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Her gün 1 _R_e_s_im_l_i_M __ a_k_a_l_e_: ____ ___;X~_~_a_m_sa_a_de_t_, _m_u_tl_a_k _i_m_k_an_s_ız_ı,_k._. _,;X~_j Sözün Kısası 
Bugünkü ieh lilceli vaziyeti 
Ancak bir m uciu 
Ônlegebüir 

Yazan: Selim Ragıp Emec 

S ullw luillektiv hir emniYet bagı 

ile sağlam tırmıy::ı taraftar o

lan devlet.lede bu göni~ aleyhtar ol -
duklanııı ilin ecien Alı:qfn)'a, İtalya gıbi 
devletlerın ideoloJileri arasındaki zıdd -
yet farkını bap.ne kadar hıç ibir 1eşeb -
bus azaltamadı ve azaltacağa da benze -
m z. Bununla beraber hadise eri teliikki 
~tmek hususunda her z.aman birbirinden 

uzak'laş:mış olan bu iki zum~in )' a 
kanaatlerindekı ayrılık ta gitt kçe fazla
laŞlJOI'· Nyon konferansından 'Sonra bıl -
hassa ttalya .ile bir hayli agırlaşan umu-

mi münase.bat, İngiliz ve Fı'allSlZ elç le -
xinin İtalyan lıandye nazın Kont Cıa
ııo ile .son yaptıkları mü ·kattan s ıra 

epey hafillemi~ır iddia ı ben .kt di 
besabıma kabui ederılerden ıdeğilım. Bu 

miilikat ta bir çok beczerleri gibi hıisnü 
ıuy.et tıeaüs:i.ne sahne olmuş taraf e ~ 
birbirıni anlamak hususunda büyuk 
cayt"et ptediklmni tem n ıetm ·ş ve ış ... 
okadarla kalmıştır. 

Milletler Cemiyetinin kuruluşu günün
denberi, biiyü.k harbin c:ioğurm.ğu muh-

telif siyasi ve iktısadi meseleleri hallet
mek için toplanan resmi ve gayriresmi 
konferansların sayısı birkaç yüzti bu-

lur. Bütün bu görüşmelere, anlaşmak 
gayretlerine nğmen bilhassa AVIupamn 

manar.asa herkesi müteessir eden bir 
tefrika ve ayrılık manzarasıdır~ 

.Birçok ~ tekrar ettig·m gibi bu
gün de kaydetmekten çekinmem: 

Bu vazıyetin buyuk mes'uliyeti büyuk 
devlet1erincfır. Bu dev1etler, komümzmın 
dogmasını intaç eden iktısadi iflasa hır 
ça~ arıyac!lk yerde sıyasi leyteleallelerle 
vakit geçirdiler. 

Marazı tefhis eden bır <ıp.:Talörün ra· 
dıkal hareketini :ihtiyar Edecek ~ :na
zariyatçı bır profesör eıo · .ameJiyab ya -

Dünyanın en mamur ülkesi Amerika, en ~m kıt'ası 
H tandır. lınsuı dile y.apı cennet birınde. asırların 

b iktircUği servd ibatlnesi ötelı: edir. Gok tırım.ala anlan 

( t siellen) birincisinde bulı.TU%, bir ıgünde b :r milyon 

ha ıyanlan khıcısınde görürüı. Bu unla beraber ıçti.maiyat 

saha ında dünyanın en büyük facialan ibırincide cereyan 

eder, açlıktan her gün yüzlerce kişinin öldüğünü de ikinci· 

sin n tarıhi kaydeder. 

- -
Terakki ve ümran o mertebeye eren memleketlerin bütün 

sak"nlerinc melek hasleti vermiı değildir. Servetin de bır 
memlekette yaşayanlara müsavi surette taksimi mevzuu 
bahsolaın3z. Tabiat insanları ablik ve kabıliyet ıitibarile 
müsavi y.aratmamıstır. İyinin yanında kötüri vardır. zen
ginin yanında fakiri bulunacaktır. Saadetin yanıbapnda 
feliket göıülece'ktir. Tarih hükmünü ekalliyetin değil, ek
ieriyetin ahlak ve refahına göre verir. İnsanın arıyacağı ve 
iStıyecegi 'bu o1mak lazımdır. 

Yazı Çok Oldalu için 

Bugiin Konamıulı 

Akdenizde güz elli 
/nglliz ve Fran•ız 
Harb gemisi faaliyette! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

İtal) a, donanmasına Fransız ve İngiliz 

donanma annın vauyetine müsavi bir 
wzıyet un diği takdirde ittihaz edilmiş 

bulunan bahri tecib r ere iştiraki kabul 
edecektir. 

İtal} anın ileri sürmekte oldulu müsa~ 

vat, teknilc müsa\.·at olmayıp manevi mü
sawttırA 

s·yasi mehafil, herkes için tehlikeli o

labilecek b:ı wziyetten çıkmak husu· 

sunda iki tarafın ayni derecede hüsnüni

yet göstenr.iş olmasından dolayı mem 
nuniyet izhar etmektedir. 

Eden'in nutku 
Cenevre 20 - Milletler Cemiyeti asam-

, ) b1esind~ nır.uıni müzakerat esnasında, 

1 s c z A R A s 1 N D A ~N~:~ıı::~~~·nsa ve fngil· 

'\.._~~----------------------------------------------------------------------------------_,-- tere hükômetieri tarafından yaziyetin 
Boksör Farr'a aşılı ,.._E_R_l'i-.. ill ___ Bl_R_R_l_Rl_i Almanların yep.idıen :nazan dikkate alınmasmı der-
0/a• .~at; llUB 1 Nsr~,.,,.lfl pi§ etmekte olduğu beyan ve itilafı imza 

dı etmi§ olan diğer devletlerin bu bapta 
Daktilo kız Ya siz, ya ben Kongral _,,,,,, her ne teklif edilirse nazarı dikkate ama-

Fır.ana bsJa ıl1öntiiıac:i Hali '* de olacaklarından emin olduğunu ilavt 

güa 1VDWMl..a.t. pı....-mia ar:>a ~ 
m.tfb. Ao ppıMle ~ev ltif
k~ •zmkı.,tı -w m ilöuraS 
iç9 pıa ıfııı1a-wdı Bir~,..._ 
geWi: 

eylemiştir. 

600 sene .sonra mevkii 
ialhika konan muahede 

lngilizlerin ne derece muhafazür ve - Sen, dedi, ıknıl.ı• ıw lı:ö§Jc:iü iW-
lir ımiıin? evvelce -rermiş oldukları kararlarda, ya-

- Bilirim. pılan kanunlarda ne derece sebatkar ol-
- Ôyleyse ibe:rti cmı.pı ıgi6tiis. <!ukları mallimdur. Hatta İsp:mya harbi 
04tı"DCU ile ibirlücte ~in . .Bir ilk patlak verdiği zaman, ingıHz hanci· 

anikltk ıod.ııncK.; yesi meşhur dosyalarım 'karıJtırmış ve 
- Siz~ balm mDitkriUD İngiltereden İspanyaya gönü11ü gıtmesi-

rım dahı yapmadılar. Hastalığı yenmek biri 0~ tlecti:, ıbea Jkrah gör· 
va2ifesini hasianm ibünyesıne bıra'ktdar melle ~ ... ..._ ~ ..W. ni menedecek bir kanun bulmuştu. Bu 
ve w.akitlermi hep müphede ll4! geçirdi • niz. kanunun tarihi bırkaç yüz senelikti. 

lcr. Bunun neticesı şu oldu ki maraz ibü· _ Ba.y ihay~ fimdi .ıaz.mu ibeniba Dün gelen Fransız gazetelerinden bi-
tun vucudu. sardı '1\'e kangren bu vucu- 4 ., Jcö.1küne gideriz. Sn bnhn ı,mum.- rinde hıgilizlerin bu .rekoru da kırdıkla-
dwa bütun bayati nalıiJ eren istila et- ez. dunır. e:tnıjuuı. l>cıktırııa.. Onz&ı nnı ve aşağı yukarı 600 sene evvel jmza-
ıni,e başladı. gör.düklerinin ıiçinde kimm bafında lanan bir kanunu mevkii tatbike koy-

:Milletler Ceniyetine kuvı etinin - n. şqika vana 0 :Jcraldır. duklannı bildirmektedir. Bu kanun, il-
de 'QZÜe w:ıımdL istene\Je de ibü Av k- -ne mr.dıklan zmnmı.,, knı- çüncu Edward zamanında İngiltere ile 
ınem -ve yapmam matlob olan bu :tqek- lm mai~ Jaemea ~ ~- ... İslroçya arasında cereyan eden uzun mu-
külii, nktindım en>eI meflüç bıraktılar. Kendısine giHflmıwtilf .aııdaıı it.ibaren dalır. K'IWl ~döne&: 5a,yoDal ~im'_. eylul· harebelerin sonunda imzalanm11 bir sulh 
Şimdi bitim dünya. biri Şarkta, öbürü cna aşık ~lan, ve boks maçııu .1eyretmek - Şimdi ib1ı1ı p;rdia m? de t.ap1.a:nuı ~ kıaagreli bpan· muahedesidir. Muahedenin bir maddesı· 

garbda aleY aJıey -- sar~n .:L.: v..- - üzere .Amer.i.kaya ı&itmek i_çi.n Lancka - VcDa.k -.....,ım-"-r- l:.ml •• mıpır . .Bu .me ~ tam bir 11uçuk ne g'öre İnaiJtere, İskoçyanın vaz'ıyed et· 
gın bymjmm .sai'"~ ..-g~~k caddelerinde ,pr.kı llÖyli}'erek para 1oph- siai*, &fa ~~ç;;;; ı.p,.; mil}'Gll kili ijlin1r d=itfi''. Yakandaki ·~ 
bu atep etnfi ısira,Ylel Ettirmemesını te· yan 'Mis P.enwarthJ pmru .Nevy.orltta bu- ş1p1ca Olaa 11uwk ~ brfJca ı-esmı bu •-mm blababğuım ufak 

fon maktadır. kimle ._,., bir bımnnı llui Rllmı a1ıtkm ~r-

miş olduğu bazı evrakını geri vermeği 
taahhüd ediyordu. 

menni ıediym.. F~bt v.aktile icap eden 
hareket yapalsaydı, bagün, bütün bır me

demJK, kabai olunımyaca ı b leli · b"r 
duaya, boı Jen! amin demek.le <vakıt ge
çmr ohnazdot. - Sehm Ragıp Emeç 

...,..., mektedir. 
Penwor1h}', mefhur İngiliz ıbo'ksöııü •--------------9 -------- İngiltere 600 sene tereddüdden sonra 

nihayet muahedeye uyarak bunları iade 

Bütün IJiingaJa meocat etıneği Jcar~ıaştırmış, bunun i~in ingm:a 
otomobil m.i/ctarı bariciyesinin tanınml§ §alısiyeUerinden 

Bü _-:1. b •---='- ,.._ Aktinson resmen Edimburga hareket et.-
~"·UA ır ~;J.AA IDeC"'"•A ~ arz 

farr'J delicesine .sev.mekt~dir_ 26 :Yaiiarm Ko&az lllr adamın 
da bulunan g~ kız. Jiaktilodur ve Farnn 
biiı.üıı mü&bakalanDJ ..eyretmifi.i.r. iF.arr Şa§anı lıagl'f!I 
seçen .&ene JWc Baen yendild_en 'llOnr&, Marlf~H~rl 
defterini uzatarak imzasını nca eden 

Talebe lzampları ıcta ~' ıma 11awu tebessüm et tşıe 
bt ası üsfilnde hali hazırda mevcud o- miştir. .Bu ev.rakı kendilerine iade de-

15 yaşında ken, ıW .kolunu b"rden kay- otomobi&ft dair stıeresaıı malfı- ~ektir. 
~ıı..c .... cue 'UÇiyan hı&li.r; Oollins. maı ermett.eifir. ~ be§ !kıt'ada • Bir l~•llra hazırlandı o tıebessam e!"ştir 1t1 ava111 ~ç ltıızı ç-

Ankara, 2e (Tel fonla} _Milli 'Müda- leden çıkarmı~ıı:. Balmıız neler di~o~: 
faa Bakanlığa :s:iril o1aıllardarı kampa ç1- •- Delterinıi ıımzalaırMı bana. gulum· 
karı.lan talebeye verilmekte olan elbıse sedıği andan ıtibaren, onu de1ıcesıne sev· 
~ teçhi?.atm tedarik şekline ca:rr bır b- meee. bqladım. Onaz daram.")'~ Ve 

bütün ıdmr.arlarmı lkenrlm emekte olan otmoobiilıerin :milr.dan şu Aydında Wr "amyoa bzast 

nwı projesi hazırlanmıştır. BakRnlı, pro
jenin hazırlanması sebebler. ıu mazbata-
11111da şöyle izah etniiştir; 

c Yüksek ve <rrta çağdaki me leket 
eençliğini aslaerlige hazırlamak maksa .. 

cile hazırlaaaa talimatnameyP 0 ôre, her 
mene muayym zamanlarda k.a. 1J> ara dE
vamla mükellef tutulan s"\!H 1a ebenin 
kanp:a ıiyecSJenle askeri .ırLelbusat ve 

teçhiratm wlciletçe mekteb ere ı.~ıle
ceği yanla. 

Her sene aııihim derecelerde artan bu 
{ieençlerin rriiııılan bu sene 20 bini · te· 

liz bulunduğu gibı ~ecek sen rde 
!Al artışın daha çok o c gı upn ız gö
rulüyor. Gençliğın ter.b· 
büyük -ehemmiy te izah 
Yarının yurd. k ruy cusu 

~s "ğe hlllrlam k gıbı b rci d rece-
de hinı :bir 1".azif e ıuÇunda tnçb r '!e-
dak.irlıktmı '9Etin mıyecegi tab:id"r. ö
n muzde'ki yıl ıçınde temm ve ted rilcı 
kat'i bır ~aTuret halini alan bu ıht yaç

la.rın karşılaTıması ıçin, Milli Müdafaa 
bitçesine sıvil mekteblerin kamp masra
fı namilc bir !asıl açılarak 000 ıbuı ara
lık tahsisat !konulması için lbu ~ lıa
zırlanmıstır .• 

kendı .bırıdime, iıclıp ederse ctiiny.mın 

obur ucuna kadar onu takip edecegim di· 
ye karar verdim. 

Gazetelerde Farr'.m Joe Lou.We çaıpı
şaca,gıııı okur okumaz Amerikaya ıgıtme
ğe karar verdim. Bu esnada i§ımden de 
çıkarıldım. Gelirım de azaldı. Maçı, Farr 
ımı gormesem ne yapaTdım? 

Hemen karar verdim. Sokak1arda şar· 
kı söy ıyerek para bz:aııdım. Bütün ar· 
katla arnn benden }'in çevirdiler. Ehem
mı~'l:t veı nıedim. On beş gun içmde 15 
İngı1ız lirası topladım. Ve Qame Mary 
tran tlantiğı ile Nevyotka gittim. Bfle
tım1 evvelden ahmştım. Maça 1b r gün 
ka . tad oma gittim. Yenmi pey'ledim. 
H ımda bu !katlar heyecanlandıgımı, 

boy.amıJ, eyen rıesimJeıi Jce?idisı y.ap- 'ık darıdır: 

mıftıır. A1.TıU.pack : '7Jr/SIJ53 
Oo'llinli ıf:ırçay.ı ~ itubra'k resim- Asyaaa : m.m 

lcrlı:ı:ı v.ücum ~aueıct.,, me'kt1Jplanm AfriJı:ada : .519,m 
g~ ~ sıbftırdı.iı kalemle yar J\meıibl1a : 31,Gll,tOl 

Aydın 20 (A.A.) - Bu sabah 17 yolcu 
ile Çineden Aydına gelmekte buluna11ı 

bir kamyon yolda hendeğe devrilmiştir .. 
Yoku1ardan dört hafif,, bir ağır yaral~ 
vardır. Ağır yaralı memJe'ket hastanesi .. 

maktadrr. A~ : 111.112 
Co1lim bir ri ıa::aı:dc .ça:ııpnaktadır. Bu suretle 1ııiiliiıı diiiiJada ~mü- ne kaldınlrnı~r. Kazaya ıoförün dikkat. 

lşimn bir llw.mı ıclla ~ ~ cıe- teırnrik ar..mlmm ma •uu lll;l!J,927 mzlıği sebeb o!muştur. 
•ap ~ Zil çalınca, ahlzeyi c1ifle- dır. Amerikaıta if1iJBl Gtomobillenlıen 

rile ~~ mnnzıma kDymakt.a ve :28,08&,.32JO ı entrpıı Awrib hükümıet-
kul~a aayıyarak kmmFütadır. lerlne isabet .etmekM«liı: 

Oollms bundan ırmı...U JPİpogcu iken- Avrupa dewlrtlai içinde lncilt.ere 
disi duldurup ~ we b · 1 bç topu 2.123,,000 ot>wwıl.1 :ile 1ııirinci ,ıebrıelrte-

--·-----

•ğzile hava ca :atıp 1tırtmaJr suret.ile iken- dir. 2,100.,00I •• obD ile Fransa ikinci, _ 
. . . 1 .....,. ann _...:==Si .ile AJmanva -..-.-. .. Dun bava tamamen açık olarak ge~ 

pısım ej ~ ~ o~ .7 ' ~cu, . ı· R.. " . -----·------A----- flS,,GOO otmnolıil iJıe lta!ya döırdiincü mış ır. ~ar sanıyede 4 metre ile l<k 
dı ıt aıalar .. fab1,, ne y.uik ki.bütün gay- 352,850 omobi1 De~ Birl.iii be~ d:ı'tan esmiş, .~ 
re~ r.ağmPrı Fama ~ m 435 ıutamobı'l ile Beiçib .altınc hırde geçen gun-
Ama ne be ar"? Ben daha " ıonu se- 1 700 otomObiJ ile iswıeç yedi cı, U2,00ci lere nisbetle hafif 

· se\ y.orwn ya., siz na bala- t b jl'p!Jemeı:ılJr R'kizmci ıgelmek- bir serinlik başla-
. Ne 'harı1mlaa anlar- nız .• d . rnışbr. Golgede en 

iSTER İNAN 
~ 

INA iSTER A! 
"rek diği gaze1 ~ ~ ilin eo:J afi§Je-

arasına beyaz bezden bır afiş gerdırmiştii. Bu afişte ey. • ün ırm yerlerinden b dmilmasa :w:ıutwldıo, dün Beyuıttan ge
çenler iki direk mumda sallann ı. bez afiPeri a&üJW-
lar, ıildnci b"r mii~ ~ :IUW'll öniinae du

Beyoğla Ha kevi 3eyazıt me)~anınm ortasına iki 

18 ıncı günü bu evin Xoro heyeti ıile bir müsamere vere -

ceği yazılı idi • .Bu müsamere söylenen ı;inde verildi Veril- :rup oltuyorlanh. 

!STER lN AN iSTER l AN A! 

farla sıcaklık rı, 

en az sıcaklık ta 
17 yi kaydetmiş

tir. 
Hava tazyiki 760 ı göstenni~ .rütubel 

derecesi de yüksek olarak kaydedil· 
miştir. 

Giimet • ~.3' °*1• -: n. tı 
'llmı.di 1S,3S Alqnı : 18.10 
'tataı : 1'9.M ~ : 4.06 

kumi .... 1353 - Arabi MM U.>.1 

Hızır 139 



Alman - ltalyan işbirliği 
bir safhaya giriyor • 

yenı 

Bir Fransız limanında 
heyecanlı bir bidise 

!Japonlar bir mevkü 
daha zaptettiler 

Eski Şehremini 160 ilk bir ihtiyar 
Bay Haydar on dokuz yaşmda 

iki tane mi ? bir kadım kaç1rdı 

Hagssrlde 11••tır .. 
imali menedildi 

Çocuk davası 
Maarif Vekaletinin iyi bir kararını okudum. Bu karar şudur: 
Maarif idaresi ana ve babaları bir i§te çalışan ilk tahsil çocuklarının mek

tep paydosundan sonra &'>kak.larda serseriyane dolaşıp OYJlamalarını doğru 
bulmadığı için onları sokaktan kurtaracak tedbırler alacaktır. Ötedenberi 
üzerinde ısrarla durduğumuz sokak çocuğu davası i§te budur. Muhakkak ki 
sokak çocuk için en büyük tehlikedir. Çocuğu kaldırımlardan kurtarmak 

memlekette bir üniversite açmaktan çok faydalıdır. Çünkü çocuk ıuktepte 
aldığı terbiyeyi sokakta kaybediyor. Çocuğu haylaz, küfürbaz, ahlüsız eden 
sebepler arasında sokak en başta gelir Tesadüfler, hadiseler bize oyle ,eyler 
öğretınişthir ki kabil olsıa bütün ilt mekteplerin yatılı olmasını istiyeceğim. 

Mektep çatısı ile aile duvarı arası 1da sokak, çocuk için Adeta hır felaket 
köprüsüdür. 

Bütün bunları §iipbe yok. ki maarif çilerimiz bizden fyf takdir ediyorlar Vf 

Maarif Vekaletine geldiği Jilndenbe ri bilhassa çocuk terbiyesi üzerinde çalı· 
şan Bay Saffet Arıkanın her tahsil ınevsimf başında bu meseleyi tazeledi .. 
ğini görerek memnun oluyoruz. 
Çocuğu sokaktan kurtarmak fçın ne yapılacaktır? Her semtte bir çocuk 

bahçesi açmağa imUn olJnadılma ıöre şimdilik paydos zamanlannda ço • 
cuklan serbest bırabmyant mektep bahçesinde muallimlerin nezaretind6 
spor hareketlerile meşgul etmek en kestirme çaredir. Hatti orta mektepler 
fçin de bunu tatbik etmek Iizımdır. Çünkü orta mektep talebelerinin de .. t 
üçten sonra mahalle içlerinde, arsalarda, sokaklarda hapniık ettiklerini gö
rüyoruz. Bu usul belki muallimlerin mektepte daha fazla kalmalarına sebep 
olacaktır. Fakat çocuk davası o kadar mühimdir ki genç mualliırıJerin bu 
fedakarlığa da katlanmalannı istemek haksızlık olmaz. 

Bu takdirde ders saatleri haricinde arsa ve sakatlarda dolaşan çocuklan 
takip etmek pek gilç olmaz. 

Yeni tahsil mevsimi"' gırerken maarifçilerimizin bu mevzua avdet ettik. 
lerini görmek bize yeni fimftler vermiştir. Terbiyeyi tahsilden üsti1n tutmak 
yeni hayatm zarareılerindendir. Birfaata CGMt 



4 Sayfa 

Eski şehremini Haydarınj ~skü~a! tra~va~ 
. d .. d f d•td• şırketının vazıyetı 

Cenazesi UD e De l l Bazı gazetelerin vermiş 
oldukları haberler teeyyüd 

etmiyor 

MARİE BELL HENRY ROLLAN ' 
MAURİCE ESCANDE JACQUE CATELAiN 

ve Pnrisin en güzel genç kııhırının iştiratdle PAUL MARGUER1TE"rn 
en güzel romanının muhteşem te:nsili 

ERKEK KIZ 
( LA GARÇONNE) 

Mevsimin en bUyUk Fransız filminin yıldıılnrıdırlar. 
Mevzuu : .Modern genç kızlar . . . ....erbest kadınlar ..• 
Paris tehlikesi ... Modern ltıks ve sefahati ... 
Ilnşiye ~ Bu film, açık olmakla beraber ahlakidir. 

Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 
Bay Haydar son günlerde lngilizceye çalışmış, 
hu lisanı öğrenmiş, iktısadi bir mecmua çıkarmıya 

karar vermjş bulunuyordu 
Dünkü gazetelerden bazıları, Sümer ''1111•••~ 

Bank idare meclisi azalığına tayin edilen s A R A y SiNEMASINDA .. LtL 

Mezar başında 

Cumartesi günü Cerrahpa~a hastane-\ dilmiş ve orada General Şükrü Nailinin 
sinde üremiden vefat eden eski Vali ve kabri yanında hazırlan~n k~~r~ defne
Şehremini Haydarın cenazesi dün Cer- dilmiştir. C..-?nazeye Valı Munıttın Üst
rahpaşadan ihtifalle kaidırılmış ve E- tündağla İstunbul belediye idaresi, Ka
dirnekapıdaki Şehidliğe defnedilmiştir. ranğaç mezbahası idaresi, Haliç vapur
istanbul valisi ve belediye reisi Muhit- ları idaresi, Şehidlikleri İmar Cemiyeti 
tin Üstündağ da cenaze merasiminde ha- tarafından çelenkler gönderilmiştir. Vali 
zır bulunmuştur. Muhittin Üstündağ 'merhumun ailesıne 

Cenaze hastaneden şehir itfaiyesi men- ve çocuklarına taziyet beyan etmiştir. 
sublarının elleri üzerinde çıkarılmış ve * 
Aksııraydakı Vnlide camiine kadar eller Bay Hayclar ölümünden 15 gün evvel 
üzerinde taşınmıştır. Belediye reisi mu- belediyeye müracaat etmiş, hususi ders 
avinleri ile vilayet ve belediye erkanı, görmek suretile ingilizccyi - tahrir ve 
eftcümeni daimi azaları, Şehir Meclisi tercümeyi mükemmel yapacak surette -
azalanndan bir kısmı ve knlabalık bir öğrendiğini ve iktısadi bir mecmua çı

halk kütlesi cenazede hazır bulunmuştur. karmak istediğini, arzu edildiğı takdirde 
Cenaze namazı Valide canıiinde kılın- belediyeciliğe aid ingilizce eserler de ter

mış, bundan sonra tabut cenaze otoma- cüme edebileceğini söylemiştir. 
biline konulmuş, vali cenazeyi otomobili Fakat arası birkaç gün geçmeden ra
ile, diğer zevat ta tahsis edilen üç oto- hatsızlanmış, hastalığı birdenbire ilerle
büsle takib etmişlerdir. Merhumun naşı miş, üremiye çevirmiş ve evvelce de yaz
doğruca Edirnekapı ŞehidliğinP nakle- dığımız iekilde hastanede vefat etmiştir. 

Polisle: 
Florya yolundaki kamyon kazasında 

yaralananlardan biri öldü 
Birkaç gün evvel Florya - Bakırköy 

yolunda bir kamyon kaznsı olmuş ve ha
dise birknç kişinin yaralanmasiyle neti
celenmişti. Yaralılardan Şakir oğlu Ali, 
kaldırıldığı asabiye hastanesLrıde dün 
sabah ölmüştür. Cesedi muayene eden ta
bibi ndil Enver Karan, dcfn:ne ruhsat 
vermiştir. 

Bir kadın ilaç yerine tuz ruhu içti 
Dün sabah, Fenerde oturan Katina is

minde bir kadın ilaç sanarak yanlışlıkla 
tuz ruhu içmiş ve bir müddet sonra kal
dırıldığı Senjorj hastanesinde ölmüştür. 
Cesedi muayene eden tabibi adil morga 
kaldırılmasıııa lüzum görmüştür. 

Bir çocuk denize atlarken kayalara 
çarptı 

Kurbağahdcrede oturcm 16 yaşında 

Süleyman oğlu Salfıhattin adında bir ço
cuk Moda civarında Kadrinin kayıkha
nesi yanında denizin içinde bulunan bir 
taşın üzerine çıkarak suya atlarken yu
varlanarak taşlar üzerine düşmüş ve 
baygın bir hnlde kaldırılıp hastaneye 
gönderilmiştir. 

Ata binen berber bir kızı çiğnedi 
Şişli Haliıskiırgazi caddesi 20 numara

da oturan berber Ferdinand bindiği bey
girle Mccidıyeköyden geçerke•1 Gayret
tepede oturan 9 yaşında Saime e1dh bir 
kıza çarparak yarnlamış, yaralı tedavi 
altma alınmış, suçlu yakalanmıştır. . 

Tren İspartakulede bir ineği çiğnedi 
Dün sabah 1stanbula gelen tren, is

partakule ile Çekmece nrasında tren 
hattı üzerinde başıboş gezen salıibsiz bir 
ineğe çarparak altına almış ve parçala
mıstır. 

Ekmek ve francala fiatları 
ipka edildi 

Dün belediyede toplanan nark komis
yonu ekmek ve francala fiatla:-ını on beş 
gün için ipka etmiştir. 

Mü tef err Ilı:. 
Şişli telefon santralının arsası 

alındı 
İstanbul telefon idaresinin Şişlide yap

tıracağı büyük santral binası için alınan 
arsanın muomelesi bitmiş ve hazırlanan 
planlar Nafıa Vekaleti yapı işleri umum 
müdürlüğüne gönderilmiştir. Planlar ya
kında tasdik olunduktan sonra inşaat 

münakasaya konacak ve santral bir yıl 
içinde ikma! edilecektir. 

Esnafa kredi şekli aranıyor . 
Müşterek esnaf cemiyetlerinin banka

da birikmiş bulunan parasında'\ ihtiyacı 
olan esnnfa kredi açılması mevzuu bah
solmuş, bu iş için teşkil edilen komisyon 
bundan evvel birkaç toplantı ynpmış, 

henüz bir neticeye varamamıştı. Dün, 
komisyon, öğleden sonra tekrar müşte
rek esnaf bürosu binasında toplanmış, 

esnafın ihtiyaçlarının para ile karşılan
ması değil, aynen temini meselesi etra
fında ortaya atılan fikir üzetinde görüş
müştür. Bu esas dahilinde bir anlaşma
ya ve neticeye varılacağı ümid edilmek
tedir. 

Yeni maliye binaları 
Sirkecide Reşadiye otelinin yanında 

metruk medrese binasının yerine mali
ye tahsil şubesi binası yapılacaktır. Bu
rada mevcud iki kitabe müzeye kaldırıl
mıştır. Ayrıca Haliç i'eneri ve Kadıkö
yünde de birerernaliye tahsil şubesi bina
ları yapılacaktır. 

Akşam Rrkadaşımız 20 yaşmda 
Akşam refikimiz 19 uncu ya~ını bitir

di. Dünkü nüshası ile yirmincisine bastı. 
20 yıl garb aleminin gazetecıHğinde he
nüz çocukluk devresi sayılır. Fakat mem
leketimizde bu yaş gazetelerimizin en ih
tiyarını gösterir. Arkadaşımızı samimiı 
yetle tebrik eder, muvaffakiyetinin de
vam etmesini dileriz. 

Altı Alman askeri tayyaresi geldi 
Dün Yeşi1köye Almanyaya nid altı ns

keri tayyare gelmiştir. Tayyareler bugün 
Esklşehire gidecektir. } 

Necmeddln Sahi
rin yerine, Üskü. 
dar tramvay şir

ketine müdür o· 
lan Devlet Demir
yolları eski mü, 
dürü Bay İbrahim 
Kemalin mühim 
icraata başladığı

nı yazmışıardı. Bu 
cümleden olmak 
üzere Üsküdar Şirketin yeni mtidüril 
tramvay şirketin- Bay İbrahim Kemal 
de 400000 liralık mevcud açığı kapatmak 
için azami tasarruf yapılacağını ve Bay 
İbrahim Kemalin ilk iş olarak 600 lira 
olan kendi makam maaşını 300 liraya in
dirdiğini, diğer kısımlarda da tasarrufat 
yapacağını ilave etmişlerdi. Bundan baş
ka şirketin kısa bir zaman zarfmda Av
rupaya tetkik seyahatleri için 29000 lira 
sarfedildiğini kaydetmişlerdi. 

Biz, vaziyeti tahkik etmek için dün 
bir arkadaşımızı Üsküdara gönderdik. 
O sırada şirket muhasebecisile birlikte 
şirketin hes:.blarını tetkik etmekte olan 
Bay İbrahim Kemal arkadaşımıza şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Mevzuubahs havadisi g:ızetelerde 
okuduğum znmnn ben de büyük bir hay
ret içinde kaldım. Vazifeme ancak dün 
başladım. Geçen iki gün zarfında daha 
henüz şirke::tin hesablarını bile layıkile 
gözden geçiremedim. Vaziyeti öğrenme
den ceffelkalem tasarruf için bir takım 
kararlar vermek ve bunları derhal tat
bik sahasına koymak tabiatile çok man
tıksız olur. Her şeyden evvel şirketin 

bütün hesablarını ve vaziyetini iyice öğ
ı·cnmern lAzımdır. Bittabi bundan sonra 
vazifemizin icab ettirdiği şekilde çalışa
cağız. 

Ayni gazeteler maalesef selefim hak
kında bazı menfi zanlara yol açacak ima
larda da bulunmuşlar ve şirketin zara
rından bahsederken büyük bir rakamla 
caçık> kelimesini kullanmışlardır ki her 
halde bu kelimenin tazammun ettiği ma
nayı hesaba katmamış olacaklardır. 

Velhasıl bu şayialar tamamıle yersiz 
ve uydurmadır. Hangi membalardan çık
tığını bilmiyorum. Esasen bu~ün bütün 
gazetelere birer mektub göndererek ha
diseyi resmen tekzib de ettik. 
Diğer taraftan yaptığımız t=ı.hkikat so

nunda öğrendiğimize göre Üsküdar 
tramvay şirketi memurlarından bir kıs
mının maaşları füzuli olarak yüksek gö
rüldüğünden indirilmiştir. Bütçede de 
400 bin liralık bir açık mevcud değildir. 
Mevzuubahs para, Kadıköy - Moda hat
tının temdidi esnasında Almanyadan 
malzeme getirmek için yapıla.1 borçtan 
ibarettir. 

Şirketin tekzibi 
Bu hususta şirketten aldığımız mek

tubu da aşağıya koyuyoruz: 
cŞirketimiz idaresindeki değişiklik 

hasebiyle, son günlerde bazı İstanbul ga
zetelerinde çıkan haberlerin, şirketimi

zin saliihiyettar şahsiyetlerinden veril
mediğini kaydeder ve gazetelerin kendi 
fikir ve mütalealanndan ibaret olduğu 
anlaşılan bu yazıların, yanlış telakkilere 
yol açmaması için tavzihini dileriz.> 

Esnaf muayene cüzdanı alıyor 
Belediye zabıtası nizamnamesinin tat

bikatına germi verildiği son iki, üç ay 
zarfında 300 den fazla muayene cüzdan
sız esnaf yakalanarak belediyece para 
cezasile cezalandırılmıştır. Bunlardan 
bir çoğu Ticaret Odası esnaf şubesi mü
dürlüğüne müracaat etmişler, muayene 
cüzdanı almak üzere teşebbüslerde bu
lunmuşlardır. Bunların muayene t:üz
danları hazırlanmaktadır. Muayene cüz
danı olmıyan diğer esnaf ta peyderpey 
müracaat etmektedir. 

KRTUCRUL SADi TEK 
Bu gece 

(SUADİYJ<..) Plajında 
( AMAN HANIM SUS ) 
ve ( K I L I B 1 K ) 

Cumartesi (BÜYÜKDE
RE) aile tiyatrosunda 

----------
Hu akşamdan itibaren: Sarıyerde meşhur 

CANLI BALIK 
Lokanta ve gazinosunda : Şef. TETROF idaresindeki 

Rus Balalaika Hey'eti 
İcrayı terennüm edecektir. Telefon : 32 ••• O 4 

Şehir işleri: 

Galata meydanının inşasına 
başlanıldı 

Merkez Rıhtım hanı ile Deniz Ticaret 
Müdürlüğü binası arasındaki boşlukta 
yapılacak olan meydana aid inşaata dün 
başlanmıştır. Meydanın ortasına bir 
park yapılacak, parkın orta!>ma da bir 
Atatürk büstü dikilecektir. Meydan, yol
cu salonunun inşasından evvel bitirilmiş 
olacaktır. Meydandaki yollar asfalt ola
cağı gibi, Galata rıhtım caddesi de Ka
raköye kadar gene liman idaresi tara
fından asfalt olarak yaptırılacaktır. 

Yeni geçid yerleri 
Köprü üstünde olduğu gibı Galatasa

ray, Karaköy, Eminönü ve Sirkecide ya
pılacak çivili geçidler için hazırlıklar ta
mamlanmıştır. Yeni geçid yerleri önü
müzdeki pazar gününe kadar yapılmış o
lacaktır. 

Yeni tip çöp arabaları kullanılmıya 
başlanıldı 

Belediye tarafından yaptm!an yeni tip 
çöp arabalarından birincisi dün tamam
lanarak çöp işlerinde kullanılmağa baş
lanmıştır.. Bu araba mümkiin olduğu ka
dar az gürültü yapmakta, mazbut oldu
ğundan öteye beriye toz saçmamaktadır. 
Gri renge boyanmış olan bu araba tec
rübe edildikten sonra görülen kusurların 
bundan • sonrakilerde tekr&rlanmaması 

temin olunacaktır. 

lstanbulun yeni çöp iskeleleri 
İstanbul, Üsküdar ve Kadıköy çöpleri

nin denize dökülmesi için yapılan hazır
lıklar devam etmektedir. Temizlik işleri 
müdürlüğü bu semtlerin çöp ıskelerini 
tesbit etmiştir. İstanbul çöpleri Balat ve 
Kumkapı civarında Seyrisefain zamanın
dan kalan metruk iskeleden, Beyoğlu ci
heti çöpleri elyevm olduğu gibi Azapka
pı ve Hayreddin iskelelerinden, Üsküdar 
çöpleri Balaban iskelesinden, Kadıköy 

çöpleri Haydarpaşa civarında bulunan 
eski çöp iskelesinden dökülecektir. Met
ruk iskeleler esaslı surette .:amir edile
cektir. Lodos havalarda Kadıköy çöpleri 
Üsküdara kadar getirilecektir. 

Tamir edilen camilere bitişik 
çeşmeler de tamir olunacak 

Vakıflar başmüdürlüğü İstanbuldaki 
camileri tamir ettiği halde bir çoğunun 
pek yakınında bulunan tarihi kıymette
ki çeşmeleri belediyeye aid oldukların
dan tamir görmemekte idi. Müzeler ida
resi bir seyyah şehri olan şehrimizde bu 
gibi çeşmelerin de tamir edilmesini be-

Mahkemelerde: 

Bir adam kavga ayırmak isterken 
yaralandı 

Çadırcılarda hurdacılık yapan Hik
met alacak yüzünden döşemeci Muhid
din ile kavga etmiş ve ayırmak için ara
larına giren Aliyi: 

- Sen ne karışıyorsun! diyt-rek sustalı 
çakı ile sağ kolundan yaralamıştır. Ya
ralı Ali hastaneye kaldırılmış ve Hik-. 
met bıçağı ile yakalanmış, ac.iliyeyc ve· 
rilmiştir. Hikmet mahkemede bir ay beş 
gün hapse mahkum olmuştur. 

Cürmü meşhud vak'alan azalıyor 
Cürmü meşhud kanununun tatbiki ah

lak bakımından, memleket içın büyük 
faydalar temin etmiş ve bilhassa ceza 
mahkemelerinin işlerini hafifletmiştir. 
Ayrıca cürmü meşhud hüdısclcri ilk 

aylara nisbetle gün geçtikçe azalmakta
dır. Cürmü meşhud kanunu 1935 senesi
nin birincite-şrininden itibare:n tatbik e
dilmeğe başlanmıştı. Bu tarihten, geçen 
yılın sonuna kadar geçen. ilk üç ay zar· 
fımla İstanbulda 1000 ne yakın hfıdise 
adliyP.ye intikal etmiştir. 1937 senesinin 
ilk ayından, bugüne kadar geçen müd· 
det zarfında ise, 2300 hadise olmuştur. 

Bunların içinde ekseriyeti hırsızlık, döv
mek, sövmek v. s. gibi hadiseler teşkil 
e(mektedir. Bilhassa yaz aylarında ha
diseler daha fazla zuhur etmektedir. A· 
rada 1/4 gibi bir nisbet vardır. Bunun 
da sebebi, yazın halkın dnha toplu bir 
şekilde bulunması, birbirleriyle tema~ 

imkanlarını daha fazla bulabilmeleridir. 
Cürmü meşhud davaları gittikçe tena· 
kus etmektedir, geçen yılla bu yıl ara 
sında 600 kadar bir fark bulunmaktadır, 

1'ültür işleri: 

lık mekteblerde talebe kaydına 
başlandı 

Orta mekteb ve liselerin kayıd müd
deti dün kapanmıştır. Bu sene lise ve or
ta mekteblere talebeler semt semt dağı
tıldığından tedrisata başlanınca sınıflar
da izdiham olmıyacaktır. İlk rnektebler
de talebe kaydına dünden fübaren 
başlanmıştır. 

lediycden istemişti. Bir haftndanbcri be
lediye imar şubesi müdürü Ziya ve va
kıflar başmüdürü Hüsameddin camileri 
gezerek yanlarında durmakta olan çeş

meleri tesbit etmcğe başlamışlardır. Be
lediye bu çeşmeleri tamir etmeğe karar 
vermiştir. 

Türkiyedeki Hataylılara ilan 
Dahiliye Vekaletinden: 

Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları Sancak arazi3i dahilinde 
doğmuş olup da, Sancak Statüsünün mer'iyete gireceği 29 teşrinisani 1937 tari-

hinde 21 den aşağı yaşda bulunan kimseler, bu statünün 12 nci maddesi ahka
mı mucibince, Sancak vatandaşlığını iktisap edebileceklerdir. Bu şartları haiz 

olanlardan Sancak vatandaşlığını iktisap etmek istivenlerin 29 Teşrinisani 1937 
den itibaren Sancağa gidebilecekleri ilan olunur. w t3486> c6329> 

• 
lstanbul Orman Direktörlüğünden: 

ı. - Orman müdüriyeti umumiyesi hesabına malzemesi orman idaresi tara
fından verilmek üzere nümune ve şartnamesi veçhile 8676 adet defter, 491500 

adet cetvel, 13300 adet cildin tab ye teclidi açık arttırmaya konulmuştur. 
2. - Bunların ihale tarihinden itibaren bir buçuk ay zarfında tab ve teclidi 

ile orman idaresine teslimi şarttır. 
3. - İlan 11 Eylfıl tarihinden 25 Eyllıl tarihine kadar on beş gündür. Yevmi 

ihale 25 EylCıl Cumartesi günü saat onda orman başmühendisliğinde mütcşek· 
kil komisyon marifetile icra edilecektir. 

4. - Tab ve teclidi muhammen bedel 1960 liradır. Teminatı muvakkate 147 
liradır. Talib olanların teminat makbuzlarile komisyona müracaatları. (6062) 





Türk Gemi Kurtarma 
Şirke~i nasıl çalışıyor 

Karaya oturan ve batan gemiler nasıl kurtarılır ? 
Türk gemi kurtarma ıirketi bir sene zarfında memlekete 

300,000 liradan fazla ecnebi dövizi temin etti 

Yukarıda Ayvcdıkta karaı,ıa oturan Saadet vapuru, q~ıd4 !mrozda 
karo.ya dil§en Providencr 

Karaya dilşen, oturan, çarpışan, batan 
veya herhangi bir kaxaya uğrayan gemi
ler kimden imdad isterler? Bu gemilerin 
imdadlarına nasıl koşulur? Gemiler ne 
şekilde kurtanlır? Türk gemi kurtarıcı
ları bu işi ne suretle yaparlar? 

Gazetelerde okursunuz! Filan gemi, 
falan yerde karaya düşmüştür. Teknesi 
delinmiştir. Gemi Kurtarma Şirketinin 

fU tahlisiye vapuru kaza yerine gitmiş
tir. 

Bir gemi, herhangi bir şekilde kazaya 
uğradı mı, telsizle, düdükle imdad ister. 
Bunu haber alan tahlisiye istasyonları 
hemen harekete geçerler. İmdad işareti
ni alan başka yolcu vapurları da kaza 
yerine yakın iseler oraya giderler. Bun
ların vazifesi kazazedelerin doğrudan 
doğruya imdadına koşmaktır. 

Türk Gemi Kurtarma Şirketi, batmak 
üzere olan vapurların imdadına koşar, 

batmamasına yardım eder. Şirketin Ka
radeniz için Büyükderede, Akdeniz için 
de Çanakkalede birer istasyonu ve Hora, 
Akbaş, iKlyos, Alemdar Saros isimli beş 
tane tahlisiye gemisi vardır. 

Batan, karaya oturan gemilerin kum
panyaları şirkete müracaat ederler. Şir
ket tetkikat yaptıktan sonra bu işe dair 
bir mukavelename imzalanır. Bu muka
velenamede paranın mikdan yazılı de
ğildir. Bu mikdarı, gemi kurtarıldıktan 
sonra her iki tarafın müracaatı üzerine 
Londrada bulunan hakem heyeti tayin 
eder. 

Karaya oturan gemiler ile tam veya 
tamamen batan vapurların kurtarılma 
işleri birbirinden nyndır. Karaya oturan 
vapurun yarası varsa, evvern muvakka
ten kapatılır. Su almış işe boşaltılır. Son-
1;. çekilme ameliyesine başlanır. Karaya 

Zonguldak limanında batan bir geminin 
kurtarılması ameliyesi 

düşen bir gemi, çabuk kurtarılmazsa, ek
seriyetle suların muhtelif cereyanlaril• 
kayalara çarparak teknesi parçalanır ve 
daha fazla ihmal görürse battığı da va
kidir. 

Batan bir geminin kurtarılması hazan 
çok güçtür. Bu gibi gemilerin daha faz
la dibe gitmemesi için evvela yanlarına 
tahlisiye vapurları yanaşarak gemıyı 

bağlarlar. Sonra geminin yükü boşaltı· 

lır. Dalgıçlar indirilir. Yarasının muvak-, 
katen kapatılmasına çalışılır. Suyu tah-
liye edilir ve nihayet vinçlerle savaş ya
vaş çekilir. 

(De1:amı 11 inci sayfada) 

CÖNÜLİSLERi 
Latifeyi seven 
-bir okuyucu 
Zarfın üzerindeki posta damgasına ba

kılırsa postaneye Beyazltten atılmış, ya
zısının şekline, ifade.sinin duzgtinliıi;-une 
b~'kılırsa tahsllll bir kalemden çıkmı§ r,o
runen, bir mektup nldım. 

Bununla beraber ilk satırlarında: 
- Ben köylllyüm. diyor. 
İnşallah bir zaman gelecek koylüler!!nlz 

de Amerikanınkiler derecesinde diızgun 
yazı yazmasını öğreneceklerdir. o z.ır'a
na kadar okuyucumun bu iddiasına ln:ın
makta benı mazur görmesini lsteriLı. 

İkfncJ bir noktaya gelelim, okur,ıcum: 
- Bu mektubumu gazeteye aynen dere 

ediniz, kesip bir hatıra olarak s:ı.klıy;ıra
ğım ve kızın ailesine de costereceğ!m, dl. 
yor. 

Benlm bazı mektupları aynen dercetti
ğim vakidir. Fakat bunu kendi lsteğın le 
yapanın. Talep karşısında kaldığım za
man derhnl bir nralık maruz kaldığım 
rcna bir litl!eyl hatırlar ürkeıim, yap
mam. Binaenaleyh hülfısasını kaydede .. 

yım. Bu okuyucum: 
- • Civar köyde oturan asil bir all<>nln 

kızlJe seviştim, evlenmek istedim, baba • 
sına murncaat ett.im, mübhem 'Jlr cevap· 
la geçiştirdi. Kızın ağabeyi arkad~ımd:r, 
şimdi vaziyeti ona söylemekle, babasına 
ikinci bir talep yapmak arasında tercd
dut. geçiriyorum. Bir de kızı alıp kaçır.na
yı duşunuyorum, dlyor.:a 

İşte bu mektubun lAtffeyl seven bir dost 
tarafından yazıldığmı gösteren bir delıl 
dah~a· binaenaleyh, son cümleyi ge~crek 
duşuncenln lllt kısmına bakalım: 
Ağabeyler lnzkardeşlerinln evlenmele • 

rını llk zamanlarda nedense hoş gönnez
ler, blr sıkıntı ile karşılarlar. Talep kendi
lerine yapıldığı takdirde ise bir arkadaş 
tarafından gelse bile bunu bir nevi tah -
klr gibi gorürler. Şu halde tavsiyem 1 dle
b!mtn baba nezdinde yapılması, tekrar e .. 
dılmcsldlr. Araya müşterek bir dostu ko-
)"Unuz. Onun vasıtnsne zemini hazırlayı
mz, en nihayet bizzat gidip konuşunuz. 
Açık knlbll olunuz, açık kalble vcrllın!R 
cevap aJırsııuz. ' 

TEYZE 
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HADfSEl!ER 
KARSRSINDA 

1 

Değişen ıey 

1 Kadın gözile Avrupa 
Parisin büyük mağazaları 
Başlı başına görülmeğe değer bir alem olan bu 

mağazalarda neler var, alışveriş nasıl yapılır? 
Yazan: Muazzez Tahsin Berkand 

-9-
Parisin büyük mağazalarım dolaşıyo -

ru.m. Şimdiye kadar Parise gidenlerden 
Bir dostum bundan altı sene evvel bu hususta 0 kadar çok şey dinlemiştim 

beni evine çağırmıştı. Karısı, iki oğlu be- ki, müzeler ve saraylar kadar bunlar da 
raber yemek yemiştik. Yemekten sonra bende büyük bir merak uyandınyordu. 
şöyle bir koltuğa oturmuştum. Oğulla- En küçük bir dairesi, mescia yalnız el
nndan biri son Galatasaray, Fener ma- diven kısmı, başlı başına bir mağaza ka
çından söz açmıştı: dar büyük olursa, içinde kadın, erkek ve 

- Bu Galatasaray gibi takım yok. As- çocuğu tepeden tırnağa kadar giydirecek 
lan Nihad topu ayağına aldı mı... her şey bulwıduran, mükemmel tuvalet, 

Öteki oğlu birdenbire parlamıştı: çay ve lokanta salonlan, kütüphaneleri, 
- Galatasaray da takım mı, takım de- seyahat levazımı satan kısımları, mutfak 

diğin Fenerbahçe gibi olur. Zekinin bir takımı ve ev eşyası daireleri, hatta bazan 
solu, bütün Galatasarayın oyuncularına dışarısında balık, meyva ve sebze satış 
bedeldir. tezgahlan olan bir mağazanın ne kadar 

- Affetmişsin sen! büyük olabileceğini siz tasavvur ediniz. 
- Sen afietmişsin! Bizim Karlman mağazası onların ya-
- Kahrolsun Galatasaray nında bir minyatür ularak kalır dersem 
- Kahrolsun Fenerbahçe. bana inanınız. Hem bu, yalmz bir katı 
- Sen kahrol! üzerindedir. Parisinkiler • bir kaç katlı, 
- Sen kahrol! hatta aralarında sokaklar ve geçitlerle 
İki çocuk birden ayaga fırlamışlardı: bir kaç binadan mürekkeptir. Galeri, La
- Yapmayınız, etmeyiniz! !ayet, Prentan, Bormarşc, Löşr ve Sama
Deıniye kalmadan birbirlerinin yaka-- riten gibi mağazaların her biri başlı ba-

larına sarılmışlar. Altalta yere düşmüş- şına bir mahalle kadar büyüktür ve de • 
lerdi. diğim gibi içinde her şey, her şey var -

Ana, baba da ayakta idiler. Erkek ço- dır. Ve cesim binalara, günün her saa -
cuklardan birini yakalamıştı: tinde, müthiş bir halk kalabalığı girip 

- Seni utanmaz Galatasaraylı, seni! çıkıyor. 
Kadın öteki çocuğunu tekmelemişti: Mağazanın, her biri bir oda kadar bü-
- Seni edebsiz Fenerli seni, seni ge- yük, müteaddit asansörleri durmadan 

bertmiyeyim de ne yapayım? yukarı çıkıp iniyor ve her defasında, ek -
Erkek kansına bağırmıştı: seriyetini kadınlar teşkil eden 20.30 müş-
- Edebsiz Fenerli diyemezsin. teriyi muhtelif katlara bırakıyor. Bun -
_ Sen de utanmaz Galatasaraylı diye- dan başka, asansöre binmeyip alelade ve 

yahut elektrikli merdivenlerden çıkan -
· , lar da başka. 

mezsin. 
- Derim utanmaz. 
- Utanmaz sensin! 
- Sensin! 
Bu arbede devam ederken ben de pal

tomu kapm:ş ve kapı dışarı kaçmıştım. 

* Dostum dün gene beni evine çağırdı. 
Altı sene sonra tekrar evlerine ayak ba
sıyordum. Oğulları artık birer genç deli
kanlı olmuşlardı. Karısı altı sene içinde 
yaşlanacağı yere gençleşmişti. 

Beraber yemek yedik, yemekten sonra 
bir koltuğa oturdum. 
Oğullarından biri sinemadana söz açtı: 
- Bu Greta Garbo gibi artist yok! de

di. Bir bakışı ki.fi!. 
Öteki oğlu birdenbire parladı: 
- Grcta Garbo da artist mi, artist de

diğin Marlen Dietrich gibi olur. Saçının 
bir teli bütün bir Greta Garboya bedeldir. 

- Affetmişsin sen! 
- Sen affetmişsin! 
- Gebersin Grcta Garbo! 
- Marlen Dietrich gebersin. 
- Sen geber! 
- Sen geber. 
İki çocuk ayağa kalktılar. 
- Yapmayınız, etmeyiniz! 
Demiye kalmadan birbirlerinin yaka

larına sarıldılar. Altalta yere düştüler. 
Ana, baba da ayakta idiler, erkek, ço

cuklardan birini yakaladı. 
- Seni utanmaz seni, Marlen Dietrich 

gebersin dersin ha! 
Kadın, ötekini tekmeledi: 
- Seni rdebsiz seni Greta Garbo ge

bersin dersin ha! 
Erkek kansına bağırdı: 
- Sana ne oluyor, Greta Garbo gebe-

rirse gebersin! 
- Marlen Ditercih gebersin! 
- Sen g~ber! 
- Sen geber! 
Arbede devam ediyordu, b:ıstonumu, 

şapkamı almadan dışarı fırladım. 

• ismet Hu.lUsi 

Fransız frankımn sukutu 
devam ediyor 

Fransız frangının sukutu devam et
mektedir. Dün Londra borsasında saat 
12.30 da bir İngiliz lirası mukabili 
141,12,5 olarak açılan Fransız frangı saat 
14,30 da bir İngiliz lirası muk&bili 146,56 
franga düşmüştür. 
Frangın sukutu Türk borcu tahvilleri 

üzerinde de tesir yapmış, cumnrtesi gü
nü Paris borsasında 252 :frankta kapanan 
Ünitürk dün 250 franga düşmü5tür. 
İstanbul borsasında da dün bu sukut 

kaydedilmiş, 13,15 lirada açılan Ünitürk 
tahvilleri bir aralık 13,50 liraya kadar 
çıktıktan sonra, 13,15 lirada kauanmıstır. 

Bu elektrikli merdivenler bizim mcn'l
leket için yeni bir şey! İlk basamoğınn n· 
yağınızı bastığınız gibi kendi kc..ndinize 
ve dizlerinizi oynatmadan yükselirsiniz. 
Bulunduğunuz basamak, çıkmak istedi -
[:iniz katın hizasına geldi mi küçük bir 
adımla hemen kendinizi merdivenden 
kurtarır ve yürürsünüz; fakat ineceğiniz 
yerin hizasını sakın kaçırmayınız, yoksa 
bir kat daha yukarı çıkmnğa mecbur ka
lırsınız, orada da inmediniz mi, daha yu
karı katlan boylamak mecburiyetinde -
siniz. Bütün i§, bir saniyelik dikkatten 
ve ineceğiniz yeri hesaplamaktan ibaret
tir. Bir kaç kişinin arka arkaya durup 
külfetsizce yükselmeleri göze pek tuhaf 
görünüyor. Bazı bazı atacağı adımı he -
saplamayıp ta daha yukarı htlara çık
mağa mecbur kalan kadınların sinirli 
kahkahaları da duyulmuyor değil 

Bu cesim mağazalarda sabahtan akşa
ma kadar bir insan selinin dolup boşaldı
ğını söylemiştim. Her tezgah başında da
kikalarca bekliyen müşterilere rastlıyor
sunuz. Bunlar bir sandalyeye oturmu 
kemali sükQnetle sıralarını beklemekte
dirler. Satıcı kızların işleri o kadar çok
tur ki, oturduğunuz yerde s:ıbırsızlonıp 
asabileşmektcn hiç bir fayda çıkmaz; e -
sasen onların sizi görecek gözleri de yok
tur; ne kadar seslenseniz, rica etseniz 
cmüşterim var efendim, sıranızı bekliye
ceksiniz> deyip yanınızdan geçerler. Bazı 
dairelerde kalabalık o hale gelmiştir ki, 
satıcı kızların amirine gidip bir numara 
almazsanız, akşama kadar size servis ya· 
pacak kimseyi bulamazsınız. Sıı.tıcı kız bir 
müşteri ile işini bitirdiği vakit, Amirinin 
yanına gelir ve numarası ondan sonraki 
olan müşterjyi yanına alarak gider. Bu
ralarda yarım, hatta bir saat bekliyenler 
bile vardır. 
Eşarp, jerse bluz, kuşak, şapka ve bu

na benzer şeyler, bu mağazalaıda bir bu
çuk iki metre büyi.iklüğünde kutularda 
tezgfıhın üzerinde açıkta bırakılmıştır. 
Gelc>n geçen onları saatlerce ellerinde tu
tarak tecrübe eder, bakar, gene yerine 
bırakır da yanma bir satıcı uğramaz. 

Bunların i~inden bir tanesini seçerseniz, 
Enhcıyı kendiniz bulup bir fış kestire
rek bedelini ödiyeceksiniz. Bu yüzden 
böyle büyük mağazalarda, bir düziye me
mur dolaştığı halde, her gün yüzlerce 
franklık mal çalmıyormuş. Fakat patron
lar, daha fazla memur kullanmaktansa 
bu ziyana katlanmağı tercih ediyorlar -
zruş 

Bu büyük mağazaların yüz tuvaletine 
ait daireleri de başka bir ülem! Muhtelif 
fabrikalorm mamulatını satan daireler 
ayrı olduğu halde hepsinin önü hınca -

hınç doludur. Dudağım içiiı hangi rujll 
seçeyim diye tereddüt ettiğiniz dakika 
başka bir müşteri sokularak sizden ev ' 
vel işini gördürür. 

Bütün bunlara rağmen satıcıların hep< 
si fevkalade nazik ve terbiyeli kadınlar~ 
dır. Saatlerce sizinle meşgul olduklart 
halde, bir şey almadan ayrılsanız bile, si' 
nirli bir tavır ve hareket göstermez, son 
dakikaya kadar dudaklarındaki tebessii' 
mü silmez, bir mal aldığınız sırada siZ4 
ne kadar nezaketle muamele ediyorsa. 
sonradan beğenmeyip iade ettiğiniz bit 
şey için de ayni terbiyeli sözlerle size hi• 
tap eder, paranızı geri verir. 

Evet, Parisin büyük mağazalarında, 
doğrudan doğruya sıhhatla alakası olııtı 

krem gibi, ruj gibi şeyler müstesna ol • 
mak üzere, 2ldığınız her malı geriye ve
rip mukabilinde başka bir şey değil, pa• 
ranızı alabiliyorsunuz. Bunun BeyoğllJ 
mağaznlarında vukuu yoktur. Binbit 
müşküliıtla ancak bir ayakkabı veya 
şapka değiştirebilirsiniz, o da yerine baş• 
ka bir tanesini veya bir bono almak şar· 
tile. 

Bu kadar büyük bir yerde, bunca kala· 
balıR: içinde, belki de siz büyük bir kar • 
gaşalık, bir intizamsızlık olduğunu zan• 
nediyorsunuz. Hayır, kat'iyyen öyle de
ğil. Amirlerin satıcı kızlan yüksek seslf 
çağırmasından başka bu mağazalarda a· 
normal hiç bir gürültü duyamazSını.a 

Bwıdan başka, en küçük bir malıi kadarı 
mesela bir toplu iğne paketine kadar, fia, 
tı üstünde damgalıdır ve bu fıat kat'iy • 
yen maktudur. Küçük dükkanlarda biral 
pazarlık yapılıyorsa da büyüklerde on 
para farkla bir şey alınamıyor. 

Gene bu mağazalarda, mal müşteriyQ 
olduğu gibi, yani hakiki cinsi ne ise öy· 
lece gösterilmektedir. M~selfı bir cşar · 
pın etiketi üzerinde sun'i ipek, ötckısin· 

de tabii ipek olduğu yazılıdır: çorap1aı 

için de böyledir. Hatta bir mağazada, el
diven ve kuşak vitrinlerinden birinin ca· 
mında cboyaları garanti değildir, mes'u· 
liyet kabul etmeyiz> diye bir levha gör -
düm. Demek oluyor ki oralarda insan ne 
aldığını bilerek alıyor ve fena sürpriz • 
!erle karşılaşmıyor, aldanmıyor. 

Maamafih, Parislilerin ekserisi küçük 
mağazalardan alış veriş etmeği tercih et· 
mektedirler. Hakları da var. İşleri daha 
çabuk bitiyor. Çünkü büyüklere girenler 
saatlerce dışan çıkamıyorlar. Hem ora· 
larda hemen hemen her şey meydanda 
olduğu için, lüzumu olmıyan bir malı gö
rüp alarak ekseriya fazla para sarfedi • 
liyor da. Buralardan daha ziyade taşra· 
lılar ve yabancılar alış veriş etmekte • 
dirler. 

Modellerden başka bir yazımda bahs~ 
deceğim. 

M. Berlcand 

Dünyanın en 
Modern mektebl 
/ngilterede yapıldı 

Bir mekt~bden ziyade bir fabrikayı 

andıran bu mekteb, İngiltcrenin en mo-
dcrn öğretme müessesesidir. Bm talebesi 
vardır. Binada iki büyük salon, iki sine
ma salonu, her sınıfta radyo, hoparlör 
tertibatı ve ufak çocuklar içi!'l de Kin
dergarteni vardır. Şehrin muhtelif beş 
noktasından vücuda gl'tirilf'n yeraltı 
yolları, talebeyi, kolaylıkla ve hiçbir ka
za endişesi gözet~eksizin, mckteblerine 
götürmektedir. 



- Bay '!o:!'!~dar gö _ ı 
türür müsünüz? 
-Seb~i? 
- Bir hücuma maruz kalmaktan 

korkuyorum da ... 
- ????? 
- Kanın evin kapısı arkasında beni 

bekliyordur. 

Adetim delil 
Şarkı söyliyeni alkışlaınadın .. 
- Şarkı söyliyenleri alk~lamak A-

Cletim değildir. · 
- Neye? 
- Yeniden söyleıniyA başlarlar da. 

Tercih 
Erkek sokağa çıkıyordu. Karısı boy-

11unu büktü: 

.. 
~ .. ... .. 

ı - Evliliğimizin yirminci senei dev
riyesini tes'it edeceğimiz gece; ben eve 
gelmiyeceğim deyip gidiyorsun ha'! - Sana bcıkhkça, kadınla":" t1iizle-

- Bekarlıktan aynlmamm yirminci riM peçe koJ1duk~ devrı hat&Tlı
eenesini tes'it etmeyi evliliğimizin yir- 11onım.. . . __ ....... _..._........ ............. ....-
minci senesini tes'it etmeye tercih edi- , R , -ı 
rorum da... • Hoş svzıer __1 

- Ben bunu bir §eyi unutmamak için 
..ıüğümlemi§tim amma, acaba neJli? •• 

-'·ı_.'_ .. _,• ~~ - --
- Evvelki gün uyuyakalmı§tım. 
- Ya dün niye gelmediniz'.' 

- Evvelki gün gelmediğim için bir 
mazeret uydurmak lazımdı. Dün de 
ak§ama kadar onu düşündüm.. 

- Seni yanıma atacağım, fakat şunu 
tembih edeyim. Güzel göriır.~ceğim 
diye sakm benim elbisemi giyip 
sokağa çıkmıyasın! 

Memaan olacak ma 7 
- Bu çiçe~ kime· götürüyorsun! 
- Bir dostuma! 
- Memnun olacak mı? 
- Bilmem. bugün cenazesi kaldırılı~ 

yor._ 

AÇl&JdlD 
- Niçin hırsızlık ettin? 
- Sefalet kapımı çalmıştı. 
- Kapıyı açsaydın! 

lnelce 
- Seni mağazama. bekçi alacağım, 

fakat bir şeye el sürmem.elisin! 
- Bundan emin olabilirsiniz bay. 

Evvelce bir hamamda dört sene bekçi
lik etmiştim. Dört sene içinde bir damla 
suyuna el sürmüı deifilmdir. 

DIDlemlror 
Bayan hizmetçiyi kapının :ırkasında 

yakaladı: 

- Kapıyı dinliyordun ha? 
- Hayır bayan sadece anahtar deli-

ğinden bakıyordum. 

""""""' 
Berberde 

- Saçlarımı dibinden kesseniz kaç 
para alırsınız? 

- Kırk kuruş! 

- Alın yirm.i kuruş, yarJsından kc· 
. ' sın. 

incinin aaaell 
Yaşlı kadın söyledi: 
- Benim kızım hakild bir incidir. 
Münasebetsizin biri sordu: 
- Siz de hakiki bir istiridye misi -

niz! ,.,.,., 
- Bir kadeh :içki bile insan için mu-

zudır. 
- Bana ne? 
- Sen içmez misin? 
.,.. İçerim ama, kadehle değil; fi.şeyle! 

"""""" 
Avcdar arumda 

- Hangimiz daha fazla av vuraca-
ğız? 

- Sen! 
- Nereden bildin? 
- Sen benden daha faz1a yalan s5y· 

lersin de ... 

sonra genç * 1c * 

Niçin 
Bayan, hizmetçisine darıldı: 
- Sen komştJ.ların uşaklaTile kpr ya

pıyormuşsun, n1çin? 
- Baylarile kur yapmıya cesaretim 

olmadığı için! 

Tabu hal 
Doktor sordu: 
- Bayan iyileşti mi? 
Hizmetçi cevap verdi: 

- Bugün tabi! haline geldi. 
- Nereden anladın? 
- İlacını içtikten sonra şişeyi bayın 

b~ına attı. 

- Ben resminizi 11aparken mütema
diye11ı bai\ftızı ıallıt1ordun~ 

- Kadınlar, yeni altnmti ayakka. -
bıya benzerler .. insanlar hem onlar
dan. aynim.ak istemezler, 1ıem de 
onları bıraktıklan zaman Tahat bi.7 
nef u atabili7'.ler. 

- Çalışır t>aZiyette fotoğrafımı çek
tirdim .. 
- Her halde fotoğrafçı enstantane 
çekmiştir. 

Sıcakça ikllmlmmlsln bataklık ve ıa alh sahalara için hu ala~tan 
büyülı utiladeler b.lılenebilir. Dlier yerler i,inde tofula dayanilılı 
'eıidlerini se,ere'lt, kıymetli korulal' meydana getirmeli milmldin'dÜT 

Obliptiida Mtuı Avv.ıtralyculaft fm m&m.mra 

Öğrend.iğim.iza göre, Ziraat Veklleti na~ defa (Sıtma alacı) derler. Garip 
Ökaliptü.ı <- Eucalyptuı) ağacının - m- tir ki. ökaliptüsler, sivd.sineltlerin ban 
zum görü.len bir kısım yerlerimızde - di- naklannı yok etmekle kalmayıp, neşreı 
kilip çoğaltılması etrafındaki tetkikleri- tikleri esansla da binlerce metre uzaklı 
ni bitirmiş ve hemen bu işe başlamak ~a kadar sokulmalarına engel olmakta 
kararını vermiştir. dırlar. Belki de, sivrisinek hücumuru 

Ötecienberi sırası geldikçe ileri sürülen karşı ele ve yüze ökaliptüs esansı sürdük 
bu ağacın, gerçi adını i~tenlerimiz yok lerini doktorlardan siz de işitmişsinizdiı 
değilse de, onu yakından tanıyan ve böy- Şüphesiz ökaliptüsün çabuk büyümes 
le bir karara sebep olmasındakt kıyme • onun kereste ve odun bakımından da kıy 
tini bilenlerimiz azdır. Bu itibarla, §U a- metini arttırmaktadır. Kerestesfnin suy• 
ıcıda onun hakkında okuyucularımıza bir dayanıklılığı bilhassa meşhur olup, A 
şeyler söylemek yersiz olmıytcaktır. vustralyada köprü, iskele ve buna ben 

Ökaliptüs ağacına yer yüzünün bir çok zer su işlerini hep onunla yaparlar. Tah 
yerlerinde rastlanmakta ise de, onun asıl tasının içindeki hususi bir re~inc, onw 
vatanı Avustralyadadır. Oradaki ökalip- her türlü kurt yeyintilerine knrşı koru 
tüsler, genii ormanlar halindedir ve bin- duğundan marangozluktaki ince .işler& 
lerce sene yaşıyan; çevrelerinl yirmi ki- hararetle aranır. Kaldı ki, köprülerin v' 
şinin dolayamadığı ağaçlar sayılamıya- iskelelerin en ağır yüküne katlanan öka 
cak kadar çoktur. Halbllki, İtalya ve Ce- liptüs keresteleri, ev inşaatı içm de hay· 
zayir gibi Akdeniz i.klimind~ olanlar, o di, haydi işe yarıyacak haldedirler. Ara 
cesamete erişemezler. Sıcağı daha az yer- bacıhkta Dişbudağın, demiryolu travers· 
lcrde, ökaliptüs bayağı ağaçlar cesame - !erinde Karameşenin yerini dolduracak 
tinde görülür ve böylece sıcak yerlerden &ğaçlardan biri de ökaliptüstür. 

soğuğa doğru eidildikçe ökaliptüs te or- Kerestesi gibi odunu da dayanıklıdır ve 
tadan kaybolur. \Ok güzel yanar. Külündeki potas nisbetl 

Her nerede olursa olsun, öke.liptüsler, f.azla olduğundan, tarlalara gübre olarak 
yapraklarının neşretti[~ güzel koku ile verilmekte başka ağaçlardan faydalıdır. 
muhitlerinin havasını adeta ta'lir eder - Ökaliptüsün ziraat alemindeki bir baş· 
ler ve daima oldukları yeri sezdirirler. ka faydası da, arıcılık bakımındandır. 

Ökaliptüsler çok çabuk büyüyen ağaç.- Çiçeklerini sonbaharda açan bu ağaç, a· 
lardır. Bir yaz mevsiminde bir metre ka- ırılarca pek sevilir. O mevsimde her ta -
dar büyümeleri işten bile değildir. O • rafta çiçekler kuruduğundan anlar ökn· 

nun bu çok büyüme kabiliyctı, bilhassa liptüs çiçeklerine koşarak çok ve nefis 
bataklık sahalamn kurutulmasında pek bal yapmıya imkan bulurlar. (Çiçek 
i§e yarar. Böyle yerlere dik.ilen ökaliptüs mevsimini 11zatan nebatlara arıcılıkta ay
fidanlan, az zamanda bataklığıfl suyunu n bir mevki verilir.) 
çekerek civan onun mu.arratmdan kur- Ökaliptüsün kabuklarındaki tanen, o
tardıkları gibi, bir de güzel orman vü • nun deri sanayiinde kullanılmasına ya
cuda getirmiş olurlar. Bugün b:ıtaklık o- radığı gibi, yapraklanndan çıkarılan e· 
lup ta, sıtmadan kırılan yerler için, dai - sansı da tababette kullanılmaktadır. Dal-
ma ökaliptüs dikmek adet olduğundan o- (Devamı 11 inci sayfada) 

Boş şarap şişeleri 
Niçin geri alınmaz? 

Hnyreboln okuyucnlannuzdnn birl ge-

l çenlerde Hayreboluda blr btyırlcn bir şlşc 
prap alıp 46 .turu§ vermı,. Ertail günü 
§işeyi lade edip ıo kuruf fişe parası almak 
istediği zaman bayi: 

- Bu şişenin dlbl çukur, alamnml ce
nbını vermiş. Okuyucumuz oradan in -
hisarlar 1dareslne gltmış, ]lşcyt vermek 
istemiş, orası da almamış. ~imdi okuyu -
cumuz diyor ki: 

a- Halbuki §işenin üzerinrlekl etikette 
şl§e götfirüldüğü tnkdlrde ıo kuruş iade 
edlleceğlne dair bir kayıd var. Bu kttyıd 
nasıl olur da tatbik edilmez. ~işenin altı 

çukur veya dUz olmuş, bunun suçu muB
teriye ml alddir? Mademki çukur §işeler 
alınmıyormuş, neden idare bu gibi şişe -
ıerl ptynsaya çıtanr ve etikete böyle bir 
kayıd koyar?. 
Yüksekkaldınm ne zaman tamir 

edilecek? 
Yüksek.kaldırım esnafı J'!lmına bize 

bir mektup gönderen okuyucularımızdan 
o. özacar diyor kl: 

kaldırım da bu meyanda mıdır? Beyoğ -
lunu Oalataya rapteden bu işlet cadde 
bugün çok batımsızdır. Hercün btr yol -
cu gözümüz önünde düşüp, kolunu baca
ğını kırıyor. Kışın burası büsbütun ge -
çllmez bir bale geliyor. Şımdlye tadar 
butun esnafın müşterekeıı bir ıstıııa ile 
yaptıklan müracaaUar hiç bir neUce ver 
mcdl. Belediyenin na.zarı dikkatini yeni
den celbederlz.11 

Osküdarda lambasız ve hakım11z 
bir sokak 

Üsküdarda İhsanlyede oturan olcuyu • 
culnrımızdan blrl yazıyor: 

- Çiçekçi sokağı ismUe anılan ı:okağı
mız çok bakımsızdır. Caddede havngazı 
ltimbaları yandığı halde bu sokak ?Jflrl 
karanlık içindedir. Kaldırımlar bozuk -
tur. Yağmur yağınca adını başında çirkef 
sular peyda oluyor. Geceleri bu sokaktan 
geçenler evlerine berbad blr halde gider
ler. Sokağın tamirinden vazgeçtik. Blr tek 
IRmba koysalar razıyız. 

Sonra her sene evlerlmh:ln dnlıllinde
kl Uığamları temlzlettığlmlz halde ana !A
ğamın bozukluğu yuzünden çok müşkül 
vnztyette kalıyoruz. Halbuki bu hnl umu
mi sıhhati haleldar ediyor. 

Açlık grevinden utifade eden mcıhkum. 

- Geçenlerde İstanbul beledlyeslnln 
Vehrln blr çok cadde ve SOlcllklarını ta -
mır edeceğini okudum. Acaba Yüksek -

Bu iki derdin ortadan kaldırılması i . 
çln alakadarların nazarı dıkkatlnl celbe· 
deriz. 
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Marmarada bir denizaltı 
gemisinin maceraları 

* • .. 
lngilizlerin E 11 denizaltısı umumi harbde Marma-
raya nasıl girmiş, Halice nasıl sokulmuı ve cephane 

yükleyen bir gemiyi nasıl berhava etmişti? 

Büyük harb esnasında, bir iki düşman 
tahtelbahirinin Çanakkale boğazından 

ıeçerek Marmarada icrayi faaliyet et
tikleri ve bunların batırdıklan gemiler 
arasında Mes'udiye zırhlısının da bulun
duğu malumdur. Bu tahtelbahirlerden 
İngiliz E 11 tahtelbahiri İstanbulun önü
ne, hatta Halice bile girmeğe muvaffak 
olmuştur. 

E 11 tahtelbahirinin kaptanı olan 
Nasmith, dunyanın en tecrübeli denizaltı 
kaptanlarından bırıdır. İngiliz denizaltı 
zabitleri arasında pek meşhurdur. Orta 
boylu, iş ba ında çelik gibi, babası bile 
gelse tanımaz; eğlence zamanında ise 
herkesin dort gozle aradığı neş'eli, hoş
sohbet bir adamdır. 
Nasmith'ın bı.itün maceralarında kcn

disıne mahsus bır çeşni, bir hususiyet 
vardır: Meharet ve cesaret. Hatta buna 
küstahlık la diyebiliriz. 
Nasmith'ın bu macerası şöyle anlatıl

maktadır: 

Türk muhafaza gemileriLin E 14 tah
telbahirine karşı hareketlerini göz önün
de bulunduran Nasmith, boğazdan geçer 
geçmez ilk iş olarak bir yelkenliyi zap
tetti ve yelkenliyi adeta bordasına alarak 
ilerlemeğe başladı ve bir 'gün süren giz
lenmeden sonra, yelkenliyi serbest bıra
karak şarkc. teveccüh etti. 

İki gün kv.dar hiçbir vukuat oımadı. Ne 
bir yelkenli. ne de bir duman görüldü. 
Sankı E 14, deniz ticaret yollarını terniz
lemışti. Fakat, maceranın 23 üncü gü
nünde, işler değişti. 

O sabah erkenden E 11, Boğaziçinin ce
r.ub cihetinın birkaç mil ötesinde bulu
nuyordu. Tam bu sırada, küçük bir yel
kenli belirdi. Tahtelbahirdekiler, bunun
la meıgul olurlarken, şımalde de İstan
bula doğru yol almıf •oıan bir §ilep gö-
riındü. 

Küçük avı, büyüğe feda eden Nasmıth 
§ilebi takibe başladı. Yelkeuli saat 3,30 
sualarında, şilep ise saat dörtten sonra 
görünmüştü. Sekiz mil ötede de. neredey
se gecenin karanlıkları içinde gizlenecek 
olan İstanbul vardı. Deniz sakindi. Ufa
cık bir çırpıntı bile yoktu. Onun için, pe-

riskopu suyun sathını, o da zaman za
man ancak birkaç saniye için tahrik ede
bılmek mümkün oluyordu. 

Saat altıya doğru, daha iyı bir av bul
mak ümidile nakliye gemi!ii serbest bı

rakıldı. Bu sırada İstanbul acıklarından 
cPelenkiderya> gambotu müşahede edildi. 
E 11, torpil atmak için bir manevra yap
tı ve torpili koyuverdi. 

Türk bahriyelileri de, toplannı doldur
dular ve küstah bir tavırla karşılanna di
kilen periskopu nişanlıyarak ateş açtılar. 

İlk ateşler, periskopun tam ucuna isa-

bet etti. Bu harikulade, fevkalade bir a
teşti. Kaçmaktan başka çare yoktu. üsse 
iltica ederek, periskop tamir edildi. Tayfa 
da çoktanberi hak ettikleri hamamlannı 
yaptılar. 

E 11, beş yüz senedenberi Türklerin 
tahtı tasarrufunda bul•nan lstanbulun 
mukaddes Halicine giren ilk düşman ge
misidir. 

?ılasınith hatıratında bundan bahseder
ken: 

c- Biz işte İstanbula, böyle, görünme
den, dalarak girdik> diye kısaca yazmak
tadır. 

Kaptan Nasrnith, o gün öğleden sonra, 
tam limanın göbeğinde periskopu yük
seltmiş ve hoşuna giden bir macera ha
zırlamıştır. Bunu, kendi ağzınaan dinli
yelım: 

c- Burada mütekabil cereyanlar ve 
çamur yüzünden manevra yapmak çok 
güç oluyordu. Üstelik bir balıkçının da, 
periskopu yükseltip te etrafı gözetliyece
ğım sırada ağını atarak, periskopun başı
nı yakalamak istemesi işimi bozuyordu. 
Ömründe perıskop ned:r görmemiş olan 
balıkçının, bu hareketinde elb tte ki bir 
kasd mevcud olamazdı. Onurı için, bir 
müddet periskopu olduğu vaziyette tuta
rak, iyice bakmasına fırsat verdim. Son
rn. periskopu aşağı alarak kayığını batır
dım. 

Bir başka hatıram daha: 
İstanbul limanındayız. Amerikalıların 

Scorpion gemisinin yanında ve tam cep
haneliğe yakın bir gemi gördüm. Torpili 
savurdum. Hesabı yanlış mı olmuş ne
dir, isabet vaki olmadı, torpil hntta isti
kameti bile değişerek, başsız bir tavuk 
gibi, limanda seyretmeğe başladı. Olduk
ça sür'atle giden torpilin dön;,ip dolaşıp, 
bize isabet etmesi ihtimalini düşünerek 
gemiye bir torpil daha savurdum. Bitta
bi limanda heyecan baş göste .. rh. Vaziye
timiz pek nazikleşmişti. Aklıma geldi. 
Periskopun, 4.gÖz> yerine bir fotoğraf ma
kinesi yerleştirdim, ve 1imanda cephane 
yüklıyen geminin berhava oiuşunun res
mini aldım. 

Bu gemi, eski bir gemi idi. Batmasının 
o kadar ehemmiyeti yoktu amma, şehir
de panik baş göstermişti. Askı>rler, nak
liye gemilerinden çıkarıldı, ve İstanbul 
şehri ile bütün mıntakalar ar!isında de
niz seyrüseferi bir müddet için mene
rlildi. 
İstanbuldan ayrılışımız da gayet me

raklıdır. Dalma emrini verdim. Battık 

ve oturduk. Derken 10 metre lrfıdar yu
karıya doğru bir sıçradık, sonra, tekrar 
oturduk. Puslaya bakarak har~ketim!zi 

tayin etmek isterkrn rotamızın mütema
diyen değiştiğini gördük. Hep sağa doğ
ru meylediyorduk. Bunu dikkatle takib 
etmeğe başladık. Kızkulesinin civarında

ki sığlıklar üzerinde olduğumuzu ve mü
temadi cereyan ve anaforların tesirile 
sürüklendiğimizi anladık. Bu da hiç ho
şa gider bir şey değildi. Motörlerimizi iş
lettik ve buradan uzaklaştık. 85 kadem 
derinliğe inerek limandan ayrıldık.> 

Antepte zehirli gaz kursları 
Gaziantep (Hususi) - Gazdan ko -

runma ve zehirli gas işleri üzerinde ih -
tisasını kuvvetlendirınek üzere Ankara
ya çağınlan doktor Ziyaeddin Ankara -
dan döndü. Ziyaeddin Maktav, Gazian
tep ve çevresinde gazdan korunma işle
ri üzerinde çalışacaktır. Yakında her 
yanda bu işe dair konferanslar verilme
sine başlanacaktır. 

ION POITA 

j K A D o 

Bayanlar, çirk 
görünmeyin iz 

• 
ın 

Güzellik yalnız doğuşta değildir. Mü - r İşte bir başka yanlışlık daha. Ayakta 
hlın bir kısmı sonradan kazamlır. İyi gi- dururken • bilhassa jimnastik sırasında -
yinmek, iyi boyanmak, iyi konuşmak gi- bir çok kadıniar omuzlarını yukarı doğ
bi muhtelif amiller, tabii güz\?lliği kat ru çekerler. Bu yüzden arka kanburla -
kat arttırabilir. şır. Ense çirkin bir şekilde öne eğilir. Ne

Büyük bir artist (güzelleşmek istiyor
sanız, her ıey.den önce nelerin çirkinleş· 
tirdiğini belleyiniz) der. 

Koyduğumuz resimlere bakarak artis
tin bu sözlerine hak vermemek müm • 
kün mü? 

rede ve ne zaman olursa olsun ayakta 
iken kat'iyyen öne doğru eğilmemelisi • 
niz. Bilhassa omuzlarınızı yukan doğru 
çekmemiye, bilakis mümkün oldufu ka
dar aşağı doğru indirmiye çok dikkat et
melisiniz. Bu, ayni zamanda boyunu da 
meydana çıkarır ve uzun gösterir. 

Hiç bir şey yüzü buruşturmak kadar 
Ortada - Bakınız. Fena bir duruş yü- insanı yaşlı göstermez. Bunu, ekseriya 
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1 Şık bir örgü caket 

Yaka, roba ve cep kahve rengi yün • 

den, diğer kısımlar gri yünden yapıl • 

mıştır. Bu sonbahar her iki renk te en 
ziyade beğenilen renkler arasındadır. B\l 
iki rengi bir arada görnıiye ahşik olma. • 

dığımız için ikisinin birleştirilmesi çok 

hoş bir yenilik yapmaktadır. 

zünden çene, boyun, hatta başın biçimi zor bir iş görürken yaparız. Aklınızda Ceketin biçimi çok sade, örgüsü düz • 
ne kadar bozuluyor. İster yatınız, ister kalsın. Ne kadar gu··ç bir iş görürseniz gö- ı dür. Onu, renklerindeki tezatla düğme e· 
oturunuz veya ayakta dururıuz hiç bir rünüz hiç bir zaman sarfettiğiniz gayret 

ıi.nin dikilişindeki değişiklik şıklaştır • 
zaman çenenizi boynunuza dayayıp sıkış- yüzünüzden okunmamalıdır, Yüzünüz maktadır. Düg·meler kahve rennidir. Gri 
tırınamalısınız. Bilakis onu mümkün ol- daima sakin kalmalıdır. Bu, hem bugün ° 
duğu kadar yukarı doğru kaldırmalısı - sizi yaşınızdan fazla görünmekten kur • yünle ortalarından cekete dikildikten 
mz, ve boynunuzu omuzlarınızın arasına tarır, hem de yüzünüzün vakitsiz çizgi - sonra yunün uçları birer ufak fiyonga 
sıkışıp kalmaktan kurtarmalısınız. lcrle buruşmaktan korur. şeklinde toplanmıştır. ................................................................................................. 

Koyu renk yü~_lü Bu sene gaka biçimleri 
kumaştan tayyor . -.- J "' • • 

Bel sıkı, kolları çok az kabarık, yakası 
yassı tüylü kiirkten. Göğsünde ve bel a
pğısında üç cebi var. 

Yeni mevsim için hazırlanan modelle
rin bilhassa yakalarında büyük bir ye
nilik göze çarpmaktadır. Gündü7. esvabla
rında ve gece esvablarında da yakaların 
şekli geçen yıla nisbetle çok daha çeşidli 
ve daha orijinaldir. Resimde bunlar ara
sında en ziyade beğenilenleri görüyor
sunuz. 

(Solda yukarıda) 1 - Eski devir kıya
fetlerini hatırlatan dik bir yaka. Munta
zam hatta biraz da sert durabilmesi için 
iki yanlarına balina konulmuştur. Bu 
yaka yalnız pek şık (öğleden sonra) el
biseleri içindir. 

(Yukarıda solda) 3 - Spor elbiseler 
için yeni biçim bir eşarp yaka. Boynu 
sıkıca sardıktan sonra önde ulak bir fi
yonga şeklinde bağlanıyor. 

(Ortada soldan başlıyarak) 3 - Bir gece 
elbisesinde orijinal bir dekolte. Bu şekil 
yaka açıklığı göğsü, olduğundan biraz 
daha şişman ve omuzları geniş gösterir. 
Bu yıl bu iki noktaya fazla ehemmiyet 

verilmektedir. 
4 ve 7 - Ayni maksadlara yarayan ka-

palı yaka şekilleri. Numara 4 iki sıra 
büzgülüdür. Bu büzgüler, kolların yu
karı· kısmına kadar uzatıldığı ıçin omuz
lan ıenif ıöstermektedir. 
' 

uegışıgor 

Numara 7 bilakis göğs~ büyük göster· 
mek içindir. Büzgülerin şekli bunu te
min etmektedir. Yakanın açılış şekli ön 
ve arkada (V) harfi biçimindedir. 

5 ve 6 - Birincisinde arka tamamile 
açıktır. Elbisenin önü enseden geçen bir 
(band) a merbuttur. İkincisi daha şık ve 
daha rağbette olan bir modeldir. önü 
kalb şeklinde açık. Kenarlarına dar bir 
kürk band geçirilmiş. Bu kürkün uçları 
elbisenin arkasını boyuna raptediyor. 

8 - Ceketler için yeni biçim rever y&:· 
ka. 

(9 ve 10) - Bazı öğleden sonra elbisele
rinde yakaların bilhassa arka tarafların• 
ehemmiyet verilmektedir. Numara 9 si· 
yah satendendir. Yakanın önü düz, ka· 
pahdır. Arkası, bele kadar inen dekolte
yi hemen hemen kapayacak kadar büyük 
bir denizci yakası biçimindedir. 

Numara 10 siyah kreptendir. Yakanın 
kenarlarına şeffaf bir dantel geçiril· 
miştir 
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Tarih diin açıldı 
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Tarih Kongresi dün açıldı Sergi müekemmeldir ! 
Jek kırıntıları bulduklarını Türk Tarih Ku - tünde kalmışlardır. Aslan vücutJü, kadın yüz ğım arkeolojik faallyetlınlz, ümid ederim ki muharririn kaleminden okuyabiliyoruz. tedir. ' 

(Bcı§tarafı 10 uncu sayjada) da bekliyen aslanlar, asırların tahribatı üs- Bu umumt çizgilerle anlatma{;a çalıftı- (Ba§ tarafı 9 uncu sahifede) ı n bütün tazeliklerile haHi gülümsemek, 

rumu haber aldı. Burada hafriyat yapılması lü bu iki Sfenksin kuvvet ve güzellik ifade size yeni buluşlarımızın ehemmJyetlni teba- (En mufassal Hun efsanesi), Cüveyni Uzun Hasanın Fatihe, Kanuninin b~ 
Prof. Dr. Kansuya havale edlldl. eden durumu ve esrarlı bakışı ile Et! İmpa- rüz ettirmiştir. tarihi de var. Yavuzun önünde mağlub rinci Fransuvaya, sadraznm İbrahim Pa--

9 - Pazarlı, 1937. Alaca - Höyük civarın- ratorluk devrinin son asırlarını tarihlendlrl- etu·· dülmıcr dvlemidzlğoedruryerlkler'debubulbulunuaşnllaarrımızdla olaaknl olarak Mısır kapılarını açmağa mecbur şanın Şarlkene, Napolyon Bonapartm 
da Pazarlı mevkllnde, Alaca - Höyük hey - yor. Höyüğün, 3,25 metre derinliğinden 5.80 e 
etimiz tnrafından yapılan araştırmalar, yeni kadar olan kültür katında 4 mimari tabaka mukayeseleri, umumi cihan kültür tarihini olan Mısır hükümdan Kaytabayın kılıcı, Cezar Ahmed Paşaya yazdığı mektul).. 
bir istasyonu arkeoloji haritasına ilave etti. vardır. Bu Eti devrinin en karakteristik kı- yadınlatmakta en büyük rolii oynayacak _ bayrak, o zamana aid pek dikkate §a· larla Şah Tahmasbın türkçe mektub~ 

ıo - Bu civarda Kuştepede tarihten evvel sınılarını ihtiva etmektedir. Eti tabaknsına tır. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha yan işlemeli bir kilid, bir rnuharib man- nun ve diğer birçok tarihi mektublann 
alt kcramiklere tesadüf edlldi. Burada kazı- girer girmez höyüğiin büyük bir merkez oldu geniş neticeler alacağımıza kanaatıınlz tam- keni, sadaklar, tolgalar, kıyafetler ve sec- nsıl nüshaları da teşhir ediliyor. 
lar yaptıracağız. ğuna tanıklık eden büyük yapılar ve :~engin dır ve büyüktür. :J 

ıı - İzmir Namazgah hafriyatına madde- eserler kendini göstermektedir. Bu ikJnci kongremizde, Türk Tarih Ku- cadeler de teşhir ediliyor. Barbaros Hay- Yukarıda da söylediğimiz gibi bu biQ 
ten yardımda bulunduk. Bu seneki hafriyat sahası Sfenksll kapı rumunun hafir neticelerini yüksek huzuru _ reddini Türk ressamı Nigari tarafından sergi değil, başlı başına bir mütedir. Tür1' 

lZ - İstanbul, 1937. Sarayburnunda araş- hizasında olan sahada olmuştur. Eti mabe- nuza sunmuş olmakla bahtiyarız. yapılan v.e karanfil koklarken gösteren Tarih Kurumu bunu gözlerimizin önüne. 
tırmalar yapılmasını, Müzeler Müduriı Bay dl temelleri bu kapı seviyesinde bulunmuş- Kurumun ilmi faaliyeti resimle bu büyük Türx amiralinin ha- koyarken ayni zamanda yeni büyük haıır 
Azizden rica ettik. Buna İstanbul Unlversi- tur. Devir itibarile Sfenksli kapıdan daha • 'k• h · r · b" d f d h t ·d d"l k k l 

,.. kid' B k - t k Bundan sonra Genel Sekreter '.'"u .ıo ı şa sıye mı ır e a a a eyı e ı - i atleri de şahıslandırmış o uyor. tesı ~ Müzeler idaresinin lşt.iraklle devam e- .. s ır. u apı na emam alan kabartma- ~\·.ı 

dllmektedlr. larlle, anlaşılan büyük mabedin hatırı irin zaffer Göker kurumun ilini faalıyct~ m~ş buluyoruz. Beş sene gibi kısa bir zamanda bu ~ 
Bunlardan başka memleketimizin muhte- yapılmıştır. Duvarların üstüste eklenişine ğö- hakkında izahat verdi. nebahtı şehir ve kalesine nid plfın, he- dar mühim işler gören, ilmi otoril<'ı.; ı:ıi 

lif yerlerindeki tarihi araştırmalarla ve ta - re mabedin kendisi de bir kaç devir geeır - le Piri reısin Amerika haritasının bır bu·· tu··n du··nyava tan t (T'" k T"r 'h K •'-
• Gençlig~ e beşerı· du··şmanlıkları ka~ı • • ı an ur " ı .....-rlht eserlerin muhafazasında Türk Tarih mlştlr. Hafriyatın bugüne kadar açılabilen - parrası pek mühimd"r (K · Al" ) d 

k dll·acak şekı'lde terbı'ye vermek ve h" 11 ı . anunnameı ı rumu nu c~n an tebrik ederiz. Bu (kv-Kurumu nliikadardır. ısmına nazaran dahJ bu mabed mali':m Eti .. - O ) b" · 
Kronolojiye gore, bu yeni bulunan tarıh mabedlerinln en büyüklerindendir. Bu su - kiki Türk tarihini tanıtmak maksa sman ın ır nüshası da vnr. Eski şair- kalbeşer) kudreti gösterc:bilme:nin, an-

belgelerini tetkik edecek olursak, bize ,u ne- retle Höyüğün Eti devrinin dlnl merkezle - dile mektep kitapları yapıldığını, Tür~ ler~ize aid çok güzel işlenmis olan di- cak (fevkalbeşer kudreti haiz bir kay
ttcelerl verirler: 'ı rinden biri olduğuna şüphe yoktur. Höyii - tarihinin ana hatları hakkınca bir ese van arın zarif ve renk renk işlemeleri nak) tan yardım görmnkle knbiJ olduğu 

Anadoluda Paleolltlk Devir aletler! şlm - ği.in garp tarafında, Eti katlarında hUbuSi r karşısında hayranlık duymamak müm- ı::üphesizdir. ' 
diye kadar çok az yerde tesbit edilebilmiş- binaların temelleri bulunmuştur. Bunlat kü- hazırlanmakta olduğunu; beş mühim ve kün değildir. Bunların renk ve yaldızla- ~ ' 
tir. Prof. Plttnrd"ın Adıyamandaki keşfi bun çük taşlarla yapılmıştır. Büyük mabedlere tarihi eserin basıldığını, on ikı büyük __..__ -----------. Kadircan Kaflı 
ların en mühimmidlr. 1936 yılı sonbaharında snrfolunan itina bu yapılarda yoktur. Yalw ve muhtelif dillerdeki eserlerin tercü- Oka/ipiÜ.fl 
Bayan Muine Atasayan (Ankara Tarın Fa- mz bu binalarda çıkan eserler çok büyük de- me e<İil.diğ1rı.5, baz?iarırun basılmakta 
kultcsi Antropoloji asistanı) Eti devri ma - ğerdedlr. Rythonlar, bronz levha üzerinde ld w Anacı 
bedi olmakla maruf Gavurkalede (Ankara kanatlı güneşi tutan devler görüyoruz. Qü- 0 ugunu, Piri Reisin Amerika harita- U' 
civan) Paleollthique bir sllex buldu. Bunu, fa neşln de üstünde kral işareti addedilen yıl- sile (Bahriye) adlı kitabının faksimile (Bq tarafı 7 inei sahifede) 
külte profesörünün buluşları takip etti. dız vardır. olarak neşredildiğini, İbni Sina hak • ları ince, uzun ve elastiki olduğundan sö-

Bundan sonra, Et1yokuşu hnfriy:ıtımızdn Bütün bunlar Eti devri tarihini aydın- kında büyük eserin basıldığını; Türk ğüt gibi sepetçiliğe de yarar. Eihasıl ö-
3 ,10 metreden aşağıda gravye içinde p.deo - latan çok değerli vesikalardır. ve dünya ıtarilıine ait araştırmalar için kaliptüs ağacı yetişebildiği muhitler için 
lotik dletler bulunmuştur. Bunlar 30 dan !az Yeni istasyon olan Pazarlı mevklinde da- (B 
ladır. hl Eti çağı tesbit edilmiştir. Ancak bunlar elleten) in neşrolunduğunu; yurd ağaçların en kıymetlisi ve favdalısıdır 

Türkiye toprakları §imdiye kadarki araş - Alaca Höyükteki kadar zengin değildir. Yal- dışarısında kongrelere iştirak, tezler denebilir. 
tırmalarda tam mesollthique ve neoııthl - nız Eti çağının kuş gagası blçimll emzikli yapmak suretile faaliyette bulunuldu- Ökaliptüs (Eucalyptus) ün yurdumuz
que lstaslyon vermemiştir. Cilalı taş liletler kaplarlle, kenarı kırmızı kiremitleri bulun- ğunu; bir çok yerlerde hafriyat yapı _ da yetiştirilmesine ve bilhassa çoğaltıl -
madenle beraber bulunmaktadır .• ~ncak bi. muştur. I k ı d 

ara eser er mey ana çıkarıldıgw mı, masına karar verilmiş olması büyük bir zlm araştırmalarımızda neollthlque tıpte ke- Friky.a çaf ı - Etilerden sonra, Ana do- . 
ramlklere en alt tabakalarda tesadüf edil- hı Frikya çağını yaşar. Bu devir, blllndlğl gl- yırmi bin kitaplı bir kütüphane kurul- memnuniyetle karşılanmalıdır. Gerçi 
mektedir. Bu tahmin ve benzeUşe göre ay- bi M. E. XII inci asırdan VIII e kadar de - duğunu ve daha bir çok işler görül - şimdiye kadar Antalya, Aydın, İzmir, A-
nı cins keramikler Alaca - Höyükte, Kuştepe- vam eder. düğünü anlatmıştır. dana gibi sıcak iklimlerimizde onu ye _ 
de, Pazarlı İninde, Alpullu Höyüğünde bu- Alaca - Höyük Frikya devri lçin büyük Muzaffer Göker Türk Tarih Kuru- tiştirmek ve yaymak istiyenler bulun _ 
lunmnkt.D.dır. Alpulluda bulunan xernınlğin bir merkez değildir. Büyük mabed bu de - hbe d d b 

i d muna re rlik ve yardımlarından do- uysa a u arzu bir türlü genjşJiyeme -temsil ettiği kültür şimal memleketleri kili- v r e tahrip edilmiş ve yağma görmüştür. -
türü Uc rabıtalar göstermektedir. Bllhassa Onun üzerinde, mabed avlusunda küçük kü layı Millet Meclisine, Genel Kurmay di. İşe hususi bir programla girjşmek ve 
Mncarlstnnda Toszegte bulunmuş olan ve ne- çük evler yapılmıştır. Frikya devrinin en zen Başkanlığına, Başbakana, Kültür Ba sonuna kadar o çerçeve içinde çalışmak 
olithlque devrin sonuna, yahut tunç dev - gln hafriyat sahası Pazarlı rnevk11dir. Bura- kanlığına 1eşekkür ettikten sonra ıui} lazım geldiği anlaşılıyor. Bir zamanlar 
rinln b:ışlangıcına alt olduğu anlaşılan ke- sını arkeoloji ti.lemine tanıtacaıı: lı:illtür tatı, fen kongre azalan arasında bulunmak Aydın taraflarında sırf ökaliptüs yetiş • 
ramikler Alpullu Prehlstorlque keranıiklerlne I Frlkya devrinin en muhteşem ve vAsl mJk- til 1• güzel analojiler teşkll etınektedirler. Tuna yasta iskt\n edilmiş olan bu müstahkem ye- sure e ~tuf ve mesailerini teşvik e - tiren bir fidanlık kurulduğunu dn öğ -
memleketleri ve cenubi Rusya keramiklcrl-ıridlr. Eti İmparatorluğunu yıkan halklardan ~en Ulu Onder Atatürk'e en dc:Qn say renmiştik. Fakat bu fidanlığın sonrasın-
nl dahi nazarı ıtlbara almak icap eder. Her- kılıcına güvenen b8.§buğlar vlsi bir illkeyl gılarını sunarak sözünü bitirmiştir. dan haber alamadık. Her halde pek çok 
halde cenubi Rusyadan büyük bir dalınnm ldnre ederken &trateJik bakımdan mühim Gelen telgraflar olan çeşitlerinden bilhassa soğuğa da _ 
Tuna memleketlerini lstllü ettiği ve bura - buldukları bu yerlere, çok ince blr zevkle sa- yanıklı olanlarını seçerek ökaliptüsü 
dan dn Trakyaya indlfU anlaşılıyor. raylnrını ve kalelerlnl kurmuşlardır. Bundan sonra kongreyi tebrik ve memlekete maletmekte fayda vardır. Al-

Kalkoııtik çnğ bizim kazılarımızda zen - Sarayın iç ve belki de yer yer dış kısmı, muvaffaki,-'et te · . . . ...:ı d 
t ,..1 ü 1 bo ı l k h ., mennısı ıçın yuıu ı- manların, soğuğa .layanan bı·r o"'kalı"ptu·· s tin olarak bulunmuştur. Alaca Höyüğün u6 a zer ne ya ı o ara azırlanmış ka- d u 

9 uncu mimari katı ıo m. derinlikte Kalko- bartım~iarı havı kaplamalarla süslenmiştir. şarısın an ve içinden gelen telgrafiar- çeşidin· v k lek tl · d 
dan bazıları okundu. ı, o sogu mem e erm e yetiş-

Türh gemi kurtarma 
Şirketi na~ıl çalışıyor 

(Bll§ tarafı 6 ncı sahifede) 
Türk gemi kurtarıcıları, batan ve otu•. 

ran gemileri kurtarmada çok muvaffak 
olmuşlardır. 930 senesine kadar bu iş.r:erl 
ecnebilerden rnürekkeb bir şirket yapı" 
yordu. Bu şirket, vergi de vermezdi. 930 
senesinde, yüzde 45 hissesi Seyrisefaine 
aid olmak üzere bir limited şirket ku
rulmuştur. 933 de şimdiki Türk Gemi 
Kurtarma anonim şirketi tesis edilmiştir. 
Hissesinin yüzde yetmiş beşi hükfıme • 
tindir. Denizbank kanunu çıktıktan son .. 
ra müstakil şahsiyeti hükmiye halinde 
oraya bağlanacaktır. 

Bu şirket tarafından, kfuıunusaniden

beri son sekiz ay içinde Çanakkale boğa
zında ve Akdeniz havalisinde (son batan 
İtalyan vapuru hariç) karaya oturan ve
ya batan 12 vapur kurtarılmıştır. Bu va
purların üçünden başkası, ecnebi vapur
larıdır. Bu yüzden serbest döviz olarak 
ecnebi memleketlerden mühim mikdar. 
dar da kambiyo da temin edilmiştir. Bu 
mikdar 300,000 Türk lirasından fazladır. 

Tevfik Necati KozoZ 

lltik çajtdır. Alaca - Höyük ist1ratlgrafü1n • Bir kaplamanın -Ozer!ndeki kuş başlı ve mih- tirmeğe muvaffak oldukları söyleniyor. 
de en c kl kültür çnğı olan bu tabakada 6 veri sorguçlu askeri gözönüne getirirsek, ay. Bcynelmilc•l tarihi füm -komite baş- Gelecek yazımda, öknliptüsün ce- Geredede harap olan bir bina 
ikamet edilmiş knt tesblt edilmiştir. Bulu - nl eserin Yunanıstanda l\fikende bir vazo kanı Temperley imzasile gelen telgraf . 

1 
. 

nan eserler Turova ve Alişarın çanak, çöm- üzerinde bulunan askerlerin tıpkı tıpkısına şudur: şıt enni, nasıl yerlerde ve nası~ yetişti -
lck, taş, kemik çeşitlerine benzemektedir. ayni olduğunu tesbitte güçlük çekmeyiz. Bun Sayın Profesör: rileceğini anlatmak vadile şiındHik bu 
Tedfin tarzı da nynıdır; toprağa açılan çu- lar arasında kültür münasebeti Aşikardır. İstanbulda toplanacak Türk Tarih Jı:on- kadar. 

Gerede (Hususi) - Kazamız askerlık 
şubesinin karşısında eskiden depo ola
rak kullanılan çok büyük ve güzel beton
arme bir bina vardır. 20-25 bin lira kıy
metinde olan bu bina bakımsızlık yü
zünden her gün biraz daha harap olmak
tadır. Bina üzerindeki kiremitler de bcr 

kur taı1larlo. sanduka haline tonmuş ve ölü Türkiyenln bundan sonrakl tarihi devir- i d tll b T gres ne a.ve ulunduğumuzu haber al • arımman dizleri biıkük yatırılmıştır. Bu kültür çağı en leri için haflr yerlerimiz çok zengin değildir. d 
az mllt'lttan önce dördüncü bin yılın ortala- Alaca - Höyük, Helenistik, Roma, Bizans, ım. d ısı Ataç Te bahçe qlerl hakkındaki sorgula -

S ı k O 1 d irl l d tü .. k k- l Bura a re bulunduğum beynelmilel ı- rınw b'-- •a.un•-w sı·z- --p ··--•un· . - T. rına ulaşmaktadır. e çu , sınan ı ev er n e çu oy o - 11 1 k it 1 in Az 1 ~ "' ...., "' ......... n:ı.,. 
d ,.. t k1 k d ı rmJ l m er om es n a an bulunan 40 millet - .•. ·-·--·--·- --·--~·-·-·~-·--Pazarlı hnfrlyatı da Kalkolitik devri ten- u6una anı ı e en eser er ve şt r. Pa- namına Türk Tarih k.ongresı hey'etl tertl - ı y • . 1 

vlr edecek eserler vermiştir. Bilhassa Pa - zarlıda bulunan keramiklerden başta sikke- biye Azalarını tebrik ederek muva!faklyet _ CDJ DCŞnyat 
z:ırhda dar boğazın yanındaki kaya oyuk - !er Greko - Romen devrini tayin ediyor. ler ve kongre davetlllerlne de en samimi ae
larının bulunduğu dik meyilli sahada Frltya Trakya, Osmanlı devrinin, en muhte~em lamlarımızı sunmanızı dUerim sayın prote

zulmuştur. Ufak bir masrafla tamiri müm 
kün olan bu binanın bir an evvel tamiri 
çok faydalı olacaktır. sarayı kaplamaları aranırken bu eserler te- abldelerı11ın ve o devre has olan eserlerin sör. 

sadü!en bulunmuştur. Mağara içinde de bu toplandığı ,bir yerdir. Bundan sonra İtalyan En ter Üni 
çanaklardan vardır. Hafriyatın bu sahada Sellmiye camll, insan kudretinin ve mi-
devamı daha pek çok eserler vereceğini fi _ mnrlık san'atlnln göklere doğru yükselen bir versiter Enstitüsünün telgrafı okun 

Pratik Torna, Freze n Tesviyecilik 
Yeni çıkan bu kitap, Torna, !-"reze ve Tes

vlyeclllğe aid bütün bahisleri ihtiva etmek
- tedir. Bu kitap san'at meraklıları için cı -
- zemdir. . 

Urfada 14ı fabrikası 

mld ettiriyor. büyüklük timsalidir. Daha eski devirlerin muştur: 
Bakır çatı _ Alişar ve Ahlatııbele 'kıyas- Trakları ise bugün; kadar intikal eden l\bi- Yurd içinden gelen telgraflardan da 

la (M. E. 3500 - 3000) batır çağı adını VPr - delerlnl topra~ Y~6~nlar1le tesbit etml,ler - bir kaçı okunduktan sonra ciimlesine 
dlğlmlz Höyükteld üçüncü killtür ı;ağının :ir. i~zıerce tum lus tarihin bir sırn olarak münasib cevablar verilmesi kabul olun
dört metreltk kalınlığı, dört mimari Y.alı ih- ap; ı 1~' K t d lh 5 h .. ükt muş, kongreye yarın saat on· dörtte tek-
tiva ve Alaca - höyüğıin en mühim katnn ar urumunun aç ır ır:.• oy en, 
te kil t kt dir Al H- .. k b d 1 Alpullu höyüğünün alt tabakası prehistorik rar toplanmak üzere saat 4,50 de nihayet 

ş e me · e · aca - oyu u t!vr n çanaklar verdi. Diğerlerinde m. s. II inci ve l · 
blr .R~sldence roynle• krallara mahsus ika . III _ .. it ld kla d i b 

1 1 
veri miştır. 

rnetglı.hıdır. Ahlatlıbelde, derebeylerc mah - uncu asra a 0 u rına a .~ _ e ge er Kongre 26 eylul cumartesi gününe ka-
sus müstahkem mevkJ cLa Place fortlfiee se- bulundu. Bu yıl kazılan Umurca hoyuklcrln- dar devam edecektir. 
1gneurlale. . EUyokuşu ise bir köydür. lUn den biri, iki mezar içinde bir çok malzeme 
'tlllage>. Alişar da bu devrin bir şehridır. verdi. Bu keşıt mllftdın ikinci asrında zengtn Abideye çelenk 

.. .. _ Trak kadınlarının ne gibi ev eşyasına mallk 
Hoyukte, buyuk ve zengin mezarlar üç I ld kl tı - illd .. ,.. .. h kk d o u arı ve ne sure e gom u6 u a ın a 

yıldır devam eden hafrlyatımızda rep bu bl l t l t kt dl 
çağda bulunmaktadır. Dordiincü mlmrıri kat z B env 

1
r e ~e 

1 
e r. 

tan sonra yer yer 75 cm. den 1 metreye ka- ayan ar, ay ~r. .. 
d kal l k d 11 .. bi t Ankara, yeni Türktyenln huktimet :nerke-ar ın ı arze en şumu u r yangın n-
baknsı gelmektedir. Bu tabaka Eti katı ile zl olurken, onun eski devir tarlhlnln de ye-
p to Etil alt 1 ht l . k nl ufukları açıldı. Civarındaki arkeolojik a-ro - ere o ması mu eme oa ır . 
devri katını barız surette ayınyor. 5 Incl mi- rnştırmalar şimdıye kadar bllinmiyen l.stas-
mari kat bu suretle büyük bir yangın geçir- yonlar meydana !etlrdl. 
mlş ve kalın bir kül tabakası parlak bir ına- Yeni devrin, yuksellş lçln atılan temelle-
ziyi örtmüş ve unutturmı· ··ır. rinde, her kazma eskinin izlerini buldu. Bun 

5 inci ve 6 ıncı mima;-katlarda üç 11 k lnrdan Ahlatlıbel, bakır devrinin; tümü!üs
hafrlyat sahası bize dokuz tane zengi:ı e~- ler, Frikya, Gazi fidanlığ~~da bulunanl~r 
ya lle iskelet ve hayvan kemiklerini ihtiva Post EU devrine lnUkaU gosteren veslkalar-
eden mezarlıklar vermiştir. dır. 

Eşyalar keramlk, bakır, gümüş, altınrl:ın 1933 te Ankara Kalesinde karışık hlr ta-
ve elektrondur. Deri, kumaş ve ağaç işleri bakada clıti.lı taş bir balta ele geçmiştir. 
de görülüyor. Esasen Ankara kalesi bugünkü halile Bl-

Bakır çağının bu zengin mezarlığı Ana- zans, Selçuk, Osmanlı devirlerine şehadet e
doluda 6000 yıllık, tıpkı Mezopotamya ve Mı den duvarlarlle en hA.klm tepe üzerinde a -
sırda olduğu gibi, çok yiiksek bir medeniye- sırların ihtişamını yeni neslllere nakleder. 
tin varlığına tanıklık etmektedir. Yapılan sondajlarda, daha eski devirlerin 

Bu devrin bulunan eşyaları üzerinde mu- yapı izleri bulunamadı. Ankara şehrinin ka
kayesell bir etüd bizi geniş bir sahaya ulaş- Je dışı yayılma çevresinde, Çantırıkapı hö
tırır. Ur'dnkl kral mezarlan Kich, Marl, Tu- yüğü, hafriyat için en önde gelen yerlerden
rova II., Predlnast.ik Mısır kultür benzerliği, dlr. Burası kaleden daha eskl bir iskan ça
çerçevesl muşterek olan bir merkeze !çaret ğını gösteriyor. 
etmektedir. Bu analoji bize müşterek olan 1937 de çalışmalar fU neticeleri vernılş-
merkezln direksiyonunu gösteriyor. Bu da Ur: 
-bulunanların cinsine nazaran- ancak Orta Post - Eti keramlklerl. 
Asya olablllr. Minlyen tıplnl andıran teramlkler . 

Eti çatı - Eti devri Anadolu tarihi lçln Bu &uretıe Türk Tarih Kurumu, ı\nkara-
büyükluk ve hnşmetıe doludur. o devrin ya. nın Çankırıkapıda Post - Eti çağındanberl 
pılan, mnbedlerl, heykelleri hep büyüklü - iskan edilmiş olan yerini ortaya çıkarmış ve 
Aun muhteşem timsalleridir. Alaca Höyük - Mlnlyen denilen mühim teramlk çeşltıerlnln 
te, toprak altındaki eserlerini vel'meden ön menşei hakkında yeni tetkikler! icap ett.ire
ce bu kıymetlerin bekçisi Sfenksler ve unları celt aydınlıklara varmıştır. 

Toplantıdan sonra kongre azası ve ec
nebi profesörler Taksim Cumhuriyet 
meydanına gitmişlerdir. Burada bando 
İstiklal marşını çalmış ve üzerinde: 
(İkinci Türk tarih kongresi) yazılı bu
lunan çelenk Cumhuriyet abidesine ko
nulmuştur. 

Sergi nasıl açıldı? 
Dolmabahçe sarayının büyük merasim 

salonunda vücuda getirilen sergi. saat 10 
da Atatürkün huzurile açılmıştır. Evve
la, mızıka İstiklal marşını ~almış ve bu
nu müteakib sergi açılarak gezilmiştir. 
Sergiyi Atatürk, büyük bir alaka ıle tet
kik etmiş, muhtelif noktalar hakkında 
izahat almıştır. Serginin açılışında Türk 
ve ecnebi prof e.sörler, generaller, mebus
lar ve mümtaz simalar da hazır bulun
muşlardır. 

Resim ve heykel nıüzesi de açıldı 
Atatürkün ten_.$ib ve müsaadesile Türk 

güzel san'atlarınm inkişafı için Dolma
bahçe saray)nın eski veliahtlık dairesin
de daimi olmak üzere tesis edilen ve Gü· 
zel San'atlar Akademisince vücuda geti
rilen resim ve heykel müzesi de dün saat 
11 de Atatürkün huzurile açılmıştır. 

Sergide Türk ressamlığının ve heyp 
kcltraşlığının başlangıcından bugüne 
kadar yapıl;:mlardan .seçme eserler mev-

Altan - Ellzlz Haltevt 
29 uncu sayısı çıkmıştır. 

Tüccardan Abnmor zadeler büyiik bk un 
mecmuasıdır. fabrlkası kurmaktadırlnr. İnş:ınt bltnıek ü

zeredir. 

ŞEFKATLİ BİR ANA ... 
Kız evladına adet zamanlarında ( FEMIL) kullandıran anadır. Ya"· 

rusunu bllton hayabnda ncş'e ve sıhhat içinde yaşatır. Bntnn asabı ve 
rahim hastalıklarından korur. 

F • 
1 L E M 

Botnn şefkatli anaların kız evIAtlarmn öğretecekleri ilk vazifedir. Ga
yet sıhhi, yumuşak, ufak, kullanışlı olan bu tuvalet bezlerinin kutusu . 

••••••••••~ eczanelerde 65 Kr. 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
8. cı ke,ıde 

Büyük ikramiye: 

11 / Blrlncltefrln / 1937 dedir . 

200.000 liradır .•• 
Bundan başka: 40.000, ıS.000, 20.000 15.000, 10.000 Liralık 

ikramiyelerle (2LO.OOO ve 50.000) liralık iki adet mükifat vardır •• 
DiKKA T: 
Bilet alan herke.s 7 Bil'.incitqrin 937 günU alqamına kadar biletim 

değiftirmif bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
.. kıt olur. 

euddur. 
Sergide bir levha üzerinde şto ya7.ı var

dır: 

cSan'atsız kalan bir milletir. boyat da· 
marlanndan biri kopmuş demek-
tir. - Atatürk> 

Ve bu vecizenin altına şu satırlar ila
ve edilmiştir: 

c Yüz senelik tarihi olan Türk resmi, 
bugüne kadar başını sokaca!: bir kulübe 
bulamamıştı. Bugün Atatürkün evi, onun 
evi olmuştur.> 



12 Sayfa 

ı~ı;:remı 
Neş'e, sabır ve cesaret 
Kemaliye oku • r 

yucularımızdan A· 
Zi Haydar hazne • 
dar fotoğrafının 

tahlilini istiyor: 
Güler yüzlülük 

neş'e ve hayata 
muhabbet ifade e
der. Bu da, mu • 
yaffakiyet için li
zımdır. 

İhtiraslı emeller peşmde dGlapnamak 
§8.I"tile orta halli, arzularma munffak 
olmak için daha cesur ve sahur olması 
tavsiye olunur. --Serbestlik ve girginlik 

muvaffakiyeti temin eder 
Kea1ctnde Om.er 

im.maile soruluyor. 
- Muvaffak ola

cal: mıyım? 
1penmemiş V4 

,durgun bir %eki 

ıtahibine ve •tra
fına bir şey tE'min 
etmez. Daha ser
best ve girgin ol
mak lazımdar. --Sevgi, devamlı bir telkin ile de 

alda edilebilir 
lstanbuldan E. 

Oskay imzasile so
nı!uyor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım, se,,ile· 
cek miyim? 
Ağır başlılığına 

yakışır derı?cede 
dalı az şidcıı:?t gös
termesi ve kızma
sı ve her şeyi iz
zetinefis meselesi yapmaması lazımdır. 

Devamlı surette sevebileceğini telkin e
debilirse mukabelesini bek!iyebilir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

f • • 
l8llD • • • • • • • 

Adres • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllli için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi şarttır. 

-----.......·--· ....................................... , ___ _ 
Urfada hayvan sergisi 

Urfada iyi arab atları yetişir ve her tara
fa sevkedilir. At besleme hevesini artırmak 
için her yıl bir iki defa koşu yapılır, bir iki 
defa da at sergisi açtırılır. Sonbahar at ser
gisinin kayıt muamelesine başlanılmıştır. 

"flAYl!lnt 
pz111 

' 

Devlet Uemiryolları 9 ncu işletme Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 1300 lira olan 5 ton renkli üstüpü açık eksiltm~ usulile 

7/10/937 Perşembe günü saat 15,30 da Sirkecidee9 uncu işletme mübayaa ko

misyonunda satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 97,5 lira muvakkat teminatı ve kanunun tayin ettiği 

vesikaları beraber alarak ayni gün ve saatte İşletme binasındaki komisyon reis 
liğine gelmeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon reisliğinden verilmektedir. "6324> 
~,,,_ __________________________ ~-----------~-------

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekôletlnden: 

İstanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhhat memurları mekteplerinin Eylul 
başında biteceği ilan edilmiş olan kayıd ve kabul müddetleri Birinciteşrin başı· 
na kadar uzatılmıştır. (6301) 

biri 

Mer zifon Amerlk•n 

Kız Hayat Okulu 
Orta Derece 

Geceli ve gündnzltldtlr. 
İlk okulu bitiren öğrenicileri 

alır. 24 Eylülden itibaren kayıt 
başlar, 27 Eylülde ders başlar. 

D r. H AF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
hergün <2 - 6) Divanyolu numara llK. n te
lefonu 22398 - 210'4 

IRADV OI 
Bugünk U progreın 

Zl Eylfil 937 Sah 

lSTANBUL 
Öf le heşriyab: 
12.30: Plakla Türk mu.slktsL 1uo· Han• 

dis. 13: Beyoğlu Halkev1 göster1t. tolu tare,. 
fından bir temsil. 
Akşam neşriyatı: 

İkinci Türk tarih kurultayının nept Clru • 
rultayın müteakip toplantı gün ft saatleri 
her toplantı sonunda blldlrtlecektlrl. 18,30: 
Plakla dans musikisi, 19,30 Konferans: E -
minönü Halkev1 sosyal yardım fllbesl namı
na: Doktor Şükrü Hazım (81nirll Çocuklar), 
20: Nuri Halilln iştirakile Türk musltt heyeti, 
20,30: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 : Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılan, (Saat ayarı), 
21 ,15: Orkestra ve orkestra refakatue Jülye 
tarafından şan, 22,15: Ajans ve borsa haber
leri, 22,30 Plakla sololar, opera ve operet par
çaları. 

YARINKİ PROnRAM 
22 Eylül 937 Çarşamba 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musUdsl. 12.50: Han• 

dis, 13,05 Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

İkinci Türk tarih kurultayının neşri. Ku· 
rultayın müteakıp gün ve saatleri het 
toplantı sonun da bildirl.lecektlr .• 18,30 PlA.k
la dans musikisi, 19.30: Konferans; Beyoğlu 
Halkevi namına, 20; Bimen Şen ve a.rtadat
ları tarafından Türk rpuslldsi ve balt şartı
ları, 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça söy
lev, 29,45: Nezihe ve arkadaşla.n tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkılan, (Saat ayan). 
21 ,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve bona ha • 
berleri, 22,30 Türkçe şan: İnci tarafından. 
piyano refakatlle. 
_ ... _ ........... ....._ ................. "fi_....., _____ _ _ 

. stanbul Borsası kapanış 
fiatları 20 - 9 - 1937 

Ç E KLER 

Açılış 

Londra '>28.0J 

NH-Yorll 0,7899 

Paı18 23.3675 

Millno ıs, 

Brüksel 4.6942 

Atiııa 87.022S 
Cenevre 5,44 

Bofya 65.69-U 

Amsterdam 1.4325 

Pra& 22.S91S 
Viyana 4.1735 
Madrld 11.7038 

Berlin 1.9o91> 
Varşova 4.18 

Budapefte 3.9810 

Bükret 107. ıJ063 

Betgrad ~.43S 

Yotobam& 2.73S6 
Moato1'& 20.3375 
Btokholm 3.~ 

ESH A M 

Açliıı 

Anadolu fJD. ,. 60 
pefl.n ou. 
A. şm. ~ 60 vadeli oo.oo 
Bomontl - Nektar OO,OO 
Aslan çimento l0,35 
Merkeı bantaaı 00.00 
iş Bankaaı 0,00 

Kapanı} 
628.00 

0,788G 
25.5425 
ıs, 

4.69Sl 
17.0225 

5,4375 
6'.6942 
1.4317 

22,5~15 

4 \735 
11.7038 
l.969J 
4.18 
5.9810 

107.0063 
SU3S 
2.7356 

a .337S 
3.08ı34 

K.,aa&ı 

00. 
oo.oa 
I0.00 
J0.4S 
00.00 
0,,00 

• Son Poata • mn edebi tefrikaaı : 38 
Telefon 9.85 

Nihayet bu sualin cevabını VC'rdim: o da benim ... Belki bu düğümü çözdü- ittihat ve Delir. U.9S 

Kendini kurtarmak için... ğüm, Gönül de bana çözdürdüğü için Şark Detırmenl ı.lS 
B h.... k M 1 Terkoa o.o ı o.oet unun ~ka hiç bir sebebi yo . az umun kalbinde başka bir düğüm •~~~---:---..!..-~:-::-=---ı 

Mazlumun beni istemesi, imdat ister kalacak, fakat Gönülün bndıkçıhğın _ l S T 1 K B AZLA& 
gibi bir şey ... S.O.S işareti veriyor. dan, fitneciliğinden kurtulacak. 1----------..--A-tdı-,--:..,_-:--aı-,-ı 
Yardımcıya, desteğe muhtaç... Bunu Gönülün yüzünü görünce dayana- Ttlrk borcu ı peşin oo.oo oo.oo 
kendi kendine de itiraf edemiyo~ ve mıyor, fakat samimi olarak ondan kur- • • I vadelt 13.40 ıs.11s 
şuursuzluk arasında izdivaca saldırı - tulınak istiyor, buna çalışıyor. • • II vadeli 12.65 12,90 

Yazan: SELAMI iZZET yor. Bunun için elinin altında kim var? Ağrıya gitmesi de bu yüzdendi. Ab
Sevim.. denize düşen yılana sarılırmış. lamdan uzak kalınca kendine geldi, ak· 

- Bunu da biliyordum da, evlene - yu.. sağa dön, sola dön, gözlerime uy· Mazlum da bana sarılıyor... lını başına topladı. Avdetinde kendini 
cekler diye ödüm patlıyordu ... Herhal- ku girmiyor. Evet,, Mazlum Gönülden kurtulmak, kurtulmuş addediyordu. Çünkü Gömi-
de seninle evlenmesi ikiniz için de ha- Bütün gece düşündüm diyebilirim. büyük bir tehlikeden kaçar boı·bı· Gö _ lün yüzun·· u", Gönülün tebessümünü, 
yırlı oldu.. siz anlaşabilirsiniz... Duş·· ürunek.te, uzun uzuın duş·· ünmekte 

- nülden kaçmak, uzaklaşmak istiyor ... Gönülün bakışlarını hesaba katmıyor -

TABV1L A 'I' 

AvJıı K.epaaıı 
Anadolu I pe. 110.00 Olt.00 

• I vadeli Ol.Ol 00.UO 

• D pe • oo.oo 00.00 

• D va. oo.oo CJG.00 
Annem bir anda bizi evlendirdi, ni- de haklıyım. Tek başına buna muktedir oiaınıyacak, du ... 

kabımızı kıydı, gerdeğe koydu. İş nere- Neden Mazlum benimle evlenmek bunu da anlıyor... Onu görünce, eski duygulan derhal '-•1•••ııillllİll..ıİlllİlll••••mf 
de oturacağımıza kaldı: istiyor? Eğer benimle evlenirse, Göni.il bal- canlandı ve bu duygulan uyutmağa 

Anadolu mil. peşin 00.00 00.00 

- Herhalde ayrı ev açmazsınız. Seni Garip şey: Heyecanım, helecanım dızı olacak. .. Namuslu bir erkek baldı- cesaret edemedL Halbuki o, bu duygu-
gelin diye teyzenin yanına da vermek had bir deVI"ede, bununla beraber zih- zına erkekçe iyi gözle bakmaz ... Ya - ların öldüğüne kaniydi ... Uzaklaşmak 
istemem ... Burada damada yer var ... nim işliyor. İnceleyorum, neticeye va- nında ben de varım... • derdine deva olmamıştı, Gönülün sev-
Nihayet hep beraber otururuz ... Gönü- rıyorum, bir türlü kimseye tamaınEe Mazlum bir uçuruma yuvarlanmış, gisinden kurtulamamıştı. 
lün yerini Mazlum tutar, bir fazla tey- açılamıyan bir kalbin duygularını an- diye gitmemek, beynini taşlarda par - Ama kurtulması lazımdı, şarttı, çün
zen mi?. Ona da bir oda buluruz . .. Ama ıamağa çalışıyorum. çala,mamak için, uçurumun kenarındaki kil başka çare yoktu. Bunun için ne 
teyzen keyfine buyruktur, misafirleri, Pencerem açık, balkon kapısı açık. otlara tutunuyor: Belki kurtulurum yapmalıydı? 
davetleri vardır ... Neyse kendi bilir .. Odanın sıcaklığı ile, dişarının ılık rüz- diye... Ne yapmak Hızını geldiğini de buldu. 
hoş siz de kendiniz bilirsiniz ya ... Na- gan birbirlerile mücadele ediyor ve Ben şimdi ne cevap vereceğim? Mademki uzaklaşmak işe yaramıyordu, 
sıl ~ste:,s:? iz öy.le yapınız.. ~erhalde bu karşılaşmada galip gelenler kırların 'lleyzemin sesi kulaklarıma geliyor: evlenmeliydi. 
b~?ı .. duş~:yın .. ~n s~na gelırim, haşeratı oluyor. Odama sivrisinek, per- « Mazlum çok düşündü... Ama sen Rast gele birile de evlenemezdi, çün-
Gonule gıderım, benım bır başım var.. vane, çekirgv e, kancalı, iğneli böcekler de düşün... O seni beğendi... Sen de kü bu da işe yaramıyacak, evlendikten 

onu beğen... Düşün,.. istediğiniz kadar sonra da Gönülün peşinden koşacaktı. 
Sanki Mazlumla evlenmişim. gibi ko- doluyor ... Ben cibinliğimin içinde, bü- düşün.> Elini bana attı. Bu çok iyiydi. Onu 

n.uşuyor. Teyzem, düş.ünmeme izin ve- tün bu haşeratın, suvarlara dolan siv- Düşünüyorum işte, daha da düşüne- Gönülden ancak ben, Gönülün kardeşi 
nr ama, annem \ermıy-0r. risineklerin, ampulun etrafında dönen ceğim. kurtarabilirdim, 

Ben müfekkiremi toplıyamıyorum. · · pervanelerin asılı duran elbiselerime Benimle evlenirse, Gönül ile a:ala- Bu, ilk tecrübe ettiği çare, daha mii-
Sanki sarhoşu.m.. sanki yaşamıyor g:: yapışan çeklrgelerin harekatına biga- rındaki rabıta çözülecek. Bu rabıta bu- essir olacaktı. 
biyim . · · Sankı :vıazlu~la ev~enmegı ne kalarak kendimi düşünüyorum, gün kör düğüm haline geldi. Bu clüğli· Bana karşı müşfik ve muhabbetıi ol
hiç aklımdan geçırmemışe benzıyorum. Mazlumun teklifini düşünüyorum. mü ne Mazlum çözebiliyor, ne de Gö- duğuna eminim. Beni derin bir koru-* Mazlum neden benimle evlenmek is- nül; Baki isedüğümü görmüyor. Çöze- ma hissi ile seviyor. Bana itimadı var. 

- ti r ? ·· " "t' ki i ( Af'ken var) 

KEllPETEN 61 
Sik ER 
AT.Allı. 



21 Eylôl SON POSTA Sayfa ı.; 

Son Po.stanm tefrikası: 46 

Denizlerin Makraveli 

Kaptan Bum Bum 
Hikayeleri 

Yarım kalan itiraf •. 
Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğlu 

Bu, balta gir~emiş ormanda orangotanlardan, insan Yazan: Peride Celal 

bakışlı simanglardan başka hayvanlara rastgelmiyorduk. 
Yalnız derelerde korkunç timsahlar diş gösteriyordu. 
Nihayet küçük bir köye geldik. Bu· 

radan ilerisine ırmakta seyahat ederek 
gitmeğe imkan ve ihtimal yoktu. cJ es 
sea> le birlikte boş bir yerli kulü -
besi bulduk. Bu kulübe kamış ve ~az · 
dan yapılmıştı. Kulübeye girdik ve tat~ 
1ı bir uykuya daldık. Öğleye doğru biı 
takım gürültü ve hızlı hızlı konuşma · 
lar bizi uyandırdı: Meğer cSchoenberg> 
ile cReinharb gelmişler. Zavalhlaı 
vahşi ve kesif ormanda taban tepmiş 
olduklarından yorgunluktan ölü gibi 
idiler. Hemen yanıbaşımıza uzandılar 
ve beş dakika sonra da horlamıya baş
ladılar. 

Ertesi gün hep birlikte orman tari · 
kile yolumuza devama başladık. O za· 
mana kadar müddeti hayatımda gör -
memiş olduğum vahşi, sarp ve kor • 
kunç bir ormandan geçiyorduk. Aman 
Yarabbi! Ne idi o dev cüsseli ağaçlar, 
bilek kalınlığındaki sarmaşıklar ... Man
zara vakıa pek latifti. Llkin bil'~:rine 
karışmış örümcek ağı gibi içinden çı · 
kılamaz bir hale gelmiş bu yeşillik a · 
rasında kendine bir yol bulmak müş
külün müşkülü idi. 
Şimdi artık karşılaşacağımız ilk me

deni kasaba cPayacombo> olacaktı ki 
bu da hala önümüzde yükselen cPa
dang lD dağlarının eteğinde iptidai bir 
köyden başka bir şey değildi. 

cSomatra• adasının bazı kısımların· 
da hala yamyam kabileler, insan kanı 
içen vahşiler yaşarlar. Lakin bereket 
versin ki bizim geçmekte olduğumu1 
kısımda insan yoktu. Buraları d:lnye? 
yaradılalıdanberi nasılsa öyle kalmış · 
!ardı. Yalnız arasıra bizim gibi yolcu 
luk eden yerli yolculara rastlıyo~duk 
Kadınların üzerinde avrat yerlerini g!z 
liyen bir nevi bağdan başka bir şey 
yoktu ve bizler vahşi dediğimiz bu in 
sanların güzel, mütenasip ve çala.k vü· 
cutlarmı takdir ve hayretle seyredi · 
yorduk. 

Balta girmemif, insan ayağı tarafın, 
dan pek a"Z yeri çiğnenmiş olan bu or 
manda hüzünlü orangotanlardan, ga • 
yet uzun kollu, insan bakışlı Sirnang 
maymunlarından başka hayvana tesa· 
düf etmemekle beraber pekala hi.:;sedi 
yorduk ki etrafımızda kaplanlar, pars· 
lar, filler vardı. Hele yılanların bütün 
cins ve nevilerini bu vahşi orlT'anlar 
da bulmak kabildi. En sık tesadüf et · 
tiğim hayvan ayak izleri yabani do • 
muz izleri idi. Arasıra fil ve gergcdtı.n 
ayak izlerine de rastlıyorduk. Bir de · 
reyi geçmek mecburiyetinde kaldığı · 
mız zamanlar bılhassa timsahlara dik 
kat etmek !azım geliyordu. Zira bu or
manların sulak yerleri timsahlarb dolu 

1 

idi ve bu pis hayvanların şöyle yan 
gözle bizi bir seyredişleri vardı ki hem 1 
gülünç, hem de korkunçtu. 

Bereket versin ki bu vahşi ve balta 
girmemış ormanlardaki hayvanlar y:iz
de doksan dokuz insandan uzak y~~nr

lar, kolay kolay kendilerini göster · 
mezler. Binaenaleyh bizim asıl düş 

manlarımız büyük hayvanlar değil, bö
cek gibi, zahifeler gibi küçük hayvan
lardı. Büyük hayvanlardan korunmak 
kolaydı, daha doğrusu büyük hayvar, - ' 
lar bizlere sokulmamak nezaket ve lut
fünü gösteriyorlardı. Halbuki sivrisi · 
nek gibi, sülük gibi küçük mahlf1kltlr 
bize her taraftan hücwn ediyorlardı. 

Bilhassa yoldaşlar bu halden pek ııi
kayetçi idiler. Bilmem benim d<:!rim, 
Somatra deniz aygırının derisind;3n da 
ha kalın mıdır nedir? Sivrisinekler beni 
pek o kadar rahatsız etmiyorlardı. Yı
lanlara gelince hepimizin elleriIT'izde 
değnekler ve sopalar bulunduğunjan 
bunlardan korkmuyorduk. Çünkü or.· 
ları öldürecek vasıtaya maliktik. 

cSomatra> ya ada denince bunu sa
kın küçük bir şey zannetmeyin: « 1500> 
kilometre uzunluğunda, c320:t kilo -
metre genişliğinde bulunan bu korı. • 
rnan kara parçası başlı başına bir alem, 
bir ülkedir. 

Yemeklerimizin esasını pirinçle Hin
distancevizi teşkil ediyordu. Bazan pi-

Gece kumsaldayız. Sıuuı. oıraz ötede kumlara uzan.mı§ 

Gece kumsaldayız. Suat biraz ötede J fesler alarak göğsümü bastıran ağırlıktan 

1 kumlara uzanmış, koyu siyah gözleri kurtulmıya çalışıyorum. Elbet bir gün 
dalgın, denizi seyrediyor. Dudaklarında ona aşkımı ıtiraf edeceğim. 
hafif bir tebessüm var. Ona dik.katle ba· * 

- Ben hem.en Almanyaya gitmek üze re buradan hareket ediyorum. Benimle 
beraber kim gelmek ister? 

rinç bulamadığımız zamanlar da olu - olduğumu aralarında fısıldayorlardı. 

yor, o vakit Hindistancevizi miktarını cPadang:a dag-ları ormanların üze • 

kıyorum. Ufak tefek, biçimli vücudu, es
mer yüzü ve büyük çocuk bakı~lı gözleri 
ile ne kadar güzel. 

Suatla amca çocuklarıyız. Ondan on 
beş yaş büyüğüm. Bana ağabey der ve 

fazlalaştırıyorduk. rinde (900) rakımına kadar yükseli - çok sevdiğini her zaman söyler. Fakat bu 
Ben (Somatra) adasında yaya olarak yordu. Yamaçlara tırmanmak icap e- çok temiz, kardeşçe bir sevgidir. Hal _ 

yaptığım bu seyahati hayatımın en çe- dinee mütevali yağmurlarla karşüaş - buki ben ona aşığım ve 0 henüz bunu bil
t!n bir devresi bir geçidi o1arak saya- tık ve bu sağnaklar yolculuğınnuzu miyar. Kim bilir öğrendiği zaman ne ka
rım. Sakın yediğimiz bu Hindistan ce- büsbütün güçleştirdı. Bilhassa ben ağır dar şaşıracak. cAğabey, siz öyle mi> di
vizlerini kendimiz toplıyorduk zannet- vücudumla bayırları, sarp kayahkıarı ye gözlerini hayretle açacağını şimdiden 
meyiniz. Biz bunları rastladığımız Ma- nasıl tırmanıyordtım? Alla bilir. görür gibiyim, Suat yirmi yaşına girdi, 
lezya köylülerinden satın alıyorduk. Nihayet seyahatimizin on yedinci artık çocuk değil, ve ben ne olursa olsun 

Hindistan cevizi toplamak öyle zan günü (Padang) dağlarını aşmış ve bu gece ona içimi açmak, aşkımı söyle -
ve tahmin ettiğiniz kadar kolay bir şey (Papakomyo) şehrine yaklaşm~ştık. Ar- mek istiyorum. 
değildir. Bakınız Hindistan cevizi te- tık seyahatimizin en zor ve belalı kısmı - Ağabey neden kumları üzerinize dö-
dariki meselesini nasıl hallederdik? hitama ermişti. Bulunduğumuz yüksek küyorsunuz? 

Yerli bir köye vardık mı köy muh- noktadan sis ve duman arasında cPa - Bana böyle cağabey> diye hitap et -
tan kuyruksuz bir maymu11 veya şebe- dang> bile hayal meyal farked:liyordu. mesi öyle sinirime dokunuyor ki, onun 
ği münasip gördüğü ağaca kapa:.· koyu- Hazreti Musanın arzı mevudu görünce güzel dudaklarını parçalamak istiyorum. 
verirdi. Maymunlar o kadar iyi terbıye duymuş olduğu sevincin azametini ben Avucumdaki kumları denize doğru fır -
edilmişlerdi ki yerlinin verdiği kuman- de takdir ediyordum. Eminolun ki. bir lattım. Sesim içimdeki fırtınayı belli et

Alman kasabasını görseydim nncak bu miyecek kadar sakin: da üzerine kemale ermiş, henüz yeşil, 
hülasa yerli neyi emrediyorsa o nevi kadar sevinirdim. - Dalgınlık Suat.. Sen geçen gün bir 

cevizi koparır, aşağıya indirirdi. cPayacombo> ya gelir gelmez ilk işi-
cSomatra>nın neresline vardıksa o- miz kendimize, bir kat beyaz keten el

rada (Emden) isminin meçhul olmadı- bise tedarik etmek oldu. Çünkü orman
ğını gördüm ve bir haberin yarım vah- da yaptığımız uzun ve yorucu seya -
şi insanlar arasında bile ne kadar bü - hatten sonra sırtımızdakiler lime lime 
yük sür'atle intişar ve taammüm etti- olmuştu. 
ğini görerek hayret ettim. Bu iş bittikten sonra yerli berberle-

Yerliler cEmden»den kendi fiillerin- re müracaat zarureti hasıl oldu. Çün
ce cKaplasetos» ismini verdikleri bir kü sakall~r~~ büyümüş, bıyığ~mız s~-
1'eV!i peri veya şeytan gemisi olarak kalımız bırbınne kanş~ş ve ılk ç~g
bahsediyorlar ve onlara sırtımı dö - larda yaşayan maymun-ınsanlara don
nünce benim de ya bizzat şeytan veya- müştük. 
hut şeytanın pek yakını bir mah!Uk ' 

(Arkası var) 

Baş ağrısı, Diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıshrabları teskin eder 
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bilhassa bunlara karp müessirdir. 

iş basmda. seyahatte, evde her zaman yanımzda bir kaşe 

şarkı söylüyordun, ne güzeldi, onu gene 
söyler misin? 

- Ben bir çok şarkılar söylüyorum a
ğabey, hangisi, ne bileyim. 

Sesimin titrememesine çalışıyorum: 
- Benim de pek aklımda kc.lmadı yav

rum, yalnız itiraf edilemiyen b!r aşktan 
bahsettiğini biliyorum. 

Küçük bir kahkaha atarak yüzüme bak
tı: 

- Yoksa aşık mısınız ağabey? 
- Evet, desem ayıplıyacak mısın Suat? 
Birdenbire dalgınlaştı. Yavaşça mırıl

danıyor: 

- Demek nihayet siz de!.. 
- Herkes gibi benim de l)ir kalbim 

var tabii.. 
Başını çevirip beni dikkatle süzüyor: 
- Bari mes'ut musunuz? 
Heyecan içindeyim, ona yakJaşıp güç

lükle fısıldıyorum: 

- Çok ıztırap çektim Suat, çekiyo -
rum da. Yalnız bu ıztırabın ondan gel -
mesi de ayrı bir zevk. Mes'ut musun de
din. Daha değil, çünkü ona henüz her 
şeyi itiraf etmedim. Mes'ut olmam ve -
receği cevaba bağlı. 

Gülümsedi: 
- Aşk çok güzel bir şey değil mi ağa

bey? 
Cevap vermemi beklemeden sıçrayıp 

ayağa kalktı. Eteğindeki kumları silke -
rek gülüyor: 

- Aşıklar hülyaları ile yalnız kalına
yı çok severmişler ağabey. Sizin daha u
zun müddet denize, mehtaba karşı sev -
gilinizi düşüneceğiniz anlaşılıyor. Fakat 
ben hemen eve gidiyorum, yazılacak bir 
mektubum var. 

Sabah tam kapıdan çıkarken onunla, 
karşılaştım. Giyinmiş, sokağa çıkmak ü-: 
zere olduğu belli, hayretle yüzüne bak ~ 
tım: 

- Böyle erkenden nereye Suat'! 
Bembeyaz dişleri esmer yüzünü ışığ~ 

boğdu. Öyle neşeli gülüyor ki.. 
Hemen cevap verdi: 
- Postaya mektup vereceğim. 
- Akşam yazacağını söyledığin mek-

tup galiba. 
Yüzü endişeli bir hal aldı. Gözlerin • 

de korkak bir mana var. 1farrık içinde 
kaldım. Yanına yaklaşıyorum: 

- Senin böyle sabah sabalı çıkman"' 

lüzum yok Suat. Onu bana ver, postaha· 
nenin önünden geçeceğim, atweririm. 

İrkildi, sapsarı oldu ve kaçmak isteı 

gibi bir hareket yaptı. Garip bir heye -
can içindeyim, önüne geçip, h~fif çe kaş· 

Iarımı çatarak tekrar ettim: 
- Ne duruyorsun Suat? Vers('ne mek· 

tubu, ben atarım postaya divorum sana. 
- Peki ağabey .. 
Sesi titriyor. Zarfı çantasından çıkarıp 

verdi ve yanımdan kaçtı. 
Yolda üzerine bile bakmadan hemen 

zarfı yırttım, küçük bir mektup çıktı. 

İçinde şu iki satırcik: 
cGünlerdir düşündüğüm kararı bu ge

ce verdim, teklifini kabul ediyorum, be
ni ailemden istemek için artılt hiç bir 
mani kalmadı. Hoşuna gideceğıni bildi· 
ğim için ilave edeyim: Seni seviyorum.> 
Ayağıma bir taş mı çarptı ııerlir, az 

kalsın, düşecektim. Kendimi tcplar top
lamaz zarfın üzerine baktım, hi~ tanı • 
madığım bir erkek ismi. 

Demek dün gece o kadar acelP yanım-' 
dan kaçması, bu mektubu yazMak için· 
miş. Bu sabah cmektubu postPya ben 
götürürüm~ dediğim zaman titremes inin, 
sararmasının manası da açık. Her halde 
nereye gittiğini öğrenirsem hidrlete düş
memden ve onu üzerindeki adreı;e yol • 
lamayıp, yırtmamdan korktu. 
Endişesinde haklı. Şu esn:-ıda kağıdı 

küçük küçtik parçalara ayırıp rüzgara 
bırakmayı düşünmüyor değilim. Fakat 
kendime cabuk geldim. Bu pek adice bir 
hareket olur. Hem ona böyle bir fenalık 
yapmak nasıl elimden gelir! İçimi çeki -
yorum. Demek dün gece tamamlıyama -
dığım itirafın ebediyyen öyle yanın kal
ması icap ediyor. Yolumun üzerindeki 
dükkanlardan birine girip zarf aldım. Ü· 
zerine. yırtık zarftaki adresi yazarak; 
mektubu içine koydum, gidip postaya at
tım, artık iş:m bitti. Peki, ben evden yal· 
nız bu mektubu postaya atmak için ml 
çıkmıştım? Omuzlarımı silkiyorum, adam 
sen de.. Sokaklarda bir serseri gibi ne 
kadar gezindiğimi bilmiyorum, birden
bire kendim! akşam onunla oturduğu · 
muz sahilde buldum. Kumlara uzanarak Ne söyliyeceğimi şaşırdım. Ve o koşa • 

rak uzaklaştı. inliyorum: c Yakında Suadın düğününde 
Yalnız kalınca kumlara uzandım, el - bulunacağım öyle mi?> Allahım başım ne 

lerim yüzümde ağlıyacak mıyım? Hayu kadar ağırıyor, ne kadar ağırıyor!. 

Bulundurmayı unutmayınız. 
Kalbi bozmaz, Mideyi ve böbrekleri yormaz. 

icabında g ünde 3 kaşe ahnabilir. 

bir erkeğe yakışan bu değildir. Geniş ne-

GümÜ:-jhacıköy kaymakamlığı 

İzmit <Hususi) - Mektubcu Fehmi Kayar 
Gümiişhacıkby kaymakamlığına tayin edil. 
miş, yeni vazifesine hareket ettiği zaman 
başta vali olmak üzere k!llabalık bir kafile ta
rafından teşyi edllmşitir. 

Yarmki nushamızda : 

MEZARLIKTA ... 
Çeviren: F aik B ercmen 
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E,,...,n büyüle bir lngili% düşmanı idi. Talat paşayı 
zigarete gittilcçe Pa,a ile aralarında 

ionuıulan ıraewalann 6a,lıcasını lngiltere teşlcil ed•di 
Mailftp ola tarafm .... bir Bmenon anap ftrdi: 

lmmı anzisinl kaybetınek w tu • _ HeddiPtmda •7f!t ebemm\yet>
minat vermekten bap. I* tef siz gibi g&ilneD ba mmmı muhafaza 

Harpag, Efrasyabın kendi oğlunu öldürdüğÜ ve etini 
kendisine yedirttiği gündenberi intikam hisleri besliyordu 

oJampı Halbuki itilif devlet • etmekteki mabat, lngiliıg politikası Sahte bir brdef1ik bJ1m a&te- önünde, bsırpya tutuJmut birer yap- d inJMi. Baı.ra SiJaftlin 610m~ 
1eri Tarkiyenin tamamile mahvı - nottai nazanndm e1_.•. Bütün hı- rerek, U.handa, ordu huırlm- raja döndfiiünü gön:lqi1 unwa deh- çat müteessir oldu. Ghe derhal crtatl 
Dl ve buitadan ailiDIDftlini iltedikleri· riltiyanlık aıemıne kaql İngiliz kral- makta oldujwıu görünce kendisine ha· şetli bir korkuya kapılarak daiJaım i- veımedi. Bir kaç giin dDpnmiJe lblO 
al ~ ediyorlardı. Şu baJe nazaran Jarmı clman•m hlmlsi• gibi göstermek ber vermek için yola çıktığım.. hududa çine daldı. Kaçtı.. kaçtı. Güç halle Bata· gördil. O, evveli hAmisi olan, artık ill
Tiirkiye mağlUb tarafta bullmdııliu az bir ffJY midir, amıediyorsunuz? yakm bir ,erde de bu ordudan ileri BÜ· bana avdet etti ve hükümdardaa bllyük tiJarlamJI b'1h•mn bafvezir Barpagla 
takdirde bir kısım ....,.. kaJ - Diinyaya cİngilizler dindardJn de • rilleQ lmvvet1eıiıı konakladığını anlat- bir mDtAfat aldı. ~ 
blflmekle ve tannlnat •aawkle dlrtmek, icabında bir çok ayıplarını ta. Zabuliatan süvarileri, dOşnumJarmı Barpag.. Bfrasyabm ojlunu aıdoıt
kalmıyacak, bütün Tiiık cll9leti orta- artmete Jarar! Rüstem.. Esfahandaki adamlanndan kılıçta geçirip vezirin bıraktılı çadır· tiiğii ve etini kendisine yedirdiji 80P: 
dan blkacaktı. Ermenilıer bmiil temin Cünki1 dindar olanm ldl1 ft bakşi- böyle bir ff!1 olduiuna dair bir haberllann yanına geldiler. Atlanndan indi· clenberi ona karşı gizli bir intikam biliıt 
etmek ıçın hiçbir te.Jden çeldmnlJor- w ela olmuı JAzmı gelir. almadıjı için kardeşinin verdijı hava- ler. Atlannı bağladılar. Adım admı yü- besliyordu. Bir gün, bu intikamwna Aıet 
Jardı. Bir devlet, böJle bir vazıyette b- tnaDizl . dini in ·ı1tte bir din • dise tunmak istemedi; fakat onun w riiyerek kuyuları meydana çılmrdılar. etmek için bütün ümidini Keyh0sre'9 
1ırsa, dahili dftpnana bqı icab eden enn . gı 1 ettiğini g6rünce ihtiyata riayet etmek Arkadaşlarmı en çok orta yerdeki ku· bağlamıştı. Bundan dolayı, onu, çocuk• 
Whırleri a1maz da ne yapar! dir. ~ hiç bir t~· ~mmez. n • için bir kuvvet hazırlanmasını, kendi- yu1arda buldular. Onlann ekserisi öl- tuğunda, büyük bir dikkatle hiJD8ye 

gillz ahlakının ve _ngı~z din ba~atınm sinin göndereceji tatimat dahiUnde hu- müştil. Yalnız diğer süvarilerin tisQeri- etmiş.. saraydaki hususi adamları vaıl-
İncilWelba ıiJulCI ~ ~udunu böy~ tayu:' ~t - duda .vbdil,,..W emrettikten ama- ne düpnüş olan yirmi Jradan Jaralı, ya- tulle korumuştu. 

tikten, bir ilin yapılması ıcap ettıği za n. lıreNfill, yanma beui1z linvl ala- ruu: J811yorlaıdı. Keyhüsrev .. on yedi, on r.eldz yaşına 
Tallt paşayı ziyaret eden Hürriyet maıı İngiliz noktai nazarına göre o itin rak .....,.. ......,. budada dolru Ra.tem dit, ata • aaawta. BuDJarm geldiği z~mıan, Harpag, her vesi].edeli 

miıcahitlen arasında bir de Irlandalı iktawll • siyasi makatlara hizmet e - 1ib'ldil. Ostlerine, ild llnd Be atlan dlelnoe istifade ederek, onun fikrini açaıı1& 
miralay Emersoıı vardı. Emerson lr- dip etmiyeceii arqtmlarak yapılma • Rüstem.. hududa yakın bir tepenin keskin demirler, daha derin bir şekil- çaı.pnıı.. büyük babası Efrasyabın 1'" 
Wıdanm istikliline hararetle çalışan 11 muvafık görüldüğünü meydana çı - Ü7.erine çıktığı zaman tepenin eteğinde- de karınlarına, başlarına ve vücudla- numa, babasına, kendisine ,.aptJiı 
bir adamadı. Her ne zaman Talit paşa- kardıktan sonra İngiliz politikasının ru ki ovada çadırlan, gölgeliklerdek: at- rının diğer taraflarına batmıştı. şeyleri.. büyük babasının ahJAkındaki 
mn teşvikıle Türkler bir protesto mi- hmıu, bir dereceye kadar olsun keşfet- ları görünce Şugada hak verdi. Önün- Rüstemin her tarafı delik deşik idi düşkünlükleri anlatmış.. onu, hem Ef· 
tingi yapsalar, Emerson da mutlaka o meje muvaffak oJabiliriz. deki kuvveti de bin kişiden fazla tah- Bu feci ınanqra önünde bütün süvari- ı·asyaba diipnan, hem kendisine ınin-
mitmgte hazır bulunur ve Türkler Tür- (Arfcaa NI') min etmediği için, Esfahandan ıelecek ler hıçkıra hıçkıra ağladılar. nettar yetiştirmiştir. Barpag .• Efn&JS'" 
kiyenin, MısırlıJar llısırm ft Hintliler olan diğer kuvvetlerden evvel temizle- bm idaresinde Midya devletinin rlJll'" 
Hindistanm istildlli için nutuklar aöy- ,r " miye karar vermişti. - 12 - cudiyetini idame edemiyeceğine de i"" 
!erlerse Emerson da lrlandanm istik • Bir Doktorun Rüstem.. yanındaki seçme süvanle- namn•ştı. Devlet, onun kudretli ve. ~ 
Wı ehinde söz alırdı. GU IUk .... rine çok güveniyordu. Bu beşyü% süva· KtJRtJS (Ke71ılsrn) tRAN rayetli phsiyeti ile ayakta durabili .. 

Tabii Emersem büyük bir İngiliz düş- ft ri, kendi kumandası altında, bin kişiyi TAllTINA GEÇİYOS yordu. 
manıych. Düşman olduğu için lngıliz - llltnndlln ~) değil Oll bin kişiyi perişan edebilirdi. Harpag .• Keybüsrevin biraz yaş1aDI'" 
lerı çok iyi tanırdı. TaJlt paşayı ziya- Rüstem.. tereddüd etmeden ~ Giv .. pek tedbirli ve dikkatli hareket nk tecrübe görmesini beklemişti. Mak· 
l'ete gittikçe pap ile araJarmda tonu- Solalı apjı inmiye baş.ladı. Tepenin eteğine ettiği için iki ay sonra Ekbatana muva- sadı, bir hükıimet darbesi J•~ 
1t1lan mevzulann başhcasını İngiltere AlfD•lılılarına dair geldiği zaman kaqı.ı:_ındaki kuvvetin de salat edebildi ve Keyhüsrevlfı., ancak Keyhüsrevi Efrasyabm yerine geçil' • 
teşkil e4erdi. TaJit pqa, fıtd fevka· •-· bazırlandıAuıı gördu. Orada, düşman on bet günden sonra görüştü. mekti. 
JMe zekAsmı mütehassısı aizmdan işit- - 2 - istikametinde atını dört nala kaldırdı. Keyhüsrev, Givi büyük bir dikkatle (Aricua fMf') 
tiit malCimatla keskinletmetten çok 'l'eneml " hallln uaiaruım DW.p Öyle yıldırım gibi gidiyordu, ki kuyu- ..;.~~.;.;.;_~_..;;....-._.._ _____________ _ 

•vk aldığından Emersomm söyledik- : .. :.:eı:.;;:;.ıı:~~~ 1arın önüne geldiği zaman, süvarileri- Resı·m ve Heykel Mu" zesı· bugu-nden 
!erim büyük bir aJAka ile dinler, Irlan- 'IDeledDbı ...,_ c1n1rua .....,_. a- ni yüzlerce adım geride bıraktı. Son 
dal çok ilen gittikçe onun aöz1erine i· ..s.. mlhlm ı.aıterı ..arcm .sür'atle kopn ab, ilk kuyulann önün- • •b H .A,Mfın fır 
tiraz eder ve İngilizlerin lyl taratıanm 1luuetla ~ Be IDV..t eden, de btrdenblre durdU. RilSteml 5y1e sars- İti aren a l""\-11 JŞ 
hatırlatarak onu iskita çalışırdı. açılarak muhite" cUler beden at.samın• tı, ki az daha yere yuvarlanacaktı. k 1 - d 

b1cam ec1en an, llJlalun mııurlle der· a- ı b d kt .. M. Güzel San'atlar Akademisi o ·re tör üğun en: Bır gün gene böyle konuşulurken Ta- bal mertese a?det :Ae:e!!nden muhte- ust.'?1.. a ının u >ey en ür u6 1&· el_ .. , 
••· - n - ed .... 1--..:ı. At b. den 'ft..ı-• n--1- ve heykel müzesi ittihaz edilen Dolmabahçe Sarayı Vı 1111& ... t paşa Emersona: uı ınm1zh1 dablll IM'"nına, baUl ta- u zann erea. Aırw. ınm ır şey utllllU ~ 

- İngilizlerin her bir hali, hareketi, mn damarlardan qan Jtlrmwna eebe- ürkmek Adeti değilken böyle bir za- Dairesi her g(1n saat 10 dan 17 ye tadar acıktır. Akaretler Tramvay duraiJ..dıkl 
tak·p ettikleri siyasetin ha1rild rubu mr 1llı" ftl'lr. Hele lbtlJarlarda ba bal da- manda Grkeklik göstermesine kızdı. kapıdan girilir. c8350. 
... 1 .. .,.ılır veyahut hiç ..... 1 .... ıbnaz. Bu ba tebHlreJldlr. Kı1Nnde -" '* bu- Mahmuzlarını brnma batırdı. At, can 
~ IUUa9 tük ..,.._, damarlarmda 11...a bir cıaile --a ... ~ hisse ı.ıw Notı DulluUW• JOll • 
neden ileri geliyor? diye aonmca Ir - bomtlü ba1unaıı ldm•ler bana d5ba a ,,.-. ..... en sıçradı ve tt-&& -------·-------~----------
landalı tu mvabt..ftl"dl: llJaCle m11a1tttr1er. mıhı• GOCuldar tehlikenbı Jmrkusile burnunu fiddetle .... C. Z RAA T BANKA Si lstanbul Şubesinden : 

- İllgillz politibmnm psikolojisi bndlla1nl bramaJI atıDarma bUe P- hıfırdattı. 1' 
neden zor anlapbr, biliyor musunuz? ~ baft dellflkHtıertn- RUstem.. atının bu hassasiyetinin far- Balbtı Ziraat mektebile Yeşilköy Tohum Islah Enstitüsünde yapbftıacali 
Onlann on albncı asırdanberi içinde == ==:u:-:: ~ Janda olmadL Gözleri, atlanna Nnmit. illn edilen bangalann adedi ilçden bete çıkarıhmf ve ewahnda da delifildik 
J&Şadıkları ruhi halet ve İngiliz ohm- tatlaUderl teıtlk edWne lllllual,.ue kendisini bekler gibi duran düşmanla- yapılDUf olduğundan inşaatı almak isti yenlerin verecekleri teklif mektubı.tl 
78ft a• herhalde yüzde doksanı ta- haram tebeddtlltı amanlarmda 6llm nna dOriJmiıti Büyük bir sabırsızlıkla rı Eyl61 193'7 pazartesi gOnil aat ıe ya kadar kabul edilecektir. 
nfmdall bilinmez de omm için. Bu DllbetmlDln arıtıtı saraı1r. abnı bir daha, fakat çok şiddetle mah· Yeni plln ve prtnamelerin Bankamız Müdtlriyetinden istenmesl rica oıunut· 
ruhi halet hiç bır nman anlaşıllmıya- muzJadı. At, pha kalktı; bir daha hışır- (a28) 
aktır. dadı ve birdenbire ileri atıldı. 

Ba)nnız İngUlzler bagibl pro • Rüstem.. atının düz yerde mania at-
testan aayıldıtı.n halde o MMhep • lar gibi mçraya sıçraya koftuiuna pt-
te hiç alAbıan yok gibi bir ~dır. r ' ıı. At, blrbç kuJu1u böylece -.ıı; ıa-
Anglilra kilisesi ve o tilı_.in öjret- NIJll•lcl at ilerdeki tuyu1ar, daha sık, daha 
tlii dini bideler tngutz ihtiyaçlarındRn E. eza11·ı~r karışık t-tip edildiği için, a.t, tabii aev-
doimul olan bir eline aittir. Bu din • • kine gön •JÜ)annı emniyetle basacak 
münhalının fn1Hlzlerin lipsl mamt- .. IW .ıa ı9 ll .-& 1 , 1 .... ~bulmakta ffFJDlya başladL Bir ku-
Janna hizmet eder. tnsmı kralı ..-ı- aa:= • .., eUaalbılıkla: JUllun bnannda ayaklan kaynuşken 
z1nc Henri on altıncı aarda İDgiltıele- Aklarl.Jda: <Banm>, Alemdarda: <AJ>. çabucak kendini topladı. Bir sıçrayqta 
de katoliklili Protestanhia kaqı hl -, cllltadlr>, llQUltte: <Cemil>, 81.DWJ&· oradan kurtuldu; fakat ikinci bastığı 
maye ettiğı için o devrin papa'11 ona da: <a'OftkılJ, Blnln&ltınde: <Bellr Ke- 3er de kuyunun tam ortası olduğu için 
clman•m himlsb iinvamtı?vermitti. O mal>. SJOpte: <Arif Bitir>. Penerde: uı:- Rüstemle beraber oraya yuvarlandı. 

...,...., • lebfenılnfnde: (lfUllll). Şeb· 
umandan but güne kadar tam üç asır ............ : d. Balll>, Karaglmnitıe: Rüstemin arkasından koşan süvari-
aeçt il vefllilizler protestanlığı ka - es.at>, K-----: (llecaU Ahmet>, lerin yüz kadarı da kuyulara yuvar· 
bul ettlll halde aekizinci Henriden IOD- Jlatlrt6Jtbute: <111111). .9nmışJardı. Blllılardan ikisi, atlarile 
ra gelen bütün İngılız krallan •İman'm ..,.... «aıHı•trMer: beraber Rüstemin üstüne düşmüflar-
himım- unvanını muhafaza etmişler - t.utw cadd.ande: <Delluada> • oa- di. 
dir fru!iJıderin remıl cini katolildik Jatada: Ollllrln Blıml>, Tablmde IU, Daha aıtrada bulunan ~--riler, ar-

-ell" monclJan>, ~bda: (lfars11eci1an>. 11u,,n 
olmaciıiı halde Papa tarafından verilen 1 llellktllt&: cıııaa Bati>, ear.,... <Na- kadaşlannm kuyulara yuvarlandıkla-
böyle bir unvw tapmakta bir mln•ı rl>. nnı gördükleri için atıanm durdurdu-
ftr mı? Malaa' • 

1
".... enun .,...,1 lar. Önlerine tuzak kurulduğunu, dere-

IL..ıu .,.a..... Öatidarda: dmrabar), ~de: be l R ....... pap IDnna; ~A- -........ y eri üstemiD .rsııfletine kurban 
Aıeaba ca.acseu, c~ --•· BIJltadada: ·-

- nedllı blll 4~ vaz <liDUl a.a>, Berbelladada: <Tauf>. gittiğine kana.ı getirdiler. Ve 
&eçmiforlu? kumandayı ele alan bir sü-

varının işaretile yollarını de -
artbrma Ye ekaiJtme tirdıler. Diişmanlannm gerılerine l 

kom ayonuntfan : ~ ~ıe bareket4l 119tn. l 
lstaııbul LeyU Tıp Talebe Y.- talebell f--1.. (n.n adet paltonun fmall açık Vetrk · R08temla ku,uya duşüp d.11-

~ VIV/ •edilllal kestiremediği için rle'at isti • 
eksiltmeye konmuftur. bmellirinı kesmek WJeıe yılaır•m gibi 

lataftb 

Vekaletinden: 
T lllrlneltefdn 117 Peqembe &ini a at 11 de Anbrada Vekllet Jlalrf/11111 

eksiltme komisyonunda Mil lira 50 Jmr Uf muhammen bedelli 101 parça _... 
yanm kapalı arf usuli1e eblltmell ya pıJacaktar. 

ıoı parça mpbUyaya aid eblltme tut naJDeli ve ~ prUJ& olarak v .. 
kAlet Malzeme Jliclürlülflnden ıhaablli r. 

Muvakkat tentnat 484 lira 81 lr.uruftur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mtltea hhltllk vesikası lle birlikte '1 Birinci ter 

rin 93'1 Peqembe giinfl aat 14 de kadar Anbrada Nafia VekAleti Malzeme ek-
siltme komisyonuna ftrllleleri JAzımctır. c347lt ~ 

- ..- -
IJseler Ahm, S hm 

Komisyonundan ı 
nNSJ Çarpmba &llDI uat ıs • a çıt eblltmeal yapılmak btre ltW'llllt 

Son PCllta ve 116nakaa pzeteleriııde uan edilmit olan Beykoz orta oblunUll 

lamirlne aid .atltme H/11937 Cwaıa &i lltl .. t 15 de yapı)acalı ..... tbeo -

olunur. c8334• -

] 
Belediye nakil vasıtalarına lüzuma olan muhtelif cim malzeme kapalı zarfla 

-.UPlleye konulmuştur. Bunların ..,..ne 14300 Ura 34 kurut bedel tahmin edll
miftir. Eksiltme 22/9/m Çarşamba gilnü saat 15 de Dainıt Bndlmer.de yapda
eetttt. LfsteslJe prtnamem levazmt mfldtirlitlüncle j6rillebWr. istekliler 2411 

lı bnunda 1mh vesika ve 10'12 lira 5.1 kurufluk ilk teminat matbu veya 
ID8ktubile beraber teklif mekıuplannı havi kapalı zadlannı yukarıda yazılı 
alDde s6t 14 de Daimi Encümene ftrmelidirler. Bu saau,n IOlll'a verilecek 1 - Eksiltme: Cafalolhmda l.tanbuı mbbat ve içtimai muavenet :ııüdürlüjü koşan süvarilere karşı lmyınaktan kor· 

biııasmdakf komls)'onda .,.,.., Çupm&a IGntl aat (15,30) da yapılacaktır. karat firara befhdı; fakat ~ taçanla- -A 

2 - Muhammen fiat: Bir adet paltanua imal fl.aıı (585) kuruftur. l'Jn pek azı Zabullstan süvarilerinin kı- J/1/11- • •----. Geceli • Gtlndkll • ••--• •-••• 

IUf1ar kabul olunmaz (B.) (598') 

3 - Muvakkat garanti: (252) lira ('12) brufbar. bçlanndan kurtulabildi. Vezir de bela, O 
4 - İstekliler nümwıe ve prtname)'iber ll1n Çembei'lltaf ciTannda Fuatpap mnı bulmuştu. UDAR A M IK AN KIZ L ESi 

türbeli lraqllUMle- leyU Tıp Ta1elMı Yurdll merbdnde g6reblllr. Şu ada gelince: O,. tepeden a,aiı :n- llıktep EJIGl 28 W s.h pi açdacakbr. 
5 - isteklilerin cart aeneye ait ticaret oc18ll veaflr•, pıtnamalnde JUllı "" Oradan, llüstemin k~u a yuvar KaJlt lfbı beri n IUt 9 • 12 ye kadar mll'Hlttllr 

lalk, (2490) sayılı kanunda yazılı beJaeler ve bu l§e yeter llUl'takDt aaraa1l avfndt."ftl blMd eawr. Adrel : BeiJırbap, 

makbuz veya banka me~ birlik&a ~ Telefon• 90474 --------~. 



Beıiktq 

DİKiŞ YURDU 
Bllflerl seraill af sonuna k• 

dar umuma açıktlr. Bi~kl1 ~·f 
otnnmek isteyenler bu sergiyi 
g6ıet* kayıd olmalıcıuiu. ~ 
labe taydı da açıktır. 8 aylık 
nn da vanbi. 
Beşikt.q Akaretlerde 87 No. 

,. ................... ! .. 

•an '.a llılMI ta. ._wrtuical•~ 
Mukaddema tl'sküdarda Atik Valide 

Osman.,... dak 3 numarada oturmak
ta iken haı. nerede olduklan belli ol -
mıyan Z:tvar, Serop namı diğer Herop 
hazinenin Usküdar birinci sulh hutuk 
mabkemeainirı 9/1/937 tarihli ve 37 /141 
sayı! llimile Kadıköyünde Caferağa ma· 
hallesinde eski Bahar ve yeni Sakızağacı 

aokalmda, eski 35 ve yeni 14 sayılı ha -
~ Agop ve Armatehi hisselerine 
Beyoğl111Ulh icra dairesinde 35/458 sayılı 
~ ..mevzu haczin fekki ve liı4ea 
3"° kurut masarifi muhakeme ile ücreti 
Tekllet ve dolacak icra masrafı ile bir -
Jlitif tiıhııilU IMkJnnda verdiği takip taıebl 

tzerine nanunın göiıderllen icra .... 
~tglfü,ızıu ~ ~ 
t6lil ~lfucten bir ay hakkı iti· 
raz ta • · _..ıu. .tebQatm Kim i~ 

.... 11 

lh~~m~~~.u~~ijl•e~qı~~~ı~IJ~---------~--~~~~ 
İd&Mce vatgon ve saireDfD naklinde kullanım; 4ubalarm taıııiıi için inşa edi· 

lecek kızağın imAline muktazi aşağıda cins ve miktan yazılı (5) kalem muhtelif 
eb'aUa kereste ~/9/93'1 Peqembe pnü saat 15 de Haydarpapda gar binası 
dahilindeki satııWaıa komisyonu tarafından ~ satm ıJm .. ttır. 

Muhammeu bedeli 3035 lira '15 kuruş olup bu pa7.ll'bğa girmek istiyenlerin 
kanunun tayin ettiği vesaik ve 227 lira tJ ~ auvakbt temina&larile ltirlik· 
te pnarht günü saatine kadar komisyona .aneaatıan UcnndB'. 

:au ite ait ıartnameler koınisyondan P'1811& oJarak Mldı1maldMlr. (1271) 
kabalık 

Boy en 8.11. ıa 
,.Adet M. s.K 

10 Gürgen azmam 11-1'1 x .»-25 x 23-Z 10,GI 
50 Gürgen İzgaralık 'x 14 15 x lf-15 ... 
60 Giirgen İzgaralık s- ex 15 x 20--38 ~ 

• Gürgen veya meşe 11- 1-12 x 20 x 20--30 43,200 
kara dÖfeıneliği 

10 Köpeftelik meşe elrf· 3- 4X 2Z-25 x 28-30 3,• 
si veya kara ağaç eğmi 

74,821 - --
Yüksek Ziraat Enstltftsll 

Rel,ctlJrltliftnden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan ap jıda isimleri J8Zılı altı blem eva b· 

pah zad usuWe, eksiltmeye konulmuştur. 
2 - thale 4/10/93? tarihine rastlıyan Pazatesi günü saat 15 de Yübek Bns

titil Rektörlilk binası komisyon odasında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 8555 ve mu'\'akkat teminat 842 llradır. 
4 - T.eklif mektublanmn .U.le günü saat 13 e kaUr ~mabl>iliadt tıo

misyon reisliiüıe vermeleri ve ihale aa tinde koınisJoada hmr balunmalan. 
5 - Daba fazla izahat ve parasız ~name almak istlyenleria Enstitü Dltre 

Küdürlüjüııe miincaatlar.ı üAa olumır. c3346-. c8138> 

Yor çarptı 
Y-a :t 

Yastık yüzü 

Yatak • 
Yilz havlusu 
Bomuz 

Adet 

uoo 
12tl0 
1200 
225 
100 
60 

Liseler Ahın, Satım 

Be1ıerinla flatı Yekb tldlrı 

' 

s-, o 

'• m 
'IS 

• • -
Lira 

-• --... 
Koml&J'ODDDdaD: 

M/9/9M tarih cama gihıi1 M&t ti de İstanbul Lfıleler Jfnha•becllf~ 
toplanan ıcoom,musa l3G Ura 9'I JaltUf bpf bedelli ~ Orta Gb1uiıin 

~EKTA PATI 
...... .........,. ANTIViROS ........ 

' 

1. 

iç •• dlf ..._ mem..ıerincle. buw memelerillla her tirli 
iltihaplannda, cerahatlemDİf fiat&Uercle, bnayaa huar me

melerinin tedav,hıinde daima muvaffald7~e fi'-1ı temin eder. 

Şark ispençiyari Liboratawan, lstanbul 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 
b 

I - Şartnameleri mucibince 2 adet il ıara paket maldaesi kapalı zarf usulila 
münakasaya konulmU§tur. 
il - Muhammen bedeli 180l8 Ura ve muvakkat teinin•t 13nG liradır. 
m - Eksiltme, 12/X/9M ıarihine nstıa,.ıı Sah &fuıü aat 11 de Kabatqta 

İnhisarlar Levazım ve mübayaaı §Ubesind.eki alim komisyGlımnda 7apılacaktır. 
IV - Şartnameler P.8f881Z o1arak yubnda ach geçen komiaymdaıı alınabilir. 
\' .... idarece c Yagenberg• makine ahmnuı mütesavver olup mtlnakasaya 

girecek makine c Yegenberg> dir. Miinakasaya l§timlı ea.k istiyen bqka ~ 
lar fiatm femıt tekliflerini münakasadan 15 gün evvel tetkik edilmek üzera 
lnıdsarlar '1'6tün ~ Şabesine' vermeleri ve tekliflerlmin kabul .alundu
luna dair vesika ıJmaJın ıazunctr. 

VI - Mtihiirlü teklif mektubu, bııunl vesaik ve eksiltmeye ifUrlk WlliJraaile 
1' .,,, teminat aJı:çeDI illtmı edecek oıaa kaJıa1:ı arf1ar eblltme a&Dll m M 
mt 10 na kadar 191renda ec1a ıeçea .,...,_ IMfbnhlma makbuz mabbılina 
de verilmlf olmalıdır. c553L .,.., 

1 - Kapalı zarfla eJrsiltmeye konmuı olan Kayserıde inşa edilecek karabarut. 
dfnami!ı ~ı. tlcdcl ~e !»ekçi kullbesl inpsı ve etrafının tel~ 
muhafau• ifleri için teklif edilen bedel haddi liyikta göriilmediifndeıı pazar
hlda yaptmlması brarlaibnln#Jr. 
il - Pazarlık ?,J/JX/1937 tarihine nstlıyan Perşembe ehi .Mat U ae Kaba • 

tafta levazım ve mlbljaat ...... de1d alim -..,cmanda ppıJacaktır. 
lII - ıtepf bedi1l (lS'l.;IS) a.-a.,. muftkbt ..,.at ~) liradır. 
iV - (l*tna-. hflfmme w Rir eksiltme evrakı (60) kuruş muJr.abiUndıe 

her gi1n lnhiaar1ar bıpat fllha!nd• ilmabWr. 
V ._ t.&$1U~ J'U'rhk itiıl ta;ta: ffi1elı g6n ve saatte % '1,5 güvenme para

ille bJrıate adı 111111 ................ Hin eliaiur. (5"18) 

~ı.·~ ~ ... ~,! .... 

......-., "W'tan »Ollifl#··tllii.J-" -~ ~ ~· t: ~~ _,. .. inCe makine yatı, 2000 Utre ka1m ma-
tif Ve hülAsai ~ buna a1cl ftl'ak lmmi8yca kltipliiiDdm a&aP tine-~ 1000 litre -- va5. ve 3000 litre \'akum -~ ftJl9.A1'hlda satın ata-.. 
öğrenilir. .7~ -- J .. .1-

5
.. r- jlUU& 

caktır. 

Dk ....... lira 21 Jmnıftur. Jt - P.urı., M/Wll'ıll taıibiıae qsthfe Cwna günü aaat 14 de Kabataşta 
İlin tarihinden itibaren işbu bir ay tltekHlertn ea aa bin Hrabk. bu iP IMmııer fi ~ dair ı.tanbul llafla IAftzim w llObqut pbe.mdeti alim bmf9~ '8PP1M8.,.. 

içiıJde homı ödemeniz ve ödemezseniz Müdürlüjünden almıt aldukl•n müteabhiclUk ve 11earet odmnnm J'8lli lleD8 w- m _ Şu1name1llr pd'linZ olarak bergün &&zil. geçen tubedeli ahnabfHr. 
tetkik mercilnden veya ayni ve y.ahut ta sik& ve teminat makJ:ıın%1mile birlikte belli atın ve m"9 Jmmiqcma •elmelerl JV. - İltek'iledn pmrlık için tayin edilen gün ve -tte " 'ip :atmmme pa· 
iadel muhakeme yolile ait olduğu mu - ilin ohmur. ~ ralari~le lıirllkte .... IPÇID. ~ 'lllmeleri Oh ohmm. (lıl.) (5974) -
hakemeden icranın geri• baakılmamna -· ______ _;,_ ________________________________ -=----------------~~------:--:---_.___.. ________ --:---------------
dair bir karar ıetirmedik.çe cebri icra ya. 
W&cağı ve yine bu mtıddet iÇinde icı-a 

fflk bnanmmn '6 na maddesi mudbiJt. 
ae mal 'beJUmda 'bulunmanız w 'bulun
maz veya hakikate muhalif beyanda bu· 

landaluı!mtakdirdeupialetazyikru• 
nacajınız 37 /1203 sayılı icra emrinin teb-
lili makamına kaim olmak üzere ilinen 
tebllll Jr!nfJ.Jet olUD\U'. (84) 

o.,.. .. 
Dr • .L Bil& TISIL 

Taksim • Tarlabqı caddeal 
<JDıııbr aparbman No: 15 

y~..._ ...... a.a ..... .... 
Y_.ta, ,ç.ıa1p.- _... n. 

l8TANBUL 

Gazetemıme pkm ym ve 
ıelmlerill bDtiln baklan 

-·- - • • ..... atttlr. 

ter. 

t 
Ay 
~ 

JfDBldt• 16'>iJ 'IW' tw 16'* 
YURARt&TAB 2J U 1220 710 210 
... 27 >') 140· 600 800 

.., bedeli ,.....,,._ .... 

'9111tirmek 21 kuruftar. 

Gıııiliil -- ........... ..... ..., --·mektupJara 10 lmıulk* ....... , .... 
.... ı:-aa: ;:...L:~ 
~ ........ . 

5 , 

ı, Bıud,.. • .,,.rt ı• lira mer1tl .. tı IHıl•... lllltlla llaaıbara aalılplerla• 
.ened• ll•r• il• BJ,000 lira m/Ull/at dafıtaıalıtallır • an .... ,.. ,,,,,,., ,,_,,,,. ,,,,,,,,.,, : s1r1acı 'l'.,r• ,,. Blrlnel llb•• 
..ı.ruı .,,..rt 



16 Sayfa 

A N~ T 1 R N AK C 1 LA S 1 
Tnrkiyenin en mnkemmel clla.Iandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 
1, 2, S, 4, 5 renkte ve mandarin nevi rırçasUe şişesi 

10 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve marknsını isteyiniz. 

SON POSTA Eylül 21 

INKIBAZ 
BAZlllSIZLIB Sabah, öğle ve akşam niçin her 

MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI yemekten sonra R A D y o L ı N? 
Çünkü miitemadiyen ve muntazaman temizlen· 

miyen dişler çürümeğe mahkumdur. 
Dişler mikropların ve hastalıkların 

vücude ilk hücum hattıdır. Bizzat 
ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da 
dişleri aşındırır, çürütür. 

Çürük dişlerin, diş etlerindeki il
tihabların çıkardığı irinlerle ve mü
teaffin havaların ise, mide kanserinin 
de dahil olduğu birçok hastalıklara 

yol açtığı sabit olmuştur. 
Bu sebeblerle medeni cemiyet için

de yaşıy:ın herkes çocukluğnndan 

giderir. Son derece teksif edilmiş bir toz- itibaren dişlerine azami itina göc;ter
dur. MÜMASİL MÜSTAHZARLARDAN meğe ve hergün en az 3 defa diş ""'a
DAHA ÇABUK, DY1.HA-KOCAY, DAHA cunile fırçalamağa mecburdur. 
KAT'! tesir eder. Mide ve barsakları 
alıştırmaz. Ağızdaki fena kokuyu ve tat
sızlığı def'eder. MAZON isim ve HOROZ 
markasına dikkat. 

,. KORKU 1
• 

Sıçrama, bayılma, gerginlik, 
boğulma hisleri, nefes daral-

ması KARDOL'a 
biraz devamla · nihayet bulur. 

Sıhhat:nizi garanti eden en müessir, en saf ve en 
ucuz diş macunudur. 

,------------~~~~~~~~~--~~~~-~----~-----. 
9'Q4U seryisıncle 

POKER 
aahi 
PLAY' 
frı1( /Jıf•Jınt:lan' 

ddhd UCUJZ!n"' 
• 

l>ulam~ınıı 
~~ 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuz 

KANZUK 
SAÇEKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
J?ökQlmesini keser. Kepekleri ta • 
m8,lllen giderir ve bQyUme kabili
yetini arbrarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç ekslridir, 

DİŞ T AB1Bl ' 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında {88) No. lı muayeneha
nesinde hergün saat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 

............................................................. 
r 

ilan Tarif em iz 
Birinci sahile 400 kuruf 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 >> 
iç aahileler 60 n 
Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlo.ca mikdarda ilan yaptıracak • 
lar aynca tenzilatlı tarifemizden js
tifade edeceklerdir. Tam, yanın ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

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

tılncuık Kollektlf Şirketi, 
Kahraınanzade lhn 

Ankara caddesi 

Son Poıta Matbaaıı 

' INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ısr ANBUL 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

1 1 S. Ragıp EMEÇ 
SAH PLER : A. Ekrem UŞAKLIG1L 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
1 - İlk, Ortıt ve Lise kısımlanııa gündOz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Henüz mQracaat etmiyen eski talebanln kayıdları kapanmıştır. Bundan sonra yapılacak mUracaat 

~abul edllmiyecektir. 
S - Isteyenierc mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

KIZ - ERKEK YUCA LiSELERi ORTA - LiSE 
( ESKi ı 1 N K 1 L A B ) 

Kuranı, Direktörü: NEBIOGLU HAMDI ÜLKÜMEN 
Resmi Okullara nı.uadeleti t~sdik~i?ir. Kayıd için hergün müracaat olunabilir. İsteyenlere mufassal 

~----im> tarıfname gonderılır. Çarşıkapı. Tiyatro caddesi. Telefon: 20019 
~~~~~~~~~~ 

.Uzviyetiniz şiddetJi bir sademe
ye maruz kaldığını, zafiyete ve 
kuvvetsizliğe duçar olduğunuzu, 
ciddi ihtilatlar tehlikesi belirdi-

ğini hissettiğinizde : 
Kuvvethlizl iade ve uzvlretlnlzl 
takviye edecek bf r kuvvet 111· 

cına ihtiyacınız vard1r. 

Bu gibi ahvalde en şayanı 
tavsiye, en mükemmel 

KUVVET ve SIHHAT 
EKSiRI olan 

Q INA LAROCHE'u 
kull•nınız. Her eczanede ••tdır 

,. 

Türk Maarif Cemiyeti 
iDARESiNDE 

Bursa Kız Lisesi. 
Orta ve Lise kısımlarına 20 Ağustos 937 den itibaren talebe kabulüne 

başlanacaktır. Gündüz ücretı 35, yatı ücreti 185 liradır. Matbu fuıhname 
mektep idaresinden istenebilir. Her husus için Bursada kız lisesi Direk-
törlüğüne müracaat edilmesi. c4997> 

NEDViN 


