiler, ti.mal yarın gece yarısından bir saat 
garda ufak bir gezinti yaptılar. sonra maviler ve kırmızılar kendi ini-

Büyük Şefi hamil olan hususi tren siyatiflerile hareket ederek vazifele -
21, 1 S de şiddetli alkışlar arasında ha - rini başaracaklardır. Askeri müşahit -
teket etmiştir. lerin kanaatine göre mavi motörli.:. ~~ -

Aysel taat Söke istikametinde ilerlerken bir 
Manevra sallasmda süvari alayının mukavemetile karşı -

Tamamen Türk teknisyenleri ve iş
çilerile çalışacak olan Nazilli fabrikası, 
milli ekonomiye yeni bir iş sahası ka
zandırmaktadır. Köylülerimizin giyim 
hususunda basmayı ne kadar çok kul
landı.klan göz önünde tutulursa, bu 
fabrikanın şimdiye kadar harice akan 
bir çok paraların dahilde tasarruf e -
dilmesine yanyacağı aşillidır. 

Fabrika sahasında ana binalardan 
başka bir kantin, iki ambar, bir garaj, 
bir müdüriyet, bir idare binası, dört 
memur apartımanı, ikişer odalı 16 şar 
dairelik dört usta apartımanı, 32 odalı 
bekarlara mahsus bir pansiyon ve 720 
ameleyi banndırabilecek büyüklükte 
iki amele paviyonu inşa edilmiştir. 

Nazilli fabrikası, bütün teferrüatile 
bitmiş ve tamamile noksansız olarak 
işletmiye açılacaktır. 

AtatOrkO istikbal 
Nazilli 8 (Hususi) - Şehirde bay -

raklarla donatılmamı.ş tek bir ~'' kal -
marruştır. Atatürkü buraya g~tirecek 
olan hususi treni yarın sabah saat ye-

Kuşadası 8 (Hususi) - Öğleden son- laşacaktır. 
· ç ı ] At t"' k k'll bah Na dide hareket edecektir. Atatürk şehir ra orgeneral Izzet a ış arın refakatle- a ur ve ve ı er yarın sa - . . . . 

· d K d lm .11. ~ b "k 1 . d bı 1 I namına 35 kışıhk bır heyet tarafından nn e :uşa asına ge iş bulunuyoruz. zı ı ı.a rı ası açı ma resmnı e ll un- 1 1 kt 
Sabahın karanlığında mühim mikyas- duktan sonra Sökeye hareket edecek- ~arşı ~aca Jr.. . . 
ta mavi kuvvetlerin tecemmü nokta _ 1 d" B .... k ş f' h ek.At Ataturk fabrıkayı şereflendırdıkten 

kerdır. t ku~ub em kalr atahmı sonuna sonra aralarında 300 kadın erkek spor-
l~r~n~=n 3:yrılarak harekete geçtikle - a ar a ıp uyuraca arı ın e - 1 f b "k 1 1 . rafı 
rını ogrenıyoruz. dil ktedir cu bu unan a rı a arne e erı ta n -

,_,.. •. .............._ _ --~........,...,.; _ dan bir geçit resmi yapılacaktır. 
Sovgetlerle geni 1 J t b ld · Açılma resminde Başvekfüet vekili 

Ti S an u a genı Celil Bayarın mühim bir söylev vere -
caret anlaşması Ortamektepler ceği söyleniyor. 

Dün imzalandı Açılacak Naci Sadullah 

<~.taTafı ~ i~ sa!lfad4) • · Pendik, Kartal, Maltepe ve civarm- llabeıler 200 /ta ·yan 
~~ahedesının yenı ıcablara ıevfik.i ve da oturan. çocuklardan orta tahsilleri- • 
~ı devlet ara~ı~d_a~i :mübadelenin in - ni yapanlar .şimdiye kader lfaqık&rü· Kam g onanu . YIJhlılar 
kişafını~ temını ıçın cereyan etmekte çüncü ortamektebine devam etmektey- (~t~mfı ı_ '?1cı aayfdda) 
0 .Ian muz.akereler muvaffakiyeUe ne ... diler. Yeniden müracaat edenleri .;ınıf gönderecegını de ıla.ve etmiştir. 
tı_celenmi§ ve hazırlanan ticaret ve sey vaziyetinin müsaid lma ~ yüzünden Şimdiye kadar Lıbyaya sevked.ilen 
rısefain muahedenamesile ticaret mü ... :bu mekteb alamad ? d:n bu o'ibiler askerin sayısı 16 b!ndir. Bu havalid~ -
bad~latı ve tediyatına aid anlaşmalar Jtadıköy birine· 

1~dıköy ~ci or- ki mevcudun 50 bıne çıkarılacağı say-
~ugun h'ariciye vekaletinde merasimle tamektebind ı ~e ak ubelere dağı- lenmektedir. . ~ 
ırnza edilmiştir. Muahede ve anlaşma- - tılacaktır D~ ~çı a~ba şn Kadıköy bi-ı Babeşistanda harp 
l~n ~ürk~ye namına Hariciye Vekaleti rinci Ye iki~~ :~e~~ebleri Pendik, Londra 8 (A.A.)_ - Timcs gazetes:, 
sıyası müsteşarı B. Numan Meneme~ u:art ·1 •-u lt . dan ge'en tarihs~ bir muhabır mektubunda ltsl-
og·ı il v . . ~-""':; ~ a, ~a epe ve cıvarın ı y.ıı:.~1ftWI..... t~ d 

u e l!'t"ancıye Vekaleti Katibi u- · &-ıd k it>uJ. . ıme· başlamıştır. yanların ,e>'.,.~ı~~yı or ın a Adoua~·a 
mumi vtlctli B. Nebil Batı ve SovY'et çoktl ie~ a hirw:de yeniden ye- karşı y~ır-bır taarr_ zu püskürtüt -
Ru~a ni'nına maslahatgüzar B. H'f.'Bs tl' ô~kf:tt :1....;;.iit+ Bunlardan i- ken 200 maktu.! vermı olduklann~n 
Zalkın ite ticaret mümessil muW:i k~s· b" ~ '"iç~~ da ilave o- bahsedilmektedır. ~ ~ 
Straswn .imzalamışlardır. Bu müıı;~- lu~~e. ırer sınıf lıse ~ ··ıaıebe ka- Bundan başka bu ~ktupta ağusı<>s 
betle iki ~ey'eti murahhasa reisle~a -· J .b 1uşu halde me!~bl:rd~~ . . t" sonunda Makalle'ye karşı bir taariuz 
ra~ı~da ~ür~ - Sovyet dostluğun~-~a i~~~:~~ r;ne on\U;le g~~::::ış~ icra edilmiş olduğu ve ayni tarillte 
mımıyetıne ışaret eden nutuklar .söy .. .1 ;, '.ı.i..ı. e .. tanbulda_,Yenı •. kt b- Dessic - Massoua yolunda Habeşlerin 
lenmiştir. . s~ e.~n~rı.mn devam ed.ecegı, nı~ İ e 200 kamyona taarruz ~erek bu kalp -

• :· · · ler~ ıhtıyaç ~rülmektedır. M"aarıf d~- nl ~ış oldukları be an olun _ 
Por!akal tUcearlarmm end.işe~~r resr ymıiden B:~ı~ y_edi_ ~ekteb~~: :ak:,!.- · Y 

Dörtyol <Hususi) - Dôrtyolun portakal nasını bulmak lçift ~b~w;e .geç . . § Times ğautesi muhabirine nazaran 
1,1 bu sene çot. sönük bir haldedir. Ainian - lamış ve· bu yuzdm bi&.teb teda~ın: H . ' tariın hemen hemen her tara -
yaya verilirse parasının ıo ay sonra alma de sıkıptı çelölm~il'. Maarif Veka!etı abeşıs :ı..~ ...... bel . dev t.m k 
bileceği · .. - ;ı . • "d fında çete murıaı... en am e e -

ne nazaran tuccarlar endişe çekmek- önümüzdeki sene ıs~nbulda yem en . z· 't tam bir . h "tat halind 
tedtr. oi1'ameıtte"b> aÇiiisajından ·:tsıanbul Ma- tedır. ~ , . ~ ı e 

İsvl~reden tetıtf vardır. Büıün tiicearlar ·r ·Müd- ı--- •~den bu hususta ve vaktlle }Iabeşistanın ihraç etmekte 
bu lhracat 1tlle ikt.aaat VekileUnin allb _ arı . ur ugu ~ - olduğlJ darı, şimd\ Cibuti tarikile llı-
dar olmasını temenni ediyorlar Almanyaya tetk1kJere 'baştaYı\ıştır. Mektebler mum- . 'thal olunmaktadır 
ihraç edilecek malların bedellerinin 10 ay kün mertebe kira ile tutulan evlerden beşısijlnJ 1 

. : •. 
sonra alınmal!lna mukabil bir bankanın bu kurtarılmak istendiğinden yeniden oı·- Kıtlıktan yaln~ ye:lilerın. de~l. 
paray~. ~k?nto suretlle verebilmek lhtlma- tamektel;> vapılacak binaların" .satın a- halyanl~ da muteessır oldugu soy-
llni duşunüyorlar. . ~ . . . 1.. • İs b 1 Ienmektedır. Bu vaziyette bahçe sahipleri ve ı- lınması cıhetıne gıdılecea.tir. tan u --------
endişelidir. uccarıar Maarif Müdürlüğü bu husustaki tet- Bir ıenç llmba yakarken sar'uı 
Gümrükte yeni h"lmaliye ücretleri kikatını bitirdikten sonra yeniden açı- . tuttu. elbiMteri lutuftu 

. . j ıacak mektebler iÇin ne kadar para la- d K ı k kak 7 Denizüstü gümrükleme lşlerrnın çoğaltıı-
1 

_. . . , •. Beyoğlun a aran ı so ta nu-
tna.sı tc;ln Eminönü nhtımı üzerinde yapıl - zımge ecegını tesbıt ederek Vekfile~ı marada oturan müzmin sar'a illetine 
'lllakta olan sundurmanın inşaatı bu ay :ıo- 1 haberdar edecektir. mübteli 30 yaşlarında Nuri evde kim-
:~na kadar bitirilecektir. Burada muamele se bulunmadığı bir sırada lamba ya -
dorecek eşyanın tarifesi de hazırlanmak'a- Samsm.da pp hastahjı ,karken üzerine bir nöbet gelmiş, yak -
,. ır. Bu tariteye göre sundurmaya çıkarılan 
n:nınuayeneden sonra deniz vasıtasına ko- Samsun (Buaual) - Bul köJlerde 11.P tığı lambanın alevinden elbisesi tutuş
bes v eşyanın bütün partisinden ton başına h~t::ıığı. mevzii arette bat 161term)ftlr. muştur. Nuri muhtelif yerlerinden yan 
ra kne sundurma muayenesi yapıldıktan son Koylulenmiz tarafuıdan garip blr ltl,Jat e - mış olduğu halde, yetişen komşular ta-

Otomobille 
l•lanbaldan 
A11rapaga 

Türlıkıışu filosu 
BBlıreşe bu ag ıctnde 
Gidiyor 

<........,. ıı lllcl •)"f ... ) (Bqtara.fı 1 inci ıayfada} 
fa, ipekli lr.adm elbiselerini de yok ede- mıştır. Ya.kında Türkkuşu propaganda 
cek bir nesne bulamaz mıydı? Dürbünü uçuşları Balkan şehirleri arasında baş
gözüne iliştirdiği zaman, karşıki ~~· lıyacaktır. Malfun olduğu üzere pek'Wa
dökülen elbiselerinden bir çık~nı du~- kın tarihi olan Türkkuşu faaliyetimiı 
nün! Pamuklarla süslenmiş zarif_ sepetı- ,geniş bir inkişaf sahasına girmiştir. 
nin .içinde ~adide bi~ meyvcl gibi. Bu~~ Sivil tayyareciliğimiz Balkan millet• 
temm edemıyen mucıde nasıl kızmaz_ ih !eri arasında en ileri safta gitmekte -
tiyar? Maamafih ben dürbünü sevı~o- dir. Türkkuşu filoları kafile kafile Bal
rum. Vakıa hakikatsiz bir dost~~·~- kan .c::ehirlerini dolaşacak sehirler üze-

la · · k Sevdıgınızı -s ' -.: 
JaD rın ışıne ço yanyor. ' rinde paraşütle atlanılacak uçuşlar ya-
bumunuzun dibine kadar sokan, sevm~- pılacaktır. ' 
diğinizi, tersini çevirince, cehennemın 
dibine kadar atan bu ilete bu zamanda 
beşerin öyle ihtiyacı var ki! Ne ise geçe
lim.. 

İlk seyahat teşrinievvel ayı içinde 
Bükreşe yapılacaktır. Hazırlıklara baş
lanmıştır. 

* Rivayet ediyorlar ki: Güzel İngiliz ka- Babkesirde ye~ıi tayinler 

dınlan hissiz olurlarmış. Bizzat aşinalı- Bilecik memleket hastanesi bakter!yolo~ 
ğım y k NPmelazım ben de başkasının tu doktor Ömer Tahir Aslan Balıkesir mem-

0 • · .. : d d leket hnstanesl baktcriyoloiluğuna, Balı • 
yalancısıyım; oyle dıyorlar. Bun. an o- kesir d~um ve çocuk bakım evi ebesi Bel· 
layı hemen her çapkın lngilizin kıs Uysal Burdur belediye ebeliğine, Bandır· 
P~riste bir Fransız metresi var- ma belediye t:ı.b bliğine doktor Emin, Edre
ınış. Cumartesi öğleden sonra iş- mld hastnnesi ld re m. n ır~u·una da Yu • 
lerini tatil ed~n Lonclranın çap- suf Erkan tayin ed!.lmı~ıeroır. ____ ,, ______ .......... _.. .. -·-..... ... ....__, .. .....-
kınları, balmumu gibi güzel. fakat onun 
kadar hissiz karılarının kullarından ka
çmca .soluğu> Paristeki d"elek metrcs
?erinin .göğüslerinde> alıyorlarmış. Eğer 
ı·ivayet doğru ise, Allah günahlarını af,. 

fetsin Şaşarım akıllarına!. Londradaki, 
sabun köpüğü kadar temiz, billur kadar 
parlak, sürahi kadar muntazam kadınlar 
bırakılır da; Parisin ressam paleti 
kadar boyalı, bazirgan kadar dost, 
yol keçesi kadar kirli bu kabil ka
dınlarının _ cağuşa undan . muhapbet 
umulur r,ııu? Amma ne edersin 
ki': Kom§u~un ta:vuğu komşuya kaz g(). 
rünür derler. Londralıya da Parisli 'Sf:

rapa cilve •it tıaz göriiiri:iyoı galiba. ~ 
· .AııJca ta" et1Mk olmaz~üptelac.ür 

1stanbul Borsası kapan1ş 
fiatları 8 - 10 - 1937 
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~ ~ Yotobama 
Esktl~ 'Alığ.orut;ı l 1 

2.7410 2.'lf 

(~ -İ>illlııl .,, ... , 

yınız..: Şimdi -araba .#tirkim• 
Eskici gene bir reverans .Japtı, 
b~u ~ ettipı.Jvden ~ 

Eskici anlattı: 

- İki gün evvel on bin lira mirasa 
kondu. Ben bunu haber aldım. Madem ki 
miras~ kQnmuştu. İlk işi evi, eşyayı de
ğiştirn'ıek olacaktı. · 

- Peki ama kadına hiç hürmet gös· 
terinediri: 

Eskici g\ildü: 
- Mira'sa konan kadıiı de~il, erkek, o 

şimdi karıyı değiştirmeyi de düşünüyor
dur. Kanya hürmet edip, kocasını kız

dırmak hiç doğru olmazdı. 
Yüzüme baktı: 
- Nasıl eskicilik ihtisas işı değil mi 

• • ? 
muş. 

- Evet, hakkın var. 
lsnıet Hulüsi ---·-------...__ ............. 
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ra \rasıtası · t el n St'ri olarak saklı tutulan hastabiın tevessü lb' · ·· d""rülm"" h 
yetmiş beş kur na verile_:ı eşyanın onun a; ~ me~lnden korkulmaktadır. Almiln !ptldal rafından e ısesı son u. uş, asta -
karıl rak rıb~ş ::e den ... vasıtnlarındnn c_- tedbirler fayda venneue zeorı 81Ullerle ha _ .neye kaldırılarak tedavı altına alın -

Bu gece (BOyQkdere) 

aile tiyatrosunda 
(ERKEKLER 

(40) mdan sonra 

azarlar) 

ı Tt1r1ı: altını 

Alış 
1061J. 
262, 

Satış 
1061. 

ne teslim edtı UZerl ldelti vasıtada sahıbi- ı te 91Üeceği mubattaktır. mıştır., 
)iye alına~~~ eşyadan kırk kuruş hama- reke g 

~-ı Banla>M o.. B. 
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nısturya Merkez Bank••ıAdaaa - Ankara· Nabul 
reisi Ankaracla telefonu 

Ankara 8 - Avustmya weılm ban Adana 1 (A.A:) - Diin ilk tecrllbe-
bsı reisi M. Vic:tor Kienb&ı:k bu abalı 1eri yapılan Mm& • Ankara • t.ıanbul 
~ gelmif ve lstllJODda bqı - telelomı haDra tepiD1evvelbı ı ı mele 

~cü;tut. 
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isim ve marka1a dikkati Taklitleriaden 
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DANL FEHMi 

Merdivenin or -
~sında duran po -
ka me~uru şayanı 

Yd _hıç bir şey ol
:dıgını söyledi. Fa 

b Yanılıyordu gay 
Ubet' · ' 

d ımız esnasın -
a 13 

dada ~urnaralı o -
ler bır hayli şey -

~lup bitmişti. 

h. oridorda b' . 
ıç d ızı 

ine :. tahmin et -
dıg•miz b' 

Zara b ır man-
n ekliyordu. 13 
unıaraı 

Pısını ı odanın ka 
ardma k d 

açık bu1duk N'~b ar. 
çi por · o et-
d 

ıs mem 
anın uru o-

d 
orta . 

e ba yenn -
Vgın y t du :rvı.·.. a ıyor .. 

- . ucadele olın 
-.ıış, Yed;.. a-
gibi b· •gı yıldırım 

ır Yum duğu rukla ol 
tı. Yere yıkılmış-

Şömine · . 
rafında nın ıç ta-
11 arka d 

teşkil uva .. 
açılmış eden kısım 
Çİdin öb .~e gizli ge
dana ı.~~ ucu mey-

Rıct çııunıştı. Serkomiser itiraz etti: cBu. mektuııu oraya koyan katil değildir!-. 
_ Evet, lutfen bana aşağıdan beyaz dullah bunu masanın üzerine serdi. Üs

bir tabaka kağıd b~~d~r~n. Şu yırtılan tüne tabla muhteviyatını boşalttı. Si
kağıd parçalarını bıtıştırıp meydana çı- gara izmaritlerini ve külleri ayırıp tek
karalım da m~vi g~:~üklü. dostumuzun rar tablaya koyduktan sonra kağıd kır
bize oynamak ıstedıgı yenı oyunu mey- pıntılarını yanyana dizmeğe başladı. 
dana çıkaralım. Bu iş kolay oldu. Kağıd pek küçük 

Van S d san~ye a ullah bu levhayı birkaç 
ri döne;:~retti~ten sonra ters yüzü ge
den geçmi korıdora fırladı. Fakat iş iş-
tu. ş, kuş kafesten çoktan uçmuş-

YapıJa . 
deki ad n Ufak bır te'kik gizli geçid-
l'UkJa amın polis memurunu bir yum
çıktıg· ·Yere serdikten sonra koridora 

.nı m d. . bekı· • er ıvenın ortasında nöbet 

Rıdvan Sadullah t~blayı ö?üne çek- parçalara ayrılmamıştı. Bir çeyreklik 
mişti. Çok meraklı hır şeymış gibi de- bir çalışmadan soma şu satırlar mey
rin derin bakıyor, aynı zamanda neş'e- dana çıktı: 

terrnıYen diğer memura kendisini gös
Ucu ede? (U) şeklindeki koridorun sağ 

li bir eda ile sözüne devam ediyor- cMeseleyi konuşup sulhan hallet-
du: mek üzere alakadarları bir toplantıya 

b 
.. na gıttiğini, oradaki boş odalardan 
ırıne 

- Merkez memuru beyin ifadesin- davet ediyorum. 
y geçerek pencereden bu pencere- den sigara içtiği zaman tablanın bos ol- (Arkası var) 

duğunu öğrendik. Halbuki şimdi tab- -·---·••4
·• ·-----·- ··-~mu•-t et Pek yakın olan bir ağacın dallarına 

u unmak suretile kaçtığını me\1dana 
çıkardı. J 

1 3 numaralı odaya dönünce serkomi
ser ©smı:nın gizli geçidden odaya çık
ınış oldugunu gördük yüzü k k 
Ye ter içindeydi. ' ıp ırmızı 

Gözleri hayret k b .. ,·· .. .. ve şaş ınlık içinde 
U) umuştu, o kadar dalgındı k" k 

~~~lık geçid?en çıktığı halde elind~ tu~~ 
gu elektrik fenerini .. d .. . 

nutmuştu. son uınıeyı u-

Yerde b 1 b 
memuru oyu oyunca yatan polis 
yordu. G~~va~ .yavaş kendisine geli

oz erını açınca ilk .. . .. 
- Mav; a'" l'" .. sozu. 

oldu. ..oz uklu bir adamdı! demek 
I 

lanın kağıd kırpıntıları ile ağız ağıza 
dolu olduğunu görüyoruz. Bu kırpmtı
l~rın üstüne de memur beyin içtiği se
kız adcd birinci nevi sigara izmariti ile 
biraz kül yerleştirilmiş. Buna mukabil 
kağıd kırpıntılarının altında birinci ne
vi olmıyan pahalı ve lüks bir nevi si
garanın artıkları var. Yani şu manzara 
ile denmek isteniyor ki :ınerkez memu
ru ge1meden ve cinayet işlenmeden ev
vel bu odada oturanlar sigara içtiler. 
Bu sırada bunlardan birisi bir mektub 
yırttı ve parçalarını tablaya attı. Bun
dan sonra cinayet işlendi ve nihayet 
merkez memuru gelerek tahkikata gi
rişti. Tahkikat sırasında içtiği sigara-
ların izmaritlerini de tablaya, kağıd 
kırpıntılarının üstüne attı. Fakat buda-

YENi DELİLLER lalar yalnız bir noktayı ihmal etmiş
ler. Bir noktayı düşünmemişler. Mer-

Merkez memu . kez memuru beyin içtiği sigara izma-
bekledikleri yer~nıle ~aiyetini nöbet ritlerini tetkik ederseniz görürsünüz ki 
SadulJah bir iskeınl çagırttık. Rı.dvan bunlar ağızlıkla içilmiştir. Uçlarında 
başına oturdu B' ~ ~kerek masanın dudak ve salya izleri yoktur. Sonları 
ettik. Neş'esi .ta~: e end.isini taklid gelince tablaya atılmışlardır. Eğer o za-
ti: men yerıne gelrnis.- man tablada bu kağıd kırpıntıları mev-

- Avı kaçırdık am b' cud olsaydı mutlaka bir ikisi kavrula-
tası elde ettik' d a· a ır teselli nok- cak, hiç olmazsa Üzerlerinde yangın iz
aydınlandı Ar.tıkekı. Esrarın bir kısmı l' · aranı k . . leri bulunacaktı. Merkez memuru bey 

dı~~.Siyahlı kadının bu o:ıayı;ı~de 1deği- on sigara içtim, diyor. Halbuki biz tab
ıgıni, mavi gözlükl" ası gel- lada sekiz birinci nevi sigara izmariti 

kadının otel ·· t hu ada_m,la sarı saçlı buluyoruz. Demek kı· ı"kı· ı·zmarı't sön
mus a demınıne g·· .. 

meden nasıl ortad k orun- dürülmeden tablaya atıldıkları için yan 
biliyoruz Şi d' b'an ay~olduklarıııı mıya devam ettiler, digy erlerinin kendi 
m . · . m ı ıraz da bıze yaptırıl- k 

ak ıstenılen şeyleri yapalım. endilerine sönmesine mukabil onlar 
Serkomiser itiraz etti: tamamen kül oldular. Kağıd parça.arı-
- Hoca 1 na bakınız! Hiçbirisinde yangın izi, 1e-

ı m an atmıyacak mısın? k k - zah t b. · e yo tur. Şu halde tereddüd etmeden 
.. 
1 

a ıraz sonra! Daha evvel ·· nı ecek i · · go- şuna hükmedebiliriz: Cinayet olup bit-
değil. Yah:zs:ard ğils~iz~e d~st bir.~ane tikten, merkez memuru bey ilk tahki
var. Senin hat n ~ . m. Bır de oteki katı yaptıktan ve kapıyı kapatıp önüne 
altüst tt· ırm ıçın onun planlarını nöbetci diktikten sonra bu odaya birisi 
di bir:z ~: Zaval1ı~:~~Y~~ üzdük. Şim- gelmiş, sigara tablasını itina ile boşalt
adamcag~ ız bonun ~o. unu hoş edelim, mış, kendi içtiği üç sigaranın izm.ariti-
tanb 1 unun ıçın gece yarısı İs- . 1t U ~an kalkıp buraya geldi. nı en a a, cebinden çıkardığı kağıd kır-

- E pıntılarını bunların üstüne koyduk~an 
yım Öger_ bir şey anlıyorsam kahrola- sonra tabla muhteviyatını en üste yer-

. tekı kim hocam? -M leştirmiştir. 
- yavi gözlüklü adam. R d k ı van Sadullahın yarım saat evvel 
- 0 sa kaçırdığımız o muydu? merkez memuruna içtigyi sigaralar hak-
- Maatteessüf evet. - Ha Al kında sorduğu manasız suallerin hikme 

bize ne Y lah belasını versin. Peki tini artık tarnamile kavramıştık. Ben 
Alahptırnıak istiyor? kendi nefsime dostum hakkında o za-

- a Allah o sana? Masanın .. ·· .. sınan bey ne oldu man düşündüğüm şeylerden dolayı de-
sını görmüyor ustundeki sigara tabla- .rin bir mahcubiyet duyuyordum. 

rnusun? - Şu kağıd kırpıntıı ? Bir hizmetci istenilen beyaz knğıd 
-~----~--~:__-=a=r:..:.ın:.:!..ı .!.!m~ı~·-__ Jtabakasını aşağıdan getirdi. Rıdvan Sa-

HAS AN 
TIRAŞ BIÇAGI 

ve 
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KuşlUytl gıl>i bat.f ve zevk ile traş 
olması için 

HASA N T I R AŞ 
Bı<;·ı~ ile knl>ldır. lO ttdedi 30 kuruşa 

Posta,, nın Hik~geleri 

ELLER YUKARI 
Yazan: Elvire Pclissier 
Doktor Poirel evine akşam &aat dokuza 

doğru döndü. Suratı fena halde asıktı. 
Bu genç hekim, yirmi aydanberi bir tür
lü gelmek bilmiyen müşterileri bekliyor 
ve yeryüzündeki insanların çoğunun ya 
sıhhati tamam.ile yerinde, yahut ta pa
rasız olduğunu bittecrübe görüp hayata 
küsüyordu. Onun oturduğu mahallede 
yıllardanberi ye:r)eşmiş altı doktor daha 
vardı ve bunlar, para verebilecek hasta
ları a.ı:alarmda taksim etmişlerdi. Poircl'e 
binde bir bir hasta geliyor, o da ekseri
ya bir şey bırakmadan gidiyordu. Poirel 
şimdilik her ay babasından aldığı ile ge
çiniyor ve şöhret kuşunu tutacak tuza
ğın nasıl kurulabileceğini bir türlü kes
tiremiyordu. 

Mesela herkesin şifa bulmaz sandığı 
bir hastayı iyileştirebilse, yahut ki para
sı bol, hastalığı da kuruntudan ibaret 
bir müşteriye rasgelebilse... O akşam 
baktığı hastada bu meziyetlı::rin hiç biri 
yoktu: Parisin bütün hastanelerine girip 
çıkmış, tedavisine imkan kalmamış, ak
şama, sabaha ölmesi mukadder bir ve
remli. Zavallı doktor o hava almaz, bü
tün eşyasından bir fakirlik kokusu çıkan 
evde aile efradının hepsini muayene et
miş, para istemenin hem ayıb, hem de 
lüzumsuz olacağını anlamıştı. 

Eve döndükten sonra mutfağa girdi, 
sabahları gelip akşamları erkenden gi
den hizmetçi kadının hazırlayıp bıraktı
ğı yemeği ısıttı, yedi. Ertesi sabah sıt· 
malı bir hastayı muayeneye gidecekti: 
erkenden kalkabilmek için erkenden yat
mağı muvafık buldu. 

Fakat bir türlü uyuyamadı. Günden 
güne müşkülleşen vaziyetini düşünmek
ten kendim alamıyor, babası da parayı 
kesecek olursa halinin neye varacağını 
k.estiremiyordu. Biraz oyalanıp bu sıkın· 
tılı düşünceleri savabilmek için tekrar 
kalktı, lambasını yaktı, masasının üze
rinde duran tıb mecmuasını açtı ve bir 
ecnebi meslekdaşının seretan hakkındaki 
makalesini okumağa başladı. Fa~at bu 
uzunca makalenin daha yarısına gelme
den dışarıdan bir gürültü duydu. Kendi
sinin hiç kımıldamadığından, binaenaleyh 
bu gürültüyü kendisinin yapmadığından 
emindi. Bir müddet dikkatle dinledi; ye
niden bir şey duymadığı için: «Bana öyle 
gelmiş!, diye mecmuasını tekrar okumak 
istedi. Fakat bu sefer daha şiddetli bir 
gürültü işitip yatağından fırlamağa mec
bur oldu. 

Sanki kapının yanındaki odada bir şey 
devrilmişti... Doktor Poirel işi anladı: 
eve hırsız girmişti, bunda hiç şüphe yok
tu. Elleri uyuşmuş olduğu için tabanca
sını bir türlü çekmeden çıkaramıyordu. 
Evvela, ne olur ne olmaz diye lambayı 
röndürmüştü, şimdi de yakıp yakmamak
ta tereddüd ediyordu. Nihayet tabancayı 
buldu ve metanetle çıkardı. Yatak odası 
ile gürüIHinün geldiği bekleme odası ara· 
sında muayene odasından başka girin
tili çıkıntılı bir de koridor vardı. Hırsızı 
daha çabuk meydana çıkarabilmek için 
lambayı yakmağı daha münasib buldu. 

Artık cesareti de gelmişti. Kapıyı a
çıp dışarı çıktı. Evvela muayene odasına 
buktı, oraya bir giren olmamıştı, her şey 
yerli yerinde idi. Bekleme odasında da 
ö?ce bir şey göremedi. Yalnız devrilmiş 
b~ry sandalya ile düşüp dağılmış birkaç 
kagıd parçası, hırsızın oradan geçtiğini 

haber veriyordu. Poirel sert bir sesle: 
«Eller yukarı!• diye bağırdı. 

Odada bir kımıldıyan olmadı, esneme
~e benzer bir ses duyuldu. Doktor sinir
ieniyordu: «Çıkın, diye bağırdı, yoksa a
teş edeceğim ... > 

Koltukların birinin arkasından evvela 
iki el, sonrd uzunca, kanter içinde bir yüz 
belirdi. Poirel hemen o adamın yanına 
gidip: 

...... ·-·······················-·-·----············--
1 oplantılar : 

Adabımuaşeret hakkında konferans 
. ~eyoğlu Halkevinden: 12 - 10 _ 937 salı 

günu saat 18,30 da evimizin Tepebaşındakl 
Merkez ~!nasında Semih Mümtaz tarafın _ 
dan cAda~ımuaşeretıı mevzuunda konferans 
verilecektır. Bu konferansa herkes gel blll __ _ e r. 

N 1 Ş AN 
Sabahat Aydenen ııe Hamdi Bülend or

honun nişan törenleri Şişlideki evlerinde iki 
tarar aile dostıannın arasında yapılml§tır. 

Saadet dileriz. 

Çeviren: Nurullah Ataç 
- Burada işiniz ne? dedi. Silahınızı 

verin; siz kimsiniz? Adınız ne? 
Öteki hiç kımıldanmıyor, ağzını bile 

açmıyordu. Poirel tabancasını onun göğ
fÜne dayayıp sol eli ile de ceketin cebini 
karıştırdı. Bir paket tütünden başka bir 
şey bulamadı. Belki kendine cesaret ver
mek için istihza ile gülerek: 

- Belanı buldun! dedi. Elimden kur-
tulamazsın. 

Öteki kt'keliyerek: 
- Ne'? dedi; ne beltısı? 
- Anlamıyacak ne \·ar? Kımıldanır 

san yakarım. 
- Ne dıyorsunuz? İşin içinde bir yan

lışlık, küçük bir yanlışlık var. 
- Evet, ne diyeceğin mallım. Şaşırdın 

da yukarı kata çıkacakken bu kata gir
din, değil mi? İyi ama öylesi bana sök
mez. 

- Siz doktor Poircl'siniz, değil m·~ 

Ben muayene için gelmiştim. 
- Böylesı de sökmez, azizim. Sen ken

dini muayene ettirmeğe değil, bizim ka
scıyı muayeneye gelmiş olacaksın... Ha
di önden ~eç de içeriki odadan polise tc-
1efon edelim. 

Öteki: 
- Vallahi yalan söylemiyorum, diyor

du; ben hastayım, hem de kalb hastası
yım ... Hele bir dakika dinleyin de anla
tayım ... 

- Gecenin bu saatinde benim marta
val dinlemı:>ğe vaktim yok. İşi uzatmakla 
bir şey kazanmazsın. Hadi bir dakika ev
vel bitirelim; seni polise teslim edeyim 
de ben de uyuyacağım. 

- Ne polisi? Siz çıldırdınız mı? Ben 
hırsız falan değilim... Size dinleyin di
yorum ... 

Poirel elıni telefona uzatmıştı. Fakat 
birden bire hırsızın yere yuvarlandığını 

görüp şaşırıverdi. Ya herif ölüverdiyse!. .. 
Eğildi. Adamcağızın yeleğini, boyun 

bağını çözdü. Kalbi dinledi. Kalb pek ha
fiflemişti. Doktor kulağının altında bir 
cüzdanın sertliğini hissediyordu. Cüzd!l
nı çıkardı, bir kartvizit buldu: Armand 
Joel, şarab tüccarı. 

Poirel, herifin bir hırsız olduğundan 

artık tamamile emin değildi. O, temiz 
giyinmiş. efendiden bir kimseye bcnzi
:.'ordu. Ren~in uçukluğu da / hastalığın 
doğru olduğunu gösteriyordu. İyi ama 
hırsızın dcJ. temiz giyinmişi. hastası ol • 
maz mı? ... Falcat ya ya~ılmışsa ... 
Baygınlık hala devam ediyordu. Niha

yet Poirel adamın koluna bir şırınga 

yaptı. Biraz sonra hastanın gözleri açıl

dl. Doktor dostane bir eda ile: 
- NasıJ-;ınız? Bir dermansızlık duyu

yor musunuz? diye sordu. 
Öteki. şikayet eder gibi bir sesle an

latmağa başladı: 

- Sizi saat altıdanberi bekliyorum. 
Hizmetçin:z sizin için: «Nerdeyse gelir• 
demişti. Fakat o kadar bekledim ki niha
yet uyuyakalmışım; uyandığım zaman 
ortalık zindan gibi idi. Cebimde kibrit te 
yoktu Elektrik düğmesini bulup çevire• 
yim derken bir şeyler devirdim; sonra 
bir ayak sesleri duydum. Bilseniz ne he
yecan çektim ... Çoktanberi bu kadar he
yecan çektiğimi bilmiyordum ... 

0

Bunlar 
benim yanıma kar kalırsa iyidir. Ben de 
~zi hırsız sanmıştım. 

Poirel etrafına bakınıyor, adamcağızın 
söylediklerinin doğru olduğunu isbat e
decek bir delil, bir iz arıyordu. Tabanca
s~ı ~yasa?_ı_n .üzerine bırakırken gözüne 
hır kagıd uıştı: hizmetçi kadın bir şeyler 
yazmıştı. Doktor yazıyı zorlukla söktü: 

. ·~ekleme odasında bir hasta var. Si:ı: 
gıttıkten sonra geldi. Tehlikeli bir ada
ma benzemıyor, onun için yalnız bırak
tım. ~~n geç kalmamak için gidiyorum. 
Yemegıniz mutfaktadır .• 

Poirel aradığı delili bulmuştu. Hasta 
gelmediği günler saat dörtten yediye ka
dar evden çıkmazdı; halbuki 0 gün, 0 ve
remli hastayı görmek için gitmeğe mec
bur olmuştu. Zavallı doktor: 

- Bir defa ciddi bir müşteri geldi ona 
bakmağa da talih müsaade etmedi! 

1

diye 
içini çekti. 

Yarmki nüshamızda : 

Soyan döken 
Çeviren : Faik Bercmen 
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Talat Paşanın 
son günl 

·0enızıerın_ M&irav!l
Kaptan Bum Bom 

Yazan : Arif Cemil 

k fahkemede tek kimse yoktu ki Ermeni mes'elesini 
anlatsın ve Ermenilerin kuzu, Türklerin de kurd 

olmadıklarını isbat edecek izahatı verebilsin! 

Çerireıı: Ahmet Cemalettin Saraçoila 

zabit: " Taliiniz varmış, dedi. Daha dün on Amerikalı 

Sırbistanda, İstanbulda ve Sela- cTürk tebaasından ve Ermeni pro-
nikte iken de bayıldınız mı? testanı olup makine mühendisliği tah-

- Evet, bayıldım. sil ettiği iddiasında bulunan Harden-

kadar vahşi Moro haydudu hapishaneden kaçıp sizin 
geldiğiniz ormana daldılar! n 

- Tehcire kimin sebebiyet verdiği berg sokağında 3 7 numarada Dittmann _ Evet! Talihiniz, fevkalade müsaid ze cMak Leod> vapurunun limanda ol-
söyleniyordu? yanında mukim Türkiyede Pakariç'de gitmiş. Daha dün on kadar cMoro» duğunu ve ertesi günü cManille > ye 

- İstanbulda iken gazeteler Talat 2 nisan 169 7 tarihinde doğan Salo- haydudu hapishaneden kaçarak siz.in müteveccihen hareket edeceğini bil-
paşadan lfahsediyorlardı. man Tayliryan 15 mart 1921 tarihinde geldiğiniz yoldan ormana daldılar. Bu dirdi. 

- Talat paşanın nerede olduğunu da sabık Türk sadrazamı Talfıt paşayı kas- herifler rastgeldiklerini öldürüyormuş- Hele şükür yarabbi! .. Haftalardanbe-
haber aldınız mı? den ve taammüden katletmiş olmakla Iar... ri peşinde koştuğumuz vapuru nihayet 

- İstanbulda iken bilmiyordum. O· maznundur. Cinayet ceza kanununun _ Tevekkeli değil! Biz de geçen ge- elde etmiştik. O geceyi o telde geçirdik 
n'un istanbulda bulunduğunu ve bir 211 inci maddesine tevafuk eder.» ceki bora esnasında bır takım sesler işi- ve sabahleyin erkenden kalkıp yolcu-
yere gizlenmiş olduğunu zannediyor- Bu ithamname okunduktan sonra re- dir gibi olmuştuk ama bunu evhamımı- luk hazırlığımıza başladık. 
dum. is tercümana hitab ederek: zın doğurduğu bir galeti his zannetmiş- Vapurda Avrupalı yolcu olarak b ir 

- Ailenizin mahvına sebeb olduğu- - Maznuna, Talat paşayı kasden ve tik. ben, bir de arkadaşım vardı. Yolcula-
nu söylediğiniz bu adamdan intikam taammüden öldürmek suçu isnad edil- Karşımdaki zabit alnından akan ter- rın geri kalanını hep Filipinliler teşkil 
almak fikrini o zaman da besliyor mu diğini söyleyiniz, dedi. Ieri gömleğinin yeni ile silerek: ediyordu. 
idiniz? Katil buna karşı h iç sesini çıkarma- _ Her ne ise, dedi, büyük geçmiş Yolculuğumuz pek sakin ve asude 

- Hayır, beslemiyordum. dı. Bunun üzerine reis: obun .. . Canınızı ucuz kurtardınız bu geçli. Kafalarımız o kadar dinlenmişti 
Reis bundan sonra ithamnamenin o- - İthama karşı ceveb veya chayır» korkunç maceradan. Şimdi söyleyiniz ki harbde olduğumuzu filan unutmuş-

kunmasına geçmek istedi. Fakat kati- la cevab vermeniz lazımgelseydi, han- bakayım bana .. . Silahlarınız, kamaları-

1 
tuk. Hava da inadına güzeldi. Lakin 

lirı avukatı Gordon ayağa kalkarak de- gisini söylerdiniz? diye sordu. nız, tabancalarınız nerede?... «Mı.ınille• ye yaklaştığunız zaman o 
dı ki: . Katil: E'.ımde tuttuğum iri sopayı uzattım. sularda birkaç İngiliz muavin kruva-

Ancak bitaraf sularda bulunduğumuz.. 
dan bu düşman gemileri vapurumuza 
yaklaşmadılar ve b iz de derin bir: 

- Oh!... çektik. 
Vapurda bir şey nazarı dikkatimi cel

betti. F ilip inli genç kadın ve kızlar, ga
yet tabii bir şey yapıyorlarmış gibi, er
keklerin gözleri önünde çırçıplak so
yunuyorlar, yıkanıy~rlar ve elbise de
ğiştiriyorlardı . Bu hal o kadar tabii te
lakki ediliyordu ki erkekler başlarını 

bile çevirip bakmıyorlardı. 
cManille > limanına girdiğimiz zaman 

orada birçok Alman vapurlarının mev
kuf bulunduklarını gördiim. Bunların 
arasında cLyemoon• vapuru da vardl 
ki bu vapurun kumandanı eskiden sü
vari bulunduğum bir gemide bana ikin
cilik etmişti. 

- Tehcirden dolayı Talat paşanın Is- - Hayır, cevabını verdi. Bu sopa yolda dayanmak için mükem- zörünün bulunmakta olduğunu gördük. 
tanbul divanıharbi tarafından idama -Bundan evv~ki ifadelerinizde kas ın~en i~ lme yaramıştı: ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mahkum edildiğini maznunun İstanbul de~ ~e taammüden katlettiğinizi itiraf 1 - _iş.te, dedım, biricik silahımız bu Musikide inkılap nasıl olabilir ? 

( .'\rkası var) 

gazetelerinde okuyup okumadığını ken- ettınız. sopa ıdı. , \ g "\ 
dıc:ine sormak isterim. (Arkası var) - Ne söylüyorsunuz? Moro 'lar diya- 9 'fs \c:... ~ 

9 
u ~yfada) 1 ınak veya antikacı kalmak istiyen üstad-

Katil buna cevaben dedi ki: -· ~· ·--·· --···- rını silah olarak üzerinizde bir tabanca B .h ~ş 
1
1 t ~c ı·aJı ~-rken eski !ara i~ ve ermcydanı bomboş duruyor. 

E k d M . ll de bı·rı' ... ""\.. d • h ld l b pa u ı tıyr.cı a mıne , ~1 ' 
- vet, o u um. es u ~r n I r"' ~ b:Je bulunma ıgı a e ya nı1. u so kl" .k , • ·J . ·zi ve onların kıy- Ortada ne fol, ne de ~umurta yük iken 1 k k K 1 b I tanbulda Eı·r r: kt · · '> B . k" mı'> I · ası sana. eseı crımı o an ayma am ema ey s 1 o orun ile mi geçtınız. una ım an var . . . . k" de ihmal eden- ;;kordsuz gıdıklamalar, san'at iddiasını 

·d a·ıd · • · b d or da idim N d · k" 1 ·· b şım? metlerını ne ın ar ve ne ı am e ı ıgı zaman en e a . Günlük Cuma rtesi - e. en ıkm an o masın yuz a . !erden değılim. Esasen o vadide yapıla- taşıyanlara yakışmaz. Yurd VE: milletine 
Gazeteler Talat ve Enver paşaların da İ!ite hakıkat arşınız.da duruyor. ·k . 

1 1 
t tarihine bir şey hizmeti kendine şiar edinen naçiz biı 

idama mahkum edildiklerini yazıyor- Notlarından (") d b.f b ·· 1 · · · an c.. eser ere o arzın 
1 Jan a~:n.~ za ı ı. u soz enmıze ınb - ilave etmek lüzumsuzdur. Çünkü tarihi san,atkfıri - çocukça bir kıskançlık gay· 

du. ------------ı mamış gorunmek ıstememek.le bera er . . 1 mu··z,.ıı·k olmuc: retile _ sı..ikasdcilikle ve dcıha bilmem k G d k ·1 d Sar'a . . . . d • f'eyrını tarram amıs ve '" -s 
Avu at or on atı e sor u: şüphesının tamamıle zaıl olma ıgını b 1 b" t ·t ftarlıkta ısrar ne nelerle tö:mıetlendirmek, nıtnsubiyetile 
- Erzincanın nüfusu ne kadardı? _ ı _ pekala belli ediyordu. Ben bu tereddü- uk~nanh .. ır tarza ar~e yen~lig"e hizmet öğünülen (edebiyat ve münazara usul-

T k ·b ·rm· bın.· du·· .. f k . .b. d tt• es ıye urme ve ne 
- a ·rı en yı 1 

Maalesef ara sıra görülen bu mühim nu ar etmemış gı ı evam e ım: !eri) haricirıde bulunsa gerektir. 
- Ermenilerin beşer, altışar kişilik derd alle saadetini yıkan, genç hasta - 1 - Şayed bizim üzerimizde silfıh b u- sayılır. d.kk tl k Kendı· ı,amimiyet ve oriı·inalitesile 

Yeni ml.4sikimizde ı a e aranaca kafı'Ieler halinde tehcir edileceg· ine da- lara rahat ve huzur ve saadet yüzü gös- ] mıış olsa"dı sı·zden nasıl bir mua • · ı· · · k b" mu 
un ·' · - vasıflardan biri de cserl~rinıizi monoton- ammenm sempa ısını azanmış ır .. 

ir haziranda emir gelmiş miydi? termiyen blr 1ifettir. mele görecektik? Unui.mayınız ki biz ltıkta' n kurt..,rmak olmalıdır. Nag"meleri- siki emekclarına: cOnu m~yhaneye dü .. 
b · 1 · f Sar'amn hakiki sebeplerini henüz bil- .. 

- Evet, böyle ir emır ge mış ı. mlyoruz, takat lrsı ve asabi bir çok te- l Almanız ve bitaraf bir memlekette bu- miz kadar güftelerimizin üslüb ve muh- şürüyorsun!> diyebilmek için, iftiradaQ 
Bu aralık müddeiumumi gfıya gene sırat eski frengi Ye alkolam büyük heye- lunuyoruz. Binaenaleyh bitaraf toprak- d d ·ı b k e başka hiçbir şey bilmemeg"i kabul etme-

tevalarında a mevcu o an u ye n • söze karışmak istedi. Bu noktanın ten- canların sar'anın meydana gelmesinde }arda bulunan bir muharib devlete .. · ·· Jidir. Benim bütün gayem, ve sayim nis-

1 
saklık, yerini geniş bir tcnevvu ve orıJı-virini arzu ediyormuş gibi görünmek çok bUyük amlldlrler. mensub müsellah bir ferd sıfatile beni betinde hi7.ınetten ibarettir. Ben, halkçı 

d Sar'a ile sinir bayılmasının arasındaki ? Ş d. b naliteye terketmelidir. 
için şunu sor u: farklar şunlardır: tecrid edecektiniz değil mi. ım ı u- Eski mevzularımzıın hep~i grami ve li- ve inkılabçı bir san'atkanm. Eserlerim· 

- Emir kimin tarafından verilmişti, Sar'alılar nöbet geldiği zaman Hialet- raya gelirken bir silfıh taşıma müsaa- riktir. Halbuki umı:mi duygu ve tesirle- deki bariz t!tiketim de böyle oluşumdur. 
\•ali tarafından mı, yoksa askeri idare tayin her yerde düşerler, ağızlarından desini almış olsaydım hiç şüphe yok rimizin geniş bir makesi ola:ı musikide, Benim yolum, buraya kadar izahına 
tarafından mı? köpük gellr. İht!IA.cat içinde çırpınırlar. ~ ki bir tüfek tedarik ederdim. Lakin ne reel ve hayati mevzulara şiddetle ihtiyaç çalıştığım yoldur. Ve bu yol da, her id~ 

Avukat hemen söze karıştı: Kendilerine geldikleri zaman hiç bir şey 1 çare ki bu müsaadeyi ne ben isteyebi- ::ılist san'ltkfırın yürüdüğü ana yoldan 
- O zaman zaten örfi idare vardı. derhatır etmezler. Sar'a nöbeti gelmez - • 1· d " d oradakı· meslekdaşınız ·ou vardır. .b t . 

den pek az evvel (Aurer) Türkçesi Ora) ır ım, ne e - Yurdu için hayatını istihkar eden, kah- ı are tır. 
dedi. Katil mahkemede söylenmiş ev- denilen bir hal olur ve ondan sonra has- nu verebilirdi.·· r.rn.anlık, feragat, tahammül, tevazu, 
ve1ce kararlaştırılan teferrüatı hatırlı- talar düşer sokakta, helada, merdivende, Amerikan jandarma zabiti bu ince ciostluk gibı milli vasıflar, şiir kadar mu- - · ·-·---·- ·---· · · · · ·----·-
yormuş gibi bir tavır takınarak: mangal soba başında dilşerler. Onun 1- noktayı o zamana kadar düşünmemiş s"kide de aı::ınmalıdır. Yani t~biatin ren- SATILIK EiNA 

Sadettin Kaynak 

- Emrin İstanbuldan geldiği söylen- çln sar'alılarda yanıklar, kırık arızaları .,olmalı ki bizim neden silahsız olduğu- P:i. dili, t.:>prag·ın kokusu, :.ularm sesi, Harbiye çeşmesi karşısında Meyva sO"" 
d. b d. çok görülür. 1 d -

ı .. ceva mı ver '· Halbuki isteri denııen sınır hastalı - 1 muzu ~ihaye~ ~~ a ! ve: . . . • lıağlar, dc:ı•zıer, tarıhi, destc.ni vak ıalar, kağında 11 No. kar gir bir ev 5500 liraya 
Şimdi ikinci avukat Niemeyer de sö- gı-nda bunlar görülmez. Bayılacakları za- - Boyle buyuk bır tehlıkeyı sılahsız . 1 . ·ı .b. k .b e mübrem ::atılıktır. İçinde sekiz oda, çamaşırlık. 

b d d. k" .. lŞ er ve ışç~ er gı ı co caz.ı ,. 
ze karıstı ve reise ·hita en e ı ı: man hissederler. Sokakta ve diğer yer - olarak neden dolayı goze aldırmış oldu- bir realite vığını.. Esasen musiki bunla- kapalı taraça ve banyosu ile bahçesi 

_ Ri~ ederim, Ermenilerin 190 6 de ıerde düşmezler. Evi ve yumuşak yeri ğunuzu şimdi anlıyorum! dedi. rın sesi ve ·ıfadesinden bask.ı nedir? vardır. 
genç Türklerle beraber çalışarak ihti- tercih ederler. isteri denllen sinir bayıl. Ve hakiki bir dost olan bu nazik a. - ı Bu·· tu··n bu seraı·t -.Jtında· h ... lka inmek Satılık: Pangaltı Babil - Eski İcadiye .. h ·ı T ı · t e malarında hasta muhiUe alakadardır. .. u 

lal yaptıklarını ve ususı e a a v o nun için bayılan sinlr111erle çok meş - dam bize yiyecek ve yatacak yer temın ve dönmek demek, san'ati kzlil etmek sokağında 54 No. lı sağlam ve kfırgir c'I 
Enver paşalarla müştereken hareket gul olunduğu zaman bayılmalar, buh - etti ve bu suretle karnımızı doyurup midir? Böy1e bir hüküm ve iddia, mü- 2200 liraya satılıktır. 5 oda, 2 mutfak, kU .. 
ettiklerini, bütün milli ümidlerini genç ranlar uzar durur. o nlarla çok nlftkadar 

1 
istirahatimizi temin ettikten sonra bizi . 

1 
. . t d ır. dal ı yu, sarnıç ve bu"yu··k bir tarasas1 vardır. 

nevver geı;ınen er ıçın o ur u6 u 
Türklere bağladıklarını, fakat sonra olmamnlıdır. I b.ir kayığa bindiretek «Lanao• gölü ta- kesmek oln:a7. mı? San'at içir. san'at yap- (952) 
müthiş bir hayal inkisanna uğradık- Sar'anın tednvi'll esklsln,. nazaran çok rıkile cKeithby> kalesine gönderdi. - -----•••••••••••••••••" 

flerlemistlr. Vaktııe s:ır':ılıları şeytani a- 1 :• 
}arını, çünkü genç Türklerin Ermeni- 1 lAmet gösteriyor diye yakarlarmıs. Tabii cLanaol) gölü cFılıpin> in tarihi bir Tu·· rk Hava ı·rurumu 
lere Abdülhamidden daha fena mua~ ı böyle vahııetıer simdi artık taril'P. karış- yeridir. İspanyol hakimiyeti zamanın- · ~ 
mele ettiklerini bilip bilmediğini maz mı§tır. sar'a hakkında diğer bir yazıd:ı da İspanyollar cMorol) ları temdin et-

nuna sorar mısınız? , daha fazın tafsilat verecc~lz ve sar·aıı- , mek için bu gölde rnüteaddid topçek~r-
1 

eu ·· yu ·· K p .
1 
YA N G O S U 

Katil bu müretteb suale müretteb ce 'ı !ara karşı ne yapmak icap edeceğini kı- !er ve ganbotlar inşa etmişler imiş. Js-
saca bildireceğiz. ' h d b vabını şu suretle verdi: panya - Amerika mu arebesin e u 

- Ben 1906 senesinde çok küçük- ' < • > Hu notları k e'\ln ııaklavın•z. yn hu\ ' ganbotlar Amerikalılann ellerine geç-
tüm. Onun için bu jşleri iyi bilemiyoı· -~ı I bi r albiime yanı.,tımı koll<"ıt~ı. on T•pınıı. memesi için İspanyollar tarafından ba-
rum. Fakat büyüdükten sonra Ermen ~ıkıntı um:tnıl"lı .. ıh tı·1 noU:.ı.r b;r doktor ı lırılmış. 

}erin genç Türklerle beraber çalıştık ı ılıi imdadınıza yt' t.,eblllJ'. Amerikalılar adada yerleştikten son-

larını, hayal inkisarına uğradıklarını, -··----- ·· ·- ·- . . . ---- ra bu gemileri tekrar yüzdürmüşler 
çünkü 1909 da Adanada yapılan bir_ r -J Şimdi bu gemiler adaya gelen seyyah-
katlifunda 40.000 Ermeninin öldürül 1 'f\ ... /; , 1 !arı tnşımıya mahsus tenezzüh gernisı 
düğünü işittim. • .'" "e -c . - 1 vazifesini görüyorlar. 
Avukatın sualine katil tarafından I [ :. c=ane . er cKeithbp kalesi ve kasabası olduk-

verilen cevab, muhakemenin başlıya- Bu gece n öbete! otan eczaneler şunlar· ça mühim bir yerdi. Kalede bir tabur 
Iıdanberi hep bir taraflı olarak devam dır: Amerikan askeri vardı. Kale k uman-
etmekte olduğuna yeni bir delil teşkil istanbul ciheUıdekiler : danı cKoberston> ismindeki Amerikalı 

ktu Aksarayda: <Ziya Nur!). Alemdarda: z b·t b. · k dostane karşıladı ve er-ediyordu. Mahkemede tek kimse yo a ı ızı ço 
(Eşref Neşet) . Bcyazıdda: (Haydar). Sa- b" b. t•· bot t d ·k kl. Ennenı· meselesini anlatsın ve Er- tesi sabah ıze ır mo or e arı e-matyada: (Erofilos>. Emlnönilnde: <Bc-

menilerin kuzu, Türklerin de kurt ol- şlr Kemal). Eyübde: (Arif Beşir>. Fener- derek cİligan» a kadar salimen gön-
madıklarını isbat edecek izahatı vere- de: CEmllyadl). Şehremininde: (Nazım). derdi. 
bilsin. Fakat, muhakemenin bu tarzda Şehzadebaşında: C'Üntvcrslte). Karngüm- cİligan• da bir vapur bulibileceği-

rükte: <Kemal.> Küçükpazarda: (Hulu- ·· ·d d k bu kadar hmetlere Cereyan etmesi yalnız Türk1ük aley- mizi wnı e ere za 
si). Bakırköyünde: <Hilfl.ll, M • k 

hine bir cereyan alması neticesine var- katlanmıştık. eger oraya vapur pe 
Beyoğlu cihetlndekiler: B k t · k. (24) 

mıyor, aynı zamanda o zamanki Alman İstiklfıl caddesinde: coeııa Suda). Tepe- nadir uğrarmış. ere e versın ı 
hük\ımetinin icraatı yüzünden dünya- başında: (Klnyoll>. Karaköydc: CHü.!;e- kadem boytında yerli bir tekneyi ucuz-
ca malfun olan Alman adaletinin iflas yin HilsnU) . istlkl ıll caddesinde: <Limon- ca tedarik etmek mümkün oldu. Bu 
etmek üzere olduğunu da meydana çı- clyan). Pangaıtıda: <NargUectyan). Be- tekne ile şimalde diğer bir adacık cSe-

şlktaştn: (Nail Halid). · ek pek kolay olacaktı karıyordu. bil» ye geçıverm . 
Nihayet, yukarda yazıldığı gibi katil Boğııziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: Filhakika teknemizin biricik deniz yel-

' Üsküdarda: (İmrahor) . Sarıyerde: (Nu- k k k k. t • 
jüri muvacehesinde kendisine acınacak rt>. Kadıköyünde: (Sıhhat, Rıfat). BU- kenimizi açtı ve ır se ız saa zar 

6. cı k•tlde 11 ı Blrlncltetrln ı 1937 dedir. 

EüyUk ikramiye: 200.000 liradır ... 
Bundan başka: 40.000, 25.00i>, ıo.ooo 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2l 0.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat Yardır •. 

DiKKA T: 
Bilet alan herkea 7 Birinciteşrin 937 gtintl •lqamına kadar biletini 
değiştirmiJ bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma 
Komisyonundan: 

Okulumuzun 937 mali yılına aid sekiz aylık yiyecek ve y~kacak ih~ya~ın~ 
eksiltmeye konulduğunu gösteren ilan bugünkü Tan gazetesıle neşredılmışti!· 

1. t klil rin tafsilat almak için mezkıir gazeteyi okumaları lüzumu ilan olunllf· 
s e e c6442' 

. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Sa ın yolcularımıza: Mevsimin en güzel havalı bir günü olan 
ya~nki Pazar için tarife haricinde fevkalade zuhurat postala· bir hal ve vaziyet yaratacak şekilde 

1 
;yükadada: cşınası Rıza>. Heybeliadada: fında da menzili m aksudumuza var-

sorguya çekildikten sonra ithaınnaıpe <Tannı>. dık. -..~--------~ 
okundu . Bunda deniliyordu k:t Kasabanın biricik otelin in katibi bi-

nmız olduğu ilin olunur. .. -• 

• 
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5ELANIK BANKASI 
'l'98ia tarihi : 1888 

idare )( ~ 
erkezi : İSTANBUL (GA'-4TA) 

r .. iti -
~eri: 
İSTANBUL (Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

~iatanJa""°ii Şubeleri : . 
SELAN1K - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kırahk kasalar servisi 

---=---------
ln.ı.iyet S.Nfıiı MtidürliijiinMB: 
'Vefada Himmet sokak 2Z No. lu evde 

<>turan Abdullah kızı Bayan Fatma 
21.1.936 tarihinde Sandığımıza bıraktığı 
ı>ara için verilen 89270 numaralı cüzdanı 
kaybettipu söylemiftir. Yenm verileee
liııclen eeldsfnla hUkm6 olmıyacalJ ilAn 1Ulllll'· (951) l 

Jılodellerimb;l kopy~ biçi nı
.a.ı taklld ediyorlar. Bll'.nd 
nevi lngWa kumaS}anndan 
KADIN, ERKEK ve ÇO. 
ÇUKLARA mahsus tren9' 
kotlar, mueambalar, kover
ketıar ve ~bardin parde
ltllertn l8ugin çeşi lerlııi 
ucuz fiat 'Ye teratue takdim 
ediyoruz. 

MÜSAVi CiNSTE ISL. 
DAiMA "&TÜNÜZ. 

laller .. ı••alara 

Pos 
Yevmi, SlJul, -Baftdla 'le Halt IUetell . ,.. 

Yerebatan, Çatalçepne &0kak, 215. 
ISTANB1JL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
1 esimlerin bütüh haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

AB0t4E FIA TLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
ICr. Kr. Kr. ICr. 

uoo 700 400 150 
~o t2'lo 110 210 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli pefindir. Adrea 
değıştırmek 25 kuruftur. -

Gelen eurd •eri ~ 
ilanlardan ,,..ali7e1 ala •••· 
Cevap ıçm mektuplara 10 kUl'Ufluk 

Pul ilavesi IAzımdır. · I Pcnta kutu.su : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

' 

«Jlçü ilzerne 
F•nl l asıl Bağlan • 

Mide, banak, böbrek 
dlfkünlüğtiıı• 
, .. al 

Konalar 
lıtiyeıılere ölc;.ü 
tarıfeıi gônılerılır 

EmlntinU 
amir ıokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreop.iloJ 

T aklilçiJırdın 
sakenınız. 

DIŞ T ABIBI 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddealnde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha
neelnde berıGn nat on dGrtten 
(19) a kadar kabul etmettedJr. 

Parfömlerin istihzar edildiJi Fran • 
sanın Midi bavalisini gezmı§ ilen.iz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunun cildi be -
yazlatmak ve güzelleştirmek hum -
sunda pyanı bayrt't bassalannı 
bilirsiniz. 

cSir Aaeptik:t tabir edilen bu pya
nı hayret cevherin tasfiye edilmit hil• 
lisasının clld üzerinde sihirAmiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 
dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürecek, sabahleyin inana -
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile karşılaşacaksınız. 
Açık mesameler, siyah noktalar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin pyri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail <'ldu
ğunu görecebiııiz. Ancak, yiizQnü -
zün gençlik gtuelllll ne fazla tezad 
tefldl etmemal için boyunda, omuz
larda, kol ve ellerde dahi bl1amna • 
nız lhımdır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aseptib bütün eczanelerle ecza de -
polarında satılır. 

ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Pertey çocuk pudruı; ıimdlye kadar hiçbir benzeri tarafından takliıl 

edilememiştir. Bu pudranın, en bllyDk meziyeti bilhassa çocuk elldleri 
için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde 
bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
• 

Şişman TOeu~u yqh kimeeler de kullanmaktadırlar. Vocudun lltlvala-
rında ve koltuk alUanmn plşlklerlne karp bundan daha mOessir bir 
pudra bentlz keşfedilmemiştir. 

ONU DICER ADI (TALK PUDRA] ları ile kanştırmayınız. 

lstanbul llniversitesl Artbrma, Ekslltmev• ı 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

1 - 46360 lira 83 kuru§ keşif bedelll İstanbulda Gureba hastanesi harici has-
talıklar anf.ıai inşaatı kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler fUDlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık genel prtnaınesi 
~ - İnşaata dair fenni prtname 
e - Kepf hülisa cetveli ve ilişikleri 
f - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve projeleri 250 kuruş bedel ile Universite Rettörlü-

ğiinden alabilirler. _ 
3 - Eksiltme 18/10/937 Pazartesi pnü saat 15 de İstanbul üniversitesi Bek • 

törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istellilerin 3477 lira 6 kuruş muvakkat temi
nat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığından almmıı 1937 senesine aid bina mü • 
teahhit vesikasile bir defada 40000 liralık inşaat taahhüt ve ikmal etmiş ol
ması lizımdır. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı s&atten bir saat evveline ka
dar Üniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplann nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
prttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6575:t 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İst~kli cıkmaJDl§ olan Ankara Yüksek Ziraa~ Enstitüleri stajyer talebele

rine mahsı.1s Orman ÇifUil\ııde yapılacak yemekhane inşaatı ayni prtlarla pa • 
zarlığa çıkanlımşbr. 

Keşif bedeli: 37031 lira 95 kuruştur. 
2 - Etsttme 15/10/931 Cuma günü saat 15 de N:ıfia Vek8leti Yapı ifleri ek

liltme komisyonu odumda yapılacaktır. 
3 - E.ltsütme prtıwnesı ve buna müteferri evrak 185 kurU§ bedel mukabilin

de yapı işleri Umum Müdürlütünden alınabilir. 
t - Ekıtiltmeye girebilmek için istek!Qerin 2'171 Ura 40 kurufluk muvakkat te

mirıat vermesi ve Nafia VeWetinden ahnmıı yapı milteahhitlili vesikHı ibraz 
etmesi lizımdır. c8'12L 

lı Banlıaaı a•gari 25 lira aıevduah bulanan batan lıumbara •ahlplerlne 
•ened• kura ile 20,000 lira mQblJ/al dağılmaktadır. 
Bu •enenin •on lıeılde•I: 1 Birinci "'nun 1987 

Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Birlik ...... 
k..a.n...-. 
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CiHAZLARI 

Kuyunuzun, musluğunuzun kireçli 
tatlı suya 

ve acı 

o - 1 • • 
çevırır derecede suyunu 

VEBOLİD tasfiye cihazları, içindeki madde değiştirilmeksizin mütemadiyen kullawlır. 

Vebolid ile kireci tasfiye edilmiş su; 
BANYODA • Cildi ve saçları ipek gibi yumuşatır, ondülasyonu devam ettirir, saçların ke· 

• peklenmesine mani olur. 

y E M E K ve c A y o A : 
ÇAMASIR ve BULASIKTA: 

Et ve kuru sebzeleri çabuk pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi nefis 
renk ve kokusunu verir. 

KAZAN ve KALORiFERDE: 

Sodaya ihtiyaç kalmaz, elleri tahribattan kurtarır, sabundan % 60 tasarruf 
temin eder, çamaşırların yıpranmasına m5.ni olur. 

Kazanların kireç tutmasına ve boruların zamanla tıkanmasına mani olur. 

BOYAHANELERDE • • 
Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. · 

VEBOLİD: Kaloriferlerde, motör, radyatör ve şömizlerinde ve ale~ 
lumum sanayide, ev idaresinde, hastane, laboratuvar, 
mektep, otel ve lokantalarda mutlaka lazımdır. 

Tuyilcli ve tuyikaiz mu ilo 
işler, aaatta 25() litre taafiye 

eden portatif ciha11:lar. 

25 T. Llraeı 

Cihazların tasfiye kudreti, Sıhhiye vekaleti hıfzıs
sıha enstitüsii ile Gül hane As. ve Zürih hıf zıısıhba 
enstitüsü tarafından tevsik edilmiıtir. 

Tazyikli ve tazyik siz sıcak ve soğuk su ile itler. Bü
tün masrafı bin litre tatlı su için yalnız bir kilo adi 
tuzdur. 

Siparişler posta ücreti alınmaksızın 
T aleb üzerine bir memurumuz cihazla 
yapmak üzere adresinize gönderilir. 

gönderilir. 
beraber tecrübe 

Su boruıuna, depo al
tına, t ulumbaya, vu• 
oluumalcla bütün ıu 
ıebekeeini tufiye eden 

aabit ciharlar 

125 Liradan 

VEBOLID LlMITED lstanbul, Galata Voyvoda caddesi No. 40-42- Tel. 44507 
Satış yerleri: 
Ankara: Vehbi Koç Ticaret Evi ve Şark Merkez ecza deposu - İstanbul: Ziyaeddin Said Voyvoda Cad. 40-42 Galata _ 

İzmir: Şifa eczanesi - Adana: Feyzi Dural - Samsun: Şik Terakki Ticarethanesi - Kütahya: İhsan Şerif eczanesi • Ma
latya: Mahmud Nedim ve Biraderi - İne bolu: Selahaddin Çelebi - Sivas: Yusuf Ziya Ünsalan ve oğlu • Biga: Zühtü 
Zeren - Kastamonu: Mustafa Nuh oğlu - Taşköprü: Türkmen kardeşler • Elaziz: Salim Kule - Kayseri: Asri Iıjık Pazarı. 
Denizli: Eczacı Sabri _ Aydın: Raif Gün aydın • Bursa: Behçet Yarıcı - Merzifon: Larlar kardeşler - M. Akhisar: Hilmi 
Faiz - Tosya: M. Remzi Damgacı oğlu - Mersin: Halid Arsal, Singer acentası - Eskişehir: Hikmet Özgür _ Muğla: Faik 
Kaıez oğlu - E~_remit: Ali Rıza Kaı:,agöz oğlu - Edirne: Aziz İş Bilen: Zonguldak: Mehmet Hilmi Gürol - Gaziantep: 
Mehmet Sırrı Ozkaya - Antalya: Adil Aşçı oğlu • Diyarıbekir: Celal Ayyıldız - Adapazarı: Eczacı M. Reşat Kürem _ 
Safranbolu: Nuri Sarı oğlu _ Ayvalık: Salih ve Necmi Komili. 

• 
Irak \'e lran'ın başlıca şehir1erinde satış yerleri ve Anaelolu, Hatay, Suriye, 

. . c plasyeler aranıyor. 

. ı İngiliz ve Avrupa meyva tuzlarına 
müthiş ve ezici bir rakip olup dört 

beş misli daha ucuzdur. 
•• •• HASAN eyva ozu 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlılt, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazli 
midelere yemekten sonra, küçüklere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve ha
zımdır. İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına 1-2 tatlı kaşığı 

· müleyyin ve çorba kaşığı ile müshildir. Meyvaların özünden yaıpılmıştır. Şe
kersiz~r. Şişesi 40, büyük 60, d.ört misli 100 kuruştur. 
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z •• • ozu 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis 

~ir şampanya hülasası gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve 
Italyada şerbet ve içki yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. Basan Ga· 
zozu midevi ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. 
Yazın sıcakta dondurma ve şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. Çok u -
cuzdur: Kavanoz içinde küçük 25, iki misli 35, dört misli 50, sekiz misli 
90 kuruştur. 

1 

Baş ağnsı mı? Nevralji mi? 
Derhal bir 

Alın. 
GRIPiN'in tesiri kat'idir. Kolay haznıedilir, müessir maddeleri 

vücude derhal yaydır. Kalbe dokunmaz. Böbrekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve mmkar• dlkk•t. Taklltlerlnden •akınınız. 

Ç AÖ LAYA N GAZİNOSU 
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Bu akşam açıhyor. Telefon : 40335 


