
!!ALKIN a6z0 
f! AL K 1 N KULA61 

!!ALKIN D 1 L 1 .., 

~e 8 - No. 2609 Yazı ifleri teıefoDU : 20203 ÇARŞAMBA 3 - tKINCİTEŞBİN 1937 İdare ifleri telefonu : IOZ03 • 
l'latı • laan&t 

i 

Miistemleke meselesi fırtına kopardı 
- ltalıanlar Eden' e kızdılar, 

S~ğdan veya soldan, kulaklanmızın dibine sokulu~ 
hıze hesapsız saadetler vadeden dogml~n ~eps! 
Yalandır; Türk olarak yaıamak iıtiyen _Turk. mılleti 

_ İngiltereye hücum başladı 
1 Bir Alman gazetesi soruyor: "Eden, Mussollnl'nln ağzını kapagaralı 

Avrupagı idare etmek mi istiyor ? ,, Diğer 
bir gazete de tehdit ediyor: "Almanya ne yapacağını bilir,, 

Londra 2 (Hususi) _ Hariciye nazırı _ .. _ ........................... ___ .. __ --·-..................... ____ ... __ 

Edenin Avam kamarasında yaptığı dün
kü beyanat, bütün Avrupa matbuatında 
derin akisler uyandırmıştır. 

Edenin, İtalyayı ima etmek suretile 
söylediği bazı sözlerden bilhassa muğber 
olan İtalyan gazeteleri, hariciye nazırı
na karşı pddetli hücumlar yapmaktadır
lar. 

Bu akşam bir tebliğ neşreden yarı res
mt Stefani ajansı da Edenin, müstemleke 
meselesinde İtalyaya atfettiği rolden bah

ATATÜRK 

için yegane hakikat Atatürkün sesındedır 
Bir kaç büyük y Az AN: yük Şet Atatürk, ev-

lrıenfaat ıüm . . • velk:i &ün, senelik 

(Devamı 3 iincil ıayfcıda) 

Erkek kıyafetine 
giren kız gene bir 
kızla nişanlandı 

"e bilhassa .ki~ebsı.~ın Muhittin Bırgen · nutkunu bir kaç mü-
}"" k l u -
nı:d.dognıatizm (*] mücadelesinin müte- bim cümle ile bitirdi. Halk Partisinin 
Ya ı~e~ k-uıştırdığı ve kapıştırdığı dün- programım hatırlatar~ vı bu progr~ 
deu~rultüsü, etrafımızda gittikçe şid - ruhunu, bir .kere ~1. ızah etmek istıye-
........_ 1 arttırmakta olduğu bir sırada, bü- (Devamı 2 uıcı ıayfaqa) 

Acıklı bir lıava kazası 

• 
tayyaremız Bir sivil 

düştü, pilot ve 
llıakinist kurban gittiler 

f<aza derin bir teessür uyandırdı, iki tayyarecinin 
cenaz.esi bu ün Jzm1tte merasimle kaldırılıyor 

.. 1Zrnit, 2 <T 
1 

f 
1 

gp t . gu··1 ü tayyarecilerimizden Ekremle telsiz ma -
oğıed e e on a) - azar esı ' . kl k . 
h 

en sonr A k h k t eden kinisti Samı bu acı ı azaya kurban gı-
av a n aradan are e . ı d F · · a Yolları 'd . . dl t yya- uPrek şehıd olmuş ar ır. acıa Karamür-

re8· ı aresının 5 Can a ı a - f d s ·· - · 1• feci bir k . . 1 k Kara- sele altı saat mesa e e ulacık koyu cı -
l'l'li.ir aza netıcesı o ara Ka fınd ldı Sel civr.rınd .. .. ar alan _ varında olmuştur. za etra a a -
nııştır Ta· a duşmuş ve P çf . il (Devamı 3 üncü sayfada) 
~areyi idare eden maru sıv 

Tunceli çapulcusunun 
llıuhakemesini dinlerken 

65 den. aşağı ınmeğe heves eden yo~ 
Seyicl R l 1 !c1a •bala~Jaian• itirala mecbur ·lıalır· 
4 ıza Munzar top an ,. lar b laT JiJfiiyor ,,. ift• o 
ve~ Qfİret rei•leri birbirlerile bakıııy~r • ' "/ nalıaratile Jola inlı&r 

Evvelce lstanbulda buna m.tlfabih bir 
vak'ada ismi geçen Melek 
(Yamı 3 tlndl sayfada) 

Dicle taştı 
Dıyarıbekirde bazı 
Ev!eri su bastı 

Diyarıbekir 2 (A.A.) - Bir hafta
danberi şehrimize şiddetli yağmurlar 
yağmaktadır. Dicle ve civardaki sular 
bir hayli kabarmış, şehrin münhat kıs

Q 1 anlıyorlar lıi: «Bir ,eyclen habaimd Y:~lfhT 
JepolarınJa artılı ceplaan• • ----,-

------~~==.:.:=-:::.~--=-=~-:--~-1-- Yeni tefrikamız --

mındaki bazı evleri basmıştır. 

(Y azııı 1 fnd sayfada) 

İstanbulun 
altında 

gizli harp 
Hapishanede ölen bir tarih 
hocasının heyecan verici 

habralan 
Pek yakında 

·-·-----........_ 
r 

ilim ve ötesi 
Necib Fazıl Kısakürek'in bu güzel 
yazıslDJ bugün üçüncü sayfada bu
lacab1DJz! 

Cumhun-eisi Atatürkün .MecZUte tarihi# mühtm nutuklannı irad etttklm gilM 
a!cl iç intiba 

!Memleket meseleleri 1 
Onlversitede yalnız korku deOll, 

bol bol dedikodu da var! 

Vniversite talebeleri derste (Yazısı 2 inci sayfamızda) 



2 Sayfa SON POSTA 
====================================================================================== 

r Resirnli Makale: X İlk hoca mektep, son lu~ca muhittir. X Her gün 
Atatürkün sesını 
Dinliye/im 

Yazan: Muhittin Birı:en -
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rek memlekete hitab eden Büyük Şef, 
dogmatizmin aleyhinde bulundu. Son 
günlerde bir kaç defa işaret etmiş oldu
ğum gibi dünyanın bugünkü perişanlığı 
içinde bu sözlerin kıymeti büyüktür. Eğt-r 
Atatürkün, gür ve nurlu bir sesle bır ke
re daha tekrar etmiş olduğu bu hak'kati 
bugünkü dUnyanın milletleri bütün kuv
vetile duymuş ve anlamış olsalardı, elbet 
şu gök yüzüne doğru yükselen dogmatik 
gürültü hiç olma?.Sa şiddetini kaybeder
di. Fakat, dünya bu hakikati anlasın veya 
anlamasın, biz o büyük insanın ifade et
tıği hakikati çok iyi anlamak mecburi -
yet indeyiz. 

Türkiye, dogmatik bir rejim içindc>n 
d:ıha dün kurtulmuş bir memlekettir. İs
teı se eskimış ve modası geçmiş bir dog
matizm olsun, istı>rse içinden yeni çıktı
ğımız dogmatizmi, biz, tam bir kanaatle 
reddetmiş olalım, içimizde henüz her 
hangi renk ve şekilde bir dogmatizm 
meyli vardır. Son zamanlarda etrafıma 
baktığım zaman, henüz dogmatik tema
yüllerini unutmamış bir cemiyetin içinde 
bulunduğumuzu görüyorum ve, doğru -
sunu söyliyeyim, endişe ediyorum. Dogm
lar, ister dini, ister içtimai ve isterse ik
bsadi olsun, insan cemiyetlerine hiç bir 
zaman refah ve huzur vermiş değildir. 
Dogm sağdan da gelse, soldan da gelse, 
her hangi bir cemiyet için hayır ve se
lamet getiremez; çünkü şimdiye kadar 
getirmemiştir. Bunu çok güzel bilen ve 
daha dün kendi yumruğile köhne bir 

Eski zamanın büyiik Hakimi Aristote: 
- Tahsil görmüş bir adamla cahil bir adam arasında ne 

fark vardır, diye Eormuşlar. 
Üstad: 
- Birj diriye, öteki ölüye benzer cevabını vermiş, bu öyle 

bir sözdür ki dünya durdukça kıymeti baki kalacaktır. 

Mektebler açıidı, milyonlarca genç kıymetsiz bir vücud 

olmaktan kıymetli bir vücud olma yoluna girdi. Fakat mek

tebin çocuğu kemal derecesine çıkaracağını sanmıyalım. O 

çocuğun eline sadecP bir vasıta verecektir. Onu bilahare 

yükseltecek olan kendi ateşi ve kendi muhitidir. 

( S'OZ ARASDNDA"' 
~----------~-----------------------_;JJ Çığa yakalanan 
Alman ilim heg'tJtl 

·---------------------------· 
HERGUN BiR FIKRA 
Bethofenln ruhu 

Geçenlerde ölümünün yirmi be -dogmatizmi yıkmış bulunan Mürşit, Tür-
finci 1/lldönümü için merasim yapılan kiyeyi bu gibi temayüllere karşı tahzir 

etti. Etrafımızda iki büyük ve hasım aki- me§hur musiki§inas Grieg, Osloda bir 
kamer vermi§ti. KonseTde kendi pardenin, her iki tarafın iddiasına göre de, 
çalarını çaldıktan sonra, ıon olarak bıldırcın ve kudret helvası gibi, gökten 

inmiş Hazır Hakikatlardan olan iki bü- ta Bethofenden bir parça çalm~tı. 
yük dogmun bütün şiddetile çarpıştığı bir Ertesi gün bir gazetede bir münek-
sırada böyle bir tahzire hakikaten ihti _ kid, Griegin eserlerinden bahsediyor: 
yaç vardı. ! c V c biUıassa, diyordu, en son olarak * 1 çaldığı parça tahammül edilmiyecek 

ı kadar berbaddı> 
İçinde yaşadığımız hayatı muayyen bir' 

............................... ~- Tenkidi okuyan Grieg, telefonla 
kaide içine koymak hiç bir zaman kabil münekkidi buldu. Münekkid sordu: 
olmamış VE! bunun için dogm ile hayat, Alınan seferl hey'eti, 7000 küsur 

P b t' - Alo kiminle konU§Uyorum? bütün insanlık tarihinde mücadele ha - metre yüksekliğindeki Nanga ar a a 
- Size bir budala olduğunuzu söy

} 

' 

Dünyanın en ~ 
Garip mektubu 

Viyana postanesine bergün vasati o
larak yanın milyon kart ve mektup ge-

lir. Bunların içinde öyle garibleri var
dır kL. fakat geçenlerde gelen bir mek-

tup, bunların arasında garabet itibari
le birinciliği kazanmıştır. 

linde bulunmuştur. Bir dogm, bir akide çıkarken bir çığa yakalanını'1, ve CJun-
-ı lem.ek için telefon ediyorum. Griegin. Bu mektubun üzerinde adres nota 

hayatı kendi kaidelerinin Gıkı çerçeveleri dan kaçarnıyan 16 Azası ölmüştü. Kur- •on raldıg-ı parça benı"m eserı"mdı" .. 
o :s ile yazılmıştır. Posta idaresi notanın ih 

ıçıne almıya ne kadar çalışmışsa tulan bahtiyarlardan biri olan Profe - _ Siz kimsiniz? 
da hayat ta ona karşı, o daıma sör Karl Troll yedi aylık bir gaybubet- - Ben Bethofenin ruhuyum. tiva ettiği nağmelerden adresi bulmuş 
akıp giden ve daima değişmek •--------------- ve mektubu sahibine vermiştir. 

ten sonra nihayet Berline dönmüş ve 1'-istiyen serbest inkişaf ve teka -
rnül ihtiyacile o kadar mukavemet et - çoluk çocuğuna kavuşmuştur. Harp hakkında 
miştir. Bir takını gökten inme akidelere Yapılan garip 

Kocadan ayrılmak için 
garip bir sebep bağlanarak fikrimizi hayatın tekamül ve Eski J spanya kralının 

değişme ihtiyaçları ve muhtelif tecellile- h Bir kehanet Margarit Hallo isminde genç ve gü-
rile daima mücadele halinde tutacak yer- reddettigi og/u asta Kehanet ve hesabı çok seven bir İn- zel bir kadın, Peşte mahk~e~ine mil-
de gözlerimizi akıp giden hayatın gidiş Sabık İspanya kralı 13 üncü Alfonsun .1. İngı'lt . elli altmış racaat ederek kocasının dişlerile elek-

gı ız erenın son sene t .k 1.. b 1 dk ·-
hakikatlerine çevirmek ve hayatın önü- reddetti.ıw ve geçenlerde bir mankenle fınd t - harebeler için d'k rı am asını parça a ı tan sonra çıg 

6~ zar a yap ıgı mu 1 • d" w. • k k 1 k 
müzde duran hadiseleri içinde çalışmak evlendikten üç hafta sonra ayrılan oğlu k 1 neyıp ye ıgını ve eza ı ıç ve sıca 
elbet müreccahtır. Bunun için, Türkiye, ~at n~zannı celbedece 0 a~ şu aşa - zeytinyağı gibi şeyleri yuttuğunu se -
her hangi taraftan gelirse gelsin, her nevi prens Covadonga Floridada Miyamide gıdaki hesapları çıka~ıştır. beb göstererek ayrılıİıalanna karar vc-
dogmatizmP. karşı kafasının kapılarını ağır hasta bulunmaktadır. Zululand muharebesı 1880 de çık - rilmcsini istemiştir. Hallo terzi çırak • 
sımsıkı kapamıya mecburdur. mış ve bir sene sürmüştür. Muharebe- lığı yaparken işsiz kalarak eski san'ati 

. yar edelim. Bizzat Atatürk bir dogm de- kt - d tti- · .. dd Dogmatizm demek, fikirde hürriyetsiz- nin çı ıgını evam e gı mu ete olan hokkabazlığa başlamıştL 
ğil. bir realite, yaşıyan bir varlıktır. Az d k ı 881 b ı E- b lik ve hayatta istibdad demektir. zamme erse u uruz. . ger u Bir gu .. n kansının önünde bir elek-
veya çok mevhum fikirlerin etrafında ay- ih b ı k ı b b" ı Biz bu iki hürriyetsizliğin veya bu iki tar· te u unan ra am arı ır ır erine trik lambasını kapıp ağzına atarak ça-

b rı ayrı saf!.ar ve ayrı ayrı ordugahlar ha- 899 
isti dadın sıkı tazyiki altında çok ezil - ilave edersek yekunu 1 . = 1661 + tır çatır çig· nemişti. Bunu gören karı -

b linde, birbırimizden ayrılarak toplanmak ı 
miş ir milletiz. Bizim için, istibdadsız bir 1 + 8 + 8 71 olur. Bu tarih ngilterenin sını bir titreme almış ve baygın bfr 
d 1 yerine, onun bütün tecrübeleri geçirmiş 

ev et ve hürriyet içinde inkişaf eden bir bu sıralarda yaptığı muharebe tarihi • halde anasının evine koşmuştu. Bun -
k f nurlu ve hakiki varlığı etrafında birbiri-

a a Iazımdır. Atatürk, hürriyet naşiri mize sımsıkı sarılalım. dir. Muharebenin sürdüğü müddet 0 - dan sonra kocasının yüzünü görmesi 
ve doğru anlaşılmış bir demokrasi dava- lan üç seneyi de bu rakama ilave edin- değil, sesini işitmesi bile genç kadını 

d Dünyanın çok korkunç mücadeleler 
cısı ır. Eğer o, her nevi dogmun ve ha- ce ı 902= 1899+ 3 oluyor. Bu tarihi kendinde_n_ geçirmekte idi. N._ihayet bo-

i h içinde meçhul akibetlere doğru gittiğı şu 
yst er hangi bir akidenin çerçevesi ha- teşkil eden rakamları dahi birbirine şanın_ . ak ı~ın. mahkemeye muracaat et-. · d devirde bizim içimizde, yegane tutuna- _ 
rıcın e dogmanın şiddetle aleyhtarı ise sc :1.ammederek ı +9+0+2 + 1902-= mı_ştı_r. Hakırn boşanma kararını ver -cak hakikat Atatürktür. Sağdan veya sol-
bcbi hürriyet ve demokrasinin hakiki na- 1914 çıkar ki bu da tngilterenin bü _ mıştır. dan, kulaklarımızın dibine sokulup bize 
şfri ve davacısı olmasıdır. Bunu böyle an- hesabsız saadetler vadeden dogmların yük muharebeye girdiği tarihtir. Bu 
lamalıyız. muharebenin de sürdüg·ü dört sene hepsi yalandır; Türk olarak yaşamak is- t 

80 saat hiç durmadan buz 
üstünde kayan adam * Atatürk Türkiye için on sekiz sene-

dt>nberi en güzel düşünmüş ve en derin 
görmüş bir dehadır. Onun, bilhassa dün
yanın şu eünlerinde pek büyük bir kıy
r: "ti olan nurlu görüşüne itimad etme -
miz ve bize yaptığı tavsiyeye bütün kuv
vetimizle bağlanmamız lazımdır. O, bu
gün Türkiyenin hayır ve selametini isti
yen bütün kafaları kendi kafasında ve 
Türkiye için saadet istiyen bütün gii -
nüllcri kendi gönlünde toplamış en ka
mil Türktür. Bize başkaları ne söylrne 
söylesin, dogmatizmin türlü türlü kitab
ları ker:ti sayfaları arasında insanlığa ne 
renkte bir cennet vadederse etsin, biz 
bunların hepsine liıkayt kalalım. Tür
kiye için Türk olmak istiyorsak Atatü!"
kün nurlu kafasını kendi kafamız bile • 
Jim ve onun millet için çarpan kalbine 
kendi kalbtmizin bütün titreyişlerinı i-

:iyen Türk milleti için yegane hakikat müddet başladığı tarihe ilave edilince 
Atntürkün sesindedir. o sesi dinliyelim J 916 elde edilir. Bu tarihde bulunan 
ve ona sanlalım! rakamlar da diğerleri gibi birbirlerine 

Muhittin Birgen 

[*] Dogmatism kelimesini dilimizde 
sık sık tekrar edildiği için yerleşmiş gö
rerek aynen kullandık, akidecilik de -
ınektir. 

zammedildiği takdirde 1918+1+9+ 
1 +s==1937 tarihi çıkar. 

İngiliz rakamcısı bu hesablara isti • 

nad ederek İngilterenin 19 3 7 senesin

de yeni bir muharebeye gireceği Keha

netinde bulunmaktadır. 

25 yaşlannda Jorksline'li bir İngi
liz delikanlısı dünya patinaj mukave -
met şampiyonluğu için 80 saat 1 O da
kika hiç durmadan kaydıktan sonra 
dayaılamıyarak müsabakadan çılon~
tır. Bu müddet zarfında, yemek ye -
miş, su içmiş, yıkanmış ve !ıraş olmuş
tur. 

rı 
İSTER İNAN,' İNANMA! iSTER 

Edirnede doğru yoldan çıkmış çocukları doğru yola ge -
tirmek maksadile bir ıslah evi açıldı. Ve Adliye Vekaleti 
tarafından bütün memleket müddeiumumiliklerine müra
caat edilerek mıntakalarında bu ıslah evine gönderilebilecek 
kaç tane mahkum çocuk bulunduğu soruldu. Gelen cevab-

!ardan anlıyoruz ki bütün memlekette mevcud mahkum 
çocuklann sayısı 100 taneden ibarettir. Sayının fazla olma
yışından dolayı sevinmeliyiz, fakat okuduğumuz malii.mat 
doğru ise, bu (100) tane mahkii.m çocuğun arasında (11) 
yaşında bulunanları da vardır. 

1 STER 1 NAN, l STER 1 NAN M Al 

Sözün Kısası 

'Yazı Çok OlJağu i~ 
Bııgiitr Konamrulı 

Memleket 
Meseleleri 
İçinde hürriyet ve sevgi değil, eıı 

ve korku havası hakim olan üni\'I? 
de, eğer böyle bir müesseseye 
1an ahenk bulunmazsa hiç te hayret 
memeıtrlir. 

Eğer kulağımızı biraz kabarta~ 
sak ora.da hiç arkası gelmemiş olall 
dedikodu ruhu hüküm sürdüğünü 
rız. Dedikodunun türlü türlü nıe 
vardır. Başlıcalarını sayayım: 

* li Bir mevzu, ecnebi hocalarla ye~, 
"w~ calar arasındadır. Hatta, son gu 

gazete sütunlarına intikal etmiş oJall 
nebi hoca - yerli hoca meselesi bU 
kodunun eseridir. 

Yerli hocalar ecnebi hocalardan 
nun değildırler. Gah bir nefis izıttl 
gurur meselesi, gah bir menfaat ın . 
olan bu memnuniyetsizlik, o kadat 
gidiyor ki hazan ecnebi hocaların b 
hayatlarının bile bahis ve dedikodu Jı 
zuu olduğunu esefle görüyorum. :Sil 
en ziyade Tıb Fakültesinde göze çıt 
Ecnebi profesörlerin sık sık, hasts 
visi ile meşgul olmalarını hiç çeke~ 
ve kendi gözündeki budağı görıneY1 

t. 
lemin gözünde çöp arayan bir kısı~ 
calar, bu mevzuu dillerine vird edıtı 
lerdir. lt 

Ecnebi tıb profesörleri arasında, lt 
sultation hakkını lüzumundan fazla 
l!ınanlar yok mudur? Belki vardır. ıı 
kat, bunlara lüzumundan çok faıla }c 

cum edildiği de muhakkaktır. Bı.ın~ıı 
§ı onlar, ecnebi oldukları için, da 
yade sükut ile mukabele ediyorla\ 
kat, bunların içinde bilhassa, yükSed 
hakiki ilmi temsil edenler, bu fena r 
kodu havasından çok mütessir oluY

0 ~ 
·· den İçlerinde bunalanları ve bu yuz d )11 

l . e 
kıp başka memlekete giden erı 
zamandanberi sık sık görüyoruz. 

* . ·rıı J' İkinci dedikodu mevzuu da bııı a 
fesörlerle genç ve idealist unsurl~ jlt 
sındadır. Profesörler, gençleri çab~et 
leme hırslarile itham ederler; gen ve 
onları, kendilerini ezmek istemek e· ' 

.. hrtl 
kişaflarına yardım etmemekle to iJd 
tmda tutarlar. Ben, maalesef, ber Jtil 
rafın da haklı olduğunu gösteren rsiıe, 
]eri tanırım. Darülfünunun 'Onive Jtlll 
istihalesi esnasında yapılan ayıkl~iı.tılt' 
rasında iyi bir usul ile hareket 1 vıır 
miş olmasından ileri gelen bu b• rırfl~ 
versitede matlub olan ruhun u~~ııııl' 
bakımındar1 çok acıklıdır: va;u etil f 
iyi ayıklanmadı ve Üniversiteye. Yet ttı" 
ren unsurlar iyi seçilmedi. Bu cib 01gcıı' 
hakkaktır; bunun için de orada, :ısurlııl 
meslekdaşlarla colgunlaşacak> \l 11abtıt' 
arasında karşılıklı hür.met ve 11_1~e tfJf 
duygula.rı hakim olacak yerde, 1~ 
le bir dedikodu ha\•ası eser. 

at' . * \'81 \A 
Üniversitede dedikodunun en ,d9ır 

dır. Meselfı, Tıb Fakültesinin Ii~dB ~ 
Ş.'ldan İstanbula nakli bahsi .etr8! ıedi! ~ 
nim yirmi beş senedenber~ d~dif· 8l 
dedikodu, henüz neticelenmıŞ d~ıtesıtl. 
kısım, nakil sayesinde Tıb Fa ·l}(eıı dl" 
artık selamete kavuştuğuna tcaı fell'ıs 
ğer bir kısım da işin büsbütün 011-<ı •: 
tığını iddia eder. Nakil taraftarı edettl' 
rın, ekseriyetle derslerine devaJll )1~ 
yen ve kliniklerinde bulu?~ıy~~ t. 
Jar olduğunu çok iyi bildigıJn ~ 
naklin o kadar taraftar: .de~l~ 1'~ 
:ıcıklı olan cihet, bu degıldiI· ~ ?ı'l 
fiyeti olup bitmiş bir iş olduğtl il''~. 
nakilden mütevellid fenalıklatJll ııaJİ 
ne çalışacak yerde alakadarlarıJl 1'~ 
:r.ıeseleyi bir dedikodu ınevzU:eticP'· 
farı ve birbirlerini itham etrn 
cıklı olan budur! 

* :rııe~l ~,. 
Üniversitenin dediko~u }tlıtı ~·~ 

dan biri de içinde haia bır ta b\l ti~,
rin hüküm sürmesi, şu veya ~ 
bir takım zümrelerin, ekseri~8d:J / 

(Devamı 11 inci sayf~ ······· -··--jjğ"ğüiikü""""ia~Yİ~ !J 
Çarfamba 3- 2 nci teşrın 1 

tl.ıuıu MOO 
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Japon 
İçinde 

•• •• uç gun tayyareleri 
2526 bomba attılar 

ÇERÇEVE: 

i lim ve ötesi 
Bizde h enüz ilimle fen arasındaki farkın 

kafalarımıza iyice sindirilmiş olduğuna i • 
nanmıyorum. Garblı bir entellektüel aıı1ayı
şile ilim, mücerred bir arayış manzumesidir. 
Fen i<>e bu arayışlar içinde kanunlaşmış, sı

nırları çizilmiş, tatbik mevzuu otmuş bilgi 
çerçeveleri... Etrafı çitu her ilim hamlesi bir 
fen, çitini zorlıyan her fen h a reketi bir 1 • 
timdir. Fen adamı bir şeyler bilir. Bildi~i ka· 
dardır. i lim adamı namütenahi bilmek is -
ter. Bilmek istediği kadardır. 

Arının şa.hsiyeti, balda, milletlerin şah .. 

.E -e Amerikanln bir ihti/<i.Le 
doğru gittiğini iddia 
edenler var. 

Yu:an: Selim Ragıp Em~ 

l'ldra 2 (H sabahda.nbelri yağan 
etli "a~ ususi) - ŞMglıayda k 

25 26 
ve 27 ilkteşrin günlerindeki bombardımanlarında 850 siyeti de yufurdukJarı ilimJerde. Nitekim 

• (cebir) Arab Ye (hendese) Yunanlıdır. Bıı 1-
deniz tayyaresi kullanılmış ve 164 ton sikletinde 2526 bom- ki ilmin de enternasyoınal kıymeti, onlarda 

t.e::! on zamanda Amerikan piyasası 

c;;;;}) büyük bir istikrarsızlık gösteri -

yor. 1929 yılının akıllara hayret veren 
mali inhidamlarını andıracak surette ge
çen gün Amerikan borsasında göze çar -

ba atılmıştır. . Arabla eski Yunanlıyı hiilisa eden milli dam 
Japonya Ingiltereye tazminat veriyor ıaya dokunmamıştır. 

!ar " grnur Şoşov koyunu kabartmaktadır. Denizi_n . e-
rn1 kçaznurıu bir plaj haline gelmiş olduğundan Çınlile-

u aveın t · . sahilinde bulu-
Japo f: ını kolaylaştırmıştır. Koyun 

nların va . t· .. 1 . ı· 
Londra 2 (A.A.) - Resmi İngiliz mahfelleri Japon hükıl- (Sorbonne) üniversitesinde İngiliz ede -

metinin İngiltereden Changhai'da üç İngiliz askerinin ölü- bivat tarihini bir Fransız okutur. Bu işi on-
pan asabiyet, bu istikrarsızlığın bir m• -
ticesidir. Fakat hakikati itiraf etmek la
zım gelirse Amerikan borsasına, son ::.\
manda iıriz olan bu huzursuzluğun za -
hiren hiç hır makul sebebi yoktur. II t
tiı, gecenlcrdc Bostonda toplanan Ame i
ka bankerleri yıllık kongrelerinde, m, ın
leketin ıktısadi ve malı vazıyetini müsaıd 
mütalealarla gözden geçirmişler, ticarPt, 
ziraat ve ::;,lJ1U)i şubelennin, bu sene ı;;ın, 
mühim temettüler vermıye namzed ol -
dı•ğunu ka~ detmişlcrdir. Orta sınıf halk
ta göze çarpan ikaınt•tgah inşa cttirım k 
eskılerini modernize bir hale sokmak te • 
şebbüsleri de, vaziyetin iyi bir surc-tte 
inkişafının delilleri sayılmak gerektır. 

z:ye ı guç eşrr..ış ır. 

Changhaı· Şanghay ünivers .. it.e.ii . .. . 
l'l tal b' .. 2 (A.A.) - Chaitoung unıversıtesının r.ekt~riı lı. 

dı~n daha iyi bilen İngiliz yok mu? Pek çok. 
mile neticelenen hadise dolayıı;ile özür dilediğini ve tazmi- Fakat, Fransıza. İngiliz edebiyatını Fransız 
nat vermeğe amade olduğunu bildirdiğini teyid etmekte - gözile gören ve gösteren ilim adamı lazım -

dirler. dır. Her ferd için kendi hakikatından daha 
Bu nota üzerine mesele, kapanmış addedilmektedir. aziz ne var? :\lilletıer ir;in de ayni şey. 

e ı uz . . F sız ımtıyaz 1llak erıne bir Fransız müfrezesı, ran 
işti asının garb hududunda kain üniversite binasını işgal 

Tokyo 2 (A.A.) - Gazetelerin bildirdiğine göre dünkü ka- Onun içindir ki bir millet, başka bir nıil-
'l' L 252 b ha d "h' · • k l 'ttih d"l · t' B ıetin ilim ve ihtisas adamından bir şeyler 

r. 

011:y0 2 6 om .. Ş g bine içtimaın a mu ım sıyası arar ar ı az e ı mış ır. u 
Ydakı· ,. (A.A.) - Amirallıktan bildirildiğine .gore, adnan- hususta henüz tafsilat alınamamıştır. öğrenmek diler:,e, ınütehassL<>a fen dairesi -

Çın 1 tarafın ni aşmıyacak bir hudut çizmeğe bakmalı -

~0.~n~iıf'tV.:~1;}:1~İ~iı~n.• •ıy:.el~ı:r.~~:a. ~~m:::t. ee•r:.

8 
.•. e••ı••e•••s•••i•n•••d•••e••••••1••,a•0•p•1•;••=••n••_••:•••~·~k~t·~··n••• dır. ;\leseli bir orduda silahların nasıl te • mizlendiğini gösteren bir mutehassts bulun-

R'iiçlükler halledilemiyor imzalanıyor 
l Londra 2 (Hususi) - Komünistlik a-

durabilirsiniz. Fakat bir talim ve ter • 
biye mütehassısı, ıısia! Tiirk ordusu bu ba
knndan ne eşsiz bir şahsiyet kaynağıdır. 

Bir yabancının bir millet mahremiyetine 
ıçirerck ilim yaımıasile, yabancıların ilıuini 
öğrenmek için kendi mahremiyetlerine ıir
mek arasında fark vardır. Bütün bu ahvale ragmen Amerık.ın 

borsasını tnrketmi) en asabiyctın schPbı 

nedir? Bunu, bize öğreten, dünya r.lat . 
buatı oluyor . 

ondra 2 . . sözlerle değil, fakat fili -
.. ı"' ta]i (~ususi) _ Ademi müda • gayretler~nız, . ve bu filiyat şüpheleri- leyhinde hazırlanmış olan Japon - Al - Dil fikirle beraber doğdu. 

rrnu~tu" konutesinin toplantısı üç saat y2 tla netıcelenır d ~ da bizi ikna eyler- man - İtalyan paktının cumartesi günü 
S " r. · · doğru olma ıgın Romada imzalanacağı muhakkak sayıl -
• 
0\r.Yetı . mızın b' d bugünkü vaziyetimızi 

Onun içindir ki memleket göbeğinde ne 
yabancı dilden ilim satdırılır, ne de yaban -
cıya ilim yaptırılır. 

%r k'·er B.rliği delegesi Maiski de - se. o zaman ız e maktadır. 
tSovy~~ h .. • değişti~irizb.> dan evvelki içtimada tetkik Bu paktın bazı hususi ahkamı da ihti-

Teknik, o ba~ka iş! .. 
Bu matbuata göre Amerikan maliye ve 

ticaret alemi ile de\'let idaresi arasında 
bir anlaşamamazlık \'ardır. Hüküınet, sa
nayi için yeni bir takım kararlar almrı.k 
tasavvurundadıı·. Bu hal, sanayi alemi
n! tereddürl.e sevketmektedir. Bundan baş 
ka Amerikan bütçesinde 700 milyon do
lnrlık bir açık vardır. Muhtelif borçların 
itfasına lazım olan para, bu mikdara da· 
hil değildir Bu sebeple, hükumetin ver· 
gilere mühim mikdarda zam yapmayı 

düşündüğü rivayetinin çıkması, ortahkta 
haklı bir t••laş uyandırmıştır. Bunun hn
rıcinde, hava oyunlarını mümkün merte
be tahdid etmek içın borsa muamelatına 
konan bazı kayıtlar, bu müessesenin has
sasiyetini son derece arttırmıştır. 

r gibi k .ukı..nneti, bütün diğer akit • !{omıte, un ti projesini önümüzde- va edeceği söylenmektedir. 
Şttıası~ endisini ademi müdahale an- edilen karar s~r~ t 15 30 da toplana-

Necib Fazıı Kısakürek 

S a bag~l t . . embe gunu saa . 
o\rYetı ~ elakki eylemektedil'.> kı perş • k m·teye bildirmeye karar 

ld er B•t·ı· y · · · k umumı 0 ı lı~: .. ıgının şimdiki vaziyetı ca . . 
tl:li vermıştir. . v. .. k z, bu .. .. . nsının öğrendıgıne gore, o-
l' lldell'li gu~ku Şerait dahilinde samimi Reuter a)atl B'rligyinin hattı hareketi 

or.. :tnudah l . . . . 'te Sovye er ı 
"z. F'akat . a e ıhtımalıne ınanmı - r.ıı ' . doy an güçlükleri bertaraf et -
bll.Yuru~ sızler inanıyorsunuz. O hal- dolayısıle . g lar İspanyaya hareket 
ız. \' 

1 
uz. Yeni bir teşebbüs daha ya- meden koı:ıısyon 

0 açıktır. İlerleyiniz, ve eğer etmiyecektır. 

J\cıklı 
••• 

kazası bir hava 
tı <a nı taf .1 ,Cl§tarafı 1 inci sayfada) 

'l' sı atı b'l . 
t lo ayYare - ı dıriyorum: 

il.ta k" . ,. .4.nkaradan hareket ettikten 
hı '=Slr b' . 

ış, İl'lÜŞk" • ır sıs tabakasile karşılaş • 
ltııştir t>. ulatıa yoluna devam edebil-
ıcl · .oın r· .. 
t
e ede T..>- Urlu zorluklarla mücadele e-
1 "'arazn·· 1 Y.Yare S. urscı civarına kadar ge en 

il~ t c.Iacık k" .. l' bı'sı· esad\lf oyunün şima ı gar -
~"ı>araıt eden sarp ve dik bir tepeye 
ı>thaı Öl:~rçalanıruş ve tayyareciler 
liact1·8 

Uşlerdir 
fi) e d" . 

•Ş, kayıtı un gece Karamürsele bildirıl -
~l'ldarıı d akanı İhsan ve jandarma ku -
~~ta başı erhaı kaza mahallinde tahki -

ı 0Ylüıer· an:ıışlardır. Faciaya şahid olan 
ıırı ın ıfad l an llot} e erine ve tayyarede bu-
teı ara .. , 

l'ltıiştir: gore facia şu suretle vuıtua 

ist ·ı~.Y.Yare h . . 
ı'\an-ıet· . areket ettikten sonra Bılecık 

aı"' ın t t ·r ··•ası Yü ~. u acakkcn sisin fazla kesı 
l'rıecbı.ır zunden yolunu değiştirmeğe 
l'hij t· ol!'nu"' t d" la ş lir. E., . ~· ekrar Eskişehire on -
..ı n la.yy ~kışehirde kısa bir müddet ka-
~ef art:! t k b a da e rar havalanmış, fakat u 
§ılaş~ıştgerı.e kesif bir sis tabakasile kar
~.. ır 

ı ı.ışku1 "' . 
1Jna dev ~eraıtıe mücadele ede ede yo-
~ik golü a.?1 edebilen tayyare nihayet İz
~t işte ~: bulınağa muvaffak olmuş, fa· 

~ıştir. '.ra'\I sırada müthiş facia vukua gel
a .Yaı:ıark~ Yare göle inmek için manev

~~lantrıı -n sarp tepeye çarparak par -
lır ş 'Ve ac kl • · l · -· 1 ı hadısc vukua gc mış 

F'a . lt· eıa s . 
adise aat l 6 da vukua gelmiştır. 

ııaze merasimi muazzam olacakt:.r. 
Son Posta Havayolları idaresine 

ve bu vazife' kurbanlarının ailelerinin 
teessürlerine iştirak eder ve taziyet -
lerini sunar. 

Bir Fransız posta 
Tayyaresi de düştil 
Paris 3 (A.A.) _ Şimali Afrika sahil
. d Catcin burnu civarında Fransız 

Ierın e 
t tayyarNine ait bir çanta b!11muş-

r:r~C:r. Bu antersenin denize . düştüğü 
hakkındaki kanaati kuvvetlendirmekte -

d:r. 

/ta/yanlar Eden'e 
Kızdılar, /ngilterege 
hücum başladı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

d ek bu isnatların doğru olmadığını 
sı:> er , . 
tebarüz ettirmek tedrr. 
Tebliğde ezcümle de~iyor ki: 

_ Harb sonunda ltalya, Avrupada 
. c b' araziye tesahüb etmemiştir. Af-

hıç ır .. ğ .. 
'kad kıi müstemlekelelrini de döktu u 

rı a · · t ·ıı 'n kanı pahasına elde etınıştır. ngı ebrenı 
. t kettig"i 90 000 metre murab aı a-

bıze er ' .. 
.1 Fransanın terkettığı 140,000 met-

r:ızı e h' b' f da t 
bba ı safi çölden ıç ır ay e-

.-e mura 
min etmemişizdir. 

İtalyan gazete lerinin hücuml~n 
Roma 2 _ İtalyan gazet.elen, E -
,. utkunu şiddetle tenkıd etmek-

den ın n 
tedir. 

Messager gazetesi dıyor kı:. . 

Yunan kralı 
Musolini ile görüştü 

Atina 2 (Hususi) - Atina ajansı 

Yunan Kralının dün Roma y a vardı -
ğını ve istasyonda Kral ve başvekilin 
mümessilleri ile hükfunet erkanı ve 
Yunan elçisi tarafından karşılandığı 
haberini vermektedir. 

K ral İtalya hükfunetinin misafiri o
larak Ekselsior oteline inmiştir. Yu -
nan Kralı dün öğleden sonra İtalyan 
Başvekili Musolini ve Hariciye Nazırı 
Kont Ciano ile uzun süren bir müla
katta bulunmuştur. __ ..;__ ____ _ 
Başvekilin 

Erkek kıya/ etine 
Giren kız gene 
Bir kızla nişanlandı 
İzmir 3 (Hususi) - Armutlu zabı -

tası şimdiye kadar eşine memleketi -
mizde tesadüf edilmiyen şayanı hayret 
bir hadiseye el atmış ve erkek diye 
kendisini tanıtan bir kızı yaka!amış, 
adliyeye vermiştir. Hadise şudur: 

İstanbullu Melek Şaziye isminde bir 
kız ötedenberi erkek elbisesi giyerek 
dolaşmakta ve İstanbulun Bakırkö -
yünde de ekser tanıdıkları tarafından 
erkek sanılmaktaydı. Kendisinde er -
kek gibi görünmek sevdası adeta bir ,,.. kk .. .. mani halindeydi. 

1. eşe UTU Bundan üç ay evvel Armutlulu ma-
Ankara 2 (A.A.) - Bavekil Celal ruf aile~ mensup bir kız İstanbuia gi

Bayar Anadolu ajansına aşağıdaki tes- diyor. Asıl adı Melek Şaziya olan ve 
kereyi göndermişlerdir.: • erkek kıyafetindeyken cKenan• adını 

Reisicumhurun benı Başv.ekalete ta taşıyan modern delikanlıyı goruyor, 
yin buyurmaları ve Cumhurıyet bay - gönül veriyor ve kendisiyle tanışıyor. 
ramı münasebetile yurdun her tara - Çok güzel olan Kenan cür'etini arttı -
fından telgraf ve mektupla ve şifahen rarak Armutlulu kıza evlenme tekli -
yapılan ıutufkar tebrik ve temtnnileı:e finde bulunuyor. Ve bir ay evvel Ke-
ayrı ayrı hemen cevab .yazmıy~. vakıt nan nişanlandığı Armutlulu bayanla 
bulamadığımdan .ve benı .. çok mut_:has. Armutluya geliyor. 
sis eden kıymetlı ~ev.eccuh ve ?laka - Düğün hazırlığı başlıyor. Nihayet 
nın karşılığını g~.cıkt~ek de ı~teme- kız ve Kenan nikah muamelesini ta -
diğimden teşekku.rl~rımın. ve . h~yram maınlamak üzere geçen hafta İzmire 
için karşılıklı samımı ~ebrıklerımın su- geliyorlar. Arada Cumhuriyet bayra -
nulmasına A~adolu aJansının vesatc - mı gibi bir de vesile var. Bir otele i -
tini rica edenm. • • niyorlar. Oteller dolu olduğu için ora-

Başvekil Celal Bayar da Kenanı gören İstanbullu bir kadın 

Romanya ile yeni 
Ticaret mukavelesi 
Romanya ile aramızda yeni bir ticaret 

mukavelesi akdi takarrür etmiş bulun -
maktadır. Yakında bir heyetimiz müza
kerelere başlamak üzere Bükreşe gide-
cektir. 

kendisıni tanır ve cMelek Şaziye• di
ye hitap eder. Armutlulu kız bundan 
şüphelenir. Kadınla göriişür. Ve nişan
hsının kız olduğunu öğrenir. Bunu öğ
renince İzmirde kalmıyarak göz yaş -
]arı içinde k(iyii ne döner, hadiseyi a -
-ilesine anJatır. 

Fakat cür'etkar Melek Şaziye bu 
nunla iktifa etıniyerek tekrar Armut -

Şarki Ürdünde luya gider. Kenan olduğunu isbata ça-

/sgan .rıkmamış lışır, karetmez. Kızın ailesi karakola 
Y müracaat eclPrek Kenanı yakalatır. Mu 

Kudüs 3 (A.A.) - Kudüs resmi maha-
i\. avenesindc kız olduğu anlaşılır ve kız 

Bütün bu saydıklarımız, mevcud hu -
zursuzlugun bazı sebepleridir. Tamamı 
değil. Mevcud istikrarsızlığın bir diğeı 
başlıca seb bi de şudur: 

Orta sınıf Amerikan halkı, m0ınkkctlc· 
rinde bir ilıtiliijin kopması fikri sabıti 

içinde yaşıyorlar. Bu fikri canlı bir suret
; e yaşatan, Amel'ikan iş federasyonu ile 
sanayii teşkilôtlaııdı rma komitL'sinın 

r3sında devam edegelmekte bulunan mü
c:ıdeledir. Sokak adamı, bugünkü ida~e 
sisteminin de\ am edeceğini hiç umma • 
maktadır. Ve hüdiseleri~ en basit şekil
de muhakeme eden pratik kabiliyeti ile, 
pek yakında memleketin faşizm ile ko
miinist rejimlerinden bırini ihtiyar et -
mek vaziyetinde kalacağına inanmıştır. 
Umumıyetle gnzetC' sütunlarına intıkal 

etmiyen bu miilôhaza, halk arasında her 
gün konuşulan bir mevzudur. Bundan 
anlaşılabilir ki Amerika, ciddi bir iktı· 
sadi buhrandan zıyade bir emniyet buh· 
ranı geçirmektedir Halk, bunclan biı 
kııç sene e\'\'el olduğu gibi, hükümcltcn 
bir refah programı istemiyor, sadece ken
disıne bir parça emniyet verebilecek bir 
ıstikrar programı istiyor. 

Selim Ragıb Emec -----
Denizciliğin 
İnkişafı için 
Yeni bir kanun 

Devlet müc.s c clcı ile Türkler ve ~~it saar:~~e koşan köylüler bir bu • 
ı.,. tayy uren bir araştırmadan son -
11:u are11 · 'f X-ba... ın ankazını ve iki vazı e s •d.tıı "] 
e~ler d 0 Ü olarak bulmuşlardır. Ce-

ltıl§ ve berhaı Karamürsele nakledil -
l'lı~Itaın trada merasim yapılmı5. kay
l'lııştir hsan hazin bir nutuk söyle • 

V 'lles muahedesile İngılterenın 
ersaı .. . b 
e irdiği 1 o milyon nufuslu ıkı u-

ele g ç·ı n kilometrelik ye !"ransanın 
çuk mı. yd~.. 7 milyon nüfuslu bir mil 

fıline gelen haberler, Şarki urdünde adli) eye \'erilir. Sabık Kenan ve haki- Turk scnna) esılc ınulc:jPkkil şirket _ 
Emir Abdullah aleyhine bir isyan çıktığı ki Şaziye Melek tanınmış bir dlen:n J~r tarafından. s.ıt11~.~lı~an kuv~ei sev
h~kkındakı şayialan teyit eylememekte- :ıcrefıle ovnıy<mık aldatmak ve bir sü-1 kı) el~~ı ~uhaı m .. kıı.ıesı, elektnk veya 
dır. ri.i masrafa sokmaktan suçludur. dahılı ı~lııak motoıiu \'cya konıbınc o-

s· 
~ba~r~·era.simi müteakib şehidler üs
ectiltrı· nın lstiklfıl motörile İzınite nak 
~ ll'ıer'Şl~rdir. Yarın İzmitte cenazele
ışıirak a~ı:nıe ~aldırılacaktır. Merasime 
l'lıudlir" çın . Istanbuldan Havayolları 

'l' u de Izmite gelmiştir. 
~is1 ayYarede bulunan notların b;rin -

ŞU dur· 
tS . 

liava aat 15,40 Sakaıya üzer'ndeyiz. 
lı~·oru~ok bozuk ve sisli, Eskişeh:re ge

'l' .» 

.~~Yarenin en son tel iz' de !udur: 
li' u.ç hal İznik gblı.ini.i bu'duk.» 

\, acıa b . "'a"'d urada derin bır tee.::ı ,ur u -
'' ıı·n llştır. Yarın yapılacak olan ce-

ele aeçır ıgı . 
·on \nometrelik müstemleke .le uzu_n 

) . kere ,.e münakaşalardan sonra I
muza . C ba ve Trablus hu -
talvava verılen u k .. -

• • ıbv9ee~e P dut tazminatını mı J 

ti.inç bir şeydir.> 
" etesi de şöyle Lokal Anzciger gaz 

vazıyor: .. l b 
,. Alman mu;:ıtem eke ta e -

cEden ın . .. • . ! 
. kk da Ingıliz hukumctm n ne 

lerı ha ın . 
d

..... u" bı'r kerecık o :ıun avam 
d" ün u~un 
u~ sında açıkçJ sö) 'emek ce aı c -

kamara E" b 
. "stermcsini istiyoruz. ger u 
tını go 
d. "nce menfı ise Almnnya ne yc1pa -
u~u b'l·ır Yok e ·er A manyanın ta

cagını ı · ' . 
bı .· ·n muhik oldugu kabul edılı -le eı ını .. k 

liizuınsuz bir takım muna ·aşa -
)Oısa. . 

1 larııı da önüne geçılmış o ur.• 

d M l k 
. K 1 d .... 1 lan alelumum geıııılerle Türkiyede bun 

Ak 
' 

u 1a emesı ema paşa a goru e • , saray a yangın cektir la~· tarafından )Clllden veya mevcut ge 
· mılerın bazı ak anuııdan istıfade et -

Gece yarısından sonra iki S ,.. d b d k m<:!k surctilc ~apı~acnk ve yaptırııa -
d ' aa a a pa tı cak gemılcre luzuın olan tekne ve ma-

ev kısmen yan 1 kine aksamı \C lcchıznt ıle kazan Je\a-
Dün gece saat bir buçukta Aksarayda konseyi ziınat ve techızatı vcs.ıır gemi aliıt ve 

Tav' arrci Orhan sokağında 4 numaralı ede\ atı deınırbn e~~ a ve mcfru atı 
\'den y ngın çıkmış, Bay Ahmcdc n•t Saiıdnball paktı koı cvınin ilk mutan yerl' mallar nda 1 t m 11 mümkün 

0 
_ 

J:ın bu cvlt> yanındaki bayan Mün V\ e- toplantısı kuv\ c;llı lıır ihtimnlc gciı c nı- lan ar hcıı iç ulm ık f.ıhı cıl ı ı iktısat 
e ait 6 numaralı Uç katlı ahşap cvın, s, uyınd'.l K bıldc \apılacaktır. \Ck,ı tu C'C tn k \ h ı C'llll ıçın bir 
kıncı ve iıçuncu katlaıı ~anmıştır. S a nb d d f J \ I at v .... -
İtf.ıiye yangın yC'rıne gıtti 'i zaman her k·ıl<' 11 k m•Jddet znr -

ki evin yandığını görmüş. derhal faali- Lnd ı kull.ınıltrıak .,aı tı c 1940 mali yı-
yete geçmış, buyuk bir ga)ıet sarfilc sa- lı onunn k dar 1uımuk ı rıı ndcn mu 
baha kar"'ı saat 4 de yangını söndurıni' ~ - af tutulın ına daır hükumel mcclıse 
tür. ınultııı1at alınamaııııştu-. bu· lfıy ha vermişur. 

• 



Istanbul otobüsleri 
ihtiyaca kifi gelmiyor 

r----------: ____ _ 

Atatürkün 'ı 
lstanbullulara 

Fatih noteri ile arkadaşlarını 
muhakemesine devam edildl 

lzmirden getirtilen otobaslerden blrt 

fiti/ atları 
Cumhuriyet bayramı münnscbetilc 

İstanbul şehri namına çekilen tebrik 
telgrafına Reisicumhur Atatürk şu 
cevabı lütfetmJşlerdir: 

«Sizin de kutlu ol•un.» 

* 
Reisicumhur 

Atatürk 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
da aşağıdaki cevabı vermiştir: 
•Büyüklüğü ve e§slzllği ulusal ru

ha yıl geçtikçe daha fazla sinen Cum
huriyet bayramımızın bütün memJe
ket mikyasında kutlandığı bu anda 
duyulan şuurlu ve heyecanlı sevince 
i§tirak eder, sevgi ve saygılarımı su
narım.> 

~=::::~-----------~ 
Türk-Efgan 
Dostluğu 

Belediye, şehir dahilinde işletmek il dakika ara ile kalkan her iki hattın o
zere getirtmek istediği ilci yilz otobüs tobüslerl yolda birbirini beşer dakika
için gümrükten muafiyet karan ala - lık mesafeden takib etmektedir. Bu se 
matlığından imtiyazı kendisinde kal - beble sabah ve akşamlan dakikalarca 
mak üzere- muhtelü semtlerde otobüs durak yerlerinde tramvay bekliyen -
işletmek isteyen:ere bir müddcttenbe • ler pek kısa zamanlarda otobüs bula. 
ıi müsaade vermektedir. Otobüs sa - bilmektedir. Sabahları her iki hatta ça- Efgan Meb'usan Meclisi 
hipleri ellerinde bulunan otobüslerin lışan otobüsler tahmini olarak Beyoğ- reisinin beyanatı 
sayısı nisbetinde yeni hatlara talih ol- lun~an her gün dört bine yakın yolcu . .. .. A • • • • • 

rna~a, müsaadelerini alarak işletmek· yu Istanbula taşımakta, akşamlan tek- . İki gundenb~rl. hukumetırnızın :nusafı
t~dır. Belediye yakın zamana kadar re rar ~erlerine götürmektedir. Sabah • rı .. olarak şehrı~ızde bulun~ kardeş ~~ 
nı hat~~:ın açılmasına izin vermek ıs- ları Istanbuldan Beyoğluna, akşam • m~t.tefik -~~ganıstanın meb usan meclısı 
temed1gınden otobüsler mahdut hat • farı Bcyoğlundan İstanbula gidip ge _ reısı Ab~~lahat Han, Efganistnnm An -
lara tahsis edilmişti. Her hatta ihtiya- !enlerin sayısı ise bu yekundan yan ya ~ar~ elçısı ~ultan Ahmed Hanın ~azik 
cından fazla otobüs çalıştırıldığından rıya azdır. Halen şehirde bir çok semt- aelaletile, dun Perapalas otelinde hır ar
mal sahiple~inin kazancı o nisbette a - Ieri birbirine bağlıyan doksan iki oto _ kadaşımızı kabul etmiş ve §U beyanatta 
zalmakta ~dı. Fakat yeni hatla.r a.ç:lın- büs çalışmaktadır. Bunların yirmi dör- bulunmuştur: . 
ca bu şekı1 ortadan kalkmış, mevcut dü Yenimahalle, Taksim arasında, do. c- Her Efganlı, memleketi haricınc 
hatlarda otobüs sayıları normal hadde kuzu Emirganla Eminönü arasında, do- çıktığı va.~t, mukaddes bir memleket 
indiği gibi bir çok!arında da iclctecck 1 M k .1 B d d . saydığı Turklyeye gelmeği bir borç bilir. 

~ rnzu aç a ı e eyazı arasın a, on ı· lJ d . . . . 
otobüs kalmamıştır. Bu cümleden ol - ki . K rt 1 1 B d d d en de, te avı içın gıttiğım Avrupadan 

. sı u u uş a ey azı arasın a, o - d'" k b"" t"" Ef l l ı · 
mak i.ızere Topkapı ile Sirkeci arasın ku B kı k"" 1 s· k . d .. .. oner en, u un gan ı ar iç n milşte-• zu a r oy e ır ecı arasın a, uçu k la b f 
da işletme .müsaadesi alınan hat- İ k"" .. d . . d"" d"" d E •. r<> o n u arzumu tatmin etmek ırs:ı -çcren oyun e, yırını or u e • yup Id · d · · 
ta çalışacak altı arabadan beşi T . ' tını e e ettıği.m en, kendinu bahtıyar 
henüz seyrüseferden muarne!esini ?~kapı, Ramı, .ve Kocamustafapaşaya .sayıyorum. 
ilan l . . . gıdıp gelmektedır. Bu d A k gid k b'" ·· k A a ettırılıp alınamadığından . ra an n araya ere , uyu • 
halk otobüs bulamamaktadır. Vak. Istanbul halkı otobüslere gittikçe tatürkün yarattığı eserleri yakuıda.n gör-
tile plakaları alınıp tekrar iade edilen rağbet etmektedir. Kurtuluş ve Maç - mek emelindeyim. Oradan Bağdad ve 
otobüslerin tamir işleri henüz ikmal e- kadan Beyazıda bilet 12,S kuruş oldu- Tahran yolHe mmlekeUme döneceğlm. 
dilmediğinden belediyenin yol milsaa- ğu halde 7 ,S kuruşluk birinci mevki Biz Türkleri büyük kardeı sayıyo -
desi önünde otobüs sıkıntısı baş gös _ tramvay terkcdilerek otobüse binilmek ruz, onlar da bizi küçük kardeı telakki t>

~errniştir. Bu boşluktan istifade eden tedir. Kurtuluşla Beyazıd arasındaki diyor. 
Izmir otobüsleri bir müddettenberi İs- bilet fiatları Maçka ile Beyazıd arasın- Bizler, daha llerlemeğe ve inkişaf et
tanbulu doldurmuş bulunmakta, Kur _ dakilerin aynidir. Şişli ile Fatih ara -. meğe muhtacız. Fakat başımızda mü -
tuluş ile Beyazıd arasında çalıştırıl _ sındaki otobüs seferlerine yakında baş- nevver bir hü~Uınet vardır. Hükümda
maktadır. }anacaktır. Gün geçtikçe halkın otobüs- rımız da genç olmakla beraber gayet ted-

İzmirden ilk partide İstanbula ge _ !ere rağbeti artmakta olduğundan ser. hirlidir. Daima istişareden ıonra karar
tirilen otobüslerin sayısı on ikidir. Ya- vfslerde çalışan otobüsler ihtiyacı kar - !arını verir.• 
kında on otobüs daha getirilecektir. şılamıyacak dereceye gelmektedir. Be- AbdülShat Han bu akşam Ankaraya 
Maçka ile Beyazıd arasında çalışan 0 • lediye bu hususta tedbir almak uru _ hareket edecektir. -----
tobüs sayısının da ~okuz olduğuna göre retini hissetmiş bulunduğundan dün o-
halen Beyoğlunu Istanbula bağlıyan tobüs sahipleri fen işleri müdürlüğü 
otobüsleri~ sayısı yirmi bire baliğ ol - z:ınk ne şubesine celbedilıniş, kendile • 
muştur. Nıhayet istasyonlardan onar rınden bazı izahat alınmıştır. 

JJ1üteferrik: -------- --·p;/;;;;~ 
Parti kongreleri Otomobil ve otobüs kazaları 

Yarından sonra başlıyacak olan ÜSküdarda Bclma.nağa mahallesinde o -
Parti ocak kongreleri ayın 30 unda bi- ~:ura~ şoför Yaşarın idare ettiği ot-0mobfl 
tecek, kanunuevvelin onundan itiba _ Uskudnr Murad Reis mahallesinde oturan a
r h" k 

1 
. 

1 
k vukat Jamadt'yc çarpmış ve muhtelit yer • 

en na ıye ongre erı baş ıyaca ' ayın ıerlndcn yaralamıştır. Vak'a}-ı müteakıb ka· 
30 unda hitama erecektir. çan şo!or polis tarafından aranmaktadır. 

Bir maliye memuruna 
teşekkUr 

Sinoplu bazı okuyucularımızdan aldı -
ğımız mektublarda, bir müddet evvel Si
ncba gelen yeni Sinob maliye muhasebe 
müdürüniln. hazine zlmmetınde kalını§ 
ve seneden seneye devredilegclen eşhasa 
aid bir çok alacakları meydana çıkarıpJ 
bunların haklarını kendilerine iade et -
tiklerinden bahis ve cumhuriyete IAyik 
olan bu idare adamına candan teşekkür 
etmektedirler. 

Altı ayllk yoklama 

Teşrinisaninin beşinci cuma günü * Şoför Mehmet idaresindeki husw;t oto
Beşiktaş Merkez ocağı, Yalovanın Ki- mobll Büyükdereye giderken Mecidiye köyü 
razlı, Elmalık, Kaz imi ye ve Çiftlik kö- yolunda otomobllln ön. ve arka ıasttkler1n -
yü ocakları, Fatihte Sarıgüzel, Uskü _ den lktsl patlamış, otômobll dereye ruvat -
d d S 1. . s·ı· .d S 

1
. hnmıştır. Bu ınrada otomobil lçlnde bulu - 1 t b l D"fterdarlığından· 

ar. a.. .~ ımıye, ı ıvrı e e ım paşa, nan toför Mehmedin beş y:ı.pndakl kız.ı Ru - s an u "' · 
Emınonunde Gıyaseddin ocakları in - hlye hafif surette yaralanmıt. başka zayiat 1 - 4/11/1937 den 20/11/937 tarihine 
tihapları yapılacaktır. Ayın 6 sında ise olmamıştır. kadar tekaüd, dul ve yetimlerin yoklama 
Fatihte SultanseliJlYI Beykozda Mah _ * Şoför Mahmudun idare etttğl 1809 nu _ muamelesi yapılacaktır. 
mud Şevketpaşa, Bozhane Paşaman _ maralı otomobll .Fatih tramvay durak ye - 2 - Yo1dama hergün saat ondan _ on 
dıra, Eyüpte İslam be Ü k" d d T rlııde vatman Hüseyin idaresindeki 140 nu - ikiye ve oıı üçdcn - on altıya kadar de-

. . . ~ . y, s u ar 3 ôp maralı tramvay arabasına çarpmış, otomo. 
taşı, Sılıvrıde Celalıye, KadıköyUnde bllln çamurlukları hasara uğramıştır. \'am edecektir. . . 
I-Iasanpaşa, Rasimpaşa, Eminönündc * Kızıltoprakta oturan arabacı süıey _ 3 - Maaş sahıblerı; fotograflı nüfus 
Demirtaş, Bak.ı.rköyünde Pirinççi Sa _ man arabası ile şoför Bürhaneddinin ıcınre !:ıilviyct cUzdanını, malUl olanlar rna1U
r1yerde Garipçe ocaklarında intihap 

0
_ ettiği 2026 numaralı otomobile çarpını~ ~e o- .iiyet raporlarını, maaş cüzdanını, resmi 

lacaktlr. tomoblli hasara uğratmıştır. Arabacı lora- scnedlerini, birer yeni fotoğraflarını ve 

Sebze hali projesi Vekalete 
gönderildi 

hlm yakalanarak adliyeye verilmiştir. . ~ .. * 20 numaralı Çorlu otobüsü Divanyo - yo~lama ılm~haberlcrını beraberlerinde 
hında temizlik yapmakta olan çöp amele _ getıreceklerdır. 
sinden Abdülvahaba çarpmış ve sol ayağm -
dan 3arnlıynrnk .kaçmıştır. 

Kullanılmış pulları tekrar kullan -ı teakib suçlunun ve bil tün dil' 
mak suçundan Fatih noteri Şükrü, baş lerin ayrı ayrı suçlardan do1aY1 
k~tip Feyzi ve daktilo Münevver aley- ye teslim edilmiş olmaları ve 
hın~ açılan .. davaya, Ağır ceza mahke • .misinin tevkifhanede, kfmisjıı!D 
mesınde, dun de devam edilm~tir. pishanede bulunmalarıdır. 

~nhkemece görülen llizum üzeri. - Davacı Ali Osmana gelince, 0 

ne, ıpt~.ı edilmiş p~lların yapıştırıldıgı nüz bir mahkOmiyetinl bitir~ 
evrak uzerinde ehlıvukuf tarafından best bırak lın t 
tetkikat yapılması kararlaştınlmıştır. A • 

1 ış. ır. . -pıl 
Ehlivukuf tetkikatının neticelerini H~kım, ş~hıdlerı aramış,_ ıı 

muhtevi rapor dün mahkemede okun· B;rguzarın sıgara kaçakçılı~ 
muştur. Rapora göre, Mevzuubahs pul- k.ifha.~ed: bul~n?uğu a_nlaşı v/J 
lar üzerinde noter ş··k ·· ·· b nun uzerıne hakım şahıd Ton u runun ve aş - r . t . t' HA .,. d8t 
katip Feyzinin imzalan bulunmamak • ~ ıs emış ır: adiseyle nlar-~ 
tadır. Ancak, pullar üzerinde noterin lın ?e, h~pıshanede buJund 
ve başkatibin imzaları bulunmasına lemışlerdır. 
kanuni bir .zaruret ve mecburiyet t~ Sultanahmet 2 :nci sulh_~ 
mevcut değildir. Bu noktalan kayde • mi, bu vaziyet karşısında şa]11P""x 
den ehlivukuf, raporda bilhassa şunu bi için duruşmayı talik zne<: 
da işaret etmiştir: Yapılan tetkikler de kalmıştır. ,J 
neticesinde 928 ve 929 yıllarına ait def- -·-·· ... - ........... _ .......... ........... 

t~~le:~:ki _pulla~ .~ok mahirane sö - ;~~ !il~ Şehir tiya~ 
kuldugu goı1llmüştur. O kadar ki, bun- ı Dram kısmı Te~~ ]arın bilahare yapıştırıldıklan yer:ier • j1 

; 1 trııı Bu nkşam saat ~ 
de, tanınmalarına imkAn yok gibidir. ıllh,IU~ ı SiZE ÖYLE GE:l.I 

Noter Şükrü hakkında bazı izahat 3 Perd.> 
için adli tıb işlerine yazılan milzek -
kereye cevab gelmemiştir. Duruşma, 
müzekkerenin tekidi için başka güne 
bırakıldı. 

Operet kısmı eski Fransız tiY;, 
Bu akşam saat 20. 'l0 ,.1 
iNTiKAM M~Y 
Komedi 8 perde 1 ta~ 
Çocuk kısmı saat 14j1 

Bir davamn bu tun şahitleri 
tevkifhanede LA FONTEN~ 

Sultanahmet 2 lJıcl sulh ceza hAkimi 
Saliihattin Demirell1 hayli garfb hfr va 
zlyet ile karşılaşmıştır. 

EATU~~ .. ~~Dl ; 
TlYAf~ 
(AKSA!t~ 

BU g~f 
& E f 1 '--~ 

Tahtakalede oturan Ali Osman is -
minde biri, Galatada seyyar satıcı La • 
tif oğlu Cemalin kendisini, gıyaben teh 
dit ettiğini, iddia etmektedir. 9. Perde. ~ 

taleb~ Anca~ işin garib tarafı hadiseyi mü 

Pek yakında: Tepebaşı ~ 

GARDEN' 
HARRY FLEMlNG 

20 kız ve 20 erkek artistten miirelCIC~ 
TRANSCONTINENT AL İ937 HABEŞ Rô'I ı 

Mil.MI· BA.BLEM- BAV ıJ' 
CON~IN~~TA~ •e1~s~~AD~RkkecAZI 

Bugünlerde Avrupada dolaıaıı en zenııin Amerikan teJP~ 

~------------------·-----------;/. 
S 0 M E R Sine;; Bu akşam 

Keder1n1ze karşı iUlni harp ... 
Senenin ilk neşeli gecesi.... rJJ,J 

GUlmek... Knhkııha ile gUl 1 1• 
Neşe krah F E R N A N O E "' 

dayanılmaz komik filnıi '11, J 

GÖR JŞJT SÖYLP 
(IGNACE) 

eserinde Paris danslan yıl~ 
NITA RAYA tarafından TUrkiyode bl if1 
olarak MEKSlKANA alaınod şarkısını ,J 
ve dansını gOrecekslniz. ,.,. . 
tıaveten : EKLER JaRNAL. Yerlerinizi 
aldmnız. 

411mm----~~ 
TÜRK SiNEMASINDA senenin en bilyı;lı ~ 
Le!Ü~~!~y'u~Ö~!hur ~~ne; ~•cı ~ •• ~ !ı! ~ 

zuferl, en bOyOk eseridir. ı1 
Meşhur Şeyh Şamil'in Kafkasyada Çar ordu! ırına islibdndtı Jctl 
istiklftl mncad.?leslnln en parlak sahifelerini bu bUyOk rnınde 1 

SENENiN EN BÜYÜK MUVAFF AKIYE11NI KAZJıJl/j Kereslecilerdeki Meyva hali bina -
sma ilave olarak yapılacak olan sebze 
pavyonuna aid projeler kesbi kat'iyet 
etmiş ve tasdik edilmek üze Nnfia 
Vekiilctine gönderilmiştir. 

Bu sahad.:ıki "stimlak muamelesi de 
tamamen bitirilmiştir. Projelor veka -
Jetten ge'dikten sonıa 1n.aata başa -
nacaktır 

Mubasiblik imtihanı 
Yarın vilfıyette orman baş miihen -

dis muavini ile Ziraat ve Baytar Mü -
dürlcrinın nezareti altında orman mu
hasibliği için müsabaka imtihanı ya _ 
pılacaktır. İmtihan sualleri kapalı zarf
la vekaletten gönderilmistir . 

L~VLAKLAR 0 AÇARK~~ 
JEANETTE MAKDONALD M E L E K & 1 N E M A S 1 N D ~ ~ 

• 1 . .. .. ' . 

NELSON E D D Y DAHA BİR KAÇ GÜN TEMDİT EDILfJIŞ 

• lı 



~ İkincıteşrin 

Ergani baklf madeni sahasmda 
büyük bir şehir kuruluyor 

Bir mangalın 
kıymeti 

ihtiyar kadının yangından 
kurtarmak istediği r-gane 

eşyası bir mangal oldu 
Bergama (Husult) - Solakhalil ma • 

hlllesinde bir evde yangın çıkmış, Ufai· 
yenin ve halkın gayretine rqmen ev ta. 
mamile yanmıştır. Yangın esnasında ~ 
vfn sahibi olan ihtiyar nin& evden eşya 
kurtaranlara: 

- Aman evlAdlanm her ieyi bırnkıll) 
mangalı kurtann... diye yalvarmış, JcıY· 
metsiz bir mangalın kurtarılması temcn• 
nisini herkes kadıncağızın teessürle n 
yaptığını. ne dediğini farkedemiyecek 
bir hale geldiğine hamletnıiı, fakat evı 
ile beraber yüreJi de fanan bu kadının 
1sran üterine mangalı kurtarmışlardır . 
.Mangal kurtulunca kadın benıın manga• 
Jın üzerine atılımı, kapağını kaldmp 
içine el atımı ve bir feryad koparmıştır. 
Me~er ihl.iyar nine bu mangalda yüz 

llğıd lira ile 10 altın lira saklıyonnufı 
.kağıd paralar kavrularak ~anmıı. nine .. 

bltuın• maeteftderı bir kôıe ~~~~~,!!?,ec;.e alt~ları ka~-
.E • Yeni belediye ~ " bir oban kulilbesinden baık.a bir 1 KU Ok 1 1 . 1 ~llrgo.nı ınaden (Hususi) - Boy boy tu-ıyıl,once ç d Butttınkü halini gören- Ç mem 8k8t haber Brl 

'\ ert aş ,_,,. i bina taı;ıroıyor u. 6'4.. -
hi tren ~ aşa artık takattan kesiu•uw g: )er buna güç ınanırlar!.. Bir Rlll mahkflm oldu 
rfıı bi ' YUce dağlar arasına yaslanııııl fl· 'Er anhnin basit binaları, pmdf cma- Ezine (Husust> - Muhiddin isminde bt-
f~ r kasabacığın önünde geni§ bir ne- c • g " bayındırlık eserleri arasında ırlsl Ezine maııyestndetı bir 1§1n1n tesvıye .. 

aldı. -den>tn yuce .. . si 1çln malmüdütü Mustafaya on ııra ~ .. 
cDun,tin . . n,tin birer birer göze gorünmez oluyor. '\'et teklif etml§, ctınn11 meşhud yapllmıf, 

de c?\fade . cErg~nı>sıı'lde, cbu.JÜ " e cMadenci>ler kolonisinin memlekete TA§! mahkemeye verllm1ş, on bet lira para 
benzey n>ındeyız. Ergani, her koy tirdiği sosyal kalkınma, gelenler üze - cezasına mahkQm edllmıştır. 
hi~ b. en basit bir kasaba idi. Maden, g~ d ca çok iyi bir tesir bırakıyor -ve Salihlide sfinnet aütüntl 
knYn ~ Yere benzemiyen bir zenginlik rın e a~ arnıyor. Bir vakitler en basit Sallhll (Husust> - Sallhll berberler ce -

. at>ı. hemen goze Ç-r . .. . mlyeU blr temsil verd1rmlş, cCanuar. pl .. 
Bırbirinden .. . . ek demetini bir e§Ya bulmak ıçin ıüçluk çekilen bu iYesl tem.sn edllml~ ve '10 - so lira tadar ha-

IUıdıran \r·ıı 
1 

guzel ~ırer çıç ... d 
1 

k :şehirde bugün her şey bulmakta hemen inl!t teinin edllmtıtır. Bu paraya eklenen 
fçt is 1 a ar, sanki bunu mu3 e enıe . n mümkün gibi. bir miktar daha para ile, utlhklm taburu 
dizil .tasyonun yeşil sırtlarına boy boy neme d ,.

1 
geziyoruz. Muntazam nskerl karıı.rgl.hında 15 Jcııdar falı:1r çocuk 

mı~. Bakır as annı . ailnnet etUrllmlı vı &1Yd1rilmlftlr. 
"-na ehir . t dan biraz ileride. geçitler, buralarda dolapnağı da basıt bir Anıasyada lılr araba karası 

tult nınıeı , .ıs asyon . . lan dünün if şekline koymUJ. Amasya (Hu!USl) - Süleyman 1smlnde 
kntıl' g . d. bır şos~ halını a 'k 

1 
. d Toprakların rengindeki hususiyet, alt- 65 yaşında bir adeı kereste ,yiil:IC arabas 

Ol'aya <i çı ı, bızı hır kaç dakı a çtn e 
1 

d kl vherlarl anlatmağa me- ile giderken araba dın11m1ı, saıeyman a 
C a ulaştırdı. arın ~ sa 1 ce . . rabanın altında kalarak lilmilştilr. 
Utnlıu..ıy t t li "'alıUZ uyu mur .gıbi. Amele bir karınca faaliyetı i- nır tiitün kaoakçuı mahlrlinı oldu 

Yan • , e m ynra ıcı e ' .; - d bir t b silın. H lnadenı . d ş tüten o- çlnde. Her çehre e e es er na- .Amasya '(Huıus1> - Xalekli1 bıkçtsı Meh 
takların .. en catılan ırmaını ' . urda bir memnuniyet bl. med bir tntnn kaçat9ı.1Jlı suçu Uı mahke • 
{:ehir -golgelerinde burada zenıın bır Maden>in yannm en büyük ,ehlrle _ me11 vertımlJ, ıs ar b&J>S• mabkO.m olnı111· 

rn:ıuen. . d L ı nn S""''I Bu- , .... ~da. hel' .. ının e Aapı a ~ :s- . er rJndtn birisI olacağı muhakkak. :.;''";;.;..' -------------
!ahta 'Ye:.un. biraz daha bu_yUyen, ~ir Fabrikanın ~diği yerde saadet bat- bu da 'ÇOk yakın. Bakır dağlarının meyil
~nh 1 hır eııerle daha SU!leneıı Jadlğına göre .-Maden> bugünün mes'ut Jerlne serpilen ıeh1r, tip bakımından 
Y~ni Uriyet şehri kurtlu. Belli: Her fEY birleri arasına karıfmıt yalnız büyük meınleketln en orijinal bir tehri olmağa 

\'e herk. · kuvvetli çalış- şe ' V tJ ~nrı . oşe nzmm en ~ehirler arasında yer alması kalmıştır ki namıet. - · · 
Oô~ a b~saha. :.;;::~:::===-===~ .... -=-======~:=:ıı==-=-=-==--...ıı::a:sı~.~.~--==-~~111111:11-.::ıaıı. 
At'.., tanda ytice dağlar. S 11·hı1·de hayvan sergtSI 8ÇJ1dı 

tün igılarda ince ve parlak bir şerit gıbl a 
dn .. e. Ierin dudaklarından sı'"ılıp uzanan 

'-<l)Jry l r . r ?Un ° u, saadet ocagına giren bır ge 1• 

rn dsırzna tellerini andırıyor. Madencilik. 
a en il • t blr çift d. e evlenince elbet en mes u 
1l ,nıuş. 

lr-Jın a';r hatıur, fabrıkaiar her yana hA
a}t · alçın topr klard::ın altın ... Altın ve 

()~ :k?or. 
~e ~nuyorum da: Fenne saygı g'aster-
tinı ~ı, kendi cevherinden istifade etme
hah ılrntyen milletler ne kadar da bed
§{z ~e t>niann başında i~te biz. Böyle iriıl
cu b· uzun yıllar bö'-•le kalmışız. Blr avu-

ı r ı " . ele k a tın ta~yan bu topraklar ilzerın-

Yurdda Cum~uriyet 
hayra.mı şenlikleri 

Muratlı (Huım!) - Cumhuriyet bay- lan ıeçlt .reJmlnde ıaskerlerttnız an b1n • 

rnmı mekteplilerin, sporculann, ve biltün lercı ki§ilik bir kütle tarafından alkış • 
Muratlı halkının iftiraJdl• pek büyfik te· larunı~tır. Gece de bir tener alayı yapıl• 
zahüratla kutlulanmıf, bir çok söylevler mı§tır. Halk, gece, sabahlara kadar so • 
verilmi~, '.Dirıüpor da bir ınUsamere ver- kaklarda bu mutlu günü tes'it etmt§ttr. 
mi§tir. Bir de eüret müsabakalan yapıl- Bayramın üçüncü geceSi Hallcevi aalo -
mış, Mura.dlılı tbrahiin pehlivan baıı, Ve- nunda bir balo verllmi§, temsil kolu a
li pehlivan büyük ortayı. Osnılln pehli - rafından t~rtip edilen müsamere de haylı 
van da küçük ortayı kazanmışlardır. rağbet görrnilştilr. 

Çobanisa'da 

Salihli (HuSU!l) - Çobanisa köyünde 
cumburlyet bayramı büyük merasim ve 
tdabüratla kutlulannııştır. Köyde muh
telif yerlere halle kürsüleri kurulmu§, 
halk hatipleri söz söylemişlerdir. 

Amasya da 

An1asya (Hususi) - CUınhuriyet bay
ramı Amasyada fevkallde tezahilratla 
kutlulaıınnş, gece Bir Zaferin yası ve 
Fermanlı Deli ha:uetlcri piyesleri te.msıl 

Erzin de 

Erzın (Hususf) - 14 üncU yı1dönfimil 
bayramı p rlak bir kilde kutlıilan~ 
tır. Halk belediye önünd tezahürat ~ p
mıştır. Söylevler verilmiş, ~ğlenceler ~ -
pılmıştır. 

Salihlide bir ort m tebln temeli atıldı 

Salihli (Hususf) - Burada iki ilk m k
tep vardır. \'enı bir orta mektep ynpıl _ 
ması kararla tınlrnı§, cumhuriyet btıy -
nımında temelatma merasimı yapılmış -
ur. §ey 0Yun sürüleri otlatmaktan başka: bir 

Yeq Yapmamışız! .. Atatürk devri vaktınde 
lta" ~e'Seydi bu eŞsiz yerler, basit çoban Karamanda 
;r; ... a larının sesleri ..... ..ıne !en makine!~ Adapazanncla ~ın alt .,~.. ~u-~ ... Karaman (Hususi) - Cuınhurlyctın 
eb . ın getiren gürliltulerfni beı.M ae Adapazarı (Hususi) Cumhun·y-.. ........ 1 .... en 1 :ııı 

eôilmiılir. 

ediy •• 'u .; <:ıt un ~ uönürilü büy10k törenlt kuUu· 
'b e-n i~denıt"~eektfk!... ramı, her tarafta oldua..· ıııribf, btıı"ada da Ja d B' Q&kı " k f gu •• D L Uyilk bir geçit ftsm1 )'aJ)li4L 

fab . r :tnadenleri !işliyor. lıliyıece yen Sallhll (Husust) _ v..ıı l.ı(ltfi KırdHın :deposunda yetittn Jıalls kan İntilit ve muazzam meraS'itn ve tetah'Üratla kutlu- Köylüler de i§tirak etliler. Halkevinde 
tnta1!7alar da bafka. Sağda inşaat. Solda da müzaharet ve yardımile nir ha~an \Arap atları. dl dereCe ve müklfat kazan• hrılnıştır. ıctımhutiyet caddesinde yapı - bir kostümlü balo verildi. 
~ ··a~~k~~ir~en-~ ~~=~-~~~-~~~~-~~~~~~~~=~~-~~ 

~ğı son istenı enstaıasyonıar, yalçın ıerıısı d teşekkül.At, kuvvet, Sergiyi, ~ali, gnıeı bir nutukla açnıış· A d a p az d b · t k 
Yor arı şefkatli bır ana gibi kollarına alı- hayvanlar ~n kt dan emsaline te- tır. Resimde hayvan ıergisinfn a;..ııc: tlS- af J 0 8 ) l 0 l a m e tep 

· yün ve saıre no asın ıru 'S 

- t>_ k .. "!enlere cem'an 747 lira mü- reninde bulunan davetliler görülmek - bı·nasının temellerı· atılıdı 
b uakınızı .. di or rehberlik .eden mü- fevvu u go~ . . edi eııdıs •rknda Y B daha bir iki kafat verilmıştır. Sergıde, Manisa 4ygır t r. 
~ mız ... urası 

= Adapazarı ( Husu. 
Si ) - Adapazarmda Pazer 01• H•••ll B•Y Diyor ki : 

~=::::::::;;::;:::;:==:=::~~~';:::'.::=::=::::::~====ır===~==~5~~~=u===;~~~~F~~§ll bir orta mektep bi • r nası yapılmasına ka. 
mr verilmiş, Kocaeli 

I 

... Mubatt1r dOktom 'M
duli«r ne 'ila)I\~ffi :er 
lu8at tHye jlıt1nua.-

Halan Bey - Dokı.r ela, 
her ..pı «"VilMrıı 'ttT<rnis. 
a.iılif.lli? 

- Neye HaAın Bey'? 
Ht1An:Bey ~odalar her 

i'in deltitr •· 

wılfsi Hamit Oskay 
da temel atma mc-. . 

rosiminde bulunmuş 
ve Jk U\şı temele e. 
lile yerlc§tirmlştir. 

Temel atma me • 
r1lsiruinden -sonra, 
davetliler, çay ve 
puü ile -izaz edll-

D\1§,ero ı r. :Resimde ~raslmde hazır bulunanlar görülmektedirler. 
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r 
Kopya eden: lamel Hulusi 

şe e 
Melek sinemasında gösterilen bu filmde b ı rolleri 

Jean tt M c Do ald'la Nelıoa Eddy 7apmaktadır 

Kadın çantasında .. 
ki ayna, erkek cebin
deki aynaya yazdı: 

cAzizim ayna kar. 
deı, 
Bulunduğum yeıi 

bilsen bana acırsın. 
dört tarafı kapalı biı 
hapisanedeyim, gerçl 
yatağım ipektense de, 
ve· etrafımda güzeıl 
kokulu bir ta~ eş. 
ya varsa da karanlı~ 
ve havasızlık beni 
botuyor. Bazan bir 
iki ıün bulunduğum 
yer açılmıyor. Fakat 
bir kere de açılmı
ya başladı mı, her 
beş dakikada bir açı· 
lıyor. Kar§lmda hep 
ayni kadını iörüyo· 

) 

rum. Bana bakıyor, saçlarını elile biçl-r tomobile binenlerin halleri doğrusu çok 
me koyuyor; §apkasını, eşarpını düzelti- gülünç .. Otomobilde daima biraz ileri o
yor. Dudağına kırmızı, yanağına beyaz turuyorlar. Bilmem dışarıyı görmek için 
boya iilrüyor ve gene kapağı kapıyor, mi, yoksa dışardakilerin kendilerini gör
gene ben karanlıkta ve havasız kalıyo- meleri için mi, gözlerini yoldan ayıramı
rum. Doğrusu bundan çok şikayetçiyim.> yorlar. Bir tanıdıklarını gördükleri za-* man da hemen başlarından şapkalarını 

İhtiyar erkeğin aynasından genç erke- çıkarıyor, yahut ta ellerinin mühmel bir 

Jeanette Mac Donald'la Nelson Eddy cLeylciklar :Açarken> filminde ğin aynasına: işaretile gördüklerini selamlıyorlar ve 
cNe talihsiz bir ayna imişim .. Öyle bir ondan sonra memnun memnun gülüm

adama rnstgeldim ki halimi hiç sorma.. süyorlar. Bu hafta cMelek> sinemasında Ley- lı rastgelir. Allison ona çılgınca aşık 
laklar açarken filmi gösterilmektedir. Bu olur. Marcia da bu aşka mukabele eder. 
filmi, sinema aleminin en güzel seslı yıl- Birlikte yemeğe karar verirler. Allison 
dızlarından Jeanette Mac Donald ve Nel- leylaklar altında güzel bir ıtarkı söyicr. 

Beni istiyor mu, istemiyor mu? Onu bile Otomobile bir kadınla bir erkek biner
bilmiyorum. Atmadığına göre herhalde lerse, ne olduklarını derhal anlıyorum. 
benden memnun demek.. Fakat bana ba- Biri otomobilin bir ucunda, öbürü öbür 
karken halini bir görsen §aşırırsın. İçım- ucunda oturuyorsa muhakkak karı, ko
de kendini görür görmez, gözlerini açı- cadırlar. Birbirlerine biraz yakın oturu
yor, hiddetinden alnının damarları §işi- yorlarsa iki nişanlıdırlar. Benim mevcu
yor. Dudaklarının buruşuk kenarları bir diyetimden haberi olan yegane insan ol
kat daha buruşuyor. Düşük bıyıklarını duğunu söylediğim şoför böyleleri oto
elile düzeltiyor. Fakat bıyıklar nedense mobile bindikleri zaman hiç aldın§ et
onun elinin hareketlerine pek aldırış et- miyor. Fakat bir de sevgili dedikleri bir 
miyorlar ki gene düşüyorlar.. Bu sefer cins var: Onlar otomobile iki kişi biner
kızıyor; burnundan soluyor, ben korkum- ler ama otomobilde yalnız bir kişilik bir 
dan buğulanıyorum. O hiddetle beni ce- yer işgal ederler. O zaman şoför de ben-

son Eddy yapmaktadırlar. Boşca bir vakit geçirirler ise de Marcla 
Filmin mevzuu §Udur: kocasının yanına döner. Fakat bir türlü 
Marcia Mornay bir şantözdür. Meşhur 

Nazaroff İmpresario'nun nazarı dikkatini 
celbediyor ve onu angaje ediyor. Marcia 
iyice meşhur olduktan sonra Nazaroff ile 
evleniyor. Bir akşam Marcia'nın impara
torun huzurunda şarkı söylemesi karar
laştırılıyor. Suareden sonra bir araba ile 
evine avdet ederken dizginler kopar ve 
allar kaçarlar. Bu kaza bir restoranın ö
nünde vuku bulmuştur. Güzel Marcia 
restorana girer ve muhabbetle karştla

nır. Orada Allison namında bir Amerika-

sevgilisi Allison'u unutamaz. 

Marcia birçok operalarda §arkı söyler. 
Günün birinde Marcia ile Allison Ame
rikada bir operada aynı piyeste rol alır
lar. Yeniden sevişmeğe başlarlar. Naza
roff ansızın gelir ve Allison'a silah en
daht eder. Allison tehlikeli surette yara
lanır. Marcia sevgilisinin başı ucuna ge
lir. Öpüşürler. Allison, sevgilisine son 
biı defa olmak üzere cİlkbahar şarkıshnı 
teganni eder ve akabinde ölür. 

bine atıyor.> den gözünü ayıramaz olur. Bu yüzden * kaç kere öteye beriye çarptık. Kaç kere 
Genç erkeğin aynasından ihtiyar erke- ben kırılmak tehlikesi geçirdim.> 

ğin aynasına: * 
cGerçi çok seviliyorum, çok itibar gö- Şıklık merakında olan yaşlı kadının 

rüyorum ama işim de çok. Başımı dinli- aynasından şişman kadının aynasına: 
y~cek, rahat edecek boş zamanım olmu· cSahibim kadın beni seviyor mu? Hiç 

Japon hay;b;--T:;;;;;f ile Hardy 
yor.. zannetmem .. Fakat sevmediği halde ge-

Sahibim olan genç beni bir an bile ne benden ayrılamıyor. Sabahleyin gö
İki sevimli komik M. G. M. gözlerinden ayırmak istemiyor. Sabahle- zünü açar açmaz karşıma geçiyor. Ona 

k b • yin evinden çıkarken bir kere bana bak- yüzünü gösteriyorum. Birdenbire irki-

tasvir eden bir film ayrılmıyorlar 

Bu hafta Sümer sinema
sında çok §ayanı dikkat 

bir film gösteriliyor 
cSümer> sinemasında da bu hafta, Ja

pon hayatını tesvir eden bir film göste
rilmektedir. 
Yoşivara isminde olan bu güzel filmin 

mevzuu şudur: 

Erkek kardeşinin tahsiline yardım et
mek üzere güzel Kohama cgeşa> lığa gi
riyor. Mali'ım olduğu üzere cgeşaıı lar 

çayhanelerde müşterilerin hizmetlerini 
gören kızlardır. Vak'a 1860 senesinde ce
reyan ediyor. 

Tokio limanında bulunan Rus filosu 
zabitleri ve neferleri Yoşivara mahallesi
ne neş'e getiriyor. Rus müliızimi Serj gü
zel Kohama ile tanışıyor. Mülazlm km 

çayhaneden çıkarmak, onu Rusyaya gö
türüp kendisile evlenmek arzusundadu. 
Bu sırada Serj'in amiri ona mühim bir 

ile yeniden 3 seseli ır mak adeti, sokakta on adım atar at- Jiyor, kaçmak istiyor .. Fakat bir an dü-
konturat yaptı1ar maz tekrar bana bakıyor. Parmakları cc.ı- şiinüyor. Herhalde kaçmayı karşımda 

Laurel ve Hardy'nin artık kat'i suret- be girip beni yakaladığı zaman kendi kalmaktan daha zararlı bulduğu için bir 
te :lyrılacakları hakkında son g\inlerüe kendime: sandalya alıp oturuyor. Yüzündeki çu-
gene bazı haberler ortaya çıkmıştı. Fakat - Gene uzaktan bir genç kız geliyor. kurları bana baka baka bir takım pomad-
bu haberin asıl ve esası olmadığı alınan Diyorum. Ve yanılmıyorum. Cebden larla dolduruyor. Soluk yüzi.ine padak-
cn son haberlerden anlaşılmıştır. çıkınca uzaktan gelen gözüme ilişiyor. !Jk, renksiz dudaklarına boya sürüyor. 

Bu iki sevimli san'atkar bundan on bcs Fakat uzun zaman ona bakamıyorum. Yüzünün ötesinde berisinde çıkan kılları 
gün kadar evvel M. G. M. ile yeniden üç Genç, beni kendine doğru çeviriyor; yü- cımbızla yoluyor, başındaki beyaz saçla
senelik bir konturat imzalamışlardır. Bu züne bakıyor, şapkasını düzeltiyor. Ama rı teker teker ayıklıyor. Bu gidişle galiba 
konturat mucibince senede ikişer film çe- bu bir defa değil, her on adımda Yirmi hiç saçı kalmıyacak. Çünkü o yoldukça 
vireceklerdir. adımda bir tekerrür ediyor. saçlarındakı beyazlar daha çoğalıyor. 
- • --.. ~-- ·-·----- · ·-- Sahibim genç bir yerde memur. Masa- Yüzünün heyeti umumiyesi de gün geç-
askeri vazife veriyor. b · d h k' 

sına oturur oturmaz enı e o .. casına tikçe o kadar fazla harablaşıyor ki gün 
Tokio'da birkaç ay daha kalacak ve Ja- d G" - ~h · · d ~h b d B 

ayıyor. ozu gu ışın e ga en e. ir gelecek, artık tamir de kabul etmiye-
pon erkfınıharbiyesinden aşırılan gizli ve işine bakarsa bir de bana lfakıyor.ıı cek.> 
çok mühim evrakı ele geçirecek ,iki ay 
sonra da bir gemi gelip onu alacaktır. 

Japon istihbarat dairesi kuşkulanıyor, 
Kohama yakalanıyor ve kurşuna dizili
yor. Sevgilisini kurtarmak isteyen Serj 
dahi ölüyor. 

* Dikiz aynasından, gencin aynasına: 
cNe tuhaf adım var: Dikiz aynası .. Ben 

hu adı hiç te beğenmiyorum ama nasılsa 
takmışlar .. Yerim rahat.. Bir otomobilde 
otomobilin ön camı üzerinde duruyorum. 
Benim mevcudiyetimden sanki yalnız o
tomobil şoförünün haberi var. Otomobile 
binenlerin hiç biri benim orada olduğu
mun farkına varmıyorlar. Tek başına o-

* Şişman kadının aynasından şıklık me-
rakında olan kadının aynasına: 

cBugün karşımda biri bir kitab oku
yordu. Kitabın yazıları bana da akset
mişti, ben de onunla birlikte okumuştum. 
Hindistanda fakirler varmış. Boyuna 
kendi vücudlerine eziyet etmekle scvab 
işlediklerini sanırlarmış. Benim sahibim 
olan bayan da galiba onlardan biri. Kar-

dl~ 
Kadın söyledi: tııcJ' 
- Saçlarımı kahvP rengine boY8 

ftım ... 
- Sebeb? . de 
- Yeni otomobilim kahve rengı 

* [tefı Otomobil kullanan kadının kocası 
lere baktı: ded 

- Tekerleklerine takacaklarına, 
karımın çenesine taksalardı. 

* Kadına §Oförlük öğretiyorlardı: dıJ 
- Her on adımda bir otomobili 

durmalısınız. 

Dediler, kadın sordu: 

- Neye? ır.ıt 
- Otomobil yürürken (uıdaklat 

boyasını tazelemeniz tehlikelidir de· 

* ar· Otomobil kullanan kadına sordul ,· 
- Şehir haricine çıkmıyor :mUSU0 

· 

Cevab verdi: olll" 
- Çıkıyordum ama çok masraflı 

yor, vazgeçtim. 
- Masraflı mı? 

- Evet; ezilen tavukların, 

a rrı f' .kuzuların paralarını ödemeın l Zl 

liyor. 

* ·:wıerıerdi
- Eskiden kadınlar sakız Çlo'" 

- Şimdi çiğnemiyorlar mı? ıç!ll 
- Hayır otomobil kullandıkları 

saloz yerine insan çiğniyorlar. * 
~~~~~===-='="'~--;:~~* ·,c' === d ğı czı, 

şıına geçiyor: vücudüne yapma 1 J;ol' 
kalmıyor. Dikenli lastikle karn~ı~ri •· 
}arını bacaklarını saatlerce ova ıY 71ııııı' 

J ib' 58& 
cıtıyor. Bu yetişmiyormuş gı 1 cıi ıtıır· 
dikilmiş uzun bir bez alıyor. B~ ~ Jcıl\'' 

B . . 1 ini butun ıJ nına sarıyor. ezın ıp er 13ıl11 

vetile çekip karnını sıkıştırıyor:. uııde1l 
yaparken çektiği bütün ıztırab yuz ğe ti' 
belli oluyor. Fakat o ıztırab isteıne jç{lle 
hammül ediyor. Vücudü cende:~ giltlsb 
girmiş gibi sıkıldığı zaman belki }<lıytı!· 
olur diye yüzündeki ıztırabı snııltJYor· 
Sun'i bir gülümseme ile bana b 
Sahibime çok acıyorum.> 

• erJ;e1' 
Kadın berberinin aynasından, 

berberinin aynasına: ı;ıırs· 

cTuhaf bir yerde iş görüyoruJJlde sııll' 
ya kadın berberi diyorlar. önü~ııdıflısr 
dalyalar var. Saçı başı dağınık ıııet1 
gelip bu sandalyalara oturuyorla~ırılllrıll 
makaslı, maşalı adamlar bu Ita ırıı lte
mısır püskülü gibi biçimsiz saçlııryorlBr" 
sip düzeltiyor. Maşalarla kıvır! gl<iSİ: 
Benim içinde ilk defa gördüklel'l ber W 
rine sert sert bakan kadınlar be~aıo>'°r: 
ni bitirdikten sonra hayranlıkla Jı 0tııtıl 
]ar. Bazıları karşıma siyah saç arı S3f 
yorlar. Karşundan ayrılırken de :ııııafl11~ 
!ı ayrılıyorlar. İçlerinde ~ok obur lıllf· 
var: Bir hafta saçları sarı ıken :air }ı!l • 
ta saçların• siyaha boyatıyorlar. 

1 
.. r. J3ıl 

t yor" s· ta sonra yeniden sarıya boya 1 btri Y t 
nu merak etmiştim. Böylelerden r,{eğe 
nındakine söylerken duy~u~· iŞ· 5ııç:ıı~ 
her hafta bir sevgili değiştırırJJl ıılc }>O· c 
sevgilisinin istediği şekle koYJll 
. . ,,z~ 
ımış.> 1smet JI .... 

Ohuyucıılarınıa 
Cevaplarını 

yaptığın masrafı da öderler. Sen 
başka birile evlenirsir' 

de l~~------------------------------------~------ı .. Bacaksızın maceraları: Bayram günü__..... 

Kemahlı bir genç İstanbulda bir kız
la nişanlanıyor. 270 lira masraf ediyor. · 

Şimdi kE>ndisine ne kızı; ne de iki yüz 
yetmiş lirasını veriyorlar. Beri taraf-

1an tamamile ümidini kesmemiştir. Bu 
yüzden başkasile de evlenemiyor. 

* 
Söyliyeceğim şu: 

Oglum, yapac ın iş ga) C't ba itttr. 
Nışanlın..ı VE' onun ailesine müracaat 
eder, k ti CC'Vc blannı ı tPrsın.. Eğ r 

lar deığru dı.i ..ın n m nl rsa ~ nm 

* Ankar&lı okuyucularımdan İsmail 

bir genç kızı seviyor. Fakat bir türlü 
genç kıza açılamıyor. Bir çare bulun .. 
diyor. 

* İşte fikrim: 

Bunda çekinecf'k ne var? Doğrudan 
doğruya kendisine srni seviyorum. Se
nınle evl nmck istiyorum, dersiniz. 
Fazla çtkingrns niz bunu bir mektub
la da yazabil r iniz .. Daha olmazsa bü
yüklerinizden bıri vasıtasile kızı bü-
iYUkkrınden istetir iniz! TEYZE 

.. . . 
. .. ,. ' ' 
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Tekirdağlı Hüseyi?ı. 

Şu halde, kararından dönüşünün hik

meti ne idi? 
Bizim, bn suale aradığımız cevablar 

içinde, en yerinde bulduğumuz kelime 

şudur: 
- Manasızlık ... 
Tekirdai!ıı. iyi, hntt5. çok iyi bir pehli-

van olabilir. Fakat bu gibi hareketlerin
den vaz geçmedikçe, hiç bir zaman tn -
şıdığı şampiyonluk .sıf~tına Iayık sayıla
maz. Muvaffakiyetlı gureşler yaptığı ve 
dürüst davrandığı günlerde, bu sütunla
rı, onu takdir eden cümlelerle doldurduk. 
Ve ondan, alkış ifade eden hiç bir kelime

yi esirgemedik. 
Fakat anlıyoruz ki, bu takdirlerin ver

diği gurur pehlivanımızın koltuklarında, 
nahoş bir kabarıklık ve telakkilerinde 
çarpuk bir aksülamel yaratmış. Ve o ar
tık kendisinde, bütün - bir kalabalığın 
maddi, manevi zararı mukabilinde bile 
olsa, _aklına esen arzuya ramo1mak hak
kını vehmediyor. Fakat: 

- Yağma yok Tekirdağlı ... 
Vakıa bir spor şampiyonu başımıza tac 

olabilir. Fakat başımıza derd olamaz! .. 
Anlaşılıyor ki, bir çok köy güreşlerin

de, faraza ortaya konulan koyunu, man
dayı hafif, zayıf bulup ta güreşmekten 
vaz geçmiye alışmış bulunan Tckirdağ
Iıya, ınede.,i bir organizasyon içinde gü
reşmenin zaruri şartlarına uymak ıZOr, 

ağır geliyor. . 
ve o, aklına esen her hangi bir karan 

tatbik arzusuna kapıldığı zaman ne or-

SON POSTA 
ç::# 

Sporcular Valinin 
riyasetinde bir 

toplantı yaptılar 

Dünkü toplantıdan bir lntıba 

mahiyetteki meseleleri de görüşecekler 
ve fiküstürü tanzim edeceklerdir. Çağı -
rılan klüplerin de bu maçlara i§iiraki te-

min edilmiştir. --------····-·· .. ····--...... -.... ..-
;;ruzatörlerin müşkül vaziyete düşmele-
rini, ne koca bir ,ehir stadyomunun, ve 
bütün bir memleket gazetelerinin, isti
rahatinden, eğlencesinden olmuş, muaz
zam bir kalabalığa karşı mahçup, hattA 
yalancı mevkide kalmalarını dü§iinüyor-

du: 
_ Keyif benim değil mi? diyor. Canım 

;nasıl isterse öyle davranırım! 

V&kıA, hiç bir pehlivanı, arzusu hila _ 
fına meydana çıkarmak hakkı hiç kim
sede yoktur. Fakat bir sporcu, yaptığı ta
ahhüdü yerine getirmek mecburiyetin -
dedir. 

Denilebilır ki: 
_ Bu mecburiyete boyun eğmiyen bir 

sporcuya ne yapılabilir? Onu zabıta zo -
rile meydıma çıkaramazsınız a? 

Yalan değil ... .. 
Öyle bir pehlivan, ıabıta marifctnc 

meydana çıkarılamaz. 
O sp~cuya, profesyonel federasyonu 

bulunan yerlerde verilebilecek muhtelif 
ağırlıkta cezalar vardır. 

Bizde öyle bir teşkilat yok. Fakat eğer 
Tekirdağlı Hüseyin, öyle bir teşkilat bu
lurunayışını bir fırsat sayıp ta, cezasız 

kalacağını umarsa, cüssesinden daha 
heybetli bir gaflete düşmüş olur. 

Zira bizde, o teşkilattan daha agır ce
zalar veren koskoca bir mahkeme var -
dır ki adına efkarı umumiye denir. 

Ve o mahkemenin vereceği mlışt r k 
bir mahkumiyet kararı, Tekirdağlı Hiı c
yınin altından bir daha kalkamıyacağı kn
dar ağır, rnuUıiş bir cezadır! 

Ve ben, Tekirdağlı Hüseyine, bir bü
yük kardeş şefkatile, bu ce?.adan koruna
cak bir vaziyet takınmasını tavsiye ed -

riml 
Nacı Sadullah 

GUreş hakemi olacakları davet 

"Ben bir zmarhane kaçkınıyım!,, 

Delı ığe istida ı v r ı, 
buna kanaat getirmiştim! 
Fakat bmarhaneye girmek için yalnız bu kafi değildi, 
yapılacak muameleyi bilmiyordum, nihayet bunu 

bilenlerden sormıya karar verdim 
Röportajı yapan: F arulr Küçülr 

(Tercilme 'ft lktlbaa hakkı mahfuzdur) 

Muharrir tımar1ıancde 

- 12 - - Böyle bir deli ile oturulur mu? 

qülüyordum... Bayılacak kadar gü- - Polise haber vermel l 
lüyordum.. hala gülüyordum, etrafım- - Ya birine saldınrs ? 
daki konuşmalar bfila kulağuna gell- - Öyle ya! 
yordu: - Ya kendini öldürürse? 

- Deli... - Korkma, acı patlıcanı kıra~ çai-

- Zaten belli idi... maz ... 
- Neden belli idi? Burada fazla oturmak dogru olınıya-
- Canım, akıllı uslu bir adam, onun caktı. Kalkıyorum. Kapıdan çıkarken 

yaptığı hareketleri yapar mı hiç? hala konuşma kırpıntıları kula ~ıma ça. 

- Ne gibi hareketler? lmıyordu: 
- Bir yerde iki gün çalışJ!ıaz, bir - Zavallı oynatmış .. 

saat doğru dürüst oturmaz... - Oynatmış .. 
- Zavallı! - Allah, kimseye akıl ek ıklığı \'er-

- Neden acıyorsun, oh olsun de! mesin! 
- Neye oh çekiyorsun? İll: tecrübe böylece mü bet netice 
..:_ Çekerim a, geçenlerde kendisin- verct.. Anlaşı!ıyor, bende deıliliğe is

den beş lira borç istemiştim. Yanında tidad ziyade .. 
parası olduğu halde vermemişti. Aynı roli.ı tekrar etınelı fakat daha 

Kahveci eline bir bardak su almış evvel tımarhaneye nasıl girildiğini iyi-
korka korka yanıma yaklaşıyordu. ce öğrenmek lazım ... 

- Ne oluyorsunuz Faruk bey? İç Bunu kime sormalı? 
bakayım biraz, açılırsın .. gülmeği bı - Taksim merkezine bır daha sornmaz-
rakıyorum. Sanki olan bitenleri bil - dun. Hatta tanıdık bir polı e bıle or
miyormuş gibi· marn doğru olmazdı. İlende çıldırdı-

- Ne var, neye etrafıma toplandı - ğım (!) vakit belki aklımı kayb th • ı-
nız? me inanmazlardı. 

Susuyorlar, kimse cevap vermiyor. Kime sormalı yarabbı? 
Ben tekrar ediyorum:. Kimden anlamalı? 

- Söylesenize, ne oldu? Neye etra - Ne olur bu işlerdcw anlıyan hır ne 
fıma toplandınız? rastlasam? 

Nihayet biri atılıyor: Bu dakikada Allahtan başlta bir şe>y ıs 
- Hiç canım, bir şey yok. temeli imişim. 
- Nasıl hiç? Benimle alay mı edi - Eski komiserlerden olup şimdı ko-

yorsunuz? Söylesenize ne oldu? misyonculuk yapan Nuri ile burunbu-
- !. .. . . . runa gelmez miyim: 

Söyleyin dıyorum... - Aman canım .. nerelcrdesın? Val-
- !. . . . . . lahı öreceğim geldi seni. Gel şurada 
- Söyleyin.. bırer kahve içcl'm. 
Bilmem gözlerimi fazla mı açmışım.. Hayretle yüziıme baktı. Çünkü kcn-

etrafımdaki halka biraz gevşiyor. Ta. disıle hiç de fazla samimi de y 'ldım A
nımadıgım bin: rada ırada rastlaştıkca merhabaln r

- Biraz rahntsızlanmıştınız da ... 
Hiç istifimi bozmuyorum. Sanki bü

tün bu vak'anm kahramanı ben değil

dık, o kadar. 
Bu sıcak ka~amanm a tmd n ne 

çıkacak, yoksa borç mu istiyecck der 
gıbi yüzüme baktıktan <.'onra: 

mişim gibi Said Raciye: 
- Haydı, dıyorwn. Oyuna devam e- ~ İşim var. Bi~inden gidip p~rn ala-

delım. Lutfü nered ? cagım. Metelik ızım ama .. dedı, h ydi 

S 1 
• e · seninle birer kahve içelim. 

es cnıyorum: Bay Lutfu? Karşı karşıY'a kahveleri höpürde~ 
Cevab verı,orlar- yoruz. Ben bo) una meseleyi nered 11 a-

Gittı.. · çaca w ımı düşünüp duru) orum. Bu es-
Nercye? nada aram zda klfısık mulıaH•rc c re

yan cdıyor: 
Kah\ ecı söze karışıyor: 

Jı::i varmış, gitti.. Havalar ç k giızel ıd yor. 
Kızıyorum: Evet, çok güzel.. 

Oyun bırakılır da gidılir mı hiç? G çcn ene bu vakıtl 
Mademki gittı, partiler oı1dan.. oyun Soğuktu ya! 
parol rını tanımam... Bu sen ke tane ve ayva bol Bu-

Pekı pek ... nun kı ın şıddctli olaca wın dclfilct et-
Etrafundakılcr yavaş yava~ dağılı- tı mı söyli.ıyorlar. 

yorlar. Fakat bütün Jmhve, herkes be- Evet, öyle söyluyor ar 
nımlc mc gul.. her masada benden hah. Nıhayet day namadı. 

lunuyor. ~ ık kesik cümleler, keli- Faruk 
m 1 ı kula un çalını) or: 

D li .. 

IA 
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müsabakamız ,l ,ti§D!!lll!!lli1i~ Tu cer çapu cus nun 

muhakemesini dinlerke Son Postanın kı~ mevıiınl programını numaralı :fıkranın V. S.) .diye blllllrecek. 
tesbit ederken sadece günün vak'uı, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke
kalesi, hikayesi, romanı kAfi d an. biraz 84> listeye ballıyarak bize önderecek
da eğlence llizıın, diye dü§Ündük, bu dü· ılıılz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu l\U'etlı ıiz okuyucularımız hem gQ.-
ro.usabakanın esası iUdur: zel bir tıkra Okumtlf, hem g{lzel bir 

Mu b k sim görmtı1r hem de bir mfllabakanm sa a anan e uı vti'di 1 heyecuım avldnl tatmıt olacak-

Meşhur Bekri Mııstafanın '° tane fık- • 
rasmı s~çtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlll 
yaptırdık. Fıkralara 1 den olO a kadar,~. 
ra!arın resimlerine da gene (l) iten Bu müaabakadı kaunanlar aruıııda 
(40) a kadar numara koyduk. HergO.n bu 76 okuyucumuza para müklfatı vıtece-
!ıkralardan ve resimlerden birer taneli- lll. Mült&fatların Uıt ıudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu reaim o giln 1 Jd.Fye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • DO • 
nuş, yahut tn daha sonra çıkacak bir fık· I • • 
:-anın resmi olacaktır. 1 :. 10 • 

Müsabaka bitin okuyucularımızdan 1 • 8 er lira 
oracağız: • r buçulC lira 
- Hangi resim, hangi fıkraıwıdır'I üklfit bu.nan okuyucuları noter 
Siz de bize meselA (40 numaralı relim, tayin edecektir. Mftıabakamıza 32 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı relim 17 evvel bqlail Otuz tlçüncll resim ve 
numaralı fıkranın, H um.aralı relim 88 fıkrayı a Jıda bulacüsmıa. 

Resim: 33 

Fıkr : 33 
Bir yanlı lık 

Bekri Mu.tala bir gec~ •abaha km11 evin• elmiıll. Karui 9na 
kapıJ11 a~tı. 
- ilahi elendi, de'ili, bu zamanda mı eoe clinir l 
Bekri ufuktaki beyazlığa baktı: 

- Hakkın VtlT kaTıcığım, dedi, hele ben 6ene eri d6n )'İm, ali· 
rırım Ja hep bu .zaman •V• gelirim. Halbıılıi benim adetim eve 
geç gelmektir. 

Daha hamleci olması beklenen 
genç 

Sultcınah-rMdde Wz. Tefrln1 weı li etmiyor. Ne faydal ... Bu sefer tl 
Alı <hçgin imza. Reis soruyor: koca bir sakal var! .. . 
rilc ıoruluyor: - Kaç yaımda.sın?.- Abbas uşağının reisi, mütenıadiY'~ 

_ Muvaffak olc:ı- Afir•t reisi cevab v rlyor: şını oğüŞturuyor. Belli: Bu başta b 
• ıcJc mıyım? - 96. ğultu var. Bu baş muztarib! .. :selld 

İçli zekbma, Reis ötekine soruyor: ççulculuklarının acı hatıraları ve 
dikbW davran- - Yqın kaç?... tabloları, ilk defa olarak bu iptidll 
muma göre daha Saçına tek ak girmemif olan daR ada- ~e bir acı verdi! ... Arasıra :inildeY 
hamleci olman l- mının cevabı hazır: Söylemek: istiyor, saçmalıyor. hine 
cab der. - '15!... leni işitiyor, işine gelmiyeü, saded 

,.,.,,,,. O 88, bu 79. masallarla müğalataya boğmak 

Ztnginlik ayrı bir t lih ifidir Sözün kısası: 65 den apgı mmege he-i veya: 

Adana okuyııcu
tanmuda.n RamG
mn Erol CIA ıunüı-
n BOnLlfM: 

,_ ~ ~ıa. 
cak mıyım? 

ves den yok. - Kulaklarımda pamuk 'Var! .. 
-Saiıki Tunceli dağlan, ıon cabHlne ve Diye tekrarlattırmak istiyor. 

saçma isyan teşebbüsüne 6~ den qalt a- vakit kazanmak, cevab hazırlan:ıaJd .. 
dam kan§tırtmamak için and iç.Dıif. / Seyid Rıza da unutuyor ki bu def• 
Artık delikanlılığın bütün kuvvetlerini şrt.aştığı heyet, ne Haydaran aşiretl 

omumrm.da taııyan Mirza Ali oğlu Ali 75 elçileri, ne de Kııreşhnnın tüfeldil 
ya§lllda olduJwıu iddiaya yeltendikten Bu seferki heyet, kanunun heyeti~ yer 
sonra, ötekilere, dokSana çıkma2a kadar züne müvuene serpen hakkın -gü1l 
hay hay müsaade varı.. Aıiretleri ve cahil kümelerini kolsY 

Çok klmıeyi ta· 
nımalı: vı hoı ıe
çlıımu muvaffa· 
1dyetlerl kolaylat
tınrsa da, zengin· 

Doksanlık olmadığını ıöyllyecek bir dırmağa veya nldatmağa alışkıll 
., kabadayı. Amma bu da makftsen kahra- ,çapulcubaşı, kanunun yanıımadığınl 

m&n. Seksene, doksana çıkmadı ~a, her şeyi vüzuhla gördüğünü anl c.:ili 
on dokuzuna da ulaşamadı. Ah ili poı bı- büsbütün bocalıyor, .küçülüyor, kÜii"."' 
yıklar... Yüı: buruşuklan!.. Bunlar ol - yor, küçülüyor. O kadar bocalıyor ~ 

~ eaer:ı1a ayrı bir muvaffaldyet ve ıa. 
Uh lfldtr, 

masa, beşikten veya emzikten yeni kalk- tana sadakatinden, kanuna saY 
tığını ela söyllyebilirdi yal .. İsmi Ali. Soy bahsetmeğe yelteniyor ve ... ..BunU s01 
adı almış amma unutmuı. Bu da iyi. İs- yen adam, daha dün Tunçeli daği 

l'NW 

Vefa telkin etmesini bUm k 
lazımdır 

suıtanahmedde 
Mazlum Yılmazın 

suali de ııı: 
- Sıvilebilecek 

miyf m1 
S v8Wye, yumu 

ıu davranmak, 
vefa telkin etme. 
sini bildikten son
ra da dengini nç
mek llzımdır. 

yan elebaştlannın adamlarının dirayeti- de.vlete karşı isyan bayrağını a 
ni artık anlayın! ... Soy adını, yani kendi kanunun girdiği yere felaket girer 
ndmı unutan adamın, yaşadığı toprakla- .ği )'Üzden fazla şahidin ifadeierile 
nn başında bir devlet ve ufuklarında her kat'iyyen tahakkuk eden adaının 1~ 
şeyden üstün bir kanun bulunduğunu u- disi! ..• 
nutmasından daha tabii ne olabilir?.. Bazan bu baş öne duşüyor, d 

Reis soruyor: Kim bilir, hangi ezici duygu, her 
- Evli misin?.. dik ve hakim görünmek isteınil bil 
- Evet. fayı bu kadar ağırlaştırıyorl .. 
- Çocuğun var mı?. Hüseyinin, babasının gözlerini ~ 
- İki çocufum var!.. bakışları dn ayni ıztırab içinde, 
- Peki amma ... Kaç yqında evlendin?. Muhakeme safahatını takib etınelt 
- 8 se;ıe oldu. endişelenen bu gözlerde, yalnız, bab 

fWiW - 12 yaşında mı evlendin?.. arasıra düştüğü dalgınlık yok! ... 

N f 1 iti d 1 bi k Mirza.zade kekeliyor, bocalıyor. Yuka- Cebrail mütemadiyen kıınıldıı~ 
n 1 n r kUçU n dofru fırlak kır saçlı wt kuzusu, aşi- çaprastıanan kollar, gene açıldı ~ 

ret reislerinin inkArlan gibi saçma tevil- ran vücud gene çöktü. İşte neınetı 
lere sapmak litlyor. Bunu da beceremi- Jarm hükümdarı Cebrail İ te eli 

IOTUf/01"! yor. tutan dağ eleba İşte kur un sta?l -Muvaffak ol~ 
C4k mıyım? * Her p.hidin ifadesinde ba kıI 

Zeki elan on• , Seyid Rıza orta yerde, geride. çehre biraz daha titriyor. Endişen111 

,nvenmesini de Omuzunda bermutad me§hur paltosu. basamağı, bu kollara bir takım JJl 

bilmelidir. Nefse Yanında tırqsızlığın büsbütün kömür- hareketler yaptırtıyor. !nka:ıara ı.1' 
.:ı lectirdl:.; o~ıu Hüse"in. a.,,; .. et reisi, söz öylerken bıle art gösterilen itima.._ • .... ıs J ~ 

muvattaldyetin ~ Onun bit~llinde d damadı Mehmed defa kekeliyor. abJf 
müjdec:Ui olabilir. Ali. Bu, şimdilik hepsiµden genç v ya- Ellerinde en büyük mudafaa sil 1 
_ ...................................... - ..... __ kıpkh. Kırnıızı çepkeniniı iki yandan fn- birlerine kar~ı olan d~an!ık].B11;; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~n~~~~~~~~~~~~~d~~ 
Fakat hiç durmadan trafı süzen bu mü- §1 gelmek için aşiretlerin bir ıtüh 

L 
GRİP - NEZLE - NEVRALJi BAŞ v 

DIŞ A~RJLARI - ARTRIT1ZM 

•Son Pom .. nı 
edebi rom1U11 

- 9..,... 

-Yızao~ f Hafid Fahri Ozwoı 

kimliiinden: tecessls gözlerde rivanm gizleru?lllediği cuda getirerek düşmanlığı unut ,. ,ı 
Lft.lelldt F thl beJ caddeslndo Kurultay 60- J < kJOlı>-

ka'.~ıntla ıs Nolu evdı mukiın lken akil haa- bir sahtelik var. ve and içtikleri tamamile taba dJ 
talığına dQoar ôldtılu tıbbı adU müesse il Seyid Rızanın endişesi yü.zü.nden belli. tikten sonra bu müdafaa silahın~ 
raporlle anlaşılan İst nbul Belediyesi 'ltb- Bir vakitler bir emirle belki on bir bed- tık kurşun kalmadı!... da )IJ • 
blrhane memurlarından Oelll BengtırQn bahtın ölümüiıO. ütre.meksizin emreden Seyjd Rıza, Munzur toplantısın ~ 
ııa.crııe kendls1ne aynı adreste muklnı karısı ı d ~. U fa ecbu: _J' 

ü ddet Zellhtı.nın vaat ta:tın edllıniı ol- bu dudaklar, bereket versin sakalın uzun un U5 ... nu en son ı. ra ~ alOI"'-.... 
:1uğ': ııAn olunur. (963) kıllan arasına gidenmiı, titrediğini bel- ken aşiret reisleri bırbirlerile b_. .. 1~ 

lar, başlar düşüyor, gözler fe~ 
başındaki bir gardenpartide tanışmış- yanôan Mahmureyi hatırlatan bir ben- ve işte o vakit çok iyi anlıyorlar Jd. 
}ardı. Kadın, daha o geceden, bu mek- zerlik de va.tdı... - Bir ~eyden haberimiz yok!-· 1 
tepli gence musallat olmuş, hatta mek- Mahmure ve Neriman.. bu ildsi, n~ - Murızur içtimaından bihaberfı dl IJ 
tep açıldıktan sonra da, Adnan, bütün den bu yaşında kendi!ifil böyle par- Nakaratne dblu ink.Ar dep,ıarı.n 
yıl, onun yumuşak pençesinden kurtu- maklarında oynatıyotlardı? Neriman artık cephane kalmaml§tırl f g. 
lamamıştL Her hafta sonu mektebin açıkca müdahalesi ve kollarına atılışı ,p; 
azat saatinde, caddeye çikar çikmaz, ile .. Mahmure ise, uzaktan, 'nsi sinsi; 

1 

.,., 
karşıki pastanenin kapısında artistin Adnanın nıhunu kemiren hayali ile... '-' 
ikenfüsini bek1iyeceğine emindi. Hele Sanki. neden bu ~?üçük kız o ~ ~azı

HalbukL Adnan, gözler.ini kapamış, rinin gelip toplandığı ve kemale erdiği görmeden sıvışayım desindi, muhakkak ~ru:esıne gelmiştı. Sanki Nenmd ?anınB' BugUnkU progt 
Mahmurey,i düşünüyordu. nokta idi. Adnanın karanlık ruhundan ki Adnanı çantasında gizlediği ktlçü- ~~ıra,s~ Ad.nana yetmiyor muy u. . ır _,. 

bazı anlarında gözlerine vuran parıltı- eük brovniğl Jle öldürmeğe kalkar-dı. ikıncısıne, hem bu kadar yaş f.arkı ile ı - T. tıJ • un • çarp 
VIII 

da öyle ölümü düşündüren ve ölümü Adnan o vakitler bu kadından da kor- ~c lü~ :'ardı? Adnan alrtık bııı..çocuda- Öfl 7at!:s TA B v L •• ıın # ~ 
bile sevdiren bir şehvet vardı .ki, Neri- k bilh b ah4>il"ği i . gun dizlenne kapanıp ağ ıyacak ka r 12 30• Plltıa Türk mU!Udsi. ~ 

Ôğle yemeğini beraber yediler. Ne- man, ne yapsa, ne kadar sıyrıhnak is- uyor v:e onu .~~s~ u v " 1 çıwn mı tereddi etmişti? vadt; '
130

5. ühtelU pllk nefrlfl"" 
riman sofrada aşıkına, hiç dunnaôan, tese, gene bir pervane gibi bu alevde seviyorau. Genç~ı~ı~ın unutamıyacagı Hizmetci sofrayı kaldırırken Adnan · ·n~tı: . ~~ 
Şiş1i ve Ayaspaşanın yeni dedikodula- yanmak arzusundan kurtulamıyordu. hatıralarından bırısı de: ~u ~O:ku ile hep bunları düşünüyotdu. Nerlına.nı 13JO: PlA.kla dam muslklil. ıo~~ 
nnı anlattı, güldü, şakıdı ve bir aralık Nasıl ki işte üç aylik bır fasıladan son- karı_§tk sevda macerası ıdı. Butun haf- salonun dibinde gri robunu buruştur- terans: Döktot tbrahlm Zail t?ole >· ~ 
hizmetçi kıza gramofonda kıvralt ha r ra gene onun kollarına atılmıştı. Bu, ta mektepte kaldığı geceler nasıl etüdde maktan çekinmi~erek diz çökmüş, rad- taıntlarm rlp Ye ·~: cıa 
valar çaldırdı. Artık Beylerbeyli kil- bir aşk mıydı? Hayır, sadece sinirlerin bile onu düşünür ve etrafında, sınıfın yonun gramofanuna yeni plaklar se- n;:g:o ~~~fa kov~edi:tad ıarı tJ iiiı! 
çük kızın Adnanla herhangi şekilde ya· bir itiyadı idi; tıpkı apsent gibi keskin sessizliği '&inde, o sene ba .alo1?aya çiyordu. Bir aralık başını kaldırdı ve Tilrk mus.lkls1 ve at ı rt:Uar1• ~·:: ~ 
kınlığını unutmuş gibi görünüyor, bu bir içkiye, kokain veya morfin gibi u- hazı:rJanan atkadaşları en çatın nyazi elindeki plağı göstererek: RıZa ta tından Arap a $6Ylev 2 1' ~. 
meseleyi hiç kurcalamıyor, en ufak bir yuşturucu bir zehire alışmış olan si- muadeleleti halle uğrnş:ırlarkcn, ken- _ Bak ne çalacağını dinle! he vt arkadaıl::ın tarafından TU;ıJIJ~ 41 
t lmihd b·ı b ı rd iF k d" · ı he anla F'"ans ' ' ve halk 1rJa1an, (Saat Ayarı' b~..JJ///J e e ı e u unmuyo w u. a .. at nirlcrjn J:>ir ihtiyacı ki bir kadın jçin ısı nası ve :ne yec , ... ızca Dedi. tra: 2

2
•
15

: AJans v bor _, 
Adnan, onun bu unutkanlıgından şup- bundan yüzde doksan .kuı:tuluş yok - felsefe kitabının ,iç kabına o alev r.uhlu Adnan, dalgınlığından uyanarak, sa- erte ı g nün progr mı. 22 S!> P 

heli idL Biliyordu ki kıskanç Neriman tur, fakat belki de ölüm vardır, öldür· ve alev tenli İtalyan :yosmas~ın haya- dece gülümsedi. Sonra, ikisi de susup ~ e operet ~-tt~arı. _ 
.bu meselenin üstündedir ve ilk fırsat- mek veya öldürülmek vardır! tinde y~ayan değişik pozlanl~ resim- dinlediler. y . • at 
ta Adnı:ını ve belki daha hiç yüzünü Adnan, bunun 'çin bu kadından her lerini çizmeğe çalışırdı! O vakıt1cr hi· Bu hava üç ene evvel bütün balo- enı ne rıy 
görmediği o ltızcağızı tırmalamak için zaman ıkorkmu~u ve bütün arzusuna raz istidatlı olduğu bu san:attan işte larda sabaha karşı çalınan bir tango Kıvılcı lı kül ~ 
bir kedi hainliği ile uzun tırnaklannı rağmen son aylarda il:5ile bu zinciri kı. kendisine yalnız o kitaptaki resimler idi. İhtiraslarının ilk yıl\, nice ışıklı ve y1n S et 1'J.P' 
uzatacaktır. Maamafih Neriınanm ko- r,rp 'bu "htiras zindanından kurt.ulama- yaaigar kaln11ştı ve o .!felsefe cilfüni 'bu- uğultulu gecelerde, bir a.şk beşiğinde rt1Kı~t1:nı~~ı.ııın HU: ~P lY t ~ 
.casına ihaneti kadar, kendisine de pek yışında bu korku büyük bir rol oynu- gün bile kütüphanesinin kocaman hu- sallanır gıöi bu tangonun ağır v .hafif ~!nıı ş~~erısımn rbi~~: kitabı e~~ 
sadık kalmadığını Adnan bi~yor -de-- yordu. kuk ciltleri arasında kıskanç bir itina ritmine -'kapılarak sallanmıştL fistadm yent e _rletin1 ede yat !1l tfl. 
ğildi. Bu ateşlı ka?-111 pek öyle bira ,ık- il. dile, daha Galatasaray lisesinin ile saklıyordu! Neriman; rı bebemehnl okum:ı.Iı.llırl r: iÇlO ~ ., 
la iktifa edecek hilkatte yaradılmanuş- son sınıfında talebe iken He böyle çıl- Nihayet bir gün memleketine dönen - Hatırladın mı? Çocuk Duy usu - çoc yed~ci se.fıl' " 
tı. Yalnız ne var ki Adnana karşı, üç gın bir kadın tanımıştL 'Bu, uzun boylu İtalyan güzel Jtendi elile bu ~~cerayı Diye Iısıldadı. . :t;~an bu mecmuanın "-""' 
seııedlı: eksilmeyen ibir .hırsla, adeta ve ela gözlü bir İt lyan ıartlsti idi. O- kapamıştı. Fakat bakalım, bu un, Ne· Aônan, ayıu fısıltı ile cevab verdt ı:., il' 
marazi denecek bir düşkünlük b li • nunla o yılın ~azında bir akşam, ilk riman:d o dar o ylıkla ıy:rilabl- - Hatırlamaz olur tmuyum? 
yC'rou. A an onun için bütün zevkle- defa. bir kaç ad 11• gittiği Tepe- lecek i ·dJ? Bilhassa .ki 'NetbnanBa, (Arkalı tXır) 



- Bu vasiyetna .. 
Dıenin bütün hU • 
kümleri aile halkı • 
nın hepsince ma • 
lfinı mu idi? 

· - Herkeae kendi· 
lini alakadar eden 
lloktalar söylendi. 

Avukat nbırtız ,. 
laıuyor, buna mu. 
kabil Rıdvan Sadul• 
lah hiç istifini boz • 
ınuyordu. 

- Vasiyetname • 
de Letafet kalfa hale 
kında :ae gibi kayıd. 
lar vardı? 

- Söylemekte 
nıazurum. Hem bu 
sualleri bana ne sı • 
fatıa soruyorsunuz?. 

- Ne sıfatla so ~ 
~am cevab verir• 
Bllliz? 

..,,. . 
Hikayeleri 

Pariste onbeş gün 
Yazan: l•m•t Haldal 
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Sarayında 33 
~ı\Jıı Bir 

Denizlerin Makyavell 

Kaptan Bum - Bum 

: Haremağasının Hallralar~ , 
Çeviren: Ahmed Cemaleddln Baraçoğlu 

Sabah olunca hava sisli bir hal aldı. Göteborg'dan 
pek uzak olmıyan bir noktada az daha bir lsveç 

yelkenlisi ile müsademe ediyordum Yazan : ZiyaŞakir 

Mithat Paşayı götüren izzettin vapuru, Çanakkale Anlaşılan bizim ışıklanmızı söndür- ı vermiş bulunuyordum. Hepimiz dovil· 
memiz beyhude imiş. Çünkü biraz son- şe dövüşe ölmell idik. cMarie» batar· 
ra uzaktan dokuz geminin bütün ışık- ken ben diri olarak düşmanın eline ge 
ları yanar bir halde son sür'atle geç- çecek olursam benim için felaket olur 
mekte olduklarıru gördük ve bunların, du. Mürettebatım düşman tarafından 
İngiliz muhripleri olduklannı ilk ba - esir edilirdi ama ben İngilizlerin eline Namık 

boğazından geçtiği gün, şair 
Kemal de lstanbulda tevkif edilmişti 

cİşte, Fuad paşa .. işte, devlet ve va
t an, işte, haddini bilir büyük adam ... 

Bu kere Mithat Paşa, hanedanı sal
tanatı seniyeye ihanet eylediğinden, 
tevkif ve azlolunup giderken der ki: 
(Artık bu millet battı.) ... İşte mühini 
devlet ve vatan, işte haddini bilmez, 
küçük adam ... > diyordu. 

Mithat Paşa aleyhinde gazetelerin 
yazdığı makaleleri, neşrettikleri mek
tubları birer birer naklederek, bu bah
si daha fazla uzatacak değiliz. Ancak 
şunu da ilave edelim ki; Ali Suavi e
fendi, yukarıda aynen naklettiğimiz sa
tırları yazdıktan dört gün sonra, şeh
remini Galib Paşanın delaletile Abdill
hamidin huzuruna çıkmak istemifti. 
Hünkar, bu garib adamı, ayak üzeri, 
birkaç dakika görüp biraz da ihsan ve
rip savdıktan soı;ıra: -

- Çok şarlatan bir adam. Böyleleri
n e itimad caiz değildir. 

Demişti. Ne kadar garibdir ki; arası 
çok geçmeden Abdülhamidin bu mü
taleası çok acı bir hakikat göste~ti. 
Sırası gelince, ondan da bahsederiz. 

* 
NAMIK KEI\IALİN TEVKİFİ 

VE TEB'İDİ 

Mithat Paşayı götüren İzzettin va
p uru, Çanakkale boğazından geçtiği 

gün, şair Namık Kemalle, Mithat Pa
şanın imamı Sıtkı efendi de tevkif edil
mişlerdi. 

Esasen Abdülhamid, Namık Kemali 
mimlemişti. Nasıl olsa, onu bir yere 
sürecekti. Fakat, bunun için belki 
b iraz sabredecekti. Lakin Namık Ke
mat sabredememişti. Mithat Paşanın 
imamı Sıtkı efendi, ve sultan Muradın 
mabeyncilerinden Şevket bey ile bir
leşerek, efk5.rı umumiyetle yeni bir ce
reyan uyandırmaya teşebbüs etm.i§ti. 
Bu işde kullanılan topçu mülazimlerin
den Kıbrıslı Süleyman efendi, cürmü 
meşhud halinde ele geçmişti. Bunun 
üzerine, Namık Kemalle diğerleri tev
kif edilerek «zabıta idaresi müstantik
liği.- ne verilmişlerdi. 

Bu mevkufiyet, epeyce devam etti. 
İnceden inceye tahkikata girişildi. Ni
hayet, tahkikat evrakı, mahkemeye 
tevdi edildi. Namık Kemal beyin Ab
dülhamide karşı yaptığı serkeşlikleri 
bilenler de, onun her halde çok ağır bir 
cezaya çarpılacağını beklemekte idiler. 
Halbuki bütün bu tahminlerin hilafı
na olarak mahkeme, Namık Kemal bey 
ile arkadaşlarının beraatine hüküm 
verdi. 
. Abdülhamıd, Namık Kemal beyin 
Istanbulda kalmasını istemedi. Gene 
kanunu esasinin 113 üncü maddesine 
tevfikan, (ikamete memur) kaydı ile 
Midilliye gönderildi. Abdülhamid, gi
derken Namık Kemal beye harcırah na
m ile üç yüz lira verdiği gibi, şurayı 
devlet azalığında aldığı maaşın da her 
ıay verilmesini irade etmişti. 
Namık Kemal bey, cennet gibi latif 

olan Midilli adasına gittiğine çok mem
nun oldu. Orada ıkamete memur olan 
eski sadrazam Fuad paşa ile buluştu. 
Rahat ve sükun içinde iyi bir hayat ge
çiriyordu. Bir müddet sonra Abdülha
m id, adanın mutasarrıflığını Kemal be
ye verdi. Bu da Abdülhamidin tuba~ 
bir s iyaseti idi. Hünkarın maksadı ; Na
mık Kemal beyi hükumet işlerile meş
gul etmek; kendi aleyhinde bir şeyler 
dü ünmesine vakıt ve fırsat verme. 
m k ti. Hakıkaten de böyle oldu. Na
mık Kemal beyin memuriyeti Midilli
den c;onra Rado a, oradan da Sakıza 
t h\ il edildi. On seneye yakın hayatı
n bu suretle geçiren Namık Kemal 
be\, n ihayet Sakız adasında, r efah ve 
sükun içinde vefat etti. 

* Bu arad~, oldukça mühim hadiseler 
geçmışti. 

Na.mık Kemaı 

, Diğer taraftan Ruslar, Tunayı geç- k:;.şta tanıdık. Düşman distroyerleri o düşecek olursam gideceğim yer darağa 
mişler ve Zağra'ya dayanmışlardı. is- kadar parlak bir surette tenvir edil • cı idi. Bunu pekala biliyordum. Bila· 
tanbulda, korkunç dedikodular başla- mişlerdi ki bunları pek uzak mesafe- ihtiyar Luger markalı tabancamın kah· 
mıştı. Vakıa Plevnede, Gazi Osman pa- den bile görüp mahiyetlerini tayin et- zasını sıkı sıkı kavradım. Hayır, hayır!. 
şa mukavemet ediyordu. Fakat, bu mu- mek mümkün oluyordu. Ben İngilizlerin eline diri olarak geç-
kavemetin de sonu geleceği biliniyor- Ancak düşman distroyerleri yük - memeli idim. Düşman Singapur isyanı· 
du. sek sür'atle seyretmekte olduklarından nın mürettib ve müşevvikini ele geçir· 

Abdülhamid, çok müteessirdi. Her bir kaç dakika zarfında gözürnüıxien memeli idi. 1 

cuma, yapılan parlak selamlık alayla- kayboldular. Acaba onlar da bizi gör- cMarie> de herkes harb mevkiini al· 
rına hitam vermişti. Cuma namazını, müşler miydi? Şayet görmüşlerse va- mıştı. cLuchs• ismindeki çoban köpe
en yakın camilerde kılıyor, yapılan se- ziyetimiz hiç de parlak değildi. ğim vazifeleri başına seğirten efradın 
r l k Bizim ihtiyat cMarie>yi Norveç sahi- bacakları arasında koşuşuyordu. Hay• 
aın ı merasimine de, sadece vükeia, line biraz daha yaklaştırdım. Denizalt 

saray erkanı, yaverler, bir iki tabur da gemı'sı'nden eser yoktu. Bı'ta. f mm ı vanı çağırdım ve onun sert tüylü başı· 
k · t' k - nı okşadım. Eski günlerin vefalı yadi· 

as er ış ıra ediyordu. takada ı'kı· r·n,.11·1• ... vapuruna tesadu··ı A · ~ ..., gan olan pipom sönmüştü, lakin onu 
Işte bu esnada, bir cuma günü Ab- ettimse de kendilerini rahatsız etme - dişlerimin arasında asabiyetle sıkmak· 

dülharnid, selamlık içın Mecidiye ca- dim. ta devam ediyordum. Tok ve yüksek 
~!ine gitmişti. O günlerde, tebdilhava Sabah olunca hava sisli bir hal aldı. bir sesle emir verdim: 
ıç.ın mu~akkaten Yıldız sarayında bu- «Göteborg>dan pek uzak olmıyan bir _ Harb bandırasını toka ediniz!. .. 
lunan hünkar, yanında birkaç yaverle, noktada az daha bir İsveçli yelkenlisi Alman harb bandırası nazlı nazlı yük 
Dağistan alayı efradından birkaç nefer, ile müsademe ediyordum. Yelkenli biz- seldL Top1anmızı gizleyen saç levhalar 
sekiz ~n silfilışör olduğu halde, Yıldız den ancak yüz metre kadar bir mesa - devrildi. 
bahçesınden geçmiş, yokuştan inmiş, feden geçti. İki tekne birbirine o dere-
saray bahçesinin Mecidiye kapısından ce yaklaşmıştı ki İsveçli kaptanın şap- - Başla ateş!.·· 
;ıkarak o düz ve kısa yolda, küçük ca- kasının sırma işlemelerini ı:özle fark Toplarımız gürlemeğe başladı. 1ngi-
miye doğru ilerlemişti. etmiştim. lizler derhal cevab verdiler. Harb baş· 

Fakat padişahın bindiği düz beyaz . Müsademenin önüne geçmek için larnıştı. Lakin altı tane son sisteın 
Abdülhamid., ilk Osmanlı meclisi at, tam caminin hünkar mahfeli kapısı- cıdden büyük bir denizcilik mahareti muhribe karşı eski bir vapurun kafa 

meb'usanının; Beşikta§ sarayında, (Di- nın binek taşı önünde durur durmaz· ve hemen karar verme kabiliyeti ll _ tutuşuna acaba harb denilebilir mi idi? 
vanı Hümayun) mahallinde açılmasını karşı sırada dizilmiş olan piyade yaver~ zım geli{ordu. Anlaşılan gerek bende, İngiliz distroyerleri kara mubarebele· 
irade etmişti. Meclis; Abdiilha.midin ler arasından, mevkebi hümayun ala- gerekse Jsveçli kaptanda bu meziyetler rinde emsali mesbuk olmıyan bir ~
huzurunda, parlak bir merasimle açıl- yının mülazim üniformasını taşıyan mevcut alınalı· ki ıtehlikeyl hadisesiz rültü ve uğultu içinde bizi bir çelik 
dı. Ne kadar garibdir ki; ancak bugünü bir yaver, ileri atılmış, elinde bulunan atlattık. yağmur ve tufanına boğuyorlardı. 
görmek için iki padişahın hal'ine ça- Yafa portakalı cesametindeki bombayı Sis akşama kadar devam etti ve ge- (Arkan var) 
lışan Mitat paşa, bunu görmiye muvaf- Abdülhamidin üzerine fırlatmak için celeyin de sıyrılmadı. Bütün gece su -:-.. ·-.. ·-·-·--... ··--·- -
fak olamadı. kolunu havaya kaldırmıştı Lak .. b' ortasında yarım yolla rotamız.a devam "' "' 

nek taşının etrafında bul~nan ı~iğ:; ettik. Er:esi. gü:1ü ortalık ağardığı ~a- Bir Doktorun 
ABDÜLHAl\lİDE İLK SUİKASD yaverler göz açıp kapıyacak kadar bir man hafif hır sıs gene etrafımızda ın- Günlük çarpaıba 

zaman g~çmeden bu adamın kolunu ya- c:. bir ?erde halinde ~özlerimizi y~ı:m {*) 
Çarlık Rusyasile harb başlamıştı. kalamışlar elindeki bombayı atmasına kor edıyordu. Halbukı fiklyet ettıği - Notlarından 

fırsat bırakmamışlardı. Silahşörler de, miz ~u _sis kaş.~i b.~ş .. ~li daha kesif Günden yüne, vaziyet fenalaşıyordu. 
Çar orduları, bir hamlede Ardaharu iş
gal etmişlerdi. Zahum kalesi tarafından 
bizim askerler de biraz ilerlemişlerse 
de, mühim bir iş görülmemişti. 

derhal bu yaverin üzerine atılmışlar, olsa ~ı~ ~~ goz gozu gormez bir hale Mehteplerde 
silleler, tokatlar altında sersemleterek gelse ınuşız.. Sınıfların 
yere yuvarlamışlardı. Uzakta büyük bir duman bulutu na-

zarı dikkatimizi celbetmifti. Nöbetci Işıklandırılması 
(Arkası var) 

Nafıa Vekaletinden: 
10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia VekAleti Mal

zeme Eksiltme Komisyonu odasında 2200 lira muhammen bedelli 9000 adet tel
graf fincanı demiri açık eksiltmeye kon ulınuştur. Bu eksiltmeye aid şartname 
ve sair evrakı Vekalet Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat: 165 liradır. 

İsteklilerin 10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Komisyonda bulun-
maları lazımdır. c3979• c724h 

Çünkü ASPİ RiN se ne le r? 
denberi he r türlü soğ ukal· 

gın l ı k larına ve aç,rırara karşı 

tesiri şaşmaz bir ila ç olduğu nu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

~ mar·· 

zabitime dönüp: - ı -
- Galiba distroyerler geliyorlar! de- Talebenin gözlerinin sıhhat n ııutbal\ 

dim. Zabit işaret ettigvim tarafa bakıp· için en mühim mesele ışıktır. Fakat bu· 
na mnalesef lfizım olduğu tıdar ebeın· 

- Evet, dedi, ağlebi ihtimal bir Al- miyet verilmemektedir. 
man filotillasi olsa gerek. Daha iyi ya Dershanelerde tabii ziya olsun, IUD'1 
kurnandan! Kendilerine işaret veririz ziya olsun mebzul ve bol olmalıdır. 
cSund> u geçmek için bize refakat e- Tabii ziya, yani güneş zlya.sı dotnı oıur· 
d l sa, yanı doğrudan doğruya ıfuıet ders· er er... ca haneye girerse muhakkak ıölge yapa • 

Zabitin sakin bir tavırla söylemiş ol- ğından göz için o kadar muvafık detll· 
duğu bu sözler beni tatmin etmemişti dlr. Dershanelere münteşir zı,. ıızıın· 

- Hayır, dedim, bu gelen disyroter- dır. 
ler Alman gemileri değil. Çünkü de. Güneş bir desrhane için n her 7er ıçırı 

· d b Meta hayat ve sıhhat membaıdır. 
nız e ulunan muhriblerimizin hepsi cGüneşln girmediği yere doktor sırerl• 
Baltık denizinde cOlseb adası yanın- derler. Burası gerçi doğru, fatat rnneJ 
~a vazife görüyorlar. Bunlar olsa olsa altında çalışmak gözler için munfık 
Ingiliz muhribleridir. O gün ikinciteş- gelmiyor. 
· · Mekteblerde dershanelerin pencereıerl 

rınin ikisiydi ve Isveç sahilnde yalı bir 0 istikamette olmalıdır ki siya mutıaka 
kasaba olan cKullen» in on iki mil ka- talebenin sol tarafından ve blras ~nden 
dar açığında bulunuyorduk. Gittikce gelmiş olsun. önden gelen aydınbk ve· 
kesafet peyda eden duman bulutunu yahud arkadan gelen zlya, her lk151 de. 
endişe ile tetkik ediyordum. Benim ka- çocukların kltablnrı, defterleri 11zer1nde 

t" gölgeler yapacağından ıı5zler1n tuTVe· 
naa ımce fena, çok fena bir vaziyette tını az zamanda azaltır. ~ 
idik. Bunda şek ve şübhe caiz degıw'ldi. z· (•) IS11 notları keıılp aldaym.m. ,_-•• 
ıra düşman muhribleri b izi görünce bir alltlm• T•P&ftınp lı:.olleladyea ,.... ... 

gemiyi muayene etmek için durdura- Sıkmtı samanmu:da ita a.ua.r itil' ,_.., 
caklardı. rtltl lmdadmıu 1•tlteblllr. --Muharebeye hazır olrnalan hakkın- ..-
da mürettebata emir verdim ve herke- ------·- ··--------~ 
sin harb mevkiini almasını söyledim. 

Nitekim vekayi bu tahminimde ya. 
nılmamış olduğumu biraz sonra isbat 
edecekti. 

Dumanlarını görmüş olduğumuz 
muhribler -ki bunlar altı tane İngiliz 
distroyerleri idi- tam yolla yaklaştılar 
ve «Marie» nin etraf mı sardılar. Aynı 
zamanda rehber gemisinin işaret dris
lerinde şu emir dalgalandı: 

- Milliyetin izi bildiriniz! Yoksa a
teş açacağız! ... 

Vay canına ! Adamakıllı bir kapana 
sıkışmış tık. Meselenin en kötü tarafı 
bu t uzaktan kurtulmak için hiçbir kur
t uluş yolunun mevcud olmadığını gör
mekliğimdi. Tek bir vapura karşı son 
sistem altı tane muhrib!.. Silah, sür'at 
hülfısa her şey onların lehinde ... Maa-1 
mafih sonuna kadar mukavemete karar l 

NiJbetcl 
E~czaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler poıar· 
dır: 

istıınbul dbetinılekiler: ) 
Aksarnyda: (Esad). Beyıı.zıdda: (ASad~~ =· 
Samatyada: (Teofilos). ıı:mtn6nOn ,ı\lt
(Mehmed Kazıml. Eyübde: CHlkmet re· 
lamıız). Fenerde: (Hüsamettln). Qehdıı : 
mininde: (Hamdi) . Şehzadebaflll d). 
(Üniversite) . Karagumrükte: CFU~r
Küçükp:ızarda: (Hikmet Ceınll>· Ba 
kbyunde: (Merkez). 
Beyoğlu clhetindekiler: oa· 
İstiklal caddesinde: (GalatasaraJ, ıa. 
rih>. G.ılntada. (Hidayet). Kurtuln!ıt~ 
CKurtulı.lşJ. Maçkı:ı.d::ı.: (Feyzl) . Be 
tnşta: CAU Rıza). . 
Boğaziçi , Kadıkoy ve Adıılardakil~· c.ı\• 
Uskudarda: <SeUmlye l. Sarıyerde · eU • 
saf) . Kadıkbyünde: (Moda, Merkez>ik>· 
yükadada: <Halk). Heybelide: CB~__....... 
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Meseleleri 

(Baştorafı 2 irıci &ayfada) r 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

l:>ir takım mülahazalarla birbirlerinin a
leyhinde bulunmal~rıdır. Mesela, bir 
zümre diğer zümreyi hodbinlik ve uk:ı-
1 alık ile, diğer bir kısım da diğer bir 
zümreyi istibdad ile itham ederler. İşin 
fenası şuradadır • ve bunu açıkça &öylc
meyi çok büyük bir vazife biliyorum - ki 
bu zümreler, ilim adamlarına mahsus 
hir idealizm ve bir objektiflik içinde, bü
!ün meseleleri Üniversite ve ilim lehinde 
halledecek bir münakaşa ve mütalca dü
şünmezler; bilakis, kendilerine siyasi ha-
yatımızın yüksek teşkilatları nezdinde ZUDUR. Emsalsiz bir fen harika 
himaye yolları ararlar. İsim ve hadise olduğundan tamamen taklid edil 

1 kaydetmiyerek açıkça ortaya attığım hu 
meselenin ne dernek olduğunu Üniversi- bilmesi mümkün değildir. Hazı 
te muhiti de, onun etrafı da pek iyi an- sızlığı, mide yanmalarını, ektilikl 

hırlar. Maksadım, bir derdin teşrihi ol-duğu için, dedikoduların içine, isim ve rini ve muannid inkıbazları gideri 

madde tasrih ederek girmek istemiyorum. Ağız kokusunu izale eder. Umu 

U
.. . * hayatın intizamaızlıklarını en em: 
nıversite muhitinde bir nevi dediko- • 

rfu daha vardır: Üniversiteye mensub ol- surette ıslah ve inıana hayat 

Sinir ağrıları, asabi öksürükler, 
asabi zayıflık, uykusuzluk, baş 
\Te yarım baş ağrıı;ıı, başdönmesi, 
baygınlık, çarpıntı, ve sinirden 
ileri gelen bütün rahatsızlıkları 

mıyan, fakat İstanbulun kuvvetli prati- canlılık bahteder. 
~ien doktorları arasında en ziyade göze 1 
çarpan bu dedikodu, Üniversite profesör- NG1LIZ KANZUK ECZANESi 

!erinin pratisienlik yapmaları aleyhin- BEYOGLU - ISTANBUL 

dedi~ Bu dok~rlar derl&~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
c- Profesörlük bizim mesleğin en yük- -

sek seviyesidir. Profesör ihtisasın en ı Iıanları 
yüksek mertebesine çıka~ak ve oradan 

1 

______ lıtanbul 
memleketin sıhhati hakkında en yeni ve -------------------.J Belediyesi 

derin ilmin salahiyetini temsil edecek- Keşif ~edeli 2074 lira olan konservatu:ır yatı binasında yaptırılacak ta 
tir. Pratisien ise günlük tedavi işlerile açık .:~ıltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlii 
meşgul olur. Profesör, yüksek ihtisası de gQl'Ulebilir. İstekliler 2490 No. lı kan tında yazılı vesikadan başka bele 
temsil ettiği için yüksek ücret almak ve ~en işl~ müdürlüğünden alacakları fm l'hliyeL vesikasilc 155 lira 55 kuruş 

giderir. 
Mutlaka okuyunuz f kendisine gelen mevzuları esaslı surette ılk.te.mınat .. makbuz veya rnektubile beraber 4/11/937 perşembe günü saat 

14 

K d 
tetkik eylemek mevkiindedir. Halbuki Daımı Encumende bulunmalıdırlar. (B.) (7172) 

uştüvü Fabrikasın an: bizim profesörlerin bir çoğu alelade ihti-

ıstıtnbulda "'çaknıakçılarda ö ııer Bnli oğlu Kuştl\yll tabrika8lnda kış ı:as ücretile çalışırlar, bunun için mu:ı.-
nıevs· -

1 
· · cak yumu A•• h yenehaneleri hasta ile doludur. Onların 

za ırnıniıı yakJasuınsı doıayısile müşteri erının .s~ ! ŞnA ve .er lllan rahı:tt kustfr••li vat k · vastıl<tu yatmaları ıçın fıalıarında mUbım iinvanları kendilerini hususi bir raabet 
~~kzila.t yapmıştır: MÔke~ıne'i bir ku.ştUyU yastık yUzile berab~r (1) l~raya, fazla I s:ektiği için ne ötekiler para kazanab~lir-

tıırcta aJanlarn tenzilat yııpuır. uzun ve soğuk kış gecelerınde şilte Te yor- Jer, ne de profesörlerin yüksek ücret mu-
ganıar ve yastıklarımız gUzeJ ve rahat uyku temin eder. Tel: 23027 kabilinde derin tetkikler yaparak, mü-

---- - _ ----- - him meselelerde düzgün hüküm verme-

1 
-

1 
leri imkanı kalır.> 

lnh)·s~rlar u Mu··du··rıu·•gv u··nden: Bu sözler haksız olmadığı gibi diğer 
Q • memleketlerdeki usullere de uygundur. 

~~~~~~-~~~~~~~-~-~~~~~-~~~~~- A~i zamanda ~ gö~ş tarD, tlniver~te 
t ~ :- R:apal;. zarf usulile eksiltmeye konmuş olan 3 adet sigara makinesi için profesörünün konsültasyon haricinde tc
~ lif olunan bedel haddi Hiyıkında görülmediğinden pazarlıkla alınması karar- davi ile meşgul olmamaları lazım geldiği 

Ştırılrnıştır. iddiasının doğruluğunu bir de bizzat 

d Il - Pazarlık 6/XI/937 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11 de Kabaşat- mesleğin umumi menfaatleri bakımın-
a levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. dan teyid eyler. 

lU - Muhammen bedeli 30,000 lira ve muvakkat teminat 2250 liradır. * 
lV - Şartnameler her gün 150 kuruş mukabilinde adı geçen komisyondan Hülasa, Üniversite yalnız hocayı bir 

alınabilir. türlü, talebeyi bir türlü korku havası 
V 

1 1 
"llK 

1 
Sta d d içinde tutan bir müessese değildir,· onun 

- darece alınması mutasavver makine er cmo ens, n ar ve Müller> o~up bunlardan başka firmalardan pazarlığa iştirak arzusunda bulunanların, içinde türlü türlü dedikodular da vardır. f Birkaç nümunesini gösterdiğim bu dedi-
F~atsı.z tekhf ve kataloklarını münakasa v gü~ü.n?en, e~ geç 3 gün evvel Tütün kodular işin ne kadar mühim olduğunu 
abrıkalar Subesine ibraz ederek pazarlıga ıştırak vesıkası almaları llzımdır. gösterir: Korku ve onunla birlikte dedi-rail - İst~klilerin pazarlık için tayin olunan ~n :·e ~.~:te ~ 7•5 güvenme pa- kodu ... Böyle bir hava içinde bir Üniver-

arile büiikte yukarıda adı geçen komisyona ge nıcıerı ı an o unur. c7216> siteden bahsetmeğe bilmem hakkımız o-

Saotfer birbirını takıp edıyor ve h616 sobohleyin 

la<e bır kuvvetle ka kobı mek içın b.ze 16zım 
olan s6kın btr uykuya bır türlü lavuıamıyoruz. 

lı.!.! burada 

~LIDOL imdadımıza yetiş~ 
'?'ıu bır ~ere ıecrübe edinıı. Zorcrsıı ve 
~nııierı te.a111 edıd alon bu tl6ç uykusuzluğa 
orıı umulmaz b . dov6dır. 

VAllDOL: damla, ıobler vl l>op 
holındo her eczanede bulunur. 

Stajiyer ve yeni hukukçulara 

t MÜJDE 
zahatlı kılavuz 

Iiukuk tatbikatı 
İzahatlı kılavuz 
Ceza tatbikatı 

200 Kuruş 

100 , 
Beheri için üçer kuruşluk 
Posta ücreti 6 > 

306 Kuruş 

. Yozgad Ağırceza reısı İbrahim Bek
sırnetçioğlunun bu eserleri esas evrak 
Ve zabıt ve karar nümunelerini ve içti· 
llıai ceraim ve gıyab muamele ve ka
tarı österir. Yozgad-

,- --= labilir mi? Bunun için bir ecnebi profe-

En şık ve en gtlzel dese.ıli ' sörün, mahremlerine söylediği şu sözü 

Bay J . Motola, ziyaret ettiği bir çok 
İngiliz fabrikalarından kumaşlarm 
en zengin ve güzel çeşidlerini intihab 
ve rekabet kabul etmez fiatlarla te

darik etmiştir. 
Vakit kaybetmeden J. MOTOLA 

1 TİCARETHANESİni ziyaret ve her 

1 
yerden ucuz fiatlarla en mükemm:ı 
ve hakiki İngiliz kumaşlarını temı.n 

ediniz. ' _., 
u, yet tetJJiZ ve kıymettar bır çır'i 

PIRLANTA TAŞ 
Bu a \'trl sekizinci Pdzartesi gnıııı 
sırnt 1'* de Sundııl bode::;terııııde 

(1 t.ıilmUzııyede satılaeaktır. Şimdiclen 
'-- tcşhır edilmektedir. ,.._., 

,.. Operat8r • Urolog • 

Dr. Mehmet Ali 
ldrar yollan 

ı.astaiıkJarı mlltalıassısı. K öprUba;ı 
,. EminönU ban, '!'e!: :mH5 .. 

Son Posta Matbaalı 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragap Emeç 

ibret ve~ilesi. olur ümidile, buraya kay-
detmek ıstedı~. B~ profesör demiştir ki: 

j - Eğer Ünıversıte, dedikoduya sarfet-
t.iği zamanı ilme ve çalışmaya vermiş ol
! saydı, Türkiye, şimdi hariçten mütehas-

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi -
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

tSTANBUL 

Gazetemizde çıkırn yazı ve 
resimlerin bütüu haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBİ 

FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
~~ Kr. Kr. 

1400 7f>O 400' l5U 
~340 1220 710 270 
~700 1400 800 3(KI 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri uerilme~. 
llônlarclan me•'uliyet alınmaz. 
Cevap içın mektuplara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lbımdır. 

Poıta kutusu : 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

PAT 
Antivirüsle tedavi 

Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar 
dolama, meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tra 

yaralan, ergenlikler, koltuk altı çıbaolan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder: 
fark lapençlyare LAboretuvarı, ISTAN ~UL 

Gümrük Muhafaz::ı Genel Komutanlığı Istanbul 
Sabn alma Komisyonundan 

1 - Muhtelif büyüklükte 300 tane milJi bayrağın müteahhit nn h 
18/1

1/1937 b ·· ·· ' m ve esa perşc.m e gunu saat 15 de açık eksiltmesi yapılncaktır T ı 

d 
v • 1104 ı· dı ilk · asın aı egerı ıra r ve teminatı 83 li rsdır. 
2 - Şartname, evsaf ve şali nümunesi komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat rnakbuzlarile g ·· 

tinde Galata eski İthalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. ( 7~~) ve 

TARAÖA İSYAN EDEN SAÇLA 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

111111111•----~~!' __ ku_llanmaktır. __;~~~~~~~-~ 
Nafıa Vekaletinden: 

. 1 - ~ksiltnıeye konulan iş: Bursadn Kirmasti ç::ıyı ve Apo1yont gölü sedd 
rılc tcfcır kanalları ve tefcrrüatı, k<'şif bldcli c56'' 139· Jı'ı·a 99 k .. ' c • uruştur 

2 :- ~ksıltme: 9/Sontcşrin/937 tarih:ne ra;:ıtlıyan Salı gi.ınü saat 15 d N. 
Vek~letı Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında k e 1 
ıısulıle yapılacaktır. ap& ı 

3 - İstekliler:~ Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık i !eri 
şartnanwsı, fennı şartname ve projeyı c28:t lira cl2> kurus b d 1 ş .s. 
Sular Umu'1l Müdürlüğünden alabilirJcr. ~ e e mukabıh 

'4 - Eksiltmeye girebilmek için i:>tckl~lel'in c26 235 lı'r" 60 k 
kk t i 

. . • u c • uruşluk 
va at emnat vermesı ve cl500QO,. lıralık nafıa 1·c..'nr' · t hh" . ki tl b' . . ' ık ını an ut edıp muv 

ye e ıt.rdığıne ve bu kabil işleri bn .. armakt., '· b'l· ı· ld v • . ~ " "a 1 ıye ı o uguna dair N 
Vekaletınden alınmış müteahhitlik vcsıl-ası ibraz e:tmcsi i 1 kl'l . . 
tublarını ikinci maddede ynzıh saatten b' . t 1. • 

5 
c 

1 erın teklı! . 

d 
.. 1.. .. kb ıı saa CVVC' ınc kadar Sular Umum 
ur ugune rna UZ mukabilinde Vermele,.· ]' d 

hul edilmez. c3805, c6928, . ı azım ır. Postada olan gecikmeler 

TÜRK TiCARET BANKASI 
ANONiM ŞiRKETi D1REKTÔRLÜGÜNDEN. 

. ~ankamız giı~eri yeni bir iı'ara kadar muhterem müşterll 
nmıze Cumarte.aınden maada hergiln saat 9.30 dan 12 ye 
14 den 16 ya kadar Cumartesi günleri 9.30 dan 11 e kadar aç 
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KISLIK SON MODA MALLARIN BÜYÜK SATIŞl 
BEYOiLUND~ llTIKLAL CADDESiNDE 

GE 
(. P A 1 A I K A B f, M A K ) 

iyi cins 

VELUTIN 

lJüzel desenler metrosu 50 K. 

yıkanabilir ve gayet dayanıklı 

350 Kuruı 

Mantolar için kürk taklidi 

. (Kaplan) 

KUMAŞLAR 

Metrosu 600 KurUf 

Kadınlar için 

ŞEMSiYELER 

Gayet sağlam kumaş, güzel 11.plı 

200, 140 ve 125 Kurtıf 
'----------------------~ 

BÜYÜK 

Rop ve garnitür için 

KADiFELER 
İyi cins ve güzel renk metrosu 

250 Kuruı 

EL ÇANTALARI 

VIDELO'dan 350 Kurut 

İPEK ÇORAPLAR 

Gayet güzel renklerde 88 Kr. 

ELDiVENLER 

Garanti cinı 

KADIN ROPLARI 

kumaştan 

SPOR MANTOLAR 
İpek astarlı 2500 Kuruş 

MUŞAMBALARI 

Fantezi kumaştan son moda 

truakar 1450 Kuruı 

Kadınlar için 

MUŞAMBALAR 

Uzun, bej renginde gayet iyi ci.ns 

950 Kuruı 

1 

Celap yününden 

YELEKLER 
Güzel fantezi düğmelerle süslü 

425 Kurut 

Çizgili poplinden 

ERKEK GÖMLEKLERİ 

190 KurUf 

Zefirden yeni cins 225 Kuruı 

KAZAKLAR 

Eliıi 270 Kurut 

EŞARPLAR 

Modem desenlerde 140 Kuruş 

PiJAMALAR 

375 ve 325 K 

SPORÇORAPL 

Safi yün 125 K 

Çocuklar içın 

SKi KOSTÜMLE 
Pamuklu yeni fason m 

Yeni fason muhtelif re 

490 Kuruı 

EŞARPLAR 

En son moda 175 K 

KORK YAKALAR 
(Rönar Arjante) Avrupada 

Boyanmıı 1850 Kunıt 

KOSTÜMLER 1 
Son renklerde 1475 ~ 

PARDESÜLER SOFRA ÖRTÜLERi 

,-~~---------------~ 

' 
Baş ağrısı, diş ağrısı 

NEVRALJi 
Bütün ıstırabları teskin eden: 

GRIPiN 
Bilhaua bunlara karp müesıirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

bulundurmayı unutmayınuı. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız .. _ .. _ .. _ .. 

Gayet iyi cins 2350 Kurut "Koloteks,,marka 250 Kurut 

FETHi HALil ve KARDESLERI 
1 

YAMAN KOLLEKTIF ŞiRKETi Optami Tasfiye Memurluğundan: 
Birinci Hin ı lstihzara muvaffak olunduktan 

Fethi Halil ve kardeşleri Yaman Kollck - dökülmesin İn bir afet oJdug"' U 

tlf şirketinin merkezinin Ankara'dan İstan. ----------------------------------------"'! 
sonra 

bula nakli ile tasfiyesine ve tasfiye memu -
ru olarak İsmail İsa Cantş ve Hamdi Emin 
Çap'm tayinlerine karar verllmlş ve bu ka -
rarnnme ticaret kanunu ahkamına tevfikan 
İstanbul slcllll Ticaret memurluğunca tescil 
ve sicllll Ticaret gazetesinin 28/10/ 1937 ta -
r!hll ve 3270 sayılı nüshaslle 1U'm edilmiş -
tir. 

İşbu şirkette alacak vesalr hukuku mev
cut olanların llfm tarihinden itibaren bir 
sene zarfında tat!J günlerinden maada her 
gun s:ı.at 10 dan 12 ye kadar İstanbulda iş 
Hanında (2) numaralı daireye müracaatla 
nlacaklarııu kaydettirmeleri ve evrakı müs
bltelerinl tevdi etmeleri lüzumu Ht\n olunur. 

Tasfiye memurları 
İsmail İsa Caniş ve Hamdi Emin Çap 

ilan Tarif em iz ---Birinci ıahile 400 karuı 
ikinci ıalail• 250 » 
V çüncü ıahil• 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahil• 40 » 

Muayvf!n bir müddet zarfında fazla
ca mikdaıda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden i~tıfade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar !çin ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aıd 
işler için şu adrese mtiracaat edil
melidir: 

tıincılık ltollektil Şirke&), 
ltahramanzade Ban 

Ankara caddesi L _________________ J 

Harikulade terkibile; 
saçların maruz bulundu -
ğu bu tehlikeyi bertaraf 
etmiştir. 

Çünkü cOptamin> halis 
vitaminden imal olunur. 

En büyük kudreti saq 
guddclerine yeni can ver
mek ve düşmek iizere 
olan saçları bu akibet -
ten kat'iyetle korumaktır. 

cOptamin> kepeklenen, 
kırılan saçlara en büyük 
devadır. Kepekleri temiz-

ler, kökleri ku 
rir, saçları parl 
taravet verir. 

Saç dökülmesi 
alUkası olmıyan 

jik bir arızadır. 
ya ta da saçların 

leşmcsi ve düşın 

bildir. 

Ba ınızda be · 

zana esefleneceğin 

tamin kullanınız. 

ğinizin halesi olan 

rınızı tekrar ka 

Üptamini tecrübe edin 

E. 
, [NO, "fnılt Salt". "Sel~ 

klli•tlerl fılırlkı • O S 
Frult" ve "MtJVI ~ 

r FRUIT SALT' 
in ki baz ve ondan .. · 
mütevellid migre

ni, baş a~rllarını 

ve dermansızh~ı 

def' eder. 

ti ıralı ıtscll eılil• .. tir. 


