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··yuk fin kahraman orduya mesaj! 
Dün Ankarada Başvekil tarafından okunan tarihi mesaj, 

. bütün gurdda sevinç ve /ıegecan uyandırdı 
'~Kahraman ordu, Tork vatan1n1n ve Torkluk camiasınin şan ve şerefini dahili ve harici her turlu tehlikelere karş. 
korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya Arnade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir itimadımız vardır , 

ADkarada yapuan büyük geç id resmınden iki bıtıba: (Ortada Bq vekil nutuk söylerken) 

r········:·yü·rdun···h·er··ıarati·ö·da-bujükba·yramtezahiifiii·a···küiiUi8iidi .. ::J Ata tür k ün Baş ve kil e 
• 

Ankarada dünkü geçid ve Mareşale cevabiarı 

resmi çok heyecanlı oldu 
· Türkkuşuna mensub 18 paraşütcünün atiarnası ve 

akrobatik harekat takdirle karşıl_andı 

·Ankaradaki meraslmdeı~ btr intıbcı, l)shfUye Vekili ,e Parti genel ı ekreteri Şükrü Kaya Zafn 
anıtan44 g~liğe hitab ederken . \ ............................................................... . 

Halkın tezahüratı Hataym Atatürke 
lialk ta~!~:eierimi~in uçuşların~. ve kıtaat~n geç~şlerini minnet ve ·Şükranl 

buyuk sevgı ve tezahuratla takıb ettı . · 

Celal Bayar ile Mareşal Çakmak 
tarafından hükumet ve ordu namına 
Büyük 6ndere çekilen telgraflar 
Ankara 29 - Bugün geçid resmi ve musibeUerden ve düşman istilasm

başlamadan evvel Başvekil CelAl Ba- dan nasıl korumuş ve kurtarmış isen 
yar, orduya hitaben Reisicumhur Ata- Cumhuriyetin bugünkü feyizli dev .. 
türkün Atıdeki mesajını okumuştur: . d d k l 'k t ırn·~..;· b-ı·· ....v... 

Zaf ı . · . ~ ins ı k t ihtl rın e e as er ı e ıe;;u, .. ın u un •uv-
c er erı ve maz.ıı:u an ı ar e 

ba 1 an her zaman zafe.hle beraber dern silah '\'e vasıtalar-ı ile mücehh~z 
ş ıy ' ld V h Id if .. . . b ı.ı 1·1c1 medeniyet nurlarını taşıyan kahraman o ugun a e vaz cnı. ayp.ı a. ı.. a 

Türk ordusu memleketini en buhranlı yapacağına hiç şübhem · Y,oktur. 
' • . ı-

ve mü.şkül anlarda zulüınden, felaket · (Devamı 2 ncı.1§Joyfad4) 

Istanbul büyük bayramı 
.dün · emsalsiz bir sevinç 

içinde tes' id· ettj · 
Şehir gündüz al bayraktan görünm~yor~ü, gece 
baştanbaşa ışık içinde pınl pırıl y~ndı, merasim ve 

tezahürat çok _güzel o~du 

Ankara 29 (A.A.) - Hatayın mtnnet ve 
Ük"'- · · Istanbul caddeterinin liünkü hacı 

Ankara 29 (Hususi) - Cumhuriyetin 1 parlak 'bir surette, heyecanla kutlulan - §iikranlarını Ulu Şefe ve h u..ıuetımıze 
ls inci yıldönümü hükumet merkezinde mıştır. {Devamı 10 ncu BGJiftıdtı) (DevAmı lO f1CU ıayfada) (YaZlSI 4 üncü sayfaımnn 1 inci ve 2 nci 6iitunlanndadır.) 
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2 Sayfa SON POSTA Birinciteşrin aa 

----------------------------------------------------------r Resimli Makale: = Norveç darbımes~li = ... He •• g n 

Ycızı Çok 0/dutu için 

Bugün ~amadı 

--·························································· 
Büyük· Şefin 

kahraman orduya 
• 

mesaJı 
(Baştarafı 1 inci sayjcı'df.l 

Bugün. Cumhuriyetin on beşinci yı
lını mütemadiyen artan büyük bir '!e
fah ve kudret içinde idrak eden büyük 
Türk milletinin huzurunda kahraman 
ordu, sana kalbi şükranlarıml! beya~ v.e 
ifade ederken büyük ulusumuzun ıttı
har hislerine <ie tercüman oluyoruro. 

Türk vatanmm ve Türklük camiası
nın şan ve şereiini dahili ve harici h~r 
türlü tehlikelere karşı lrorumaktan ı
baret <ılan vazifeni her an ifaya hazır 
ve arnade olduğuna benim ve büyük u
iusumuzun tam b1r inan ve itimadı -
mız vardır. Büyük ulusumuzun ordu
ya balışettiği en oon sistem fabrikalar 
ve silahlarla bir kat daha kuvvetlene
rek büyük bir feraga tinefs ve istihka
n hayatla her türlü vazifeyi ifaya mü
heyya olduğunuza eminim. Bu kanaat
le kara, deniz, hava ordulanmızın ka~
raman ve tecrübeli komutanlarile su
bay ve eratını selamlar ve takdirleri
mi bütün ulus müvacehesinde beyan e
derim. 

Cumhuriyet bayramının on beşinci 
yıı1dönümü hakkınızcia kutlu olsun.:. 

Başvekilin te1graf• ve AtatUrkOn 
cavab1 

Ankara 29 (A.A.) - Başvekil CeHH 
Bayar, Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
mü münasebetile Atatürke a~ağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

Reisicumhur Atatürkün Yüksek 
buzurlanna 

İSTANBUl; 

Dayağı atan aa kabahatlidir, yıyen de. 

Inglllerede şemsige 
Yağmur icin değil; 
.Şıklılı için lıullanılır 

1 

..\teşsız duman olmıyacağını unutma. 

r·-·································--········----··-, 
Hergun ~ir fıkra 

Y aşlanmız ayni oluyor 
Yaşlı bir erkek, çok gen~ bir ka

dınla evlenmi§ti. Samimi bir dostu 
bir gün: 

- Sen evlenirken aranızdaki yaş 
farkını hiç düşünmed'in mi? 

Dedi, yaşlı erkek cevab verdi: 
- Evienirken düşilnmıl§tilm. Fakat 

evlendikten sonra bu yaş farkının hiç 
bir mahzuru olmaclı~m anladım. 

• Çünkü ben kanmın yüzüne baktıkça 
kendimi on be§ yaş gençle§miş hisse
diyorum, o da benim yüzürM baktık
ça kendini on beş YClf ihtiyarlamış 

hisıediyor. Böylelikle ikimizin yaşla
rumız ayni oluyor. 

'---·---············· .. ·········-·········· .. --· .. 1 
Iki haftada 
200.000 defa 
Aksıran kadın 

Bunlar 
Nasıl otomobil 
Ve otobila? 

Sözün Kısası 

Mantar 

a. Tala 
IE5} eyoğlu Balıkpazarından ge • 
lg) çiyordum.. bir manav dükki • 

nımn önünde bir sepet mantar gördÜDia 
Kuşkonınaz, ınantar gibi şeyler, esldıi 
den bizim mutfağım.ıza gi.nnez, sofra • 
mızda görünınezdi Ade~erinıizı:ı. 
garba doğru bir temayül peyda ollln'" 
ca, zevklerimizi de de~iıtlik; bilhassa 
yemek bahsinde .. ve bu tahavvül, manı
tara da, yemek listelerimizde yer veP. 
di. 

Halbuki, ormanlarımızın mebzuleı1 

yetiştirdi~ bu leziz ııeyi çoğumuz ağza 
almazdı. Bir kere, zeıhi.rsizini ze .. 
hirlisinden ayırd etmek çok güçtür del 
ondan. Sonra da, mantaruı, dilimizde 
alclığı mana, daha ziyade muhakkir&ll! 
nedir. 

- Ben mantar yutmam! 
-Mantar atıyor .. 
- Mantara bastL. 
-Mantar gibi yerden bitiyor .. - -
Tabirlerinin medh1lleri herkesee 

m.Mfundur. Yalan, ddı.an, iıud'a, hilel 
ve ibtizal ifade eden bu sözler, seneler-f 
ce ve belki de asırlarca, ınantarın); 

Türk sofralarında, et, fasulya, bö:rek~ 
ve saire gibi cnim.ebler sırasında meV"' 
ki almasına maru oldu. 

Gelgelelim: Mantar iki dir .. · biri pUl 
tufeyU, ~iye şelklinde, nahif, nazik~ 
ooğuk, soluk, fakat leziz nesne, diğeri 
bir nevi ağacın ka~uğundan istibsal e .. 
dilen ve şişe tıpasından bUıoaünkü so~ 
moda kadın ökçelerine vanncaya ka .. 
dar bir takım şeyıler imaline yarayan, 
sünger gibi delikli, tüy kadar hafif 
madde .. 
Yukarıda saydığım tabirlerde maltoıı 

sud olan bunlardan hangisidir, acaba~ 
Galiba her ikisi de: Yerden biten il~ 
yutulanı !birinci, atılanla üstüne bası~ 
lanı ikinci neviden olsa gerektir. 

Maahaza, ne olursa olsun! Tekamül 
kanunu icabınca, işte, insanlar mantaıı 
yutmıya da, mantara basınağa da alışthj 

Bir mantar atmak kaldı .. 

Memleketi, milleti mutlak istiklali: Ingilterede, hali, vakti yerinde her er
ne kaıvuşturduktan sonra kurduğum.ız keıt bir §elllSiye taşı.ma#ı adet edinmiş
yüksek rejim dahilinde yarattığınız tir. Bilhassa kibar muhitlerde, yaş farkı 
sosyal ve ekonomik inkılab1arın mes- gözetilmeksizin, bu Adet bir itiyad halini 
ud semereleri müvacehesinde Şefimi - almıştır. Bu muhit men.subları için şem
ze karşı duyduğumuz minnettarlık his- siye bir süstür ve butondan hiç farklı 

Kaliforniyada Caklandda akla hayret 
verecek bir patolojik hadise l"Uku bul -
muştur. 

Yirmi dört yaşmda bulunan ve dört ço
cuk annesi olan Madam Betty Grosse her 
yirmi saniyede bir defa olmak üzere iki 
hafta mütemadiyen aksırmıştır. 

Onu da, dünyayı birbirine katmakı 

Kanadalı beşizler hergün ~evdasında olanlar, arada, sırada yapıw, 
yor! ~ 

tSu lk1 ratoğrafi lAstiktea otomobil ve 
otobüs sanınayınız. Hususi bit' aynada çe
kilmi§ olan bir otomdbil ile bir otobüsün 
resimleridir. 

si çok büyüktür. değildir. 
Bu duygu ile, büyük bi!r eseriniz o- Lon~a sokaklarmda ~ezen . en pk 

lan Tür'kiye Cumhuriyetinin 15 inci gençlerın kolunda. asıh. bır şe:nsıye, mu
yıldönümünil, Vekil arkad~larımla bir- hakkak 8W'~tte dikkatı celbeder. 
likte tebrik eder, sarsılmaz bağlılık -. Fakat ya~ur ya~ı#J, sıra~a. bu şık 
ı ı hünnet ve tazimlerimizi el - gençler, şemsıyıey1 açı.p altına ıltıca ede
l==n öperek arzederim. cekleri yerde, şernslyenin kılıfına dahi 

Başvekil c. Bayar dokunmaksımn do!fuca bir otomobile bi
Reisicumhur Atatürk, Başvekilin tel- nerler. Resimde İngiliz oentilmenlerinin 

grafına sıt cevabla mukabele buyurmu§lar kullandıkları şemsiyeler görüJüyor. 

dır. 
Celdl Bayar 
Başvekil 

ANKARA 
C. teşekkür ve ben de sizi tebrik eder, 

hepinizin muhaıbbetle gözlerinden öpe -
rim. 

K. Atatürk 

Maraşalin telgraf1 ve Atatürkon 
cevabi 

Elektrik neşreden adam 
Macar kontlarmdan Janos Bereyi müd" 

hiş surette elektrik neşreden bir adam • 
dır ... Vücudünden intişar ~en elektrik 
sayesinde bir ampulü yakabilmektedir ... 
Geceleyin vücudünden intişar eden e -
lektrik sayesinde kitab okuyabildiğini id
dia edenler bile vardır ... 

lanna teşekkür ederim. Büyük gün cüm
lenize kutlu olsun. 

Doktorların hes~blarma göre bu ka • 
dın iki hafta zarfında: (200,000) defaya 
yakın aksırmıştır .. 

Pariste çok garib 

biraz daha zenginleşiyorlar 
Dört yaşını do:kiurm.~ olan meşhur 

Kanadalı befi.zler, bütün Amerikada 
el'an alAka riSkorunu munafaza etmek
tedirler. 

Amerikanm her tarabndan bu yavru
l::ıra kıymetli bediyeler gönderilmekte
dir. Kendilerini ziyarete gelenlerin aayı
sı, hergün birkaç yü:ı kişiyi bulmaktadır. 

bir hırsızlık Bir film fİI'lreti, beşizleri bir arada 
. . . sahneye çıkarmak için ebeveynine mü-

Geçenlerde, çok şık .gıymmış ve her h· b' teklif tmişse d bab 1 h rı b' ·ı . t'b b ka ım ır para e e, a arı 
~ ı e ır rm y~ner ı~ ı aı ıra vn gen~ böyle bir te'ldifi henüz mevsimsiz bul-

bır kadın Panste. Lafayet sokagındakı muşt 
milcevherat dükkanJarını teker teker Modur. m-....... leri be · 1 ith f . . . a u.._,ese , ilZ ere a en 
gezerek, kendısıne en kıymeHı pırlan- veni moda kışlık: IYV'Uk lb' ı ri k _ 
t 1 .. t ·ı . . ist . t' J Y""" e ıse e çı ar 
a arın gos erı mesını emış ır. m,~ıardır. Bu yenı'Iikl rde temin d'l 

B ""'b' . tl 1 I d"k ~-s e n e ı en 
u '6' ı zı~.are :r.e a .ışıı:ı~ ~ an ~ - karın bir kısmı yavrulara terkedllmek-

k~ncıJlar, muşterının ıstegını yerıne tedir. 
getirmekle. beraber, teyakkuzu da el- Beşiilerin, daha şimdiden milhfın bir 
den bırakmam~lardır:. servet sahibi oliiuklan -ı: 1 -~-di 

F k b - 1 1 ZJ4JY enm-ı.e r. a at una ragmen, o an o muştur. 
Ankara 29 (A.A.) - Genel Kurmay K.Atatürk Dükklncılardan biri, kibar kadının is- Bir sinema yıldızı beyaz 

perdeden çekiliyor 
B~kanı Mare§a1 Fevzi Çakmak, cumhu- C IAI B kk tediği pırlantalan çıkardıktan ~nra 
riyetin 15 inci yıldönümü münasebetile B Cl ayarln teşe OrU 500 bin frank kıymetinde bir taşın 
Atatürke ~ağldaki telgrafı göndermiştir: Ankara 29 (A.A.) - Başvekil Celal ant surette kay.boldu~nu görmüş ve Sinemanın en ~Nttlak yıldızlanndan gü-

Atatürk Bayar Anadolu ajansı tarafından neşre- derhal polise ha:ber vermiştir. zel Kay Frandsin zengin Amerl1wı tay-
Reisicumhur dilrnek üzere ~aAıdaki teşekkür ve teb- H§dit;e yerine gelen polis memurla- yarecisi Erik Barnekov ne evlenmek tlze-

Do!mabahÇe - İSTANBUL riki göndeımJşlerdir: nnın ilk işi, kibar kadını tevkif ve üs- re jbulundu~ iıüdirilme1tUedir. 
Kara, aeniz ve hava ordumuzun gene- Milli bayramımızın 15 inci yıldönümü tünü aramak olınuştur. Kadın, polisin Güzel Kay Francis ayni zamanda sine-

vesilesile memleketin her tarafından al- b ha k t'n' o:ıı'dde~le protesto et · dalı' • __ ,_ lemektedir ral, komutan ve sübayları ve kahraman u re e ı ı -ı '~ mış- ttıayı ı ı.=-.ey • 
erieri namuıa aziz cumhuriyetimizin 15 dığrm tebrik telgraflanna ayrı ayrı ce • tir. Nitekim üstünde de hiçbir şey bu- Bundan bir ııene kadar evvel Kay 
inci yıldönümü münasebetile bayramı • vaob vermele meşguliyetim maalesef mA- lunamamıştır. Francis ile mensub bulunduju mm kum
nızı kutlularken cunlhuriyet ordusu _ ni oldulu için aziz vatan.daflarımm gös - Bunun üzerin~ diikkAnC'l ~adından panyası arasında anlaşmamazlık bUBule 
nun bütün mensublarırun candan ba~lı _ terdikleri yilksek ve •amimt alAkaya kar- öztir ve af dilemiş, şikAyette bulun - gelmişti. Bu yıldız çevrilecek olan Tava
lıklan ve sıhlıat ve Afiyet temennilerini şı duyduğum §Ükran hJı!lerimin ve bu mamasını hararetle rf.ca etmiştir. riç filminin ıbq ro11ln1l yapmak istiyordu. 
derin saygılarımla arzeylerim. büyük gflııün milletimiz için de kutlu, Fakat, kadının tam dükkAndan çı - Fakat ~ya onun yerine Claudette 

Genel kurmay ba§kam refah ve saadetle dolu olması temenni • kaçağı sırada, !henüz orada bulunan Colberti angaje eylediA'inden Kay l"ran-
Mare§al lerimin kendilerine J.lblAI'ına Anadolu a - polis müfettişi kendisini tekrar tevkif cis bundan fazla muğber olmuştu. Bu an-

Fevzi Çakmak jansınm tavaanıtunu rlca ederim. etmiş ve bu defa, aranmalda olan pır- laşmamazlık nthayet bu izc:Jiıvag dolayısi-
Reisicumhur Atatürk, genel kurmay Başvekil 1antayı kadının şemsiyesinin alt ucu- le de mukavelenamenin feshini mucib ol-

başkanı Mareşal Fevzi Çakma#J,n telgra- .ı:::=======:Ce;J:AI:B::iay:;ar==~n~a~y~ap~ı~şı~k~o1~a§;r~ak~b~u~1m~ui:ş~tu~r~. ;;;~m~uş~t~u~r.~;:;::;:;::::;:;;;;;:=:=~ 
fma §U cevabla mukabele buyurmll§lar • ~ """' 

dır: 1 S T E R 1 N A NJ 1 S T E R 1 N A N M A 1 
I>o~ahçe,29/10/1938 

Marep.l Fevzi Çakmak 
Genelkurmay ba§kanı 

ANKARA: 
C. telgrafıımıdan çok müteha!ISfs ol • 

dum. Başta siz olduğunuz halde bUyUk 
ve kahraman ordumuzun bütün ınenaub-

Dün küçük bir hAdisenin tahkiki için Sipahi ocağma ka
dar gitmek icab etmi§ti. Tramvay iflemiyordu. Matbaanın 
önünden bir otomobfle bindik. Adt zamanlarda bi?. Catal-

ISTER INA N, 

oğlu ile Taksim arasında gidip gelmeyi azami 40 dakikada 
yapanz. Halbuki dün bu yolculuk tamam 2 saat 46 dakika 
.tirdll. 

IST&:R INANMAl 

_ ................. -............. ______ ........... ..... 
Leyll meccant imJiha

nlnda kazananlar 
Ankara 28 (Hususl) - Leyıt meccant tm• 

tihanlarmda İzmirden kazananlar: Oülsüııl 
Birsin, Babahaddin Orlan, Kemal Uyaıuıt. 

İsmail Tekin, Cevad Kurtuluş, Turan Mal .. 
tay, Ttlrkln Şengün, Şerafeddln Rüa, Orhan 
Ahi, Faruk Abacıotlu, Muzaffer Tanrıöven, 
Vahld Anafarta, Reşa.d Vehab, Nureddin Ale .. 
ctuman, Hablb sezer, Behzad Razgıratlı, Ne• 
ahe Yaral, NeclA. Yücesoy, Cahld Ardali, 
Melek ~. Behra Berln, Kocaeliden kaza. .. 
ıı.aniar: Bilrhan ı>urean, Nev'ber Bllir, Nihad 
~ai, Per1ban Aldt, P'üruzan Aklt. 

Adapazarında kazananlar: fımıall Ö~ OS.. 
Sabri Acar, Ahmed Acar, All ihsan Çaıat, 
Yuzaffereddin Ebfu, İsmail Oöltstln, Şevket 
Blt1c1, Babahaddin Kumru, MuanA. Oktay, 
Muzaffer Torum. 

Adanada tuananlar: Vell Aytekin, All; 
Aytekln, Mebmed Toclo, Hasan özeralan~ 
Bedla O&rcel, Hatlee ÖBgilr, Netlle Yoldal •' 
OI.D, K1rza iratır. )(. Kemal Arman, KA.m1J. 
öztetın, All Amlral, ıntmet Jılutal, Fehmi

1 
<Jeroel, Rulh Qopurollu, M6oteba Topalol•j 

ıu, Tevfik Şenol, Abcltllkadlr Y'tkek, Mustafı.l 
1'1k:rl. .............................................................. ; 

TAKVIM 
1 inci T etrin 

Rumi Mııo 80 Arabr se11ı~ 
13M 1357 - Re•mi MU at:' .. 1 iucl T-,ria 
17 1938 178 

PAZAR 
GUNEŞ Ramazan IMSAK 

s. o. ::;, o:-
6 J7 6 4 49 
1 17 11 40 

O tl• lıdad.l AqlliD Yata 

s. D. s. D. s. D. s. o. ı 

E. 11 fı8 14 49 17 08 18 41 
z. 6 49 ~ 40 ~ - ı . Si 



:,o Birincitcşrin 

l 

Fransa Almanya ile 
uzlaşmak istiyor 

ı:sone söylediği nutukta: "Fransa ile Almanyanın samımİ 
·bir teşriki meaaide bulunmalarını istiyoruz, dedi 

MarsUya 29 (A.A.) - Bu sabah ra -
dikal - sosyalist konıgresinde söylediği 

nutukta bariciye nazı.rı Bone-, Daladye 
kabinesinin diplomatik faaliyetinden bah 
setmiş, ıbundan sonra partinın hnrict Sİ· 

yasetini anlatmıştır. 
Nazır radikal - sosyalist pa.rti!inin 33 

senedenberi Fransız - İngiliz dostlu#Unun 
en hararetli taraftan olduğunu hatırlat -
mıştır. 

Bone, demiştir ki: 
cBiz ne baiibin, ne de sulh\in mukad -

der olduğuna inanı~ruz .• 

gerginliğin zail olmasile hasıl olan vfl.
zi.yetten bahseden hatib demiştir k!: 

cFransa lle koroııu memleketler ara
sında normal münasebetler teessüs e't
mesini arzu ediyoruz. Fransa ile Al -
manyanın samimi bir teşriki mesaide 
bulunmalarını istiyoruz. Fransa ve Al
manyanın bu kadar gayret sadederek 
vücude getirdikleri eserleri az zaman 
zarfında mahvedecek olan ihtila.f kor
kusunun hertaraf edilmesi taraftarı -
yız. Fransa ile İtalya arasında t~krar 
normal münasebetler teessüs etmiştir. 
Biz, bundan dolayı memnunuz. Çün -

Südet meselesine temas eden hatib, bu- kü iki memleket aTasındaki an'anev1 
nun eski bir kavga olduğunu söylemiştir. dostluk bağlarının kuvvetlenınesini bi-

1919 da Versay rnuahedesi müzakere - zim kadar kimse arzu edemez.• 
leri cereyan ettiği esno.da Avusturyanın İspanya meselesi 
sosyal - demokrat ıbaşvekili Renner' bu- tspanya meselesi hakkında Bonne. 
dudun yeni şekline itiraz ederek cBir Al- şöyıle demiştir: 
man ekailiyetinin hiç bir zaman Çek c Ecnebi gönüllüleri tamamile geri 
€kseriyetinin tahakkümü altına gfrmfye- alındıktan sonra, tSpanyollar başbaşa 
ceğini:. beyan etmişti. Anşlustan ıronra kaldıkları zaman komşularımızı 2yı -
müşkülit vahimleşmiştir. Fransa hükiı - ran ihtilMın halledileceğine emini.z. O 
meti ihtilAfı halletmek için Çekoslovak- zaman yapılacak bir tavassutun mües· 
yaya yardım etmcğe gayret etmiştir. sir Olacağına 'V'e sUlhun ;me~ud bir 

Münih sulhunu müteakıb Avrupada şekilde teessüs edeceğine kaniiz.• 

Sulhü, Çemberlayn değil, eski Çek 
Cumhurreisi Beneş kurtarmiş 

Ingiliz amele partisi Çemberlagn hükumetini 
tenkid eden mühlm bir beyanname neşretti 
Londra 29 ( A.A) - Amele partisi ı şu sözler ilave edilmektedir: 

bugiin mühim bir beyanname neşre - cİngiltere şimdi tecavüzü kabul et
derek Çe:mberlayn büklımetinin ber meyen buna mukabil Milletller Cemi
sahada başardığı i~leri tenkid etmekte yetinin iliyasını ve müşterek emniyet 
ve Başvekilin ~kilmesini istemekte - ve iıakem.lik sistemini kabul eden bü -
'dir. Beyannamede sulhün Çemberlayn tün milletlerle müzakereye hazır bu -
tarafından kurtarıldığı inkar ve bu hu- lunınalıdır.• 

susta Benes'in hizmeti sebkat ettiği id- Beyannarnede netice olarak §Öyle de-
dia edilmektedir. . nilmektedir: 

Arnele partisinin beyannamesinde eYakın bir istik'balde İngiltere tari-
silahlaruna sahasında hükUmet tara - hinin şimdiye kadar kaydetmediği fe
fından kati derecede faaliyet gösteri!- IAketılerin önünü almak istiyorsak, 
mediği kaydedilmekle be!aber mecbu- şiindiden milletin yüfksek bir gayret 
ı-i hizmet aleyhinde bulunulmakta ve göstermesini temin etmeliyiz.• 

'' Türkiyenin kuvveti sulh 
lazımdır, • 

ıçın 
• 

----------------------Dün radyoda Hariciye Vekaleti adına genel sekreter 
muavini tarafından bir konuşma yapıldı 

Ankara 29 (Husus!) -Bugün radyoda katler. Bu hakikatlerden gene müda
Hariciye Vekaleti adına genel sekreter faa etti~ tezin en kuvvetli delilini 
muavini Nebil Batı hnrict siyasetimiz çıkararak söyliyebllirim ki, Türk kuv
hakkında bir konuşma yapmıştır. Hatib veti olmasa bu ittifak ve dostluk çem
on be§ yılda harici siyaset sahasında al - herleri feessüs edemez. İhtirassız, men
dığımız neticeterin bakiki manasını an - faatsiz sulhseverlikte Türkiye ve o -
Iatmağa başlıyarak: nun kuvveti bir hattı fasıldır, kuvveti-
- Bu hasbihalimin mcvzuu cTürki.yenin miz, müttefik ve dostlarımız için bir 

kuv\•cti umumi sulh için lazınıdır. dava- garantidir ve onun idamesinde bütün 
sı olacaktır, demiştir. suDı istiyenler için umumi menfaat 

Nebil Batı konuşmıya şu suretle ni - mündemiçtir. 
hayet vermi~ir. 

1 
-------------

Görülüyor ki Türkiyenin kuvvetli bu- ngiliz kabinesinde 
lunması kendisi için olduğu kadar u -

mumi sulh için dahi çok faydalıdır. deg"" ı·şı.klı.kler 
Biz, kimseye alet olmıyarak, Türk 

milletinin menafiini salim bir görüşle Londra 29 (A.A.) - Röyter ajansı bil
inüdafaa edebilecek kudretli vaziyette 
bulundukça umumt sulhun muhafaza 
ve idame imkfmlaırı artmış olur. 

Biz, etrafımızda teessüs eden kuv -
vetli sulılı Ç€mberinin içinde kendi mil
~etlerimizin inkişafı gayesini, altmış 
milyon nüfusun kıskaç SÜf\:,-alilerine da
yadıkça, bu sulh ve asayiş mıntakası -
nı eski kanlı haline döndünnek ve 
bundan ya~nız bizim zararımıza ve ya
panların kiırına olarak istifade etmek 
mümkün olamaz. 

İşte, umumi sulh için, kendimizin ve 
miittefik ve dostlarımızın kuvveti e -
saslı bir amil olduğunu gösteren haki-

diriyor: 
Siyasi İngiliz mahfelleııi, Lord Rünci -

mo.nın tekrar İngiliz kabinesine girmesi
ni ıpek muhtemel addetrnektedirler.Mu
mailey'hln kabineye mührühas lordu sı • 
fatile mi, yoksa dominyonlar nazırı ola
rak mı ,gireoeAl, veyahud ihdas edilecek 
bir nezaretin ibaşına mı getirilece~i henüz 
malum değildir. 

Çemberlayn tarafmıdan derpiş edilen 
kabine tebeddülAtının daha geniş mik -
yasta yapılıp yapılınıyaca~ henUz ma -
lum değildir. Gelecek hafta başında bu 
hususto. bir karar verilmesi kuvvetle 
muhtemeldir 

SON POSTA 

Cumhuriyet bayrami 
hariçte de parlak bir 
surette kutluland1 

Tokyo 29 (A.A.) - Türkiye büyük 
elçisi ve Bayan Gerede Cumhwiyetin 
15 inci yıldönümü rnünasebetile Em -
perial otelinde parlak bir kabul resmi 
verdiler. S. M. İmparatorun kardeşi 
Prens Takamatu ve Prenses bu kabulü 
huzurlarile şereflendirdiler. Hükumet, 
ordu, donanma, matbuat, maliye, kül
tür ve müesseseler erkanile kordiplo
matik lclmilen merasirnde bulunmuş ve 
Ata!ürkün sağlığına, Türkiyenin yük
selmesine içilmiştir. 

Sofyada 
Sofya 29 (A.A.) - Husus! muhabi

rimizden: 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 

münasebetile Sofya elçiliğinde öğleden 
e\·vel Türk vatanda~larının tebrlkleri 
kabul edilm~. öğleden sonra da büyük 
bir resmi kabul yapılmıştır. 

Başvekil, kabine azası, saray erl{a -
nı, Sobranya mecl~i reisi ve meb'us
lar, askeri ümera ve sübaylar, ecnebi 
sefir ve sefaret mensub1arı, yerli ye 
ecnebi matbuat erkanı, eski Bulgar 
nazır, kumandan ve sefirleri, Bulgar 
münevver ve sosyete mensubları rec;mi 
kabule iştirak etmi§lerdir. 

Merasim, neş'e ve samirniyet hava
sı içinde geçmiş ve davetliler Atatür
kün sağlığına ve Türkiye Cumhurive
tinin saadetine içmişler ve uzun müd
det kalmışlardır. 

Elçilik binası, haricen projektörier
le tenvir edilmiştir. 

Bükreşt~ 

Bü~ 29 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Bükre~ elçiliğinde Cumhuriyetin 15 

inci yıldönümü vesilesile saat 17 de bir 
resmi kabul yapılmış ve buga Türk 
kolonisine mensub dlan'larla Türkiye 
muhiblcri iştirak etmişlerdir. Nazırlar, 
eski Başvekiller ve nazırlar, kordip -
lorr..atik azas1 elçiliğe milli bayramımız 
dblayl5Ne 1 jnrikfhtta buhtnmu.şlardır. 
Bu gece Bükreş radyosu ayrıca Cum
huriyetiinizin yııldönümü münasebeti
le Türk musikisi parçaları çalmıştır. 

Matbuat ve bugün Cumhuriyet devrin
de Türkiyenin her sahada vasıl oldu
ğu inkişafatı takdir eden makaleler 
nc~retmiştir. 

Atina da 

Atina 29 (A.A.) - Türkiye orta el
çisi ıve Bayan Eşref, Türkiye Cumhu -
riyetinin 15 inci yıldönümü rnünase
betile elçilikte bir resepsiyon vermi~ -
lerdir. 

F rans1z radyolari 
hakktmtzda dostane 
neşriyatta bulundular 

Çek -Macar ihtil8f1 ·S4~ 
Almanya ve ltalya .AL: E ...... ~E 
hakemliği kabul 

ettiler 
Almanlarla Çekler arasında 

3 anlaşma imzalandı 

e Uzakşark davasının 
inkişaf seyri 

Yazan~ Selim Rafii'T1) ~~ 

K anton ile Hankeu'yu işgal eden 
Japonların bununla başlıca Çin 

Roma 29 (Hususi) - Mussolim, Kont merkezlerinin fiili lrontrolünü ellerine al
Ciano ve Alman hariciye nazırı fon Ri - mış oldukları ıbir . vakıadır. Mare
bentrop arasmda cereyan etlen müzake- ş.al ŞangJKa)'-1Şekin riyasetındeki milll 
reler sona erıniştir. Çin hükumeti, şimdilik, hadisatm inki ~ 

Bu müzakereler esnasında tedkik edi - şafına intizaren memleketin dahiline çe
len bütün meseleler etrafında, iki devlet kilmiş bulunuyor. Çin ülkesinin şayanı 
arasında tam bir fikir birliği mevcud ol- hayret olan vüs'ati sayesinde bu hüku -
duğu anlaşı~tır. metin mahalli lbir mahiyette, fakat müs-

Alman hariciye naıırı fon Ribentrop takil olarak yaşamakta devam edebile -
bu akşam Beriine bareket etmiştir. ceğinden şü:bhe edilemez. Maamafih, Ja -

İki gündenberi cereyan eden müzake- ponlarm koskoca Çin ülkesini i19.nlhaye 
reler hakkında gazetecilere beya~a~ta seferber bir Qrdu ile işgalde devam et
bulunan Kont Ciano, Çek - Macar ihtı - meleri de maddeten mümkün olamıya -
lafını halletmek üzere İtalya ve Alman- ğı ·· L.-lki Şana-Kay-Şekin tesir 

k . lü" . k b 1 ca na gore 'U\: -~ 
yaya yapılan hakcml'i tek ının a u .. . . h . . d b" ç· t kkülü 
dild·-· · ·· ı · ı· ve şahsiyeti arıcın e ır ın eşe e ıgını soy emış ır. . nd bir 

1 
a 

Diğer taraftan İtalya ve Almanyanm, ıle Japonya ar~ı a an aşm~ Y • 
bir Leh - Macar müşterek hududunun vü- pıla.bilmesi ihtımalden uzak değ_il~:· Şu 

d t. ·ım · af kat ..,.,.;., ol şartla ki Şang-Kay-Şek kendılığinden cu e ge ırı esme muv a e~ - . . . . . s1 
duklarına dair verilen haberlerin doğru ortalıktan silınmeyı ihtıyar etsın. Ak 
olmadığı bildirilmektedir. takdirde bu zatın elinde kuvvet bulun • 

Almanyanm, Çekleri siyanet etmek is- dukça ve bu kuvvetlerin ihtiyacı olabi • 
tediği anlaşılmaktadır. leoekleri mevaddı tedarik etmek müm • 

Alman - Çek anlaşmalan kün oldukça, Çin mukavemet hareketi 
Prag 29 (Hususi) - Almanya ile Çe- nin devamı beklenebilir. Bu da gösteri • 

koslovakya arasında üç yeni anlaşma yor ki vaziyetin inkişafı Çindeki fiili du· 
yapılmıştır. Bu anlaşmalar mucibince ruma tabi bulunuyor. Maamafih bunun 
demiryolu münakalatı, hudud tashihi ve alacağı şekli yalnız Çinin vazı ve hare• 
mübadele meseleleri tanzim edilmi~tir. ketinden beklemek te yanlıştır. Bu hu • 
Diğer taraftan I!Iitlerin cMein Kompf:t, susta ve iki taraflı bir anlaşmaya varabii 

(Kavgam) kitabının Çekoslovakyada sa- ınek için Japon siyasetinin geniş Çin küt· 
tılmasına müsaade edilmiştir. Jelerinin müzahcretini kazanabilecek uy. 

İcihali Çekoslovakyada yasak edilen sal bir teşriki mesai programını kabul 
dokuz Alman ,gazetesi de bundan sonra etmesi de şarttır. Bundan dolayıdJr ki U· 
serbestçe satılacaktır. zakşark hadiselerinin nihai inkişaf seyri 

Romada neşredilen tebliğ .Japon devletiz!in neşretmiye karar ver· 
Roma 29 (AA) -İtalyan- Alman diği beyannameden sonra taayyün ede 

müzakereleri hakkında aşağıdaki teb- bilecektir. Bu beyanname, Japonyanın 
liğ neşrcdilmiştir: Çin üzerindeki müddealarmın ana hat-

cDuçe, saat 18 de Kont Ciano hazır larını ihtiva eden bir program mahiyeti· 
oldttğu halde von Ribentrop'u kabul ni Jıaiz olacağı için vaziyetin tasfiyesi n~ 
etmiştir. İki saat süren bu mülakat sa- zerinde büyük tesiri haiz olacaktır. Uzak· 
mimi olmuştuır. Cumartesi günü jkin- şark davasının müstakbel inkipfı için 
ci bir müliikat daha yapılacaktır.• bu noktai nazarın bilinmesi şarttır ve cı 

Bu görüşme hakkında büyük bir ke- zamana kadar da beklemek zaruridir. · 
turniyet gösterilmektedir. Bununla be- Selim Ragıp Emec 
raber Macar - Çekoslovak meselesi 
hakkında henüz bir karar ittihaz edil
mediği zannedilmektedir.• 
Budapeşte 29 (AA.) - Macar ajan

sı bildiriyor: 
Çekoslovak hükfımetinin cevabi no

tası dün akşam geç vakit buraya gel
miş ve derhal Macar hükumeti tara -
fından tetkike başlanmıştır. 
Macaır hükılmeti, bu notaya pek 

muhtemel olarak bugün cevab vere -
cektir. 

Slovakyada 
Praıg 29 (A.A.) - Slovak hüküme -

ti, bugün neşrettiği bir kararname ile 
Slo\'akya arazisi dahilinde bulunan as
keri mahiyette bütün teşekkülleri Jağ-

Japonlar Çinde 
ileriiyorlar 

Tokyo 29 (A.A.) - Alınan son ha • 
beriere göre Japonlar Tajien sırtlarında 
bulunan Çiniiierin son müdafaa hattmı 
zorlıyarak Hankeunun 30 kilometre şi -
man şarkisinde kain Pusingtsi'yi işgal 

etmişlerdir. Çinlilerin zayiatı 40,000 ki · 
şi dir . 

Japonlar ayni zamanda Matçeng yo -
lunun 20 kilometre şarkında bulunan 
Paikuo'yu da işgal etmişlerdir. Çiniiierin 

vetmiştir. Yeni Hariciye Nazın 
Bratislava 29 (A.A.) - Slovak Ma-

buradaki zayiatı 5000 kişidir. 

arif Nazırı Matus Ceruak, Slovak ga- Tokyo 29 (A.A.) - Şimdiye kadar ha • 
zetesinde bir makale n~rederek Bra- riciye nazırlığında bulunan Ugaki'nin 

Paris 29 - Türkiye Cumhuriyetinin tislava Üniversitesinde ~nsikat ya - yerine Haşiro Arita getirihniştir. Bu de .. 
ıs inci yıldönümü münasebetile Fran _ pılacağmı bildirmi§tir. ğişiklik beklenilmiyen bir s1rada yapıl
SIZ radyosunun muhtelif postalan Tensikat bilhassa fannason ve mark- dığı için büyük bir heyecan tevlid et -

~~~ati~u~oo&~~~~:~~s~t~n~ro~fu~~~-~l~e~n~·~a~la~k~a~d~a~r~e~tm~e~~::ir~·=m~i~~~i=~=~~~~~~===~== 
ren Türkiye ve Cumhuriyetin başar - -
dığı işler hakkında dostane mesajlar ~ Sabahtan 
neşretmişlerdir. Bu meyanda büyük el-

aababa: 

Birkitab çimizin de .bir mesajı yapılmıştır. 

A~am gazeteleri uzun makaleler 
neşrederek Büyük Halaskarımız Ata -
türk'ün Türk milletine ve bütün cihan 
sulhuna yaptığı büy:ük iyilikleri kay -
tletmelcle ve Atatürk'ün yüksek adını 
çok saygılarla anmaktadır. 

Marsilya yanginının 
kurbanlari 

Marsilya 29 (A.:A.) - Tesbit edilen 
son rakamlara göre, MarsUya yangı -
nında 6 kişi ölmüş, 49 ~ kaybolmuş
tur. Tamir edilmekte olan ilk katta 
başlayan yanguıın neden çıktığı he
nüz anlaşıla~ıır. Enkazm kaldı -
nlrnasuıa devam edilmektedir. Ak -
şamdan evvel facia kw-banlannın ce -
sedlerinin enkaz arasından çıkarılabi
leceği zannedilmemektedir. 

Matbuat Umum Müdürlükil Cumhuriyet Türkiyesi hakkında Avrupalı fikir 
ve siyaset adamlarının mütalealarınL bir araya topladı ve bunları cYabancı 
Gözile Cumhuriyet Türkiyesi» ismi altında, büyük bir cild halınde neşretti. 

Büyük zaferden başlıyara k yaptı~ ımız siyasf ve Içtimat inkılab öyle bir 
eserdir ki bitaraf ve samımt olmak şartile hiçbir fikir adamı bu temiz ve 
yüksek eseri takdir etmekten vareste kalamaz. 

Biz bu inkıl!'bı yaptığımız ve ya~adı~imız için ne şahsa.n, ne milli hüviyetl
miz noktasından bitaraf olamayız. Fakat bir eser ki tarihin seyrini değiştll'
miştir, bir eser ki en müşkül şartlar içinde m~a gelmittir, bir eser ki 
ruhlara işlemiş ve akideler yıkıp yaratmıştır, böyle bir milletin hayatma 
değil, bütün bir şark dünyasına yolunu de~lştirtmiı inkılM>ı hangi ilim ada
mı inkAr edebilir? Büyük debaları çok defa yıkıcı birer felAket unsuru ola
rak kaydeden tarihe yapıcı ve kurtarıcı Atatürk Inkıldbını müsbet vesikalnr
la hazırlamak için beynelınilel şöhretlerin hakkımızdaki bitaraf fikirleıinl 
ıbir araya toplamak elbet te de~erli ve yerinde bir hizmettic. 

Bana öyle geliyor 1d Matbuat Urnwn Müdürliı~ (Ayın Tarihi) diye bü
yük :külfetlerle neşrettiAi halde ciddt bir luymet göstenniyen esere nihayet 
vererek aresıra mühim siyasi ve içfi mai hldiseler vesilesile sa1Rhiyet sahibi 
lbeynclmilel şöhret:k!rin yazılo.rını toplayıp neşretse daha müsbet ve faydalı 
bir iş görmüş olur. Bürlıan Cahid 
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~~~~~~~~~ -~ 
Istanbul büy ··k bay.ramı rR;i~i~~;·h~~~·;·;~~··ı Ege_ mı n takasında ihracat 
dün eQısalsiz bir sevinç 1 Basın Kurumuna i muhim mikdarda arttı 

içinde tes'id etti ! Atatürk;i~!!~~~~u kongre- .Üzüm, j:ac:~Ja~a~;k~:~~:• ~~;:;:n ~=~d~eytinyağı 
Şehir gündüz al bayraktan görünmüyordu, srece 
baştanbaşa ııık içinde pırı l pırıl yandı, merasim ve 

texahürat cok g üzel oldu 

si anünasebetilıe Kurum Başkanı İzmir (Hususi) - 938 mamul yılı, Ege 
Tarık Us tarafından kongrenin ta- romtakası için tam bir ferah senesi ol -
zimlerini arz için çekilen telgrafa muş, idrak edilen her çeşid mahsul de~er 
şu cevabı göndermek suretile Jaze- fiatile satılmıştır. Müstahsilin yüzünü 
tecilere iltifat ·buyurmuşlardır: güldüren üzüm ve incir mahsulü de, bol 

\ 

Heybeliadada 

İstanbul, cumhuriyetin on beşinci yıl· 
dönümünü dün büyük bir coşkunluk v~ 
sevinç i9E!risinde kutlulamıştır. Şehir iki 
gündenberi emsalsiz bir bayram havası 
içinde çalkalanma ktadır. 

Dün sabahtan itilbaren bütün İstanbul 
halkı en büyüğünden, en küçüğüne ka -
dar sokaklara dökülmüş ve geçid res -
minin yapılacağı Taltsim meydan'ına doğ .. 
ru akın etmeğe başlamıştır. Umumi yol 
larda saat 9 dan iti-baren tramvay, otobüs 
ve diğer nakil vasıtalarının seyrüsefer -
leri durmuş, zabıta intizamı temin için 
faaliyete geçmiştir. 

Geçid resmine iştirak edecek askeri 
kıt'alarla, okullar ve diğer teşekküller 

saat ona do~ru Taksim meydanında top
lanarak kendilerine ayrılan yerleri al -
DU§lardır. Taksim meydanı bu sırada 

maıhşeri bir manzara arzetmekte idi. 

Taksim m eydanmda 
Vilayet konağında yapılan tebrik me • 

rasiminden sonra vali ve belediye reisi 
Muhiddin Üstünda~, İstanbul komutanı 
General Halis Bıyıktay ve rP.fakatlerin -
deki diğer zevat saat ll de Taksim mey
danına gelmişlerdir. Vali ve komutan 
meydanda toplanmış olan ·ııskeri kıt'a, o
kullar ve diğer teşekküllerin bayramla • 
rını kutlulamışlardır. Kutlulama mera -
simi bittikten sonra Cumhuriyet abidesi 
önündeki direğe sancak çekil'miş, bu sı -
r ada bütün bandoların, askeri kıt'aların, 
okulların, halkın iştirakile İstiklal marşı 

çalınmış ve söylenmiştir. Cumhuriyet a
bida:ıine vilAyet, komutanlık, belediye, 
parti, resmi ve milli kurumlar ve di~er 
teşekküller tarafından 30 dan fazla çe -
lenk konmuş, abide defteri vali, istanbul 
ve deniz komutanları tarafından ımzalan
nuştır. Abide etrafındaki bu merasim 
bittikten sonra vali ile komutan, gene -
raller, yüksek rütbeli sübaylar, konso -
loslar ve teşrifata dahil zevat stadyom ö
nünde hazırlanan tribünlere gelerek yer
lerini almışlar 'Ve bundan soma geçid 
r e6llli başlamıştır. 

Geçid resmi 
Geçid resmine başta tüm bandosu ol -

duğu halde yedek sübay ve askeri tıbbi
ye okulları, Deniz, Kuleli ve Maltepe li
seleri, piyade, topçu, süvari kıt'aları ve 
motörlü kıt'alar, piyade,, süvari, bisik -
letli ve motosikletli polis müfrezeleri, it
faiye, üniversite ve yüksek. okullar, iz • 

ciler, liseler, azlık ve eenebi okulları. 
spor teşekküller~, Kızılay, Yeş;Jay, Çocuk 
Esirgeme, Türk hava kurumları, esnaf 
cemiyetleri iştirak etmişler ve sırasile 

tribün önünden geçerek vali ve komu • 
tanları selamlamışlardır. Bu sırada kah -
raman askerlerimiz on binlE>rce haJ'!ı.. ta -

ra!mdan şiddetle alkı.şlanmışlardır. Geçid 
resmi bittikten sonra askeri kıt'alarla o
kullar ve diğer teşekküller yerlerine don
müşlerdir. Tam saat 12 de şehriıı muh -
telif meydanlarmdan toplar atılmak su
retile bayram tes'id edilmiştir. 

Şehld:likte 

Öeleden sonra saat 15 de Edirnekapıda-

Basın Kurumu Başkanı Tarık Us: olduğu halde kısa bir zaman içinde ylizde 
Basın Kurumunun toplantısı mü- yetmiş itibarile satılmıştır. !!;ge mıntaka

nasebetile gösterilen duygulardan sının 75,000 tonluk üzüm rekoltesinden 
i mütehassis oldum. Teşekkür ede - 48,000 tonu satılmış, 33,000 tonu işlenerek 

~ rim. K . ATATÜRK ihraç edilmiştir. Yalnız Alm<ınyaya ya • 
pılan üzüm ihracatı 24,000 tondur. 

\ . 
.,_, ................ ..... ....................... ............ -~ 27,000 tonluk incir rekoltesinin 17.200 

iktisad Vekaleti yeniden 
konserve fabrikalari 

kuracak 
İktısad Vekaleti, memleketin muhtel!f 

yerlerinde, deniz mahsulleri ve gıda sa
nayii için müteaddid fabrikalar kurul
ması hususunda tedkikler yaptırmakta-

yapılan tak 'ır. Kurulacak yeni fabrikalarda gıda 

ki Şehidlik zıiyaret edilmiş, şehirllerimi • 'sanayiine geniş ıbir inkişaf bahşedilecek 
zin aziz hatıraları anılmıştır, Şehidlik _ ve gıda maddelerinin ucuzlatılması için 
teki merasime, Fatih kaymakamı ve be- tedbirler alınacaktır . 
Iediye şubesi müdürü ile İstanbul komu- İktısad Vekaleti bu fabrikalar için mü
tanlığının mümessili, umumi meclis a- him lbir plan hazırlamaktaciır. Ayrıca 
zaları, Cumhuriyet Halk Partisi ve di _ muhtelif ıgıda maddelerimizin ihraç ve 
ğer teşekküllerin mü.messil ve azaları ve satışlarile meşgul olmak üzere yeni mü
halk iştirak etmiş, bir bölük askerle, it - essescler kurulmuştur. 
faiye bandosu törende hazır bulunmuş _ Et sanayii için biri Mersin, diğeri Trab
tur. itfaiye bandosu tarafından çalınan wnda konserve., donmuş, soğutulmuş "!t 
İstiklal marşını müteakib Şehidlikteki a- ve salarn imaline mahsus olmak üzere 
bideye çelenkler konmuş, bundan sonra iki fabrika kurulması için hazırlıklara 

Fatih kaymakamı ve belediye şubesi başla~tır. 
müdürü kısa bir hitabe söyJiyerek §ehid- Her iki fabrikada da birer mezbabadan 
lerimizin aziz hatıralarını tebcil etmiştir. maada, deri, barsak ve kanların ve di~er 

Hülasa .bütün İstanbul dün bü.yük gü _ tali maddelerin muamele görmesi için 
nün, büyük yıldönümünü en parlak bir ayrıca tesisat vücude getirilecektir. Bu 
şekilde kutlulamak için her şeyi yapmış- fabrikaların ıher birinde günde vasati o
tır. Halk öğleden sonra radyo tertibatı larak iki bin koyun ve beş yüz sığır ke
bulunan meydanlarda ve radyolu ma _ sileceği tahmin edilmektedir. 
ğazaların önünde toplanarak Ankarada· Balıkçılık sanayii için de Sinobda bir 
ki merasim esnasıında Başvekil Celal Bn- havyar fabrikası ile, İstanbul. Trabwn, 
yar tarafından okunan Atatürkün ordıı- Gelibolu ve İzmirde birer balık tuzlama 
ya mesajını ve radyo tarafından verilen ve konserve fabrikaları vücurle ~e+il'ile
Anka~daki geçid resmi tatsilatını büyük cektir. 
bir alaka ile takib etmiştir. 

Polis le: 

Ihtiyar bir kadın merdivenden 
düşüp yaralandı 

İstanbul dün gece de fevkalade bir 
ınanzara arzetmekte idi. Şehrin her ta • 
rafı ışık içinde pırıl pırıldı . Bayram 
münasebetile kurulan bütün taklar, li
mandaki vapurlar ve Moda açıkların-
da bulunan donanmamız da elektrikle Harbiyede Çimen sokağında oturan 

76 yaşında Marya, evinin merdivenle
donanmıştı. Sarayburnunda yapılan 
havuzun suları da renkli olarak ft,.kı· rinden aşağı inerken ayağı kayarak 
rıyordu. • yere düşmüş, başından yaralanmıştır. 

Fener alayları Bir k amyon bir hamala çarpıp 
Ckce şehrin büyük yollarından geç- yaraladı 

rnek üzere fenar alaylan yapılmıştır. Şoför Zeki tarafından idare edilen 

tonu satılıruş, ve hepsi dün akşama kadar 

ihı aç edilmiştir. Kooperatifler birli~inin 

bu sene harice yaptığı incir sevkiyatı, bü
tün tahminierin fevkindedir. 

Yukarıdaki satışlar geçen sene ile mu
kayese edildi~i tak<fude yüzde 90 nis • 
betinde bir ihracat fazlalı~ göze çarp -
maktadır. Yapılan anlaşmadan sonra AI
manyaya ihracatımız bir misli artmşıtır. 

Ege mıntakası •bu seneki 80,000 balye 

pamuk rekoltesile ibeyneLmılel pamuk pi
yasasında mühim biı mevki işgal etmiş-

tir. Hükumetimizin ikinci beş yıllık pla
nının ikinci yılına dahil bulunan pamuk 

istihsa1atınm artması hususunda Ege mın 

takasının oynadığı rol çok mühimdir. Re

koltenin 70,000 tonu Akala cinsi pamuk-

Egenin ·nefis zeytinlen 

neye borçsuz olarak g:!reeektir. Bu, on al
tıncı cumhuriyet yılına gıreceğimiz bu
günlerde Hk iyi müjdedir. 

la.rdır. Akala pamu~ 40 kurııştan 45 ku- ···························•••••••················· ············ 
ruşa yükselmiştir. Hazin bir vefat 

Zeytin ve zeytinya4ı rekoltesi geçen Samsun eşrafından ve tüccarı mutebera-
seneden yüzde yirmi noksan olmasma nından merhum Yelkencizade Bay Şükrü

nün reflkası, L ütfi Yelkencinln va11deleri, 
mukaıbil mahsul gayet nefistir. Bu hafta Hilmi Yelkenclnin, Ömer İ.skefyelinin ka -
ilk parti zeytinya~ İzınire getirilerek iyi yınvalldelerl, TW'kqfis Londr!ll rapörtörü 

Enver Yelkencin1n ve İstanbul Ün1versıte· 
fiatia satılmıştır. 22,000 tonluk zeytinyağı sı talebelerlnden Hilmi Yelkencl lle Samı 
rekoltesinin yılbaşına kadar tükeneceti Sakanın büyük valideleri Bayan ıııatma Yelw 
muhakkaktır. kencı, düçar oldukları hastalıktan kurtular 
Dalı mıyarak dün aqam ve.tat etml~tlr. cena • 

a tütün mahsulü piyasaya arzolun· ze.sl bugünkü pazar günü saat 14 te Nlşan-
madan, 938 yılı ihracatı., geçen senenin tao, Teşvikiye karakolu yanında 117 nurna
ayni haftasındaki ihracatla mukayese • ralı apartımandan kaldırılarak namazı E , 
sinde yüzde 47 lbir artıma göstermiştir. yüb camUnde kılındıktan sonra aile mak-

beresine defned.ilecektir. Allah rahmet ey· 
Yani maıhsul senesi ortasında burunma - leye. 
mıza rağmen ihracat 39 milyon lirayı bul-

muştur. Sene sonuna kadar bu rakamın 
75 milyon lirayı ıbulacağı k.U'\'Vetle tah -

min edilmektedir. Yalnız tütün mahsu -
lünden 25 milyon Ura ternin edileeetine 
muhakkak nazarile lbakılmaktadır. 

Bu seneye müstaihsilin ferah yılı na -
zarile bakabiliriz. Çünkü müstahsilın ge-

rek kooperatiflere, gerek bankalara olan 
eski ıborçları cüz'i bir nisbe-te inmişttr. 

Tütün mahsulünden ümid edilen netice 
ahnacak olursa Ege müstahsili, yeni se -

........................................... .................. t;. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün aaat 15,30 da 

Bu gece 1aat 20,30 da 

Kan Kardetlerl 
4 perde 

Yazan : Birabo 

Turan Tiyatrosu 
Halk san' atkarı N aş id olru • 
yucu Semiha Mi 1el var• 

yeteai S kemikaiz kızlar 
:! oyun birden 

Alamiz eCUeniyor 
Ho,kadem Gebe 

1 Perde 

Şark Musik i ve Şarkıları .... 

Parlak mevzu , Mükemmel Mizan
Ieni ve muhte,eın dekorları bulunan 

SAHRA KlZilEYlA 
Alaya i~tirak eden bir grup Taşkışla- 3508 numaralı kamyon, dün Üsküdar 
dan fener ve meşalele1rle hareket et - iskelesinden araba vapuruna giTerken 
mi~. milli marşlar söyliyerek Taksim orada hammallık yapan Fevziye çar
!l1eydanına gelmiştir. Ayni ~amanda ·ıParak göğsünden yaralamış, suçlu ya-
Istanbul tarafında okullar, cemiyetler kalanmıstır. · TUrkçe SözlU ve Şarkılı Filmi 
ve halk Beyazıd meydanında toplan - s· ~ b.l t 1 h 1 mıştır. Taksime gelen grup, !stiklal ır .. o 0~~ ı ra~vay ~ çar~ış T AKS M Sinemasanin 
caddesi, Tepeba!';J, Şişhane, yokuşu, Şofor Hırısıton~n ıdaresındekı 42~7 Vasi Salonunu her seansda baştan 
Karaköy yolile Tophaneye inmişler, ve ~uma~alı o~omobılle vatman Ahmerlin başa doldurtiıyor. 
orada dağılmışlardır. Beyazıdda fop ıdaresındekı 95. n~ ... aralı tr~ay ar~- &Iz de bugUn g idip görUnUz. 
lanan grup da Divan~·olunclan t - bası arasında Istiklal caddesmde bır BugUn saat 11 - ve ı de tenzilatla 

·' ram lm h ki · d h vav yolunu tak1ben Eminönüne gd - ç~rpışnıa 0 uş, er i sı e asara H AL K . matln~lerl 

miş ve oradan Fincancılar yoku.şu tari- uu;gr~a~m:ış~t~ır~.•••••••••••~==================:::============t. 
kile Beyazıcia dönmüştür. Kalabalık • • ~ 

bir halk, askeri kıt' alar ve muhtelif te- CLUMHURO R IYEE TL B•A YHRAAMIRŞE.DREFIINEIISPVEI ÇK RsineEmaosındEa 1 şekkilllerin i~tirakile Üsküdarda da bir 
fener alayı tertib edilmiştir. 

Gece saat 20 den itibaren Denizbank 
tarafiridan Kı:ıfirn1esinde hazırlanan 
fişekler atıl:mağa başlanmıştır. Bu fi- TÜRKÇE SÖZLÜ EN SON ve EN GÜZEL FILM 
sekler havada çok güzel manzaralar Ayrıca : Ankarada ATATÜRK ve BÜYÜKLERIMIZ huzurunda 

husule getiriyor, göğü, cesim güne§ler, ll N ç L 1 B B A V B A .. J 
çiçekler, pırlanta yıldızlar, taçlar, bom- yapılan • DA 
balar, şualı y1lıdızlarla müzeyyen şela-
leler süslüyordu. Bugün saat 11 - ve 1 de Tenzilatlı HALK Matin eleri 

Halk kü.rsüleri 
Bayram münasebetile şehrin muhte

lif meydanlannda halk kürsüleri ku -
ru.1mu~tur. Ha.lk kü!I'sÜ~er1nde birçok 
hatibler on beş yılda Cumhuriyetin 
yaptıklannı tebarüz ettiren hltabeler
de bulunmuşlardır. Bayram bugUn de 
gece yarısına kadar devam edecektir. 

.~nu~n SAKARYA sinemasında 85~:ğ~:ı;~a ~-... 
Mihracenin gOzdesi ve Hind mezar1 

Türkçe sözlü ve f&rk musikili büyük film, 2 devre 24 kısım birden 

~-------..,. Bugtln saat ll ve 1 de tenzilAtb HALK matineleri 



SON POST:A 

izmitte ikinci kağ1d ve sellüloz 
fabrikalarının inşasma devam ediliyor 

Karabükte memurlar 
ve işçiler için yeni 
binalar yapılacak 

lier iki fabrika 939 Haziranında faaliyete geçecek 
."e ınüteakiben klor fabrikasının in1aaına başlanacak 

Karabük (Hususi) - Fabrika Di -
rektörlüğü, personalinin her cebheden 
istirahatini ve ucuz hayatla y~amala
rını temine çalı.şmaktadır. 

1zmitten umumi 
li İ?.nıit (Hususi) - İimit, kağıd iab
b kası taraflarına doğru yayılmakla ve 
"i u ~ahada yeni bir .şehir doğmaktadır. 
s enı yapılmakta olan ikinci kağıd ve 
~llü}oz fabrikalanmızın azametle yük 
v 1:n ~kali buradaki faaliyetin bariz 
k~ ıflarını göstermektedir. O kadar ki, 
110ınetreler tutan geniş sahada çalı

ian ve kaynaşan insanları ile, fabrika
ta.ıın işlerneğe açılmaS1nı tesri ~tmek
edırler. 

da lier iki fabrika 939 senesi hazır:mın
•.•... ~~aliyete başlıyacaktır. Makine ve 
l ····················································· rabzonun içme suyu inşasına 

yakında başlamyar 
y 1'rabzon (Hususi) - Şehrimizin 
1 ıllardanberi çok mühim bir derdi o -
han içme suyu meselesi kat'i surette 
aı ve · l -..l·ı · t· · ın aç ~"Uı mış ır. 

j' :t\Tafıa Vekaletince uhdesine ihalesi 
g:P~ltnış olan Hohlif şirketinin buraya 
'ronderdiği sahihiyettar mümessili ile 

rabzon belediyesi arasında yapılan 
~Ukavelcler imza edilmiştir. Mukavc-
eıf.>rin imzası esasında belediye salo -

:unda yapılan törende Vali Refik Ko
~ltan tarafmdan bir hita.be irad olun
ı Us, Atatürk'ün Trabzona hediyesi o
la~ bu layemut eserin kıymeti ve mem 
~.etin sağlık durumunda yapacağı 

.. usbet ve sonsuz değişiklikleri çok 
~.~e.~ bir şekilde tebarüz ettirmiştir. 
d.11Yuk Şefin adı anılırken hatib ve 
e~~le~iciler hürmetlc ayağa kalkarak 
d ı.:ıtınışlerdir. Mukavelenin imzasın -
i <ln on beş gün sonra başlanacak olan 

0~~aat 445 gün sonra tamamen bitmiş 
<ıcaktır. 

karaburunda bu yıl mahsul 
çok bereketli 

ttı 1\.araburun (Hususi) - Bu yıl kaza
t· Lıda mahsul çok bereketli olarak ye-
ışti. 

U .. 'Bilhassa meŞhur olan çekirdeksiz 
U ~~leri çok verimli olmuş, kurutulan 
s ıurnıer çardaklardan alınarak piya -
aj·a sevkedilmiştir. 

<!' Zeytin mahsuli.l de çok bereketli -
d1~· Zeytin taneleri piyasaya çıkarıl -
~:gı gibi yağ için bütün kasaba içinde-

ı Yağhaneler işlerneğe başladı. 
lU 'I'ütün mahsulleri de çok iyidir, ku
tuımağa başlanmıştır. Geçen yıllar

~ olduğu gibi bu yıil da sebze yokiu -
Undan çok müşküliıt çekilmektedir. 

d l3ura manaviaTı tarafından İzmir -
ll ~n Çok .seyrek getirtilen sebzeler hem 
~lı ve hem de cinsee iyi değildir. 

bir görüniii 

çatı aksarnı yerlerine konmakta, mon
tajlan ı}'apılmaktadır. 

Sellüloz ve ikinci kağıd fabrikaları
mızın açılmasından sonra klor fabri -
kasının inşaatı başlayacaktır. 

Fabrika etrafında memur, mühendis 
ve işci için hususi evler yapılmaktadır. 
Bu yeni wler, İzmite güzel bir veche 

Son aylar zarfında işyar ve işci a -
dedinde bariz 'bir fark gözüken Kara
bük fabrikaları bu elemanların d:ı :s
tfrahatlel'ini temin için şehireilik mü -
tehassısının verdiği plan ve direktif 
dahilinde Yenişehirde 15 :binanın daha 
yapılmasını jhaleye koymuştur. 

• Yol yapL inşaat Şirketi» tarafından 
taahhüde alınan bu yeni binaların der
haı' avanprojesi yapılmış ve hafriyata 
girişilrnistir. Bir kısmı altı ve sekizer 
daireli, diğer bir k~-mı da müstakil o
larak yapılacak olan bu binalar nma -

yet Şubat ayına ekadar Bankaya teslim' 
edilmiş olacaktıır. 

Ckçen yıl yapılmış olan apartıman
ları önünde bıraka~ak ve sırtını koyu 
çam ormanlıklarına dayamı.ş buluna -
cak olan bu binaların dört tarafı bahçe 
ile muhat olacak ve önlerinden 20 met 
re genişliğinde asfalt bi.r yol geçecek
tir. 

vermektedir. Taahhüd ettiği büyük işin tayin e -

İzmit, tam rnanasile; fabrika şehri dilen kısa zamanda başarılabilmesi 
olmuştur. Bu fabrikalarm hayatı pa - için şirket büyük faaliyet göstermek
halandırdığı inkar edilemezse de, ıktı_. tedir. 
sadi ve içtimai hayatta yaptığı rehakar 
tesirierin büyüklüğü de sevinçle mü -
şahede edilınektedir. 

İzmit kağıd fabrikasında spor haya
tı da başlamış ve Kağıdc;por namı He 
kuvvetli bir teşekkül bu seneki lig 
maçlanna iştirak etmiştir. 

Samsun jandarma komutana 
BoyAbadda 

Samsun jandanna mıntaka komutanı Al· 
bay Mehmed Songur berayt teft~ Boyll.bada 
gelmiş, teftişatını yaparak Ayancıta gU -
miştir. 

Karabük fabrikalarina ilk çelik getirildi 

Karabük, (Hususi) - Türkiyenin en 
büyük endüstri mahalli olan Karabük 
fabrikalarına Divrik ilk çelik cevherini 
bugün göndermi~ir. 

Bu tarihi: ·büyük gün için fabrikaca tö
:en hazırlanmış ve merasime fabrikalar
da çalışan memur, işci ve bütün ame1e 
iştirak etmişlerdir. 

İstasyondan fabrikaya kadar olan de
miryol güzergiihı ile şantiyenin her kıs
mı büyük bayraklarla süslenmiş olduğu 
halde kesif halk kütlesinin kalbden heyc
canı ve sevinç yaşları içinde beş vagon 
reWıeri harnil olan katar tan· saat 12,05 
de yüksek fırınlar önüne gelmiştir. 

veciz tbir levha, bayraklar, Parti bayrak
ları ve y~il dallarla süslenmiş olan kata
ra, bütün elemanlar koşarak cevht>rc!en 
birer parça almışlar ve öpmüşlerdir. İş
cinin bu candan tezahüratına inşaat ser
visi şefi Galib Kardam cArkadaşlar, bu 
beş vagonu, yüz beş ve bin beş vagon ta
kib edecektirıo söziyle iştirak etmiş. Bu
nu takiben de montaj .şefi E.krem Kapralı 
işeiye hitaben, bize tbugünü kazandıran 
Ataya minnet ve şükran hislerınden bah
st>tmiş \'e bu sözlerine bütün memur ve 
işci: cDünya durdukça b~ıınızaa var ol
sun, Allah ömrümüzden alıp onun örn -
rüne katsın!. avazı ile mukalıele etmiş

Atamızın büyük bir fotografileri ile tir. 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

1 - Hasan Bey zavall! ai
\!ye o kadar acıyurum ki... 

... Kaç zamandır güneş 
yüzü gördükleri yok ... 

... Yaşadıkları hayat zin
dan bayatından farksız ... 

Hasan Bey - Ne o, kar
şılarındaki arsaya sekiz 
katlı apartımanlar mı ya
pıldı!.. 

Sn. fa 5 

ı_ Vurdda spor hareketleri _ı 

Maraş tenis kortunda 11apılan tenıs •naçından iki intıba 

Maraş (Hususi) -Spor bölgesi ba~- Bu .şube de Halke\ por teşe](külüniin 
kanlığınm teşebbüsile yapılan tenis bir kolu olarak çalı~acaktır. Sporun 
kortunda tenisciler mtwaffakiyetle ça- diğer şubelerine olduğu gibi bl!
lışmaktadırlar. na da şimdiden erkek ve kn · 

Gene spor bölgesinin teşvikile bir dın bir çok heveskar .aza kay -
atlı cirid ve spor şubesi kurulacaktır. dedilmektedir. 

Alaşehirde spor faaliyeti devam ediyor 
Alaşehir, (Husu

si) Şehrimizde 

spor hareketleri son 
aylar zarfında çok 
canlı bir lıale gelmiş
tir. Alaşehirli genç-
lerin spora k9.11ı bü
yük alakaları vardır. 
Meveud iki klüp bir· 
lcştirilerek Halkevi~ 

ne bağlanmış ve kuv· 
velli bir teşekkül cl
muştur. 

Şehirde 250 bin ı~

raya çok güzel ve 
mükemme::l bir stad 
yapılmıştır. Geçenlerde Manisanın Sakarya takımı Alaşehre gelmiş, çok heyc
canlı bir maç yapılmıştır. Neticede 1-0 Sakarya .gallb gelmiştir. Resimde A\-tııe

hir stadı görülmektedir. 
======~======================~======================~u=·~ 
Karasuda siyah 
Havyar istihsal 
Ediliyor 
Karasudan yazılıyor: Karasu, Koca

eli \'ilayetinin yeni te~ekkül etmi§ bir 
kaza merkezidir. Yeni teşekkül etmiş 
olması dotayısile bir çok noksanları ve 
ihtiyacları vardır. Bu arada hayat şart
ları ve kasahada ya~amak şekilleri ger
çekten müşküldür. Mesela temiz b'ir 
tokantası yoklur. Kasabiardan et rliye 
alman şey, hiç de temiz değildir. Seb
ze hariçten gelmekte ve ihtikarla sa -
tılmaktadır. 

Pek güzel ve çok tabii bir manzarası 
olan Karasu, Karadenizin kenarında 
olmasına rağmen vapurlar da uğrama
malctadır. 

Karasunun en namlı mahsulü mısır
dır. Ayrıca balıklar da saydedilmekte 
ve siyah havyar istihsal olunmaktadır. 

Erzincanda bUyük b;r asfalt 
yol yapı'1yor 

Erzincan (Hususi) - Erzincan ıs -
tasyonw1dan hükfunet konağı onune 
kadar 1300 metrelik bir şosenin demir 
yolları idaresi tarafından asfalt olarak 
yaptırılacağını bildirm~tim. Bu yolun 
yapılmasına başlanmış ve taş ferşiya -
lı da ikmal edilmiştir. Şehrin imarın -
da büyük bir varlık gösteren bu ~ose
ye bakınca hükılmet önünden istasyon 
görünmektedir. Yalnız bu güzel şos€
nin bir noksanlığı vardır: Bu da bir 
kilometreden daha uzun olan asfalt şo
senin civarında kanalizasyon te~kilatı 
olmamasıdır. ___ __:_ __ _ 

Smdırgıda tutun sat1ş~ar1 
Sındıııgı (Hususi) - Sındırgı tu -

tünleri için Di Amerikan kumpanyası 
mümcssili Scyid Karagöı.oğlu, Glen ve 
Geri kumpanyalan mümessilleri ve 
Herman Espirer vekili gelip tesbite 
başlamı.şlardır. İkinciteşrin ayında pi
yasa açılacağı için zürra hararetle ka
lıp denklerini hazırlamaktadır. 

Gemlik te yeni olu: 1 
Ve yollar merasimle 
Açılacak 

Gemlik (Hususi) - Cumhuriyet 
bayramında orta okul, lbiçki ve diki'? 
yurdu, Gemlik klübü, Kapaklı suyu 
Engürücük - Kurşunlu yolu, Kat:rl ı, 

Muradoba, Büyükkurola okulları hu • 
susi merasirnle açılacaklardır. 

Erzincanda ocak kongreleri 
sona erdi 

Erzincan (Hususi) - Cumhuriyet 
halk partisi ocak kongreleri sona er -
miştir. Bu yıl kongrelere her yıldan 
daha fa:r.la partiler 'i!itirak etmiştiı·. 

Kongrede memleketin mübrem ve mü· 
him ihtiyaçları üzerinde &ı'Örüşülmüş. 

halk dileklerinin yerine getirilmesi i -
çin icab eden teşebbüslerin yapılması 

karar altına alınmıştır. Dilekler meya
nında uzun müddettenberi açık bulu -
nan memleket hastanesi operatörlü~
ne bir daktorun tayin edilmesi, içme 
sularının ıslahı, bir doğum evinin açıl
ması, mcmlekette bir .şeker fabrikası -
nın kurulma~ı gibi ihtiyaçlar vardır. 

Erzinc~nda trenin işletrneğe 
açılmasi törenle kutlulanacak 

Erzincan (Hususi) - İkincite~rı 
nin haftasında yapılacak olan şimen · 
diferin işletmeye açılma töreni için 
hazırlıklar devam etmektedir. Vali 
Fahri Özenin başkanlığında toplanan 
komisyon Cumhuriyet bayramını kul· 
lamak için de büyük hazırlık ve geniı 
bir program yapmaktadır. Trenin a · 
çılma törenine sayın başvekilimiz .lıı 
bazt vekillerimizin ve bilhassa N~ıfııı 
Vekilimiz Ali Çetinkayanın gelececrj 
söyleniyor. 

~-----------------
Boyabad müddeiıımumisi iyUeşti. 

BoyB.bad (Hususn - c. Müddeiumuıniııl 
Kadri ÖZ'ün hastahlı iyi olarak Vezirköpr{ 
hO.ldmıttlne gitmi.ştlr. Yerine mah'keme ba,. 
katibi Vasfl Aksoy icrayi vekll.et edecelt . 
tır. 
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Ankaradaki tezahürat 
Bana dediler ki: 
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l imanlarlmtzda 
yapılan 1slahat 
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A nkarada yapılan on beşinci yıl • 

dönümü tezaiıüratını bütün te -
ferrüatile takib ettim. 

Bana dediler ki: 
- Sen on !beşinci yıldönümü merasim 

\'e tezahüratım takib etmek için her bal
de çok para sarfetmişsindir. 

Limanlar Umum Müdürlüğü tara -
fından limanlarımızın yeniden i.n§ası 
ve mevcud limanların acilen tamir ve 
ıslahı hakkında evvelce verilıni§ olan 
kararın tatbikatma başlanmıştır. 

- HükQmetin aldıkları az değil amma, 
bu, tezahüratm yapı.ldılı yere g<>tüxen 
sirnsarın aldığı komisyon yanında hiç 
kalır. 

Yeniden inşa edilecek limanlar için 
muktazi tahsisat yeni sene büdcesile 

, verilecektir. Bunun için, bunlara aid 
av::ı.nprojeler miitehassıslar tarafından 

haz:ıırlamnaktadır. Limanlar Umum 

Pastanede kavga eden iki nişanli 
müddeiumumilikte hanştı lar 

Ben bir §ey demedim. 
Bana dediler ki: 

Ben dedim ki: - Sin:ısarın komisyonu her halde yüzde 
Nişanlısından bir tokat yiyen genç onun bayılması 

üzerine davasından vazgeçti 
- Hakkımız var. Gerçi çok para sarfet

tim amma .. ne çıkar! 
Bana dediler ki: 
- Senin kadar para sarledemiyenler 

sayısızdır. Onlar mahrum kald•lar. Hal -
buki daha az para ile bunu elde etmek 
mümkün olsaydı, onlar da senin yaptığını 
yapariard ı. 

Ben dedim ki: 
- Evet bunda hakkınız var amma .. 

ne çare? .. 
Bana dediler ki: 
- Hükfunet, senden on lira aldı. 
Ben bir şey demedim. 
- Bana dediler ki: 
- Hüktiınet, bu on liradan başka, pa -

nalı bir tarüeye tabi gümrük resmini de 
aldı. 

Ben bir şey demedim. 

yüzdür. 
Ben bir şey demedim. 
Bana dediler ki: 
- Yazık parana! 
Ben bir şey demedim. 
Bana dediler ki: 
- Senin sarfettiğin kadar para sarfe -

demiyeniere yazık; onlar, bu yüzden An
kara şehrindeki ve Ankara hipodromun -
daki merasimi, tezahüratı işltemediler, 
Atatürk:ün orduya hitab edP.n mesajını 

dinleyemediler. Türk askerinin ayak sesi
ni, motör gürültülerini duyamadılar. 

* Onlar, benim Ankaraya gidememiş ol
duğumu ve Ankara hipodromunda ya -
pılan tezahüratı yeni aldığım radyomdan 
dinlediğimi biliyoorlardı. 

İsmet Hulii.si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Tayyarelerla coğrafya dersi 

veriliyor · 
Modern Fele- ~ 
enk kt bl ~f m me e e- ~0i\ 

rinde coğrafya ted- --..~-.=---~::::; --:::::==;~§§~:;-::. 
risatı tayyarelerle 
yapılmaktadır. Ta
lebe tayyare ile ve 
alçaktan memleke
tin iiıE"inde dolaş
tırılmakta ve bir 

d 

.hoparlör vasıtasile de üzerinden geçilen 
mıntaka hakkında kendilerine izahat ve
rilmektedir. Bu usul pek ziyade fayda 
vermektedir. 

* Tayyarecilik bir maharet misali 

Memur vaziyatinde yaşayan 
hayvanlar 

Birçok devletle
rin büdcelerinde 
dev I et hizmeti gör 
düklerinden dola. 
yı bir takım hay
van memurlar 
vardır. Mesela Cc
belüttarıkta birkaç 
eşekle sekiz, on 
tane maymun vardır. İngiliz ve Fransız 
evrak hazinelerinde farelere karşı besle
nen kediler vardır. Gene İngWz alayla -
rında, alayların maskotu olarak bir ta
kım hayvanlar vardır. Bunların umumi 
büdcede muayyen istihkakları vardır. O 
tahsisat ile beslenirler 

Müdürlüğü bu projelerin tatbiki .im -
kanı hasıl oluncaya kadar mevcud li- Birdenbire darılarak ayrılmış olan iki 
manlann acil ihtiyaçlarını giderecek nişanlı, garib bir tesadüfle son ve çetin 
tesisat ve tamirat işlerine başlamış - bir kavgadan sonra barışmışlardır. 
tır. Matmazel Frida, Tepebaşında bir pas-

Bir fen heyeti limanlarımızı dola • tanede dargın olduğu ~anlısı Apusto
şarak, her birinde, bugünkü şartlar la rastlayınca, eski acı ve tatlı hatıralar 
ve imkanlar dahilinde yapılması muk- tazelenmi.ş ve iki genç yeniden münaka
tazi inşaatı tamirat ve ıslahatı birer şaya girişmişlerdir. Bir aralık pek fazla 
rapor halinde tesbit etmiştir. Bu ra- hiddetlenen Frida, Itişanlısına alınanca 
porlar hükumetıçe de tedkik ve tasvib bir küfür savurmuş ve cşıraak!:. diye bir 
edildiğinden faaliyete başlanmış bu" - de tokat atmıştır. Bu suretle hAdise · de 
lunmak:tadır. Beyoğlu müddeiumumiliğine intikal et-

s·gada köy 1 a~: blerine iş 
karnesi dağlllldı 

miştir. 

Bigada saçma buhram başladi 
Dünyanın en mahir tayyarecile -

rinden biri olmak üzere Alman hava ge
nerallerinden ve ·büyük barbde mühim 
yararlıkları görülen Emest Udet'in ismi 
zik.redilir. Bu tayyarec~ bir çayırlık ü
zerine konulan bir ceb mendilini, tayya. 
resinin kanadlarından birine takılan bir 
çengel ile uçuş esnasında alıp havaya 
kaldırmıştır. Böyle bir rr.ehareti, henüz 
hiçbir tayyareci gösterernemiştir 

* Ehrc:m yaptırmak buglfn 

Biga (Hususi) - Burada Trakya 
Genel Müfettişliği tarafından tanzim 

1 ve bir kitab şeklinde irsal kılınan iş 
Biga (Hususi) - Burada saçma ba" 

yiler·i aylardanberi av saçması getir' 
memektedir. Esnaf az kar lbiTaktığı iç1~ 
saçma ticaretile meşgul olmayı iste " 
memektedir. Av zamanı: geldiği içiP 

üç yüzü g~en av meraklısı yurddaş • 
lar bu yüzden müşkülat çekmekle v~ 
kendilerine lazım olan bu av malzeme· 
sini Balıkesir gibi uzak yerlerden ge ' 
tirtmek külfetine katlanmaktadırlar. * " lnsan kon~e_rvesi , 

Amerika gümrük idaresinde eski Mısır 
mumyaları hakkında bir kayıd mevcud 
olmadığından Mısırdan Amerikan müze
lerine yollanan bu nevi koliler cinsan 
konservesh diye geçirilmekte imiş. 

Çifte kumruların 
Derdieri 
Ayni zarftan, ayni yazı ile yazıl

mış iki mektub çıkıtı. Mektublardan 
birinde «çifte kumrulann birincisi», 
diğerinde de cçifte kumruların ıltin
cisi» imzalan var. 

masele deği: dir 
Eski Mısırlıların 

ahlafa bıraktıklan • 
ehramlar vardır ki 
o zamanki vesaitle {1fjfi; 
bunları meydana~ 
getirmiş olmak mu 
CİZ€ kabilinden bir 
§eydir. Fakat bugünkü fenni vesaitle bir 
ehram yapmak pek fazla mühim bir iş 
değildir. Mesela bugün, Mısırın en büyük 
ehramı gibi bir eser için altı sene çalış
mak ve yüz bin lira kadar sarfetmek kafi 
gelebilecektir. 

Sevdiği adamın aylık geliri kırk lira 
imiş. Evleniırsem gene çalışmak 
mecburiyatinde kalacağım? diyor. 

Ve soruyor: 
- Daha başka bir talib mi bekli

yeyim? 
Kırk lira kazanan adamla evlenip 

bu para ile yaşamak mümkündür. 
Ev lendikten oonra da çalışımak ge
ne ırnümkündür. Bir başka tali bi bek
lemek de mümkün olabilir; ancak 

c ı numaralı çifte kumru. Ça!ışır
rnı.ş. Bir genci sevm~. Genç onun ça
lışmasını istemiyormuş. Fakat ı nu
maralı çifte kumru bir yolunu bul
mu~. Gizlice işe gidiyormuş. Fakat 
sevdiği Erkeğin bir arkadaşı gör -
müş. Şimdi erkeğe haber verirse 
kumrunun hali ne olacakmış? 

2 numaralı çifte kumru kendisini 
şimdi İstiyenin ahiakından ve ileri
de çalışıp daha fazla kazanacağın
dan eminse bu cihete gi.tmemelidir. 

Çalışmak ayıb değil ki. Kumru 
bundan koi1kuyor. Bir genç kızın sı
kıntıya düştüğü zaman hayatını ika
zanmak için çalışması kadar tabii bir 
şey olamaz. Sevdiği erkek, onunla 
evlenir, hayatını tanzim eder, ihti -
yaçlarını temin ederse ancak o za -
man çalışma demekte haklı olabilir. 

* Gelelim şimdi iki numaralı kum -
ruya. O da çalışryor. Birini sevmiş. 

* Ankarab okuyuculannıdan P. Ş. 
J e: 
Oğlwn, henüz çok gençsin. Acele 

karar verme. Nişandan, izdivaca 
kadar olan müddet uzayacaksa, 
şimdiden bağlanman doğru olmaz. 
Günün birinde bu aşkın kuvvetini 
kaybetmesi ihtimalleri vardır. O 
kıza 'aa yazık olur. Bu meseleyi bir 
kere de ailene aç. Ve onların da fi-
k irlerini al TEYZE 

karneleri bü*,:in köy katibierine tevzi 

edilmiştir. Katibler, işlerine baktıkıa- lzmitte Cumhuriyet bayrami 
n köylere ayda kaç defa uğramışlar :ve . . 
ne gibi kararlar ittihaz etmi~lerse bu İzmıt <ı:~uısi) - C~mhurıyet bay -
karneye günü gününe yazacaklar ve ramı şehr:~de emsalsız derecede . coş-
bu suretle kendi kendilerini kontrol kun tezahuratla kutlulanmışhr. Mımar 
etmi olacaklardır. Seniha Arkan tarafından hazırlanan pli-

ş . na göre tenvir ve tezyin edilen İzmit, bol 
Genel .. Ensy~k~örlükten gönderı_Jen elektrik nuru içinde kalmış, halk sokak-

ve her koy katıbıne meccanen verıl - 1 d""k··ım·· tür" ara o u uş . 
mesi icab eden bu karneler, katibiere Adapazarındaki merasim de parlak ol-
parasız tevzi edilmemi~. bunun için ır.uş. Arifiyedeki Eğitmenler kursu, Ada
her birinden otuz dört kuruş karne pa- pazarı orta okul binası ve kny eğitmen 
rası alınmış olmasına binaen hususi okulu binalannın küşad resimleri yapıl-
muhasebe dairesinden şikayet edil - mıştır. 
mektedir. 

Bigada bir becayiş 
Biga Husus! muhasebe tahsil m emu· 

ru İsmail Çalnrla Çanakkale hususf 
muhasebe tahsil memuru Sabrinin be' 

cayişleri icra kılınmıştır. 

Bigada köy sandikları narnma Bigada belediye seçimi 
Yenicede parti b:nas1 yapılıyor tayyara bileti ahnacak Bigada ayın birinden önce başlıyan be• 

Yenice (Hususi) - Burada bütün Çıkacak paradan köylerin iman te - lediye seçimi bitmiş, Parti namzedlcri ka~ 
malzemesi önceden hazırlanmış ve in- min edilmek üıere Biıga köy sandıkları :zanmışlardır. Rey pusulası atmağa ge "' 
şası için icab eden tahsisatı da gelmiş narnma her sene birer tayyare piyango lenlerin çoğunu kadınlar teşkil etmiştir· 
olan Parti binasının dünkü gün temel- bileti alınması kararlaştırılmak üzere- Seçilen azalara hükilmetçe buyrultulaı1 
atma merasimi büyük bir sevinç için - dir. verilmi§ ise de başkan henüz belli olma • 
de icra edilmiştir. Merasirnde kayma- mıştır. 
kam vekili ve Parti başkanile umum B:gada havalar birdenbire SOQUdU 
kaza halkı hazır bulunmuş, kurbanlar Bi!gada san yağan yağmurlardan 
kesilerek fukaraya dağıtılmıştır. sonra havalar birdenbire soğumuş, ev-

Yonma taştan beton ve kübik bir şe- lerde soba kurmak, man:~l yakmak 
kilde yapılacak olan binanın iki ay ihtiyacı başgöstermiştir. Bu yıl kışın 
gibi kısa bir müddet içinde bitmesi i- başka yıllardan daha önce geleceği 
çin tertibat alınmı~tır. tahmin edilmektedir. 

S acaksiZin maskaralikları : 

Bigaya faydah yağmurlar yağdı 
Bigada iki gün iki gece kandıra kanı 

dıra ve aheste aheste çok güzel yağ 
mur yağmı.ş, henüz tohumlarını eke 
miyen, rençberlerin yüzlerini güldUt 
mü~tür. 

Musiki meraklısı 

tı 

ll 

k 

s 



SON POSTlll 

_..;;;.._,._b_el y1l içinde 
ba ..... 

h u 
rd1ğ1m1z en yiiksek 
u·k ve kültür işleri 

li:s\ ugün 27 birinciteşrin. Cumhuri

~ yet iki gün sonra on beşinci yılı
t.Qı bitiriyor. Son Posta, b.:m~en ~~n beş 
hl içinde Cumhuriyet Türkıyesının ba
•ardığı en yüksek hukuk ve kültür işle
lline dnirı. bir yazı istedi. 

On beş yılın, içinde yaşadığım yüksek 
.\'e şerefli ihadiselcrin.i, bu münasebetle 
'tle, Yeni bir heyecanla andını. 

Cumhuriyetin on beş yılı, Atatürk dev
llni tarihin parlak devri yapan başarılar
la doludur. Evrensel tesiri olan bu başa
tıların her ıbiri, ink.ım'b hamlesi içinde, 
!Yi düşünmenin ve iyi görmenin verdiği 
ınan ve güvenle çalışmadan doğmu~ur. 

Yok edilmiş bir meml ketten kurtuluş 
savaşile çikarılan Türkiye, Cumhuriye
lin on beş yıllık bu ibaşarılarile dünyaya 
htirınet ve itibar telkin eden, bugünkü 
6erefli Türkiye olmuştur. 

Yüksek işler büyük ku.Jıretle ve bu 
~Udr~tin aşılad1ğı karar ve sebat kuvve
tıle elde edilir. 

· Hukuk ve kültür işlerinde on beş yılda, 
~k iş yapılmıştır. Yapılan işleri hukuk 
Uıkılabı ve kültür inkılabı diye ananlar 
~ar. Büyük Türk inkılabını hukuk ve 
kultür cebhesi olarak inceliyenler var. 
lter iki telakki hukuk ve kültür sahala
rında yüksek işler yapıldığını ifade eder. 

ltukuk ~lerinde yapılan işlerin başlı
cası şunlardır: Hilafet ilga olundu (3 

lnart 1924). Bunun neticesi olarak med
te.seler, daha sonra şer'i mahkemeler CR 
nisan 924) tekkc ve zaviyeler (30 ikinci
teşrin 1925) kapatıldı. TeşkiHi.tı esasiye 
ki.lnunu yapıldı (20 nisan 1924), teşkilatı 
esasiye kanıunu lAikleştirildi (10 nisan 
1928). Partinin altı vasfı teşkiH1tı esas!ve 
kanununa kondu. (Şubat 1237). Kadın
lara belediyede intihab etmek ve intihnb 

olunmak (16 nisan 1930) ve mebus seç
lXı.ek ve .seçilebihnek (8 birincikR -
nun 934) hakları verildi. Medeni 
kanun (31 şu'bat 1926), borç -
lar kımunu (8 mart 1926), ceza kanunu 

(13 mart 1926), ticaret kAnunu (28 ha7i
tnn 926), deniz ticareti kanunu, huku~ 
ll'ıuJıakemeleri usulü, ceza muhakemeleri 
Uı.ıılü kanunu, icra ve iflas kanunu (28 
Ilisan 929), hakimler kanunu. avukatlık 
ltr.nıunu, noterlik kanunu kabul edildi. 

Ankara Hukuk Fakültesi kuruldu. 
Soyadı kanunu, 21 haziran 1934 de kabul 
Olundu. Kültür sahasında da, terbiye ve 
t*is tev.hi.dı edildi, millileştirildi, laik
leşıirildi. Bütün tahsil sisteminde deği
Şiklikler yapıldı . Türk harfleri kanunu 

lt~buı edildi. (3 ikinciteşrin 1928). Millet 
lnekteblerl açıldı. Türk 90CUklarının ilk 
ta'hailini Tqrk rnektdhlerinde yapması 
kanunileştirildi. Tarih Kurumu, Dil Ku
turnu kuruldu. Resmt ve hususi bütün 
l'nekteblerde Türk tarihinin, Türk coğ
tafyasının, Türk dilinin öğretilmesi te
lhin edildi. Türk tiyatra;u ve operası, 
Ga.zel San'atlar Aka.demisi, İnkılab Mü
ıesi kuruldu. 

lfihayet garb ilmini garb metodlarına 
iöre okutacak bir kudretle ve tam garb 
\lniversiteleri ayarında olarak İstanbul 
Universitesi açıldı. Bundan sonra Dil, 
'rarih, Coğrafya Fakülteleri kuruldu. 
Saydığım vr. sayamadığım işlerin hep

Sinde inkılabın farik vasıflarından biri 
Olarak, garb hukukunun ve garb ilminin 
fııanıa ve tam olarak alınışı ve rnemle
ltete mal edilişi gösterilebilir. Bir aS1rdır, 
devam eden ısıahat ve tanzima!. hareket
lerinden Türk inkılfı.bı hareketini ayıran 
dn bence budur. Garba ilk tevecc5h e
denler ancak fes püskül gıyebıldiler. Ka
llunu medeni diye mec€'lleyi yapabildı
ler. Mektc'b ilc medreseyi, şer'i mahke
~ He nizarnİ mahkemeyi, fes ile sarığı 
~&riat ile kanunu bir arada bulun.durdu-
ar. Garbdan alabildiklerini de şeriatin 

tesiri altına koydular. Diyyat hükmü ce

~. kanununa lhadis ve tcfsir dersleri 
b l.i~kiye rncktdbi programları~a girdi. 
~~ ağrıyan bir vatandaşın dış doldur

~<tnın caiz olup olmadı~ını öğrenmek 

..---YAZAN----ı 

Cemil Bilsel 
Universile rektör U va devJetler 

umumi hukuku profesörU 
için fetva istemesi ve caiz olmaz cevabı
m alması ne kadar manalıdır"! Matbaa
nın memlekete girefbilmesi i~in ne kadar 
beklemek liizım geldi. 

Memleketin ileri gitme hızmı durduran 
ve ileri bir millete yaraşmıyan bütün 
köhne kayıdlardan ve müesseselerden 
kurtulmak dünya hulrukunda ve dünya 
ilminde kendine yaraşan yeri almak fik-

ri, inkılabm ana prensiplerindendi. Mil
letin arzusu ve istidadını Büyük Şefin 
vaktinde duyduğunu ve mukaddes bir ~ır 

gibi vicdanında saklıyarak vakt! gelcik
~e ifade eylediğini, ve rnuayyen bir 
program dairesinde tahakkuk ettirdiğini 
gösteren bir iki misal kaydediyorum: 

1925 ikinciteşrinin de Büyük Millet 
Meclisini açarken cMilletin arzu ve ih
tiyaçlarına tfibi olara'k, adl;yemiz de 
her türlü tesiriemen cesaretle silkinrnek 
va seri terakkilere atılmakta asla tered

düd olunmamak lnzımdır. Medeni hukuk
t~, aile hukukunda takibedeceğimiz yol, 
ancak medeniyet yıolu olacaktır.:. 

Demesi medeni hukuk inkılfıbının vak
ti gelmiş olduğunu anlatıyordu. Ankar:ı 
Hukuk fakültesinin açılış nutku ile mem
leket bunun nasıl b!r azirole tahakkuk et-

tirilmekte olduğunu öğrendi. Bu nutu!< 
köhne hukuk taraf.darlarının yüzüne bir 
§atnar gibi indi. Ayni nutukta inkıHibın 
garb ilmine ve madıeniyetin~ dayandığı 
aç;.kça ilan olundu: cMillet, beynelmilel 

umumi mücadele sahasında hayat ve 
kuvvet sebebi olacak, ilim ve vasıtanın 

ancak muasın rnedeniyette bulunabile
ceğini sabit bir hakıkat olarak umde itti
haz eylemiştir.ı. 

.Medeni kanunun k~ulü ile Türkiye 
hukıuku hususiyede islam nukuku sistc
minden ileri bir garb hukuku sistemiııc 
geçti. Hilaletin ilgası ile kanunların şer'i 

tesirden kurtarıhnaS1, laikleştirilmesi, 

tedris ve kaza işlerinin mes'ul merciieri
ne geçirilmesi hukuku amme sahasında 
nasıl mithim bir iş ise şahsın medent ha-

lini, aile hUkukunu., ve bunda kadının 

vazifesi ve vaziyetini, evlenme, boşan

ma ve miras işlerini ve bunlarda kadı -
nı alçaltan ve ezen kayıtlan kaldırarak 
medent ve ileri hükümleri tesbit eden ve 

Türk erkeğine de kadınma da ceruiyetle
rine de medeni ve ileri durumlar temin 
C'den medelli kanunun kabul edilişi de 
Türk inkılU:bının lhukuk sahasında en 
yüksek işi sayılır. 

Her iki sahadaki yüksek değişikliğin 

ben tesirlerini - içinde yaşadığımız için -

henüz gereği .gibi takdir edemediğimize 
kaniim. Tarih bunların öneminj daha iyi 
gösterecektir. 

Kadına gerek me<rent kanunla gerek 
diğer kanunlarla verilen durum da Türk 
inkılabının başaroığı büyük işlerden bi
ridir. 

Türk anası, Türk kadıru., Türk kızı ve 
onların lbabaları, kocalan, kardeJleri ve 

çocukla~ asli unulamazlar ki, kadmı 
kafes arkasında, peçe ve çarşaf altında 
esir yaşatan, cemiyete sokmıyan, amme 
hizmetlerine almıyan alçaltıcı sistemden 
kurtaran, ona milli ve beynelmilel cemi
yctte kendine yara§an üstün ve şerefh 
yeri veren Türk Cuii1huriyetıdir. 

Darülfünuna mütareke günlerinde kız
larımızın yazılabilmesi bir mPsele olmus
tu. Ve hukuk fakültesine ilk yazılabilt>n 
iiç bayan kızımrza ayrı CJ?rc:ı'ıanedC' dPrs 
vermek usulü konmu.ştu! Bn darülfünu
na da, kızlarımrza da, onlarh bir arada 
bulunmamağa mahkOm edilı>n t-rk<'k ro
cuklarımıza da bir hakaretti. Bugün ço
cuklarımız bel'ki bunu okurkım o vaktin 
darülfünunund'an bicab duyarlar. 

Cumhuriyetin on beş yıllık hayatında, 
dahilde 'başarılan büyük işler gibi, harici 
münase'betlerde de başarılmı~ yüksek ~ş

ler vardır. 

Kurtuluş savaşının prensiplerini dev
letlere kabul ettiren Lozan muahed"si, 
rumhuriyetten evvel imzalıındı. Ta kat 
onun tasdik edqişi ve tatbilı:ata gırı5. 

<'Uml-ıurivetten sonradır. Lozan'ır. hü
kümlE'rini. kurtuluş savaşını ve Lozan'ı 

temviz !"den prensiplı>r dairesind•:? tatbik 
ettirmok ve devletin w{r:.ında bin bir fr
dükarlık ettiiii hfıkimiv.et ve ist:klal 
prensi:plerini tatbikatta teyid ettirmek, 

cumhurivı-t ~mi7Jn harici sahad<ı bü
yük işlerinden b:ridir. A.~ıı. Lozan barı
şına çok karısmış olan tn~ilt~>re hariciye 
vekili Lord Curııon, Londrada bu mua

hE!dcdcn bahsPderken: cTürkiy~ bir çok 
ndktalarda sukutu hayal~> uğrıya<'ak, Lo
zanda elde etti~ muvaffakiYetlerin a • 
ley'hinc döndüğünü görecektir .• demişti. 

Bu, devletlerin Lozan'ı nihayet ne fi
kirln im7.aladıklarını da gösterPbilırdi. 

Cum'mriyet, Lo7.an prensiplerinden hiç 
birinin ne i'hmal edilmesine ne genişletiı
mesine asla meydan vermedi. 

1856 da Paris muahedesindE' kapitü -
lasvon1arın ilıtası kabul olunmuş f::ıkat 
bu, fiiliyat sahasına geçememişti. 

Lozan'ın hiç bir hükmü tatbiksiz bıra
kılmııdı. Adli müşavirler, sıiıh·~·e bevan
namesi. kabotaj, gümrük ::ııeseleleri, 

muhtelit hakem mahkemf'leri, muhtd•t 

milbadele komisyonu.. borçlar meselesı, 
Musul meselesi, Boğazlar komisyonunun 
bnyra~ı ve imtiyazlan, elçilikl~rin dere

cesi ve Ankarada yerlıışmelerı, elcilik 
resmi memurlarının imtiyaz ve muafi -
yetleri, ecnabi rnektabler meselesi, m"'

deni kanun meselesi, ceza kımunu mese
lesi, İstanbul Rum patrıklıği mr.selc>si 
hep bu fikirle halledi],dıi. 

Devlet de taahhüdlerin~ sadakat 
göstererek hatta sıhhiye b~yannamesi 

gibi taahıhüdleriooen de vareste kaldı. 

htiklal ~ hakimiyetini bütün beynel
milel münasdbetlerinde teyid eden Tür
kiye CllJ'rlhuriyeti 1930 danberi aklettiği 
muahedelerle dünya politikasında her -
gün artan bir yer aklı. 

Milletler Cemiyetine gurur veren bir 
tezahürle davet edildi. Milletler Cemi -
yetinde ve bunun bütün teşkilatında 

faal rol oynadı. Balkan paktım imza ede
rek Balkanlarda kurulan barış hayatının 

arnillerinden biri oldu.. Sadabld paktı 
ile bunu tamamlıyan Türkiye bu wretle 
bu muahedelerle Tunadan Hindistana 

kadar uzanan iki zıüınre devletin barış 
politikasında en kuvvetli bir unusur ol
du. Gerek bu paktlar, gerek Montreux 

Boğazlar mukavelesi, gerek Hatay statü 
ve ana yasası., ~nternasyonal sahada 
Cumhuriyetin elde ettili birer hukuki 
büyük başartdır. 

Yukanda Türkiye Cwnhuriyetinin on 
beş yıllık çalışmalarla bütün dünyaya 

hürmet ve itibar telkin ettiğini kaydet
miştirn. 

Beynclmilel sah.ada hergün biraz daha 
anlaşılan ve yayılan bu Türk itibarının 
en büyük kayna~ı, kurtıulıışu da büWn 
inkıl4blan da dehuına borçlu o'((hığui 

muz Atatflrk't«r. 

SayfA 7 

Ne olmak istiyordunuz, 
NE OLDUNUZ? 

lstanbulun tanınmış simaları hatıratarını 
u Son Posta, ya anlatıyorlar 

Anketi yapan: Sabih Alaçam 
-9-

Ercü.mend Ekrem Talu 
Üstad Ercümend Ekrem Taludan ço

cuk iken ne olmak istedilini sordum. 
Dedi ki: 

- Dokbor! Yani senin an1ıyacatın he-
kim. 

TürkiyOOe dilieriye tutulup ta seromla 
ilk tedavi edilen lbenim! O tarihte Pas
törün mikrob nazariyesini ortaya atması 
lizerine, Beriinde doktor Behringin, Pa
ristc de doktor Roux'nun keşfetmiş ol
duklar.ı difteri seromu, henüz buralara 
kadar gelmcdiği gibi, Avrupada da layı
kile tecrübe edilmemişti. İ~te o sıralar
d& ben bu mühlik hastalığa tutuldum. 
Gazetelerde bu keşfe dair ıntişar eden 
yazıları nasılsa - belki bir hissi kablel
v uku ile - takib etmiş olan rahmetli a
r am derhal bu seromun 1stanbulda bu
Jımup bulunmadığını araşt:nrken doktor 
Logotetis adındaki bir hekimin bunu ge
tirttiğini, fakat henüz hiçbir hastasına da 
tatbrk etmediğini haber almış. Gene o 
tarihte bilahare ka)'tlnba.bam olan Şeh
remini Rıdvan PS§a İstanbul süıhat i§le
rini tanzim için Fransadan profesör Ni
colle'u İstan'bula getirtrniş oulunuyordu. 
IJastalığı.mdan Ilaherdar olan Rıdvan Pa
şa, samimi dostu bulunan b~bama, Paris 
tıb fakültesinde profesör olmak hascbile, 
difteri seromu hakkında malumatı olma
sı lazım gelen bu meşhur alimi yolladı. 
Ancak profesör Nicolle'un böyle hususi 
bir hastanın tedavisinde bulnnması için 
Abdülhamidin izni lfızımdı. Rıdvan Paşa 
merhum bu izni aldı. Fakat, sadır olan 
iradede: cİşbu seromun muTI'aileyh Er
ciimend Beyc ta~biki esnasında Mcktebi 
Tıbblyei Şahane talebelerinden bazılan
mn ıda hazır bulunarak tedavıyi takib ve 
taallüm etmeleri. kaydi bulunduğundan 
hergün başucuma müdavi duKtorlarln 
beraber birkaç tane de tıbbiyf' tale'besi 
geliyordu. İşte ben, bunların omuzlarına 
kadar çıkan kollarındaki ~eridleri ve şık 
ünifonnalarını göre göre hekim olmak 
hevesiı.-' düştüm! Ve hatta Mektebi Sul
t<aniyi bitirir bitirmez o vakit Kadirgada 
•bulunan Tıbbiyei Mülkiyeye kaydoldum. 

- Peki üstad, ya ıdoktorluğu bir yana 
bırakıp ta nasıl muharrir, edib oldun? 

Ercümend Ekrem Tahı ıçini çekti, son
r,a cevab verdi: 

- Ben hekimliği dünyada bırakınaz
dım a... Hala içimde hicrandır. Fakat, 
bana bu çok sevdiğim ve saygı duyduğum 
rnesleği bıraktıran anam oldu! Tıbbiye 
2 nci senesinin sonlarına gelmi§tim, ho
camız, Mazhar Paşadan tıeşrih okuyor
duk. O vakit ~nkü gibi mebzul ka
cavra yok. Arada bir, kimsesiz biri dü
şecek te gizliden üzerinde tedkikat ya-

Trakya 
Ot ~üslerinden 
h i.. şikayet 
Okuyuculamnızdan Lüleburgazlı 

M. yazıyor: 
c- Trakyanın muhtelif yerlerinde ça

lışan otobtisler haddl ı.stıabllerlnden faz
la yolcu dotdurmakta n halkı bUyük 
sıkıntılara uAratmaktadırlar. 
Bunlnrın btrçotu artık hurda haline 

gelml§tir. Yolda lAstikleri patıamnkta, 

de~lştlrecek lhtlynt lAııtıklerl olmnınası 
ve hattft pompaları bulunmaması yüzUn
den 1§ güç aahlblerlnl aaatlerce yollarda 
bekletmektedlrler. 

Bu hal hergün tekerrür etmektedir. 
Halkın hayatı, sılılıatı ve .141 gQclle yakın
dan alfı.kadar olan bu otobüs ~~ hakkın
da nHıkndar zevatın nazan dikkatını cel
betmenlzl rica ederim.:. 

• Üsküdarlı gençler kütübhane 
istiyorlar 

Okuyuculanmızdan Ü.sküdarlı finlver -
sltelller nıunına mntbaamıza gelen Hu -
kuk Faklilteslnden Mehmed All Gür 

.. Blz Üsküdarlı ünlversltelller ve dl~er 
okullar talebesinin pek büyük bir lhtl -
yacunızın giderilmesine delAlet etmenizi 
Istiyoruz. Üaküdarda blri Halkevinin oku
ma odası, dileri de Bellmala. vakıf tü -

1. Galib Arcan 
pacağız. 

- Kadavra neye yok, üstadım? 
- Mevtaya eziyet etmek ŞPr'an mem-

nu! Gayri müsHmler de her ne suretle 
olursa olsun, müşkühit ikaıru umcie say
dıklarından onlar da ölülerini vernıcz
lerdi. Artık kadavra kıtlığını'l sebcbleri· 
ni nnlarsın ... Derken günün birinde üze
rinde çalışmak niyetile teşrihhane hadc-
mesını kandırıp kağıda sardırdı -
ğım bir kolu alıp eve götllr -
düm ve kendi odamda masanın 

üzerine bırakıp sokağa çıktını. Anneci
ğim, ben yok iken odama girmiş. Kağıd 
sargısı yer yer kan ve sızıntılar ile lek~ 
lenmi~ paketi görünce: cA! Çocuk et ge
tirmiş te mutfağa vermeği unutmu§. Bu, 
burada kokar.. diyerek paketi açıp ta 
kokmuş bir insan k.ohı görür görmez dü
§'ÜP bayılmış! İşte ondan sonra, kadınca
ğız ayak diredi. O devirde, h1z, ana ha
tırı sayal'dık. Onun için ben de mesleği
mi, istikbalimi anacığırnın bir arzusuna 
feda ettim ve doktor oldum amma, hu
kuktan! 
Muharrirliğe gelince, bunun günah, 

vebali yazdığım saçmalan beğenmiş, gu
rurumu o1cşamış ve beni ı;amimi, gayri 
samimi teşvik etmiş olanların boynuna 
olsun! 

-10-
f. Galip Anan 

Şehir tiyatrosu artistierinden t. Galib: · 
- fnanır mısınız, dedi, ben QOcuk iken 

iyi bir romancı obnak isterdim. 
Çok roman okurdum. MPSPlit Jül Vcrn 

n~ yazmış ise hepsini hatmetmiştirn. Fa. 
kat, romanları sadece okumakla iktifa 
ettiğimi tmnmayın. .. Elim e aldı~ım ki
tabların sayfalarını çevirdikten sonra, 
onları bir kenara atmaırlım, atamazdım. 

(Devamı 13 ncü sayfado) 

tübhanesl olmalı: üzere tki okuma yeri 
vardır. Bunların her biri de ancak 8-10 
kl§l Istiab edecek kadardır. Ayni zaman -
da bunlar akşamlan 17-18 de kapanıyor
lar. 

Halbuki İ.stanbulda bir çok kütübhane
ler olduğu gibi Halkevinin okuma yeri de 
gece saat 20 ye kadar a.çıktır. Adedi yüz
leri geçen ve okuma ihtiyacını şiddetle 
duyan tistüdar gençlerine de bu Ihtiyaç
larını giderecek bir ltütfibhane testsı lçln 
alAkadar makam ve teşetk.üllerln naza -
rı dikkatını celbetmenlzi rica ederiz. 

• Bir apartwıan vergisinden şik.;yct 
Oukuyucularımızdan Taksirnde Kıı. -

zancılar yokuşonda 34 nurnarada Hüse
yin Baytutalp bildiriyor: 

Kasımpaşada Bedreddin mnhalleslnde 
Tekke:ırknsı soka~nda 6-8 numaralı bir 
ap:ırtımsnırn var Tnhrlrl mfis:ıkkafat es
nasında vn.rldat tahakkuk memuru Ira -
dın az gösterilmiş oldu~unu Ileri sürmüş, 
fakat bu itiraz bina vergisi temytz ko · 
misyonunca vıı.rld görülmemiş ve ısunnt 
karnnnın tasdiki c1hetıne gldllmiştl. 

Verglsl 126 lira olan bu b!nanın ver -
gl mlkdnn 80 Urayn inmesi lüzım gelir -
ken 147 liraya çıkarılmak ve bu suretle 
vergi alınmak fsterılllyor. Vakl mOrsen -
atianma verilen cevnblar yerinde de~n -
dlr. Ve vergının inmesine karar verlldı~ 
halde ne-den fazla Isteniyor, bir türlü an
layamadım. Alilkadar makamatın dlkka\ 
nazarını çekmenizi rfca ederim. 



8 Sayfa 

Katil rolleri yapan bir 
san'atkir: Peter Lorre 

SON POSTA 

~lllllllllllllllllllllllllllll"' = C SUSLUK 
Tarihinden Birkaç Yaprak 

§ 
ffilliiiiiiiiiiiiiiiiiJith. 

Büy·ük harbin casuslukta 
" Düsseldoof vampiri, filmi ile birdenbire şöhret bulan 
bu garib yüzlü san'atki r; "Artık katil rolü yapmaktan 
bıktım, istemiyorum, bu rolleri sevmiyorum!, diyor 
Asıl ismi 

yarattığı yenilikler 
Casus balonlar1, güvercin ba~onları, 

ve haber baloncuklari ne 
güvercinler, telsiz cihaziarı 
işlere yaradilar? 

Lazlo 
Lowenstf'in olan şim
diki Peter Lorıe he -
nüz on beş yaşında 
iken ba~asınırı evin • 
dan kaçtı. Viyanada 
soluğu buldu. Tıyat • 
ro san'atkarı olmak 
arzusu ta küçi.ı.k ya • 
şındanJberi içini ke • 
miriyordn. Viyana • 
da gündüzlerini so
kaklarda dolaşmak· 

la, gecele"'lnı park
lardaki kanapelerin 
üzerinde yatmakla 
geçirdi. Ağzına bir 
lokma ~kmek koy
madığı günler ol • 
du. Bir çok müş • 
külatıa Breslau'a 
vardı ve küçük bir ti· 
yatro kumpanyasına 
,yazıldı. Aldığı para 
pek az clduğundan Peter Lorre 

Büyük harbde genç bir Amerikalı 
te.ğm.en tarafından icad edilen ve chu
sus1 vazife» adile anılınakta olan «tay
yare ile düşman içine casus taşıma» u
sulünün casusluk tarihinde nasıl mü -
him bio.· merhale teşkil ettiğinden ge -
çıen yazımızda bahsetmiştik. 

Bu yazımızla chususi vazife» n.in 
neticeleri demek olan diğer eşsiz ca -
suslu'k icadıarına temas edeceğiz. 

Casusu, haberi olmadan havaya 
b~ taJr,Vareler 

Husus! vazife casuslan, yanlannda 
mutlaka altışar tane muhabere güver
cini, külliyetli Alman, Fransız para -
sile yola çıkarılırdı. V e kendilerine şu 
talimat verilirdi: Tayyareden parı:ı.şüt

le düşman toprağına iner inmez ilk iş
leri en yakın muhabere merkezile te -
masa gelmek, sonra da düşman safları 
arasına sokulup haber toplamak, ve 

Casu.sların büyük harbde sabotaj için kullandıkları "GIItalcr: Kalem "e 
sigara gibi görünen bu cisimler hakikatteyangın çıkancı ve pat~vıcı 

iki küçük bombadır. 

kahvelerde numaralar yaparak yiyeceRl- c- Peter Lorre dünyanın en mükem
ni tedarik ederdi. Bu numaraların içinde ınel san'atkarıd.ır» diyor. 
kulaklarını oynatmak başta gelirdi. Bres- (Şarlo) nun bu sözü belki doğrudur. 
lau'dan Zürih'e, oradan da Viyanaya gel- Belki de değildir. İşin do~ru olan tarafı 
di, daha ciddi roller almağa başladı. Bir bu san'atkarın csan'atmı en ciddiye alan 
müddet sonra da Beriine gitti. O sıraaa san'atkAr. olmasıdır. Şimdi eski ve fo. 
Berlinde genç bir tiyatro müdürü kabili- kir Lorre'un yerinde müre!feh hayat sü
yetli bir genç san'atkar anyordu. Peter ren bir Lorre kaim olmuştur. 

bunları güvercinlerile yollamak oh -
caktı. Son güvercin casusun vazifesini 
bitirdiği haberini getirince bir tayya -
re gelip kendisini muayyen saatte, _mu
ayyen gizli yerden alıp geri .döndilre -
cekti. Fakat casuslardan öyleleri vardı 

sust vazife» nin gayesi günden güne ce f.le bu balon ankazının tü'bhe 
genişletildi. İlk zamanlarda tek tük dııuna.ması için üstlerine: eBu, bir 
casusa inhisar eden bu mühim iş 191 7 man balonudur; kazaya uiramıt 
de tam bir teşkil.it halinde, casuslu - lı.» diye bir kayıd konuluyordu. 
ğıın muntazam bir şubesi halini almış ra sonra bu basit kumazlıktan 
bulunuyordu. Alman elindeki Belçika- çildi. Güvercin baloruarına Ayar 
lılardan, Fransızlardan tehlikeyi göze tibatmdan başka yavaş yavaş 
alabilenler .gizli gizli, düşman içi ajan- bir bomba konuldu. Balon Ayar 
lığına alınıyor ve ve yetiştiriliyordu. ği yere gellıp güvercini salıverince 

Lorre angaje edildi ise de muvaffakiyet 
gösteremedi. Fakat Alman münekkidle
ri içinde mühim bir mevki i~gal eden 
Rolf Nürnberg delikanimm oyun tarzı 
hakkında takdiri havi bir makale yazdı. 

Bu makale sayesinde tiyatro müdürleri 
Peter Lorre'u iyice tanımış oldular ... 
Mühim teklifler aldı. O zamanlarda Al
man sinemacılığınm ileri gelen §ahsiyet
lerinden piri olan Fritz Lang bu delikan
lı ile tanıştı ve onunla dost oldu. Cinai, 
korkunç ·bir film çevirmek arzusunda bu
lunan Fritz Lang cant rolünü Lorre'a tek
lif etti. Film Düsseldorfta muhtelif cina
yetler işlemiş olan müdhiş bir katilin ha
yatını tasvir edecekti. Film iki sene son
ra çevrildi. İsmi yalnız (M.) idi. Çok bü
yük bir muvaffakiyet kazandı. Bu film 
bundan tam altı sene eıvvel İstan bulda 
(Düsseldorf Vamjpiri) ismile gösterilmiş
tt Peter Lorre meşhur oldu. Fakat bu 
1öhret ona lbir ccant rolü inhisarı. ver
miş oldu ki •bu hal onun hiç te işine gel
miyordu.. . Bu gibi roller için kendisine 
yapılan yüzlerce teklifi reddetti. 

Diyordu ki: 
c- Ben ailemi terkedip sokaklarda 

yattım. Aç kaldım. Buna katlandım. ise 
seyircilerin lanetini ce1betmek için de~il, 
fakat bir san'atkar olmak içindi. Bu rol
leri seVIniyorum. İstemiyorum.:. 

Bir müddet sonra Almanyada Yahudi
lere karşı cereyan baş gösterdi. Peter 
Lorre'a yol göründü. Çünkü Yahudi idJ. 
Pariste if bulamadı, Londraya gitti. Bu 
sırada bir Amerikan sinema münekkidi 
(Düsseldorf va.rnpiri) filminden sitayişle 
bahseylemişti. Amerikan Kolumbia film 
kumpanyası bunu fırsat bildi ve Peteri 
beş sene için angaje etti. Haftada bin 
dolar teklif edildi. 

Amerikada talih ona gülıne~e başla

mıştı ... Fakat kendisine gene cinat roller 
teklif edildi ve Peter bunları §iddetle 
reddetti. Film kumpanyasile mukavelesi
ni feshetti. Sekiz ay boşta kaldı. Nihayet 
istediği oldu. M. G. M. stüdyosu ona (Ke-
sik eller) filmini çevirtti. Bu filmi (Ras
kolnikof) filmi takib etti. M. G. M. ile 
mukavelesi bittiğinden Fok~ kumpanya
sına dahil oldu, bu kumpanya hesabına 

(lVli.ster Moto) serisi filmlerini çevirme
~e başladı. Filmleri eımalsiz rağbet ile 
karşılan dı. 

Hollywoodun en garib meslegi : 
Sinek avcrhğ1 

Hollywoodun en garib mesleği sinek 
avcılığıdır. 

Şimdi vazif.ede bulunan sinek avcısının 
ismi Steve Finnegand.ır. Bu adam Samu
el Goldwyn stüdyolarına mensubdur. Va
zifesi stüdyıolardaki sineklerı, böcekleri 
öldürmek, kovmaktır. 

Şimdi (The Cowboy and the Lady) fil
mi sahnelerini elinde bir pülverizatör ile 
takib eylemektedir. 

Hemen rol yaparken Gary Cooper ile 
Marle Oberon'nun yüzlerine bir sinek 
konmasın, yaklaşmasın. Bu takdirde bu 
salınelerin yeniden çevrilmesi icab eder. 
Bundan dolayı Mösyö Steve Finneganın 
vazifesi cidden mühi.mdir. Sayesindedir 
ki sahneler tekrar çevrilıniyor ... Stüdyo 
da binlerce liralık tasarrufta bulunuyor. 

Bu adam bilhassa sinek avcilığında 
kesıbi ihtisas eylemiştlr. 

Kendisi bunu çok ince bir san'at ad
detmekted!r. 

Danle/le Darrieux 
Amerika ya 
Ne zaman diJnecek? 

Danielle Darrieu.ı: 

Fransaya geldiğindenberi durup din
lenmeden film çevirmiş olan güzel Fran
sız yıldızı Danielle Darrieux'ün bugün-Şimdi Peter Lorre tam manasile mu

vaffak olmuş bir sinema .san'atkô.~ıdır. 

Her memlekette halk onun filmlerini bü
yük bir sabırsızlıkla beklemektedir. Film
leri müdhiş para get irmektedir. 

Charlle Chaplin (Şarlo) onun için: 

lerde Hollywooda avdet etmesi bekleni
yordu. Fakat çevirmiş olduğu filmlerden 
dolayı Ç<>k büyük bir yorgunluk hisse. 
den bu güzel yıldız Amedkaya avdetini 
gelecek ilkbabara tehir etmi§tir. 

'ki bin bir tehlikeyi göze alarak tayya
re ile düşman toplannın üstünden uç
maya razı olduklan halde paraşütlc 

bilmedikleri bir düşman sahasına at -
lamaktan yılıyorlardı. Gizli teşkilat. 
'bunlann tam atlıyacakları sırada bir 
sinir zifına tutulmamaları için atla • 
mayı biır emri vaki h aline koyan, yani 
casusu, haberi olmadan havaya Jalıve
recek yeni sistem tayyareler icad etti. 
Bu tayyarelerin tekerleklerinin arasın
da, casusa mahsus alominyom koropar
timan vardı. Kapısını açmak yalnız pi
lotun elinde idi. İnme meydanına {!e -
linre bu kapı pilot tarafından açıl!ve
-riyor, par~ütlü casus kendini havada 
buluyor, son dakikada korkuya kapıl
masına imkan kalmıyordu. 

Şimdi tayyareler yalnız casus taşı- bomba tutuşmaya başlıyor, bir 
mıyorlar, 'bu halkı gizli haberler top - det sonra da bütün balonu vııııırn,·n-rltli 
layıp yollanıaya teşvik eden propagan
da bültenleri, risaleler yağdınyorlar -

Casus balonları 
Harb uzadıkça pilotla tayyare büs

bütün kıymetlendi. Çünkü bir yand:ın 
sayıları azalıyordu. Daha Hk yollanan 
dokuz tayyareden beşi düşman eline 
geçmişti. cDördünün pilotu üstlerinde 
üniformalarile» esir düşmüşlerdi. Bi -
naenaleyh gerek tayyareden, gerek pi
lottan tasarruf etmek lazım geli vor -
du. Fransız hükümeti yavaş yavaş hu
susi vazife ajanlarını geri döndürmek 
meselesini biraz gevşetmeye başladı. 

Casusun bazan, son ıgüvercini de yol -
ladığı halde, tayya·re ile geri aldırıl -
madığı oluyordu. Başının çaresini <ıra
maya mecbur bırakılan bu .gizli vazife 
sahibieri ya bir yolunu bulup Holan -
daya geçiyorlar, oradan -Fransa hüku
metinin emri mucibince- kendilerine 
yaırdım eden Fransız konsolosunun de-
lAletile anavatana dönüyorlardı. Ya da 
Alananlara esir düşüyorlardı. Bir kıs -
mı da düşman arazisinde köprü yık -
mak, iaşe merkezlerini, trenleri bom -
balamak emrini alıyor, vazifesini boy
le bitiriyordu. 

Herıhalde casusları tesadüfün eline 
bırakmamak için tayyareden başka bir 
hava vasıtasından istifade etmek Ja -
zım geliyordu. İşte casus balonları bu 
ihtiyaçtan doğdu. Tayyaıre gibi sesi ol
madığı için de mühim bir tehlikeyi da
ha ortadan kaldırdı. 

Bu balonlar vasatı 8,5 metre kut -
runda jdi. 31 O metre mik'abı gaz ala -
biliyor ve ancak bir yolcu taşıyabili -
yordu. 

«Balon casuslaru İngi1terede bir ay
lık kurs görüyorlar, -ikisi geceleyin
a1tı tecrübe uçu~u yapıyorlardı. Yola 
çıkarken de, tıpkı tayyare casusları gi
bi, yanlarına altışar güvercin verili -
yordu. 

Paraşütlü güvercinler 
Böyleoe «Müttefik devletler» ca • 

susluğuna çOk şeyler kazandıran ebu -

dı. İ:ç1erinde ikişer güvercin bulunan 
ve her biri bir (pa:raşüt) e bağlı, mini 
mini sepetler atıyorlardı. Bu sepetlere 
gürvercinlerin yiyeceğinden başka biT 
mtlrdar Fransız parası, sepet! ele ge -
çiıren Belçikalı veya Fransızın öğren:p 
doldurmasma mahSus bir sol'gu cedve-
1i, alınan haberlerin güvercinlcrle na
sıl yollanacağına dair izahat, üç yıldır 
düşman elinde inleyen köylünün va -
tan hasretini coşturan matbu bir de be
yanname konulurdu. 

Alman mukabil casuslan gün geç
miyordu ki ıharb saıfları gerisindeki ıs
sız arazide, istenen ellere geçmemek 
yüzünden ölmüş, sepet sepet güvereine 
rastlamasınlar. Onların bu buldukl~ı 
müttefik devletlerin yolladıklarının 
yanında pek ehemrniyetsiz kalıyordu. 

Almanlar, tepelerinden ıher gün her sa
at haber güvercinlerinin uçup gittik -
lerini görüyorlardı. Vurulması büyük 
bir ni~ancılık isteyen bu kuşların he -
men düzünede bir tanesini olsun dü -
şürüyorlardı. -Alman istihbaratı 
kayıdlarına göre- her haber gü -
vercini en can alacak ha -
becrler, amatör casusıa·r tarafından kim 
bilir nasıl öğrenilmiş askeri: sırlar ıtıı -
şıyordu. Bunun içindir ki müttefik 
devletler ta mütareke gününe kadar 
mütemadiyen bu usul üzerinde çalış -
mış durmuşlardır. 

Güvercin balonlan 
Haber güvercinleri yalnız tayyare 

ile yollanmıyordu. Onlara mahsus ye
ni tip bir de balon icad edilmişti. Kut
ru beş metreyi bulan bu balonlara öy
le bir ~!et takılmıştı ki paraşütlü gü -
vercin sepetlerini muayyen y~rde, ken 
diliğinden havaya koyuveriyordu. Bu 
aletin esası şu idi: Tahtadan bir haçın 
dört ucuna, içinde ikişer güvercin bu-

Muhabere güvercinlerinin bir 
suru vard~.; M.ltairik olan bu küçü 
cük malılUklar çabucak bu1unup 
bakılınazsa öliiveriyorlardı. 

Müttefik devletler gizli 
bu naksanı da yeni bir ieadla telafi 
ti. Bu defa havada güçlükle seÇiJebi 
len, açık mavi ipek kibdından, 
60 santimi geçmeyen mini mini ve 
hangi bir gazla şişirflebilen chaber 
loncukları• yapıldı, Bunlann 
le atılmalanna lüzum yoktu. Şişiril 
memiş halde, üçer üçer pak~~ 
düşman arazisine bırakılıyordu. 
paketin içine lronulan bir k4b.dda 
lo n ların nasıl şişirileceğine, nasıl 
lanacağına dair inceden ineeye 
veriliyordu. HattA balonu sisllre't!ek· 

zın kolayca isülısall iıçin icab eu1cıu·.;a,• .. 
yevi maddeler bile konul1,1y0rdu ... 

Güvercinlerin ölümüne bedel ha 
her baloncuklaruıın da tek kusuru 
said rüzgar olmadan yola çıkanlama 
malarında idi Maamafih biri öbürü 
nün noksanmı tamamlı.ıan bu 
vasıtalar «Gizli vazife• Yi miilk~~mrn~ 
bir hale ulaştırm14 buhmuyordu. 

Paraşütlii ~ efhawlan 
Artık Alınan işgali altmdaki 

ler gizli istihbaratın daimi biır 
halini almıştı. Havadan gittikçe 
çok ve daha sık bülten yaAJyor, 
sm hatta Alman Lomin'in tenha 
lerine varıncaya kadar yardım 
lan her yer güvercin, balon vaı~ıUt"g 
na tutuluyordu. Gizli teşkilAt .uu.Qu"!"' 

içinden dostellle haber almada, son 
ileri adımını da atarak havadan ya~ 
dırdığı ıbütün bu türlü türlü vasıta 
ra telsiz cihazla.ırını da kattı. 

400 voltluk batarya.lan, 30 me~ 
lik antenieri ile 30 millik mesafeye 
ber ulaştırabilen bu ci-bazlar o•zam 
nın en son Mareoni modellerind 
Tayyareden yere tıpkı güvercin se 
leri gibi paraşütle bırakılıyordu. T 
kı ha b er balonlanDda, güvercin se.,. 
lerinde olduğu gi'bi bunlarla 
kullanı~ şekline dair kısa bir izah 
t~ bir de şifre anahtarı ......... ttll 

lunan ve her biri bir paraşüte merbut, 
dört sepet takılıyordu. Bu haçın orta 
yerindeıki kutuda ~ıngırağı istenilen 
saate göre kurulan saatler gibi- iste -
nilen mesafeye göre kurulabilen bir a
yar tertibatı vardı. Bu tertibat saye -
sinde, balon işaretlenen mesafeyi ka -
teder etmez, sepetler otomatik surette 
te oldukları yerlerden kurtuluveriyor
lardı. Ayni dakikada balondaki gaz da 
boşalıyor ve balon yere dü§üyordu. 
İlk zamanlarda biraz safca bir düşün-

Bu suretle düşman elinde kalmış 
ler halkı ge~i güzel amatör bir 
olmaktan çıkarıliyor, telsizle 
yollayan pr~eşyonel bir casusa 
yordu. 
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Ankara ve istanbula aid Oayram int1balar1 

Başvekilin Ankaraycı mtvasalatından bfr intdua 

Dahilfye Vekflı v• Parti gene' sekreteri Şükrü Kaya evvelki gün Zafer anıdında bcıyramı açan nutkunu irad ederken 

1ıt4nbuıtın clilflk4 ~cıyrctmına ai C:! tki lntıba: CumJıurlyet 4bideslne ko nan çelenkler. Ut vaıl1 amiraJ 
ııe InanbuZ kumandanı geçid. resminde 

Büyük bayramın 1 stanbul4 ald intıba1arı: Şehfdlıkte yapı! an meraıim 

Radyonun cıçılı§ töreninde lstikl4l mtır§ını diniiyen vekill4mmiz 

:Ankarada Ulu.s meydanında Şükrü Kaya nın nutkunu diniiyen izciler 11e halli 
1 
ı 

İzcilerin Ankarada Ulus meydanındıı yaptıkları merasimden bir intıba 

Ulus meydanında izci kızlanmız 
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Mari Valevska tezahüratla kullutandi 
un· aşk romanJ 

Mari V alevskan ın • • 
sevgısı 

Bütün bunlan bilen Napolyun dü - Nitekim on dakika geçmeden daldı, 1 V alence'daki alaya i1fıhak 'edecek • 
şünüyordu. Ne yaıpsın? Heriii kovsun gitti. 1 tim. 16 yaşlannda idim. .. Benimle be-
mu? Böyle bir hareket, o sırada gö - raber kılıç kuşanmış arkadaşlardan 
ründüğü kadar basit değildi. Metresi ·- 5- AngjJbert de vard.L.. Zavallı, o sonra 
uğruna. nazırını feda etmiş vaziyete Arcole'de vuruldu ... Sı.ı:ıtınıızda yeni Ü· 

düsebi1irdi. O vakit de, bütün Paris - VERSAY'DA- niformalar, keyfimizden şişip duruyor-
tü;küsünü tutturur, onu defe koyar - ı duk ... Tam o sırada, Kraliçe, yamba -
dı. Bir yanda Fuşe'nin ehemmiyeti göz- O yıl vaktinden evvel gelınış .olan şırr:ızdaın geçti. Selam verdik. O da gü-
lerde artar büyürken, kendi de Fran- ilkbahar, havaya, toprağa, suya, can ıümsedi, başını hafifce eğerek selamı -
sar.ın gözünde küçülürdü. katıvermişti. mızı aldı ... Etrafını saran kadınlarla bir 

üstelik menhus herifin Jakoben - Sabahın bu etken saatinde, göller - sürü asilzadelerle neş'eli, neş'eli ko -
Ierle, Kra1 tarafdarlarile geçmiş eski den hafif bir buğu yükseliyor, da}ıa nuşarak, yürüdü geçti... Gözümüze ne 
münasebetleri de göz önünde tutulur- yeni y~enneğe başlıyan kavak ve sö- lı~metli. ne güzel gelmişti o günü ... 
sa büsbütün zarar verici bir hal ala - ğüd ağaçlannı sisliyor, kıyılardaki saz- Za\·allı kadın! Meğer sonu ne fecimiş! :Ankara rcuıyosunun açıı'f töre ntnden bir intı&a: Bayınctırhk , 
bilirdi. ları, çimenlikleri, gümüş pırıltüı bir Mari de aynen: Bakanı açılıf nutkunu söylerken 

Hem ayni zamanda, daha doğrusu, toz serpintisi ile örtüyordu. - Zavallı kadın! diye tekrarladı. (Bq tarafı 1 inci ıııyfamızda) yüze yakın çelenk konulmuş ve o~ 
Mecliste saat 13 de Reisicumhur Ata- binlerce haLkın önünde geçid resmı 

türk narnma B. M. Meclisi Reisi Ahd.ül- yapılmıştır. 
bilhac;sa, bu vazivete karşı güler yüz - Çiçek açmış sarı salkımlar, altın Versay'a bir gün evvel gelmişler, 
le mtıkabele edişinin bir başka sebebi renkli st:ıç demetlerini sarkıtıyorlar, On altıncı Lui'nin, ahular avlusuna 
daha \·ardı: yemiş ağaçlan da üzerlerindeki öbek bakan eski küçük dairesine yerleşmiş- halik Renda teln'lfkatı kabul etmit ve Geçid resminden sonra törene son 

öbek gelin buketlerini, kara kışın e - lerdi. Yanlarında Konstan'la, emniyet-Fus.eye henüz muht~dı. Onun, Ro- h k" dı 
saat 14,30 da hipod.romda büyük bir ge • verilmiştir. 

linde yorgun düşmekten, henüz sol - li ir iki hizmet ariarı var . ma is.leri için, Holanda ile çıkan me - b f 
çid resmi ya,pılmıştır. Karaman 29 (Hususi) - Cumhuri-

gun1uğunu giderernemiş gök yüzüne Napolyon, yeni ir izdivacın ari e-
seleyi biÜrmek. 'büyük kara ablukası • doğru uzatıyorlardı. sinde, Mari ile başbaşa, işsiz ve endişe-
nı tahkim etmek için hep vücudü la - Ortalıkta güneş yokıtu amma, nere- siz kalarak iki gün olsun geçirmeği di-
zımdı. den geldiği belli olmıyan kararsız bir lemi~ti. 

Geçid resmi başlamadan önce Başve - yetin 15 inci yıldönümü yurdun her ta
kil Celal Bayar hipodromu dolduran elli rafında olduğu gibi kazaınızda da bu
bine yakın halkın şiddetli ve sürekli al- gün büyük tezahüratla kutluılanmış -

Bütün bunlar, son zamanlarda, rolü ışık, vaktile Marie Antoinette'in yaşa- Bu, onun içiln, akisleri kulaklarda 
kışlan arasında Reisicumhur Atatürkün tır. 

orduya hitaıben mesajlarını okumuşlar - Sovyetlerin tebrikleri 
Mook<JVa 29 (Au\.) - Tas ajansı yeniden çok geniş bir sahayı ku~atan yrp gülmüş olduğu bu ~rleri okşarca- çın1ayacak yeni bir yola sapmadan ev

Dük d'Otrante'nin eline tevdi edilmiş sına aydınlatıyordu. vel, sığınılmış bir sevıgi ve his melcei 
şeylerdi. Vaktinden ev:vel onu orta - Bir zamanlar, yıldızının nurlar saç- olacaktı! 
dan kaldınrsa, kurulan muazzam ma - tığı sıralarda, hoppa Kraliçe gönül eğ- Böylelikle, Mariye de aşkının ye -
kinenin çok nazik işler ,gören bazı çark lendirip oyalansın diye kurulan küçük ni bir nişanesini vermek, Avusturyalı 
larında bir bozukluk, düzensizlik ba~ köv evleri, mandıra, 20 senedir kendi il€ evlenmelerinin uyandırdığı eyatın 
gösterebilir ve bu yüzden de ortaya haline bırakılmaktan harab olmuş de- endiselerini- sevgili kadınının gönlün-
ciddi rnü~küller çıkardı. ğinnen ... Bunların hepsi de baharın den silm~k istemişti. 

Siyasetinin öyle icablan vardı ki nemiediği samandan damları altında, Napolyon bu izdivaç bahsini ona 
işte. Napolyonun elini ayağını kıskıv- sanki yenilenmiş gibi taze, canlı bir açtığı vakit, sırf devletin menfaati uğ
rak bağlıyordu. hal almışlardı. runa ka'bul ettiği bu rabıtanın, hiç bir 

Nerde ise mandıranın bir köşesin - surette kendi candan münasebetlerinde Şu dakikada hemen Fuseyi atıp, ye- . - w. . .. 
1 · den, cMari Antuvanetin• uçucu ipek bir deği~iklik getirrnıyecegını soy e -rine birini getirmesine imkan yoktu. 

elbiselerile, güle oynaya, peşinde miştL 
Amma hele biorkaç hafta geçsin .. Ta- Lam'ba.lle, kolunda da Fersen'i ile çı- - İstemistim ki, demişti: Kalbimin 

sarlanan işler bitsin, son muhaliflerin kıvereceği sanılırdı... en derinleri~den kopup gelen bir is -
ae kun•etini kıracak şekilde ancak bir Napoiyon, bir rüyaya dalmışcasma: tekle dilemistim ki, kanm sen olasın 
İlaha gösterilecek tazimler içinde bir - Onu burada görmüştüm bir kere. Mariciğim. Annna meclis azası ortaya 
de şu göz kamaştıncı izdivacı yapsın ... 1765 senesinin sonbabannda idi ... Hew sülale, şecere meseleleri attı. .. Ve öte· 

Ondan sonra da bu mel'unu kırmak, nüz mülazım çıkmı.ş, eınrimi almış - sin! de biliyorsun zaten ... 
yok etmek boynunun borcu olacaktı. tım... ( Arkaft var) 
Hem de bu hilekar herifi öylesine kı - ~~=========:ıı:::::=====-======~=:=:=-:=~===:~ 
rıp ezecektıi ki. bir daha ömrünce be- Almanyada bir Çek Beriinde 20.000 Yahudi 
lini doğrultmak imk3.nın.ı bulamıya -

cak~ır:~:: bekliyecek V€ 0 zaman, bu casusu idam edildi tevkif edildi 

dır. 

Geçid resmine hava kuvvetlerinin al -
kışlarla karşılanan geçişile l>aşlanmış ve 
bunu müteakib ıgençliji temsil eden iz. 
ellerimizin kara, deniz kuvvetlerine men
sub cüzütam.larla, süvari ve motörıze kı
taatın geçişleri halkın sevgi ve takdir ve 
tezahüratile takib edilmiştir. 

Geçid resminin sonuna do~u Türkku
şuna mensub bir filodan 18 paraşütçünün 
atıarnası ve gene Türkkuşuna mensub 
planöderimizin geçid resmi sahasında 

yaptıklan akrcibatik harekAt çok tak -
dir edilmiştir. 

Hipodromdan ayrılan izciler ve kıtaat 
yerlerine giderken şehrin ana yolların • 
dan geçmişler ve yollar üzerinde top -
lanmlf bulunan halk ·tarafından da ayni 
coşkunluk ve muhali>etle.selamıanmış -
lardır. 

Bayram yurdun her tarafında da heye
canla lrutlulanmıftır. 

İzmirde .. yram 
.tZmir 29 - Dün öğleden sonra kut

lulı.nan bayram şehrimizi sonsuz sü -
rur içinde bırakmıştır. 

günden çok daha merhametsizce onu Berlin 29 (A.A.) - Hiyanet cürmün -
cezalandırmak fırsatını bulacak-tL den dolayı ölüme mahkUm edilen Dresdli 

Ortaya atılacak sebeb mi yoktu ki? 34 yaşında Hu.ge Zappe, bu. sabah ~aşı 
Her zaman çevirmekte olduğu o pis balta ile ke;ilmek suretile ıdam edıl · 
dalaverelerinden birini yakalamak ve miştir. . . . 
h . · · ·ı· ed ..ıı_ bel. Alman ıs· t' .... ,_arat bürosunun bıldırdı -ıyanetını ı an erıt:!'l\.1 me, actsını ı.ı.ıou • 

·· ·· ·· d te k b" ~ı·ne go-.. e mahk· ... m -Çek casusluk servı • omrunun sıonuna ka ar ye ce ır 15 .. u • . . 
tekme indirmek, hiç de güç olmıya - sine malfunat vermekte ıdi. 

cak~. vakte kadar da Fuşeye bir şey Hataym Ata~Orke minnet 

Bu sabah İzmirde bulunan saylavlar 
Berlin 29 (AA) - Polonya malı - Bele.diye Reisi ve C. H. Partisi ilyön 

fellerinde verilen rnalfunata göre, dün kuru11arı:, Halkevleri ve kamurıl baş
öğle zamanı bütün Polonyalı Yah.ud: - kanlan, Vilayet v~ Şehir meclisi aza
ler 24 saat içinde Almanyayı terKet - ları işei. - esnaf birlikleri direktörleri, 
rnek emrini almışlardır. Muzır addedi- Kızılay , Etibba Odası gibi kurumlarla 
len bu Yahudilerin gitmesini temin et- malulgaziler ve emeloli sübaylar, te -
rnek üzere dün sabah fecir vakti bir - cim odası ve borsa reisieri saat 8 de 
çok baskınlar yapılmıştır. Bu bas~ı~l~r Parti merkezinde toplanarak arzı telı
neticesinde takriben 20,000 kışının rikat için hükftınete gitmişJ.-dir. Sa -
tevkif edildiği tahmin edilmektedi!". at 10,30 da Cumhuriyet alanmda İstik-

Tevkif edilen Yahudilerin Polonya lAl marşile törene başlanmıştır. Marş-belli etmemek, .güler yüz gösterrnek ve ve şOkrani 
şübhelerini uyuştunnak lazımdı. Bu (Bqtarafı ı inci sayfada) 

yapılınıyacak bir iş değildi. Napolyon arzetmek üzere Hatay millet meclisi reisi 
du~·gu<:unu gizlernekte ve sanki doğrna B. Abdülgani Türkmenın ri~•asetinde 
büyüme hükümdarrnış gibi yalan söy - meb'u.s, doktor Vedi Bilgen, doktor Ba
lenıekte usta idi. sil, Sami Azmi Ezer, Haçadur, Şeyh Ha-

Bekbme'kle hıncının hiç de bir şey san Davud, Abdürrıdı!rnan Mnrsal, Hacı 
kaybetmemiş olacağını düşünen imoa· Rezzuk., Şeyh Ahmed Tümkaya ve İsa 
raıtor başını arkaya dayadı ve yüzünün Kazancıdan müteşekkil bir heyet bu sa • 
çizgilerine bir yumuşaklık gelerek, bü- bah saat 8 de şehrim.ize gelmiş ve m!sa
tün içile Marinin hayaline daldı. fir edilmiştir. Heyete Hatay nıatbuat 

- Zavallı yavrucak ... Onu siya3et müdürü Şükrü Balcıo~lunun riyasetinde 
uğruna feda ediyorum ... Amma evve- Elliva gazetesi sahibi Edvar Nun ve Suri-
la kendimi de feda etmiş oluyorum. O ye gazeteleri muhabiri Core Medeni'den 
beni anlıyacaktır; ruhan, bir çok asil- müteşekkil bir gazeteci heyeti refakat et
lerden daha asildir benim biricik ka - mektedir. Hataylı misafirlerimiz bugün 
dırum. Bereket ona tasavvurlanmı hiç Meclisteki kabul merasiminde hazır bu
açmcvmıstım ... Böylelikle bari hülya - lundulrtan sonra hipodromda geçit resmi
larını olsun kır.mı.ş değilim ... diye dü- ni takib etmişlerdir. 
şündü. --------

Şöminenin karşısında'ki duvarı bü - Beneş A~erjkada 
ıtün genLcıliğince kaplıyan iki kütübha- konfer<'nslar verecek 
nenin arasındaki büvük saat, sabahın 

üçünü çaldı. Bu ses Napolyonu yerin
aen sıçrnttı: 

- Ne geç olmuş ; Halbuki bugün g-ö
rülecek bir sürü iş1 er de var! Haydi ya
tağa, dedi. 

Komtan'a seslendi.. 
Odasına geçti. 

Nevyork 29 (AA.) - B. Beneş Şikago 
üniversitesinde üç ay müddetle konfe -
ranslar vermeği kabul ettiğini üniversite 
rektörlüğüne telgrafla bildimıiştir. 

hududuna sevkine başlanmıştır. tan sonra ilbay Fazlı Güleç ve Parti 
Yahudiler Leh hududunda narnma avukat Ekremle köylüler na-

Varşova 29 (A.A.) - Muzır addedilen mına da Doğanlar köyü muhtan tara
Polonyalı Yahudilerin budud baricine çı- fından söylevler verilmij ve 1 S yıl i· 
karılması hakkında Almanya hükUmeti çinde Ctımhuriyetin bqardı~ güzel ve 
tarafından verilen karar üzerine dün ak· verimli işler tebaril% ettirilmiş ve bun
şam muhtelü hudud karakaHarına .yü~ - larm yaraılıcısı olan Büyilk Şef Ata • 
lerce kişi gelerek geceyi orads geçımıış- türke sarsılmaz haklılık, tevgi ve say
lerdir. Hudud haricine çıkarılanlardan gılar cYaşasın Atatürk• avazeleri su
pasaportlan muntazam olanlarıtı Polon- nulmuştur. 
yaya girmelerine müsaade edUmiştir · Bunu müteelab Ata'tı[lıt[ heyketine 

Hadiseden haberdar olan muhtelif Ya· 
hudi teavün ~kküllerinin azası hudud 
karakollarına giderek ilk yardım tedbir • 
lerini şlma~ başlamışlardır. 

Bugün memnuniyeti mucib hir karar 
ittihaz edilecıe~ siyast m!lhfellerde söy
lenmektedir. 

Sıhhat müdürleri arasında 
nakiller 

bildiriyor: . 
Türkiye Cumhuriyetinin on beşinci 

yıldönümü münasebetile Sovyetler 
Birliği Yüksek Sovyet Riyaset Diva .. 
nı reisf Kalinin Reisicumhur Atatür
ke bir tebrik telıgrafı çekmiştir. 

Sovyetler Birliği Halk Komiserleri 
kor.seyi reisi Molotof, Türkiye Başve
ltili Celal Bayara ve Sovyetler Birli
ği Hariciye Halk Komiseri Litvinof da 
Türkiye Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Arasa birer teıbrik telgrafı gön· 
derın işlerdir. 

Yunan gazetelerinin neşri.yatı 
Atina 29 (AA.) - Mesajeridaten gaze

tesi, bugünkü başınakalesinde 29 teşrini
evvel 1923 tl)rihinde yeni Türk devleti
nin teşkiline müncer olan hadiselerin bir 
tarihçesini yaptıktan sonra, bu devletin 
Mustafa Kemalin Reisicumhur ilhı ile 
kat'i şeklini aldı~ını bildirmekte ve Ke
mal Atatürkün ve arkadaşlarının teraa
tındaki çabuklu~u sena ile kaydederek 
sözlerini §U suretle biürmektedir: 

Kemal Atatürkle arkadaşlarının· ne 
kadar haklı olduklarını bu on beş sene 
göstermiştir. Köhne imparatorluju, bü
tün terakkilere doğru büyük adımlarla 
yürüyen yeni ve kuvvetli devlete asırlar 
ayırmaktadır. 

Eleftron Vima gazetesi de §U satırları 

yazıyor: 

Tamamen bir milli yıldönüm mev
zuubahs olmakla beraber, bu yıldönümü
nün manası Türkiye hududlannın dışına 
çıkmaktadır. 

Gazete, Türkiyeye yeni bir hayat nef
heden ve ona medent milletler arasmda 
gıpta edilir bir mevki verdiren Atatilrk
le arkadaşlarmın gayretlerini anlattıktan 
sonra, diyor ki: 

Türk- Yunan dostlulu ve bu dostlup 
takib etm.1f olan Balkan Antantı meDfe
lerini bu yeni zihniyete medyundur. İ§te 
bmıa binaendir ki, bugil.n Yunan milleti 
tarafından dost ~yenin refahı için 
yapılan temenn!ler JrendtUtlndaıı v• -
mimidir. 

Uv'·ıı bile onun hükmü ve emri al -
tında idi. 

Bulgar parlamentosu 
Sofya 29 (AA.) - Başvekil Köse İva

nof, diln kral adına parlAmentonun 24 ün
cü içtima devresini açmıştır. 

Ankara 28 (Husus!) - Konya hiikiimet 
tabibi Vedi özen SUrd sıhhat müdürlü~ü -
ne, üçüncü uınuml müfettl.!llk sıhhat müşa
vlrl Haşim Şinnan Afyonkarahisar aıhhat 

müdürlü~üne, Zonguldak sıhhat müdtirü 08-
man Arık Edirne sıhhat müdürlülüne, A -
ma.sya sıhhat müdürü Şerif Özbek Atn sılı
hat müdürlütüne, İstanbul tıb talebe yurdu 
müdür muavini Remzl Osman Eskl4eh1r sıh
hat müdürlütüne, İzmir sıhhat müdürü Ba
ki BUgUl Zonguldak sıhhat mtdtlrlt111lne 
nakled1ldller. B~azıddtl ho.!k kiırsilıü t~e luıtibleri dinliym 1ıtJUc 
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Fe na makyaj yapmaktan, hiç 
makya,i yapmamak daha iyidir 

Makyajımza 30n derece itina ediniz. 
Çünkü boya bir yüzün rengi gibi çizgi • 
lerini hatta manasını baştanbaşa değiş • 
tirebfiir. Güzelliğinizi arttıracağından, 
herlıan.gi bir kusurunuzu gizliyeceğin
dcn emin olmadığınız hiçbir boyaya, 
hiçbir makyaj yeniliğine kapılmayınıı. 
Bit §ekli benimserneden önce biııçok ke· 
rclcr dcneyiniz. Bu tecrübeleri yaparken 
yüzünüzü yandan~ önden her ceb
heden uzun uzun tedkik ediniz. Bir ka1 
şekli, allığın herhangi şekilde ibir sürü• 
lÜf.l, saçlarınızın şu veya bu tarzda tara
nışı bazan çehreniz önden bakılınca bir 
güzellik verd~i halde profillerinizi bo
znbilir. Yahud aksi olur. 

Boyanmak, kendine göre hususiyetleri 
olan, kendine göre bir bilgiye ve zevke 
istinad eden mühim bir meseledir. Gelişi 
güzel tatbike kalkışılırsa kötü neticoler 
Verebilir. Her ıpembeleştirilcn yanak, kı
zıllaştırılan dudak, her kıvrılan saç, sa
hibini güzelleştirmez. Bazan hatta çirkin
l~tirir bile ... Elinize rujunuzu, pudram
zı, cımbızmızı, tarağınızı alırken çok, pek 
Ç()k düşünmeli yapacağınız şeyin esizin 
tipinizin:t olduğunu kat'i surette tecrübe 
ederek öğrenmiş olmalısınız. 

Bir kaşın alınışı son derece gi.izel ola
bilir, dudaklarınız en iyi cins bir boya 
lle fevkalade iyi boyanmış olabilir, pud
ranızın rengi göz alabilir0 faknt eğer bü
tün bunlar ıbirıbirine uymuyor, yüzünüzi.in 
tabii halile hoş bir ahenk yaratmıyorsa, •···························································· 

Man to modeli 

kısaca tabiatin güzelliğinizde noksan bı
raktıklarını gene onun yolunda yürüye
rek tamamlamıyorsa nafile boyanmayı
nız. 

1. Şu gördüğünüz körpe genç kız dol
gun yanakları, ucu kıvrık genişçe burnu, 
tatlı fakat derin bir manası olmıyan göz
lerile §Öyle ıböyle bir güzel sayılabilir. 
Şimdi de onun muhtelif tekillerde bo

yanmış şu üç fotogra!ma bakınız: 
2. Düz saçlm buklelenmiş fakat ken

dine hiç gitmiyor. Dudakların boyası çok 
sun't Kaşlar fazla ihmal edilmiş. Yüzün 
wnuml manasındaki aleildelik büsbü

tün göze çarıpacak hale girmiş. Bu mak
yaj muvaffak olmUf sayılamaz. 

3. İ§te bu genç kıza giden tuvalet. Kaş
lar biraz koyula§llllf· Dudaklar boyalı, 

fakat boyanmlj .gibi durmuyor. Ruj heın 
ıu sürülmü§, hem de ağzın tabii şekli 

• mWıafaza edilmiş. Bu yüze en çok yara
§acak ta budur. Resimde pek belli olmu
yor amma yanaklar da hafif boyanmış 
olmalı ki eskisi .gibi yüzün bütün diğer 
taraflarını unuttura<:ak kadar göze çarp
mıyorlar. Bundan çehreye bir sijzgünlük 
gelmi§. O calelAdelik. ieçm.İf. Daha zeki, 
daha ine~ daha canlı bir mana alıru§. 
Buna saçlar da mühim surette yardım 

Senenin en ş1k modelleri 
Satda zarif, boş ıbir tayyör ve sade bir manto. Ceketin yuvarlak yakası, vü

cud(i saran düz kesitişi çok geni gösterir. Ağızları plili cebler biçimin sadeli -
line en güzel bir yenilik katıyor. Bu tayyörün göğsünün bütün süsü olacağı için 
düğmeleri en tıklarından ve iyi cinsin den almağa ehemmiyet verınelısiniz. 

Man to, IK>n derece sadedir. Kabarık kürk ten bir yakası var. 
Solda: Bu sene manto kollarını baştanb11J8 veya kısmen kürkten yapmak çok 

modadır. Modelde gördüğünüz de astra kandan yapılffil§tır. Ya.ka hiç yok. O • 
nun yerine boyunla birlikte başı saran bir kürk başlık konulmuş. Bazan şapka 
üstüne, bazan çıplak .bap giyilen bu başlıklar da bu kı~ moda olacaktır. Böyle 
bir başlık boyunu da ısıtaeağı için kışlık mantolann bir çoku yakast7dır. 

Modelin di~er taraflan dümdüz, hatt~ düğmeleri, sentürü de kendinden ... 
Kürk kollar la kürk başlıktan sonra zaten fazla bir şeye lüzuın da kalmamı~. 

Değişiklikten hoşlananlar için en m~ kemmel bir model olabilir. Astrakan 
yerine kastor kullanmak da fena olmaz. Hatta, rengine uyan bir kuma§ üstün
de, kastor asırakandan daha güzel görünür. 

Ş ap ka 
M odasındaki 
Yenilikler 
Bu ü9 modele bakarak fapkalar Hal 

kında ufak bir fikir edinmek mümkiiJ 
dür. Yukarda: Ge
ne releve t!lodası 

var. 
Bu model ııi

yah fötrden ya -
pılmıştır. Üstün -
deki ku§ mavidir. 

Ortada: Bır kaç 
sene evvel pek 
moda olan trikom 
-üç köşeli §apka) 
lar yeniden moda 
oluyor. .''akat bu 
seferkilerde bir de 
Jişiklik var. Eski 
trikorn'ların ka -
lotları basıktl, 

§imdikilerln 'b:r u
cu kalot'un tç m 
tepesin~ ge H ror 
ve onu yükselti -
yor. 

Model siyah -
dır. Fötr'dendir .. 
Kordelası mavi 
grogrendit. Altta: 
Moda olan üçün'::Ü 
bir tarz da şudur: 
Kloş kenar, yük
sek tepe ... Bu kena 
nn ekseriyetle önü 
inik, arkas! kal
kıktır. Bu §ekil ayni zamanda boyu u 
zun göstereceği için kadınların çoğunu~ 
zevkini okşuyor. Maamafih yjzüne y~ 
şapka daha çok yakışanlar kloş kenar~ 
arkası ile birlikte bir yanını kaldıraral 
da giyebilirler. 

}4odelin kordelası ve markası deri 
den dir. 

Güzel bir süeter Yapt1racağ1n1z manton un· 
modeli nas11 olmal1d1r? 

Pek genç kadın ve kızlar bu güzel sü
eteri giyrnekten büyük zevk duyacak
lardır. Çünkü: Her §eY onlar için seçil
mi~tir. Sıkılıj'ı, yakasının ,en ve göz a
lan garnitürü, belinin tA g~se kadar çı
kan ve pek geniş btr sentür hissini veren 
lastiği hep genç vticudleri, genç yüzleri 
bir kat daha körpelqtirecek birer şıklık
tır. Bunların, pek genç olmıyan bir vü
cud6e bu kadar hO§ görünmiycce~i aşi
kar ... Bu sentür incecik bir bel, bu sıkı 
beden dal gibi terütaze bir vücud ister. 
Yakanın göze çok çarpan garnitürü pek 
genç olmıyan 'bir kadında göze batabilir. 

HAsılı ·işte bir örıgü ki: Gençsen iz hiç 
durnıayınız yapınız. Son derece yakışa
caktır. Orta yaşsanız dönüp bakmayın 

bUe. 

Her giydiğiniz şey gibi, belki hatta ı 
hepsinden fazla, mantonuzun bitimini 
vü<:udünüze uyacak modeller a • sı,.. ., 
seçmelişiniz. Şu halde önce kimlere n
gi mantoların gideceğini bilmeli, undan 
.sonra tipinize yaraşan tarzlar arasından 
en 90k hoşunuza gideni yaptırmalısınız. 

Böyle yaparsanız manio gibi senelik gi
yecek büdccsinde mühim bir yer tutan 
bir masrafı, sizi her giyişinizde siniden
direcek zevksiz bir model uğruna dök • 
meınlş olursunuz. 

Her yılın d'ıer modeli kendine mahsus 
yenilikler saklar. Ancak her model ayrı 
bir tarz demek değildir. İster manto, is
ter rob veya tayyör ıbütün kadın elbise
leri bir senenin modasında nihayet bir -
kaç tarz gösterir. Modeliere hususiyet 
veren farklar bu umud çerçevenin dı -
şına çıkamayan ufak tefek de~işiklik • 
lerden ibarettir. 

Her kadın kendi kendine mesela: cBa

na bol kol gitmez, sıkı bel yaraşır, dar 
elbise fena oln;ıaz, ge~ etek hiç yaraş • 
maz.:t diyebilmeli, kendine nelerin ya -

ra§ıp yaraşmıyacağını tecrübe ile, ted -
kik.le kestirnıif olmalıdır. 

Moda ne kıtdar değişse nihayet bu say 
dı~mız esaslardan harice çıkacak de~il
dir. Ya kollan bollatacak, ya etekleri 

darlatacak, ya beli sıkacaktır. Esas itiba

rile kendi tipinin tarzını bilen kadının 

yanılmasına ihtimal yoktur. 
Misal diye bu seneki mantolan alı • 

yorum: 

giyilmesine manidir. Daha fazla sonba· 
hara uyar. 

İkinci t-arz: Omuııdan eteğe kadar dar 
la§ıp bollaşrnıyan, göğüsleri az kruue, 
ne dar, ne bol mantolar ... Bunlar bilhas. 
sa ya ceketleri ya da etekleri kendilerile 
bit örnek olan ta~rlerin üstünden gi • 
yilince daha güzel görünüyorlar. Bu 

tayyör bazan ipekliden yapıltyor. Fakat 
herhalde rengi mantoya uyduruluyor. 

diyor. Buklenin hiç yakıpnadığı bu yü
~e hafif dalgalar ne kadar yaraşmıf. 

4. Bir de şu .sık bukle.lere, 1Urmeli göz- Ör.güsü basittir. Bükmeli jer.se örgüsü 
lere, kopkoyu kaolara. ıboya ile küçül- yani bildiğiniz düz çorap argüsünün bir 
tülmilf aJua, allıkta.n yusyuvarlak olmuş başka türlüsü ... 1lpkı anun aibi bir sıra 
yanaklara bakınız. Boyalı bir bebekten ters-ıbir sıra yüz örülecektir. Yalnız yüz 
farkı var mı? Canlılık, mana, aeviJnljlik sıralarda ilmikiere üstten değil, alttan 
nanuna ne varsa hep litmif, yerine batılaca.ktır. 

. Birinci tarz: Tüvit ve benzerı, kalın 
kumaşlardan yapılan bol arkalı, etekten 
az kısa (Dörtte üç veya üçde bir nisbe -

tinde) mantolar ..• Bu mantoların büyük 
bir iyiliği vardır, herhangi bir rob veya 
tayyör üstünden giyilebilirler. Başka ve 
daha büyük bir iyiliAi de şudur: Pek za
yıfların kuruluğunu, fifmsnların dolgun
luğunu gizler. Şu halde zayıflığından ve 
ya şiJmanlığından §ikiyetci olanların is
tifade edebildikleri ·bir tarzdU". Buna mu 
kabil boyunun kısalığı kıflll rah~t rahat 

Bu manto göze çarpar bir kusuru olmı • 
yan her vücude ve hemen her yaşa uyar1 

Bilhassa kaba tüylü bir kürkten iri bir 
yaka ile 90k da zengin görünür. 

Önü tamamlle kUrk, çok şık ve genç 
~j bir manto modeli 

sun'lliiin, özentinin sevimsizllii çök- Renci liyabtır. Garnitürü pembe yün
mÜf. Buna hattA ıbir poç kız demiye bile den yapılmı~ ve zikzak aibi dikilınij bir 
insanın dili va~. Boya, teıiitaze yü- kordondur. Siyah etekle pek güzel gider. 
zü o kaciar yqlandumıf. Tayyörle manto altına da uyar. 

Üçüncü tarz: Orta boylu fakat çok, 
pek çok ince vüqudlere gıden beli fu
la sıkı, etekleri geniş, ,bol kollu manto -

lar... Bunlar şi..iıbhe yok ki yeniliklerile 
bütün öteki mantolardan zıyade göz a ~ 
lırlar. Fakat ne pek uzun, ne kısa ve mu. 

hal-.kak incecik bir kaclın tarafından lİ'" 

yilrnek şartile ... 
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Bu yıl yaz, ak~am misafirligine ı:;ldip 

de lüzumundan fazla oturan bir misa!ire 
beıızedi: Rakı içilmiş, yemek yenmi~, fıer 
şeyden bol bol bahsedilmii, arlık ko:m -
şacak bir şey kalmamıştır. Hutt<l. ev sa -
hibf. açıkça can sıkıntısını bell· cJc•~ck 

~ekilde birkaç defa üstüste esnemiş, ve 
biL· sırasını getirerek 165 ya~ına kadar 
yaşıyan Zaro ağanın her ak§am saat ·m
da yattığını bile söylemıştic. Ha!l~uid 

ınısafir hiç de or alı değildi c. Civa gibi 
ı~ıldayan gözlerile rak~ şişesin.:ı bak:r.ak
ta ve meşhur Zaro ağayı taklitl etmeğe 
hıç de hevesli görünmemektcdi:. 

İ~te bu yılın yazı da böyle c-ldu. Ey • 
luldeki ufak bir fasıladan sonra havalcır 
tekrar ısındı. Ve tahminierin dı;:pnda hlr 
uzunlukta bütün teşrin ayı sıcak geçti. 
Temmuz günlerini andıran bır sıcaklık 

sayfiyeleri ısıtmakta devam etti. Eylıi • 
lün ya~murlarından ürkere!<. şehre in -
me~e hazırlananlar ibu niyetlerinden vaz 
geçtiler .. Tam herkes bu sıcağa yeniden 
alıştığı bir sırada, havalar hem de artık 
kat'i olarak, gene birdenbire bozdu. A -
deta kış gelir gibi oldu. Can sıkıc~, biı -
mez tükenmez yağmurlar başlaciı. Soğuk 
rüzgarlar esti. İlk sarı yapraklar yerlere 
düştü. Sayfiyelerin ağaçları, gürültülü 
bir şekilde uğuldamağa, korkunç bir ta
kim sesler çıkarınağa başladılar .. 

Bu halden ürken sayfiye halkı, adeta 
söz birİiği etmiş gibi, motörize kolonlar 
halinde şehre göç etmeğe başladılar .. Ge
celeri kırlarda, ormanlarda dolaşan genç. 
lerin au!, Au! ları, ta gelecek yaza ka -
dar birdenbire indi. Gramofonla:.- sus -
tu, radyo sesleri işitilmez oldu. Her yfi>r 
Ye her şey sessizleşti. 

Apartımanlarındaki tamirat henüz 
bitmedi~i için Tunç ailesi - Mehmed 
Tunçla karısı Fatma Tunç • herkesle be
raber şehre göç etmemiş, sayfiyede kal
mıştı. 

Karı - koca, paltelarına bürünmü~ bir 
halde, sayfiyedeki evlerinin verandasın
da akşam yem€ği yiyorlat·dı. Karı ko
radan maada sofrada bir de delikanlı 
vardı .. Bu, bilhassa Fatma Tunç'un ısra
rilc şehirden davet edilmiş, Ziya Yüreği
pek ismindeki sporcu akrabaları idi.. Fat 
ımı Tunç, birdenbire boşalıveren sayii -

Taknlr başını önüne eğdi ve hiç ce
Yab vermedi. Fena halde mahcub ol -

muş tu. 
O önde, öteki • 

ler arkada, ağır 

ezgi fıstıki ma -
kam, k8.h o so • 
kağa, kcllı bu so • 
kağa saparak, a. 
vare avare dola -
şıyorlardı. Böy -
lece bir büyük 
mağazanın önü • 

ne geldiler. İki kanadı birden, ardına 
kadar, açık duran kapıdan içeriye mut
tasıl kalabalık dolup dolup boşalıyor, 
girenler bir takım camlı delabiann 
önünde birer lcllıza tevakkuf ettikten 
sonra, ellerinde çeşid çeşid yiyecekler 
le dönüyorlardı. 
Mağazanın içinde masalar duruyor

du. Fakat ortada hizmet gören ne gar
son v.ardı, ne de başka bir kimse. Sade 
kapının dibinde bir v~zne, veznenin ar
kac;ında da bir genç kadın görülüyurdu. 
Halbuki o cemaat muttasıl yiyor, içi -
y·or, tabak d<>luları yeyinti alıp, masa
ların birer tanesine ilişiyordu. 

Bu manzarayı, ~şiğin üzerinde bir 
müddet durup, giren çıkan tarafından 
itilip kakılm.ıya aldırmadan seyrettiler. 
Nihayet İfa!kat hanım dayanamadı .. 

- Girelim! dedi.. girdiler. 
Gurabl efendi ile ikisi, önce burada 

işiiyen mekanizmayı tedkike koyuldu
lar. Takver alargada duruyordu. 

Önce, herkes vezneye ha~ vuruyor, 
para mukabilinde oradan fiş alıyor ve 
bu fişl-eri, içerilerinde muhtelif yiye -
cekler bulunan camlı dolapların birer 
köşesindeki yarıktan atıp, alt kısmın -
daki yalnğa düşen porsiyonunu alıp 

götüri.iyordu. 
Koca kan pastalara, Gurab1 efendi 

de arpa suyuna imrendiler. Dönüp, 
Takvora sordular: 

- Acaba bir pasta, bir kadeh bira 
kaç paraya? Pahalı mı?. 

. -Üzerinde yazoor: Bir pasta, bb>:im 

yede tekbaşlarına ~ecelemekten bir ür -1 
küntü duymağa başlamıştı .. Ziya Yüre -
ğipek, sporcu idi ... Güçlü kuvvetli idi... 
Bu vaziyetlerde ıbundan iyi bir arkadaş 
olamazdı.. 

Mehmed Tunç, Ziyanın bo~alan ka -
dehine rakı doldurarak: 

- Galiıba bu sene sayfiyede en geçe 
kalan biz olduk, dedi. Bir şey de~.il, ha
va fena halde soğudu .. Adeta buzların ü
zerinde kalan ve akıntıya kapılan kutup 
seyyahlarına döndük .. Öyle pis pis dü -
şünme; iç bakalım şu kadehi!. 

Ziya, suratını ıburuşturarak kadehini' 
yuvarladı.. Buz giıbi olmuş köftelerden 
bir tanesini ağzına attı .. 

Mehmedin karısı Fatrna, omuzlarını 

sinirli sinirli oynatarak: 
- Şu ağaçlar da ne fena uğulduyor, 

dedi.. 

Yakmda yaya olarak bir Anadolu tur· 
nesine çıkmağa hazırlanan Ziya: 

- Evet, dedi, sonbaharda ağaçların 
kendine göre bir sallanışları, bir uğulda
yışları vardır. Nitekim yazın da başka 
türlü uğuldarlar. 

Sporcu gencin, kendilerinden çok da
ha iyi bir şekilde tabiatı bildiğine kani 
bulunan Meıhıned Tunç: 

- Tabii, dedi, kışın da bü.sbü tiin başka 
türlü uğulduyorlar, değil mi?. 

- Tabii, kışın da ibaşka türlü uğul • 
duyarlar .. 

- İlkbaharda ise gene başka türlü? 

- Evet ilkbaharda da başka türlü .. 
Sinirliliği gittikçe artan Fatma: 
- Burası adeta korkunç bir hal aldı, 

dedi.. 
Ve, birdenbire, adeta hafif bir çıglık 

koparırcasına: 

1 rımdan bir kadını gene böyle bır köpek 
korkutmuş: kadını korkudan bir hıçkı -
rık tutmuş .. üç gün Ü! gece hiç durma -
dan hıçkırmış!. Az daha hıçkmktan ölü
yormuş .. 

- Ayy ... Bu da kim? diye haykırdı. 
Mehmed Tunç çatalını yere düşürdü 

ve hafif bir küfür savurdu: 
-Hay Allah belasını versin!. Ne olu

yor?. 
Fatma, elini kalbinin üstüne koyarak 

ve gülümsiyerek: 
- Aman, ne kadar da korktum, dedi. 

Ayağıını masanın altına do~m hafifce u
zatmıştım. Birdenbire ayağım sıcak ve 
~anlı bir şeye dayanmasm mı?. Kalbirn 
duracak gibi oldu. Meğer Bob'muş .. Ben 
Bobu tamamen unutmuştum .. Bob. seni 
yaramaz, seni!. Buraya gel bakayım .. 

Masanın altından, pek de istemiyerek 
güzel bir kÖpek çıktı .. Esneyerek saiil ba
şını Fatmanın dizine koydu. Fatma, yap
macık bir öfke ile hayvanın tüylü kıç -
!arına vurarak: 

- Marş köşeye, dedi!. Burada oturup 
da şunu bunu korkutmaL 

Canı s~kılan Bob içini çekti. Gösteri • 
len köşeye giderek gürültülü bir §ekilde 
kaşınmağa başladı .. 

Bobun kö~eye ıgidi.şini, oraya oturup 
kaşınmağa başlayışını dikkatle takib e -
den Ziya: 

- Geçenlerde, dedi. benim ahbapla -
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Fatma Tunç, büyük bir hayretle: 
- Ne diyorsunuz Allah aşkına dedi 

ve... Hıçkırdı .. 
Ahmed Tunç gürültülü bir kahkaba 

attı.. Kocasının lbu manasız gülüşü, Fat
manın hıçkırığını kesti.. 

Arada ufak bir sessizlik oldu .. Ahmed 
Tunç, düşüneeli bir eda ile: 

- Tam hırsızların hoşlaştığı bir yer 
ve ha··a, diye söylendi.. Ortalık zifirt ka
ranlık!. Ne in var, ne cin var! İnsanı kı
tır kıtır kesseler kimsenin ruhu duy -
maz!. Gözüne kestirdiğin sayfiyeye gir 
istediğin gibi soy, soğana çevir!. İstersen 
bir de cana kıy!. 

Fatma ürkek bir eda ile yalvardı· 
- Kuzum Ahmed, böyle şeylerden 

bahsetme ı. 
- Korkacak ne var? Yanında iki er -

kek var .. Yalnız Ziya on kişiye bedel... 

Ziya Yüreğipek birdenbire gözlerini 
açtı: 

- Bir dakika susunuz, dedi. Galiba bi
ri haykırıyor. 

Sofra başındaki ıbu üç k~i bir an için 
birbirine baktı .. Sonra h~ kulak kesi~e
rek dinlerneğe başladılar .. 

Rüzgarın ve a~açların uğultuları ara
sından, öfkeli bir erkek sesıle yalvaran 
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para ilen bir kuruş.. maksuz bir sıfattır. 
bir kadek bira beş Onlar, filvaki konu)-
kuru.ş.. san da konu~masan 

- Kuzum Takvor da, sene sonu hi -
efendi! Şuradan bi- sabı başabaş getir -
ze o pullardan alı - rnek için kendi ken-
versene. Biz bu i~in dine mükaleme ya • 
edebini, erkfunnı zardı. Bunda böyle 
bilmiyoruz. Bak, olacağını sanmam. 
kendine de, ne arzu - Bir de sen de -
edersen, al. ne. 
Öııme keseden çı- - Ver bakayım. 

kardığı romen pa - Belkim de benim e-
rasını, Gurabi efen- lim uğurludur. 
di, Takvora uzattı. Gurabi efendi ge-
O da alıp veznede • riye çekildi; yerini 
ki kadına götiirdi.i. Takvora terketti. O 
Aralarında bir ko - da, kemali ehem -
nuşma oldu; Takvo:r miyetle makinenin 
gerıi. ~ldi ve parayı yanına kadar sokul-
Gurabi efendiye i .. du, fişini attı. 
ade ederele ı musluğun altına tutup, düğmeye bas -ı Musluk gt::ne akmadı .. 

- Teessüf ederim .. velak.in bu, bun- tı. - Vay babasının aşığına, be! Başı -
da geçmoor .. dedi. Ay! O ne?! Biraz evvel, şu sünape ma hiç de gelmemişti. Paralar cayır 
. -Neden? .kılıklı heritin uzattığı sapılı bardağa cayır gitti! Köpoğlunun oğulları ikimi-
-Ne bileyim? Karı öyle dem~tir. şarıl şarıl aktığı halde, hikmeti huda, zi de çürük tahtaya bastırdılar .. 
-Para geçmez olur mu? Gurabi dendiye bir damla dahi yok. -Sakın .. aklıma ibir şey geldi! 
- Buranın parası değildir. Adamcağız: -Senin aklına bazı bazı bir şey gel-
- E, ne yapacağız? - Sübhanallah!. diye taaccüb etti. diği olur, demek? 
- Dur bakaytm! Bende bir Fransız Ve Takvorun yüzüne nazarlarile ;sti- - Neye gelmesin? 

elli frangı olacak. Be1kim de, Fransa zah eder giıbi bak:tı. - E, haydi bakalım! Ne gelmiştir? 
buraa yakındır deyi onu alırlar. Takver da hayrette idi. - Çeşmenin hazinesindeki bira tü -

Filhakika, Fr.ansız banknotunu vez • - Bilmem! dedi. Ağnamoorum .. A - kcnmiş olmasın? 
nedar kadın kabul etti, bozdu ve Tak- ceb ey1 baı;madın? - Sayi be! Bunu eyi düşündün. Gi· 
vorA istediği ~leri verdi.. - Bastım. Hem de kuvvetle. dip de şikayet edelim. 

Tezgahtan birer boş bardak alıp, - Öyle ise neden akmoor? Vakide -Kime? 
önce bira çeşmesinin önüne gittiler. bu makinalarla otomatik, yani ya kendi - Helbette ki bu K ... f oğlusunun 'bir 
Gurabi efendi aldığı talimat mucibince kendine madik eden d~rler amma, o kontrolü vardır. Koskocam mağa~ayı 
fişi yartktan içeriye attı, kadehini de bizim İstanbu.lun eski telefonlarına eeciniler çevinnoor ya? Olmazsa, fiş 

lıir kadın sesi, ta onların kulağına ka • 
dar geldi .. Söylenenleri ayırd etmek pek 
de kabil olmuyordu. 

- Herhalde gene Mathibe He kocası 

kavga ediyordur. 
- Onlar üçüncü gündür ki şehir~e 

kavga ediyorlar .. Matlube ile kocası, Ali 
beylerle ,beraber üç gün evvel şehre ~oç 
ettiler. 

Ziya tekı·ar etti: 
- Susss ... işitiyor musunuz7 Kadın ağ· 

lamağa başladı .. 
Hepsi birden dikkat kesildiler .. '3u sı · 

rada gayet vazılı bir surette, kadın sesi · 
nin, büyük bir ümidsizlik içindt>. yalvar. 
makta olduğunu işittiler .. Şu kelimcleı 

kulaklarına çalmdı: 
- Aman yarabbi!. Fakat herhalde ser 

beni şimdi öldürmezsin!. 
Fatma, adeta ağlar gibi bir sesle fı · 

sıldadı: 

- Muhakkak kadını soyuyorlar.. He · 
men gidip onu kurtarmak lazım.. Zıya, 

çabuk koş oraya!. 
Ziya fısıltı ile: 

- Neden bir tek başıma oraya koşa -
cakmışım? 

- Rica ederim koş!. Sen erkek değil 
.. ? 

mısın .. 
-Ahmed de erkek!. 
- Onun neresi erkek? Yanınıza Bobu 

alınız!. İşte size ·bir de bıçaic... 

Ziya kendisine uzatılan kör ekmek bı· 
çağını ,eline aldı .. Diğer elile de Bobuıı 
tasmasından tuttu ve büyük bir cesaret· 
le karanlığın içine atıldı .. 

Fakat bir dakika geçmeden tekrar g<' 
ri döndü. Gene fısıltı ile: 

- Ben, Bobu gönderdim, dedi. Taht" 
parmaklıktan biraz havlasın, belki kati· 
li korkutur da kaçırır, bizim gitmemize 
hiç lüzum kalmaz!. Biz şimdilik m~sel"
nin ne olduğunu anlama~a çalışalım .. Bi
raz daha sesleri dinleyeliın.. 

Üçü de kulak kesilerek 3reniden ses· 
leri dinlerneğe başladılar.. Bob her ne
dense hiç havlamıyordu .. Ağaçlar lı.or· 

kunç bir şekilde uğulduyorlardı .. Bu ıı· 

ğultu arasından kulaklarına, korkun(· 
boğuk, kısık bir erkek sesi geldi.. Ses <. 

kadar korkunçtu ki Fatmamn gözleri, 
(Devamı 13 ncıi sayfada) 

aldığımız kasyere müracaat ederiz. 
- Ediver .. biz yabancıyız. Paramıı 

az. Bize günahtır .. öyle söy1e. 

- Ben ne deeceğimi bilirim. Seır 
kasavet etme! 

Takvor, ceketinin önünü ilikledi, 
şapkasını çıkarıp sol eline aldı, kızgın 
saç üzerine bırakılmış hindinin yürii· 
yüşüne benzeyen acayib bir ezgi ile 
veznedarın yanına gitti. Bir, iki ök -
sürdü .. 

- Pardon, matmazel! 

Kadın başını kaldırdı, baktı: 

- Mösyö? 

- Parlevu Franse? 

Kadın, başile, menfi cevab verdt 
Takver kendi kendine söylendi: 

- Öyle ise hapı yutmuşuz. Şimdik 
sana laf ağnattırmak, devee hendek at~ 
laHırmaktan da zor olacak ... 

Ve çaresiz kaldığını görünce, ~a -
retle meram aniatmağa çalıştı. Nafile! 
Kadıncağız bu pandominaya sadece 
gü1ümsüyordu. Takver ise, behemehal 
hakkını ihkak etmek azminde oldu -
ğundan, çırpırup duruyordu. 

- Bira! Bir!. Biyer!. Bu canabetm 
seksen tane adı yoktur ki .. Her yerde, 
az çok ayni kelimeyi kullamrlar .. Mat
mazel! Sil vuple!.Bak: Bu, bir kadektir. 
ön ver!. Ağnadın? Zo, amma da kalın 
kafalı karı imi-şin! Nah! Bir daha doo· 

rum: Ön ver .. ver .. glas .. Hah! babanın 
canına ıı·ahmet! Ağnadın .. tamam .. pa· 
ra, arjan .. attık ise .. bira .. mafi.ş!. • 

Elile de, kadehin içine bir şey akı ~ 
tıyormuş gibi yapıyordu. Bu esnada 
Gurabi efendi de yanlarına yaklaşmış, 
havan dövücünün hınk deyicisi gibi, 
o ne söylerse, tekrarlıyordu. Takvor 
kendisini dirseğile itti: 

- Sen sus! Zaten karı mangafanını 
biri. Lafı büsbütün karıştırıp, her iki .. 
mizi de divaneye çevirme. Avevu korn
pri, ma tmazel? B ira, bir.. ilniyapa .• 
finiş!. 

( Arkan va'f") 
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Selanikle dağa kaldırtl•n Amerikali ,. krı 

Y a.zan: Ziya Şalıir, 

.Mis Estonun mektubu 
Ve bilhassa, bu Mis Eston me -

seı~sinin böyle uuıyıp gitmesi; komite 
erkanı üzerinde milhim bir tesir ve a
sabiyet h usule ~etirmişti. ( 1) 

* .. K.omite erkanı, haksız değillerdi... 
Çunkü Londra ve Amerika gazeteleri, 
~?a halen bu mesele etrafında velve
elı neşı;yata devam etmektclerdi. 
.. (Röyter) telgraf ajansı, bu işin iç 

Yüzünü yakmdan tedkik etmek için 
Seıaniğe hususi bir muhbir gönder -
rn~ti. 

Bunu haber alan (Deyli Telgraf), 
('l'aymis), Maten gazeteleri de birer 
lnuhbir göndennekte gecikımemişlerdi. 
B Osmanlı hükUmeti; Mis Estonun 
~lgaristanda mabpus bulunduğuna e

~ın o~duğu için, bu gazetecilerin iste
. n(ıerı şekilde tah'kikat ve taharrivat 
lera etmelerine müsaade etmişti. . 
da Bunlar, bazan birleşerek ve bazan 
n ayrı ayrı bütUn köyleri geziyorlar; 
azJık, Cwnaibala, Ustunımca ve ha -

'~aı· · ısınde girip çıkmadık yer bırakmı -
korıa:; Türk köylülerine büyük para

r Vadederek Mis Estonun izini bul -
::~a uğraşıyorlar; fakat, müsbet bir 

tıce elde edemiyorlardı. 
t Bu gazetecilerin buralarda bu su -
~tı: ~olaşması, yalnız bir fayda temin 
~~ışti. O da, Türklerle temaslannın 

tıcesinde hasıl ettikleri fikirdi. 
a 'I'~rk köylüleri, bu ecnebilere :ı.yrı 
1 Yrı ızzet ve ikramda kusur etmemek
te 

1
beraber, bunların verdikleri bol pa

;. arı reddetmişler; şimdiye kadar 
d ~rkler ~leyhinde yapılan propagan -

a arı, fiılen tekzib eylemişlerdi. 
ler·('rayrnis) ve (Deyli Telgraf) gaze-

rı. d1 ınuhbtrleri çektikleri telgrafın bi
n e; 

ll (Makedonyada Türk köylülerinin 
uın ve Bu.,lı5arlara mezalim yaptıkla

~na dair şayi olan haberleri. büyük 
~r salahtyet1e reddediyoruz. Bu mu -

n.ıs , saf, ve her türlü menfaat hisle -
~en uzak olan Türk halkı, zuliim ve 
~nayet irtikSıbına temayUl etmek su 
k.arafa dursun; Bulgar çetecilerinin 
~ndilerine reva gördüğü haksız teca -
d~lere mukabele etmekten bile nefret 
~ 1Yorlar ... Şimdiye kadar işitilen kor
u Unç şayiaların, Türkler aleyhinde kas 
b~~~ ter'tib edilm~ birer efsaneden i -
l3~:et olduğuna hlikmetmek lfmmdır ... 
ea~·ün gezip dolaştığımız yerlerde. en 

ıl ve en mutaassıb Tilrk köylüle -
~den ibtle, tam manasile (centilmen) 
~~.en başka hiç bir muamele görme -

et (Mis Eston meselesine gelince: ismi 
~afında büyük bir velvıele koparılan 
~ kızın Türkler tarafından esir ve 
ğ·~kif edUdiğine inanmak mümkün de
~ dir. Bu kadar ince ttdıkikat Ye ta • 
d -riyatımıza rağmen; Türkler üzerin
lJ. e ŞÜ.bhe uyandıraeak en küçük bir jp 
~~ bile elde edilememk<Jtir... Maama
~ tahkikat ve taharniyata ehemmi -
etıe devam edilmektedir.) 

* ~:nebi gazetecilerinin, bu mealde'ki 
t 

1 
aflanndan, Bulgarlar fena halde 

~A.-ş ~yorlar, ve bUyük bir asabiyet 
h stenyorlard.ı. Sofya gazeteleri. da -
~·halA kal>ahati Türklere yükletmek 

1Yorlar; bUyük yazılarla: 
bt (Minareyi çalan Türkler, vaktilc kı-

ını da hazırlamışlardir.) 
lvi Başlıkları altında, yazılar yazarak 
l'ı ls Estonla refikasının Türk toprakla
la nda! (kıymetli bir hazine gibi) sak -
~dıgına emin oldulclannı iddiada 

r g&teriyorlardL 

* 1\ınerika gazetelerıine gelince: 
!l!~nlar, daha halA meseleyi (efsane) 
litn nden çıkannak istemiyorlardı. Se
~U ikten aldıklan en doğru haberleri 
~e, derhal ciddiyetten tecrid ediyor-

ı kanierin hoşlarına gidecek birer ....__ ____ _ 
'o~l) Saratof, bu hadiseden dört sene kadar 
~b .... ta, Komitenin emrile (Baf4a) tarafında 
~,unıa kaUedilmljtır. 

- Mubarrlr-

Mis Eston kQTku. içinde Sarafofun yüzüne baktı 

masal uyduruyıorlar .. mevzuun hara - mıştır. Ve onun o nef'ıs vücudü, kıpkı
retini kaybetmerneğe gayret gösteri - zıl bir tulum halini almıştır. 
yorlardı. (Mister Artin Boduryanın mektu -

Bu gazeteler, en ziyade Osmanlı hü- bunda daha feci bir takım hakikatler -
kumetini mes'ul tutmağa çalışıyorlar- den bahsedilmektedir. Fakat biz. muh 
dı. terem karilerimizi lüzumundan fazla 

Gazetenin biri, ~u satırları yazmıştı.: müteessir ve muztarih ıetmek istemiyo-
CMedeni dünyada yaşamağa layık ruz; ve bunları, sütunlarımıza geçir -

olmıyan bu kavuklu; şalvarlı hükıi _ rnekten vaı.geçiyoruz. 
met, eşkiyanın istediği parayı verme - (Ey muhterem ·kariler! .. Bu bedbaht 
diği için, zavallı Mis Eston, kim bilir vatandaş kızcağızı kurtarmak .. bu vah 
har.gi zindanda, işkence masalarının şi ve barbar dUşmanların elinden sa -
üzerinde inim inim inlemektedir. tın almak Hizım .. Bu~ünden itibaren 

(Aldığımız en mevsuk malumata bir iane sütunu açıyoruz. E~kiynlnra 
nazaran, Mis Estona işkence yapılmak verilmesi lazım gelen parayı topiayıp 
içir, büyi.ik bir fıçının içine zehirsiz yı - e-örıdermeı!e karar vnriyoru7. Siz de 
ı bizim bu kararımızn i~tirak ediniz. Kcanlar doldurülmuş; ve bu bedbaht kız, 
b selerinizin a~zını açınız. İktidarınız u fıçının içine atılmıştır. 

nisbetinde yı:ırdırndn bulunmaktan kn
(Selanikte bulunan, Ye sözlerinin 

çınmayınız. F..rnin olunuz kd. verece~i-
mevsukivetine zerre kadar şübhe edil- niz bu paralar1a; yarın ahirette. (ccn-
mesine imkaıı olmıyan Artin Bodur - net) in en c;airane bir köşesind<:!. mini 
yan ismindeki bir zatın bize gönderdi- mini bir köşk kazanmıı; olacal{c;ınız ... ) 
ği mektuba nazaran, bu kara talihli ( A rkas! va ı·) 
kız, ilk ele geçirildiği zaman, ( n1em - ••••·•··•·•·••·•••·••·•·••••·••·•··••·•····•·········••••••••• 
Iel{etin paşası) tarafından ( odalık) ya-

pılınak için ce b ren (isıam) ectnm~k is- &r0 .. te tel· E czane!er 
teruniş .. fakat Mis Eston, bu teklifi kah 1\ - • 
ramanca reddetmiştir. Bunun üzerine 
(paşa) Mis Estonu çırçıplak olarak bir 
haca gerdirmi~; ve bütün şehir halkına 
teşhir etmiştir. 

Mis E-ston, bu zalimane ve gayri ah
laki işkenceye de mukavemet etmi~; 
paşanın odalıgv ı olma '-·ı reddetti ai u ibi 

J b ,., ' 

(nzize) leri gıpta ettirecek bir muka -
vernet göstererek dini itikadlanndan 

bir zerresini dahi feda etmiyeceğini söy 
lemiştir ... Bunun uzerine bütün bütün 

hiddetlenen (paşa), Mis Estonun çıp -
lak vücudüne tepeden tımağına kartar 
bal sürdürmü.ş; memleketin bütün aıı
larını, toplatarak Mis Estonun vücudü 
üzerine döktürmüştür. 

(Mis Eston; milyonlarca arının, bu 
barikulade korkunç hücumlarına da -
yanamıyarak feryadlar içinde bayıl -

-

Bu g~ce nöbetçi olan eczan~l~r şunlar
dır: 

İstanbul cihetindekiıer: 
Aksarayda: (Pertevı, Alemdardn: <Eş

ref Ne.ş'et), Beyazıdda : <Cemm. sa -
mntyad:ı: !Rıdvan), E:n1nönünde: (Ben
sason), Eyübde: c Hikmet AUamnz ), 
Fenerde: (Hüsnmedd!n ı, Şebremlnlnde: 
fHamd1), Karagiımrükte: <Fua<il, Kfı,.. 

ç~lkpnzarda: ( Hulusı ) . Bakırköyünde: 
<Istepan). 

Beyo!Ju cih~tindekller: 

İstikiiii caddesinde: tKanzukl, Daire
de: (GÜneş ı, Topçularda : ( Sp').ridls ) , 
'l'a.kslmde· fl'-fizanıecullnl. Tarl::ıbaşındaı: 
(Nlhad), Şlşlide: ( H:ılk ), Be~fktnşta 
<N :ı U Hsıfd 1. 
Boğazi~i. Kadıköy t:e. Adalartl::tkiler: 
Üsküdurda : <hkc.lebaşı ı, Sarıyerde: 

(Nur!), Kadıköyünde: (Moda, Merkez), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza), Heybellde: 
<Tnnaş). 

~---------------__) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derh'll keser. 

- - Icabında günde 3 kqe alınabilir. - -

Istanbul Deniz Ticareti Müdiriyetinden: 
Müdirjyetimiz motörleri için kapalı zarfla izafei sıkleti 725 - 735 olmak üze

re 25 ila 30 ton ibenzin mübayaa edilecektir. Kıymeti muhammenc olan 6240 li
ranın % 7d50 teminatı muvakkate akçesi olan 468 liralık banka mektubu veya. 
hud yatırıldı~ına dair makbuz ile eksiitme günü olan 10/11/938 Perşembe g:.inü 
saat 14.30 da Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde müte§ekkil koınisyona ve 
şeraiti anlamak istiyenlerin müdiriyet idare §Ubesine müra<:aatları lüzumu ilAn 
olunur. •7834:t 

Müdhiş bir cinayet 
(BC%§ tarafı 12 inci saYJuuu1 

tıpkı kocasının ceketindeki düğmeler gi
bi yusyuvarlak oldu.. Bu kısık, bu boğuk 
erkek sesi neler söylüyordu? Bunu iyice 
anlamak kabil alamıyordu.. Sadece rüz
gar, ara sıra: cCinayct:., ckul'ban:t, ckor
kunç intikam. gi:bi münferid kelimeleri 
onlara kadar ulaştırıyordu.. • 

Fatma inler gibi bir sesle: 
- Herif kadını mutlaka öldürecek, 

dedi.. Erkek olacaksınız, böyl~ scyırcı 

kalmaktan utanmıyor musunuz? Sen Ah 
med buradan hiç bir yere ayrılma!. Bır 
adım attığın takdirde feryarla başlarım .. 

Ahmed, kat'i bir kararla aynğu kalktı: 
- Haydi yürü Ziya, dedi.. Bıçağı ne 

yaptınız?. 

- Kaybettim. Bdbu götürürken elim
den düşürmüş olacağım!. 

- Hiç olmazsa şu çatalı alınız!. 

Rüzgar bir an için hafifledi. Ağaçla

rın uğultusu bir an için kesilir gibı ol -
du .. Ümidsiz bir kadın sesi, gene ilk işi
tilen vüzuhla şunları söyledı: 

- Aman yarnbbi; ne olursun yarın be
ni öldürebilirsin, fakat bu ak~am canıma 
kıyma!. 

Ziya, dişleri birbirine çnrparak: 
- Ahmed, dedi, istersen yarına kadar 

bekliyelim .. Belki kadın, herifi hnkika -
ten kandırır da cinayeti yarına kadar te
hir ettirir .. 

Ahmed başını salladı: 
- Hiç de zannetmiyorum, dedi. Herif 

bu akşamki işini yarına bırakPcak adam
lara benzemiyor .. Herifin be~Jcmeğe ni -
yeti yok. İyisi mi biz şöyle yapalım: Ben 
sürünerek yerden gider herifi ayağındım 
yakalarım, sen ise doğrudan doğruya a
damın üzerine yürü ve elinder. tut!. 

- Hayır, herifi ayağından ben yaka -
larım, sen ellerinden tut.. 

Ağaçlar, yeniden uğuldadı.. Boğuk bo 
ğuk söylenen öfkeli erkek sPsi gene işi -
tildi. Bu, öyle korkunç, öyle ~inire doku
nan bir sesti ki. Fatma artık tahammül 
edemedi. Kendinden geçmi§ bir halde 

bahçeye fırladı; parmaklığı geçerek so • 
kağa çıktı. Erkekler de onun arkasından 
koştular .. 

Hepsi arka arkaya bir sıraya dızilcrek, 
korkunç ve karanlık sokağın içınde iler
lemeğe başladılar .. Kuyruğımu havaya 
hldırmış bir halde en önde Bob yürü • 
yordu. Onun arkasından Fatma, Fatma -
ımı arkasından da kocası Ahmed gelıyor
du • Cesur Ziyaya gelince, o, hepsinin ar
kasından, bir yılan yibi yerlerde sür:ine
rek, dört ayak üstünde yüriiyordu. 

Uzun ve sessiz sokağın :;onunn kadar 
geldiler, ve tıkanarak durdular .. Ortalık 
scssizdi.. Kimsecikler yoktu.. Yalnız a -
ğaçlar, şiddetle esen son bahar rüzgarile 
snllanıyor, eskisi gibi uğuldııyorlnrdı. 

Fatma, adeta ağlıyarak: 
- Geç kaldık, dedi. Cnnavar hcrıf mu' 

laka kadını öldürdü.! 
Birdenbire,, yazdanberi tamdıkları a

§ina, fakat insanın sinirine dakunacak 
kadar çirkin ve boğuk erkek sesi , adeta 
tepeleri üzerinden, şunları söylerneğe 

başladı: 

- Allo, a1lo, burası İstanbul radyosu .. 
Şimdi dinlemekte olduğunuz Vilyam 
Şcksprin cOteııo, faciasını on dakika i -
çin kesiyoruz. Bu arada, ajans habPrlc -
rini dın1eycccksiniz!. 

Ziya, sürünerek yanlarına yaklaştığı 

zaman, kan - koca haHi gülmektc idile-r .. 
Cesur delikanlı, diz kapaklarmdaki ça .. 
murları silkerkcn: 

- Ben burada kalmam, dedi. Şimdiden 
tezi yok şehre ineceğim!. Rica ederim, 
hi~~ ısrar etmeyiniz!. 

Karı - koca bakıştılar .. Ziyanın kal • 
ması için herhangi bir tsrarda bulunrna
dılar. 

Y A.Ronô lft)SILUIIZDA: 

Bir yUksUgUn hatırası 
Yazan: François Coppee 

Çeviren: F'aik Beremen 

Ne olmak ist:yordunuz, Ne oldunuz ? 
(Baş tarafı 7 inci saıJfr.da) ı selam veren çocukları görlınce meşhur 

Romanların kahramanlan iizer~de ? ~ır~ız~ p~nta.lonunun "= ~are§a~ kaske· 
kadar derin bir tesir bırakırlard.ı kı, adeta tının cıddıy~etıne uyan yuzunde bır tebes
kendimi kaybederim. Vak'aların şahsi- süm belirir ve onların seliimiarına ınu
yetlerini yaşatmak ist-er, garıb bir haleti kabele ederdi. Her çocuk gibi, ben d~ 
ruhiye içinde cmoi - ene• mi unuturdum. \mparatoru görmek, onun tarafından se~ 
Artık ben. küç.ük Galib değiJdim, başka, lamlanmış olmak isterdim. 
bambaska bir adamdım. Böylece birkaç yıl geçti. Babam, de. 

:ı: 

Mesela, gü lle içinde aya giden sanki m.iryolları n ezaretinde Hofrad idi. Tiı·ol 

bendim. Denizierin namütenahi derin- mıntakasına gittik, Meranomın yanında 
likler'nde seyahat eden, tabiatin esrarlı olan Bolzanoda oturmağa ba~ladık. 
karanlığına gömülen gene bendi m... Bolzano, · tabii manzaralan. ormanları, 

Yahud Okyanuslarla çevrili kimsesiz sisli vadileri ile gayet güzel bır yerdi. 
adacıkta tck başına kalan kfıçük Roben- Burada engin bir pastaral zevk içinde ya
son idim. şadım. Sabahları ormanların koynundan 

Hatta dahası var: Mosela Don Juan da nc.mütenahi bir cıvıltı halinde gelen kU§· 
olmak istemiyor değildim! Yahud Şöval- ların seslerini dinler, dinlerdim ... 
ye Döragastan... Bu sırada 1914-1918 harbi başladı. Ba-

Böylece seneler geçti. Art,k yaşım iler- bam, bizi Salsbunga götürdü. Ben cc ar
lemişti. Nihayet kendimi bildikten, ken- tık 7 Ya§ına gelmiştiın. Piyano dersi al
dime bir meslek seçmek istedikten sonra. ma~a başladım. Esasen, babnmın musi .. 
iyi bir aktör olmak istedim. kiye karşı sempatisi vardı. Benden, den:-

- Küçük iken, okuduğunuz romanla- lerimden iyi not kazanınarnı ıster; muka
rın tesirile vak'aların kahramanı olmak bilinde bol bol konseriere ve operaya gö· 
istPdiğinizi söylcmiştiniz... Peki, ya ak
törlük arzusunun sebebi, saik\ nedir? 

- Tekamülün mantıki ve tabii bir is
tihalesı ... ÇocuKluğurndaki temE>.ssül ka -
biliycti1 büyüyünce temsil . arzusunu u
yandıraı. Böylece iyi bir aktör olmak is
tedim. 

- O halde. hayatta gayP.Sine varmış 

bahtiyarlardansımz~ 

- Söylediğim gibi, iyi bir aktör olmak 
istedim ve daima da onu olmak istiyo-
rum, istiyeccğim! 

- 11 -=-

Ferdi Ştatser 
İstanbul Konservatuarı profesörlerin

den Ferdi Ştatser anlatıyor: 
- Ben Viyanada doğdum, çocukluğu

ma aid ilk hatıralarunın en kuvvetli ve 
en taze olanı iki tanedir. Biri annemin 
söylediği ve bana da söyletti~ halk şar
kıları, diğeri ıbütün çocukların dostu o
Inn Avusturya - Macaristan imparatoru 
Fransuva Jozef... 

Annem, hazin bir sesle, Tirol musiki
sinin nağmelerini taşıyan Lledleri teren
nüm ederdi. Ben, ıbunları dinler, dinler, 
sonra annemle beraber söyleme~e çalı-

~ırdım. Annem, bu yüzden, diyebilirim 
ki ilk müzik hocal'llidıır. 

Zavallı kad'ıncağıza, her sabah: 
-Beni Prater'e €Ötür, dJye de musal

lat olurdum. 
-Niçin? 
- Çünkü, irlljParator Fransuva Jozef 

\ıer sabah Praterde gezerdi. Kendisine 

türürdü. 
l\1usikiye çalışmakta devanı ediyor., 

dum. 14 yaşına .geldiğim zaman, armonJ 
ve kontrpuan kısmını yanı kompozisyon 
sınıfını bi.tirdim. 

Bir yandan da lise tahsilini ynpıyor

cum. Latince öğrenmeğc, teknik mesele
lere aHika duymağa başlad1m. Yalnız re
ı-im ve jimnastiki !hiç sevmedim. Lisede 
bu iki dersten notum daima kmktı. Yal
nız, tbiraz skiden hoşlanır, her pnzar gü
nü kayardım. ıl 

Liseyi bitirince Viyanaya gittim. Fa
kat müzik veya te'knikten hangisini ter
cih edeceğime dair bir karar veremedim. 

Bu tereddüdlerim arnsında, Viyana 
yüksek teknik mektebine yazıldım, bir 
buçuk sene kadar devarn edebildim. Fa· 
kat bakbın ki, bu iıŞ olmuyor, olmıya
cak ... Artık bütün bütüne kendimi mu· 
sikiye vermenin zamanı geldiğıni anla
dım. Yüksek teknik meldebin<ien vazgeç
tim, yüksek musiki rnektabine girdim. 
Üç ihtisas §U'besinden yani piyano, kom
pozisyon ve şef dörkestrlikten diplama 
aldım. SalSburg festivallerind'l opera ile 
meşgul oldum. İki yabancı dil bıldi~m 
için, beynelmilel müzik kurlarmda şef
dörkestr asistanlı~ yaptım. 

Viynnada, Türk arkadaşlarımla dost 
oldum. MeselA Cemal Reşidin, Hasan Fıo
ridin ve Necil Kazıının eserlerini ta . 
dım ve verdiğim konserler ıle de hal 
tanıttım. 

Nihayet, Türk dostu olmaktan çıkıp 

Türkiyeli lbir Türk oldum ... 
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Yazan: Eski Dahiliye Naz1r1 ve eski meb·us Ebubekir Hazım Bugün Fenerbahçe Beykoz la, Beşiktaş t 
Süleymaniye ile karş1laş1yorlar O zamanlar yeziailerden ihtida edenlere ~üteallik resmi muameleye ihtida 

denilmeyip meşihat \'e babıalice kabul ve istimal edilen tabir (tasbihi itikad) idi Güneş kliibüniin spor şule erini lağvetmesi G. SarB. 
ile Güneş arasındaki karşılaşmayı suya düşürdü Gece Hüseyin Kanoo efendi ile u -

zun boylu konuştum. O havaliye ve 
Musul ahvaline dair bir çok maltlmat 
aldım. 

Mumaileyh, bir aralık bir teessüf 
tavrı alarak: 

- Geçenlerde Musul valiliğinden 

infisal eden bir zat buradan geçti, bir 
gece kaldı, dedi. O, sizin büyük baba -
nız yaşında bir ihtiyar olduğu halde 
hareketleri yerinde değildi. Yanında 
pek genç !biı hanım vardı. Ben torunu 
sandım. Fakat maiyetinde gelen jan -
darmalar: 

- Ne torunu, ne kızı, ne de karısı -
dır. Musuldaki kız mektebinin hocası 
'iken kötü yola saptırdı. Bir çok reza -
Jetlerden sonra kendisi aziedilince onu 
Cia istifa ettirerek tahtı revanına aldı, 
İstanbula götürüyor. 

Gözlerimizin önünde yapmadık şe -
naat bırakmadığı gibi, bize de edeb -
sizce sövüyor. Dün, arkadaşlarla bera
ber kendisini yolda bırakıp dönecek i
dik. Sonra, nihayet buraya kadar ge -
tlrmeğe karar verdik. Lakin ileriye bir 

' adım bile atmıyacağız, dediler. 
Velev sabık, esbak olsun, üstünde 

bir vali adı bulunduğundan jandarma
ların .kendisini tçrketmelerinin hem 
ayıb, hem de mes'ıUliyeti mucib olaca
ğını anlattım. 

Böylece, sabık valiyi Vlranşehre 
kadar götürmelerini temin ettim. Ora
da ne yaptılar, bilmiyorum. 

Bu şenaat hakkında -Hoca hanım
uan dolayı- tahkikat icrasile netice -
sini bildirmeıni maarif nazın Zühtü 
paşanın malu:ııatile rüşdiye rnekteble
ri ımüdürü Celal bey rica etmişti. 

İşte, en rnevsuk ve bitaraf bir zat -
tan aldığım ~u malı1mat ile tahkikata 
başlamış oldum. 

Hüseyin Kanco'nun, Hamidiye a -
laylarında mül&zım olan büyük oğlu 
vefat etmişti. Ondan mah1(i1 bulunan 
müla.zım rütbesinin henüz dört y~ın
daki küçük oğluna tevciht hakkında . ' 
Ihrahim paşa tarafından vaki olan in-
hanın, bir çok cmsali vechile, İS'tanbul
ca tervicinden emin idiler. 

Kendisi Yezidi iken ihtida eden bir 
müslüman olduğunu Hüseyin Kanco 
söylemişti. Lakin o zamanlarda Yezi -
dilerden ihtida edenlere müteallik res
mi muameleye cihtida• denilmeyip, 
Meşihat ve Babıalice kabul ve istimal 
edilen tabir «Tashihi itika~h idi. 

Öteden~ri hükumet bunları tama
mile müslüman sayınamakla beraber, 
ayrı bir din ve mezhebe salik oldukla
rını da tecahülen tanırnak istemediğin
den «Tashihi itikad» sözü ile müslü • 
manlıklarını kabul edegelmişti. 

Martın altısında bol bir yağmurla 
Nw:eybin'e girdık Dört senedenberi 
bu havali ile Musul taraflarına lazJm 
oldukları mevsim!erde yağmur yağ -
mam~ ve mütemadi kuraklıktan do -
layı sön narnındaki böcek ve çekirge
lerin hasaratı çoğaldıkça çoğalmı~ idi. 
Bu yüzden hasıl olan kıtlık sebe -
bile bir çok nüfusun açlıktan ölmek 
tehlikesi ba§ göstermiş, hükwnetce 
El~zığ ve Diyanbakırdan Musula ıahi
re gönderilmek mecburiyeti hasıl ol -
muştu. 

Nusey'bine, yağmurla girmemizde -
ki tesadüfü kasabalanna uğur getlrdi
ğ:.ine hamleden ahali, bize pek ziyade 
hürmet ve muhabbet gösterdi. 

Ertesi günü, bu yağmurla hasıl o -
lan çamurlardan geçmekte m~külata 
dli~eceğimizi, binaena1eyh hareketi -
mizin bir gün tehırini söylediler. İnan
dık ve kaldık. Bize, eğlenceli, oyunlu 
bir ziyafet verdiler. 

Ak.§amdan sonra kaymakam ve 
müftü misafir olduğumuz eve gelerek: 

- Yollarda endiş-eyi mucib hiç bir 
mania yoktur. Çamur, mahza Nu -
ıey'bin ahalisinin hakkı alilerinde ha -
r:ıl ettikleri hürmet ve muhabbetin şu 
'tlretle fiilen ibraı.ı maksadil• uydu -

ruldu. M buyunnanıı.ı umum narnma fendi ile konuşurken söz, :bu Mustafa 
rica ederiz, dediler! paşaya intikal etti: 

Nuseybinden sonıra, altı geceyi hep - Mustonun hastalığı yalandır, de- İstanbul lig maçlarının beşinci haftası miş olan atlı müsabakaları bugün ss.J 
çamur altında .geçirdik. di! Bu havalice bütün sabıkalan ma - oyunları bugün Kadıköy, Taksin1 ve Şe- 13,5 ta yapılacaktır. Bu haftaki müsa 

Sefer levazıniı mükemmel olmak lfun olan bu adama ıbir gün (paşa) de- ref stadlarında yapılacaktır. ka tertib şekli, maniaların yüksekliğı' 
şartile Dicle ile Fırat arasında, ve bil- nileceği kimsenin hatır ve hayalinden Güneş k:lübünün spor şuıbelerini. lağ - parkurun tertibi itibarile geçenkilerd 
hassa şimal kısmında şubat ve mart geçmezdi. Kendisi huzurunuza çıkabi- vetmesi üzerine mevsimin en mühim ma- daha güçtür. 
aylannda seyahat etmekten daha latif lecek .bir adam değil, bir vahşidir. Bu çı olan Galatasaray - Güne~ oyunu ya - Birinci İstanbul mükafatına 10 at işi 
bir tenezzüh olamaz kanaatindeyim. sebeble valilere vesair büyük zevata pılmıyaca~tı.r. rak edecektir. Geçen haftalarda yapıl' 

O mevsimde, zümrüd gibi yeşil, yer hiç görünmez; daima oğullarını, adam- lstanbul~por - HiW tecrübelere bakılarak bu müsabakada ~ 
yer mor, kırmızı, beyaz ve mavi çiçek- lanru gönderir. Hasılı, vaktile muhte- Son oyunlar İstanıbulsporun lehinde - zanmak ihtimali olan atların baştll 
lerin saatlerce fasılasız devam ettiği lif cinayetlerden dolayı senelerce Mu _ dir. HilAl takımı için .bu maç güç kaza - Prenses Senilianın atıKolsa geliyor, ı ki 
görülünce, buralara niçin çöl denildi - sul hapishanesinde yatmış bir hay • nılır bir oyundur. ciliği Murad, üçüncü gene Prenses Se 
ğine şaşılır! duddur! • Fenerbahçe - Beykoz nmanın N osrit ismindeki atların kazıı 

Nuseybin ile Musul arasındaki bir Gördüğüm efrad ve zabıtanından Haftanın en güzel oyunudur. Fener • maları muhtemeldir. 
kaç mevkiin Hamidiye süvari alayia - bir çoğu gemsiz, üzengisiz, yahud ip _ bahçe yeni oyuncular tecrübe etmesine İkinci müsabakaya 13 at gireceld' 
rının askeri kaymakamlığı rütbe<3ile ten üzengili, bazılan eğersiz, palan _ rağmen idmanlı bir haldedir. Tecrübelere göre kazanmak ihtimali o 
mülkiye mirmiranlığını yahud m.irülü- sız çıplak hayvaniara binmiş olan bu Beykoz takımı, .büyük klüblcr karşı - lanlar şunlardır. Proyitsa, İlai, Leyla, J 
meralığını cemeden paşalardan biri o- sürülerden ind€1hace nasıl istifade e _ sında iyi netice alan bir takımdır. Fe • şina. 
lan Miran aşireti reisi Musto (Musta- dileceğini Mustafa efendiden sordum. nerbahçenin bu maça fazla ehemmiyet Üçüncü müsaıbakaya Olga, Efekızı, V 
fa paşa) nın evlad ve akraıbasile aşire- Gülümsiyerek: vermesi lazımdır. Her iki maç ta Kadı • ğan ile Şanslı görünmekted~t'ler. 
ti efradından bir çok kimseler tarafın- - Bu teşkilat, dedi, dördüncü ordu köy stadında yapılacaktır. Dördüncü müsabaka, ordu mükAiatı 
dar. istikbal olunduk. müşirinin kendisine ehemmiyet ver - Beşiktaş - Süleymaniye dır, bu müsabaka Avrupa turnesine gil 

Ermila ile Sokna arasında, Mustafa direrek istifade etmek için icad ve bir Lig maçlarmda en zorlu oyunlarını bi- miş olan ekipimizin atıarına ve bınicUe 
p~a tarafından istikbal için gönderi - kaç vilayetin masum ahalisine ·taslit tirmiş olan Beşiktaş liıgde en iyi vaziyet- ne mahsustur. Mania yükseklikleri 1,• 
len oğlu binbaşı Kerim beyle konuş - ettiği bir beladır! tedir. 1,,60, genişlik 5 metredir. En güç par 
tuk. Oraya bir çok saat mesafede bulU:- Alay denilen bu vahşi sürüler, lü - Süleymaniye ile yapt$ her maçın öte- budur. Buna 11 at iştirak edecektir. :SI 
nan ·babasının sıhlıi mazeretinden do- zwnu halinde bir harb mevkiine sev - denberi büyük bir hususiyet arzettiğini rinci gelrnek ihtimali Saim. Poladkanın ~ 
layı gelernediğini söyledi. keclilse bile hiç bir kıymetleri yoktur! Beşiktaşm unutmaması lazımdır. Beşik- neceği Okundur. İkinci (Akıncı), üçürl 

O senelerde bu havalide aleThusus Yunan harbinde Musuldan gönderilen taşın eski antrenörü Refik Osmanın ça - Eyüb Öncünün bindiği İnal, Cevad Kul1 

bütün Musul vilayeti dahilinde Kürd üç taburdan Diyaribakıra yalnız on al- lıştırmakta olduğu Süleymaniye bugün nın bindiği Güçlü, gene Cevad Kul~ 
ve Arab aşiretleri, bilhassa Hamidiye tı kişi varmı.ştı! Beşiktaş karşısına ciddi bir taktikle çı - bindiği Jistokor ola.bilirler. 
süvari alaylan arasında devam eden kacaktır. Beşinci mükafat siviilere ~ahsustıl· 

Kazanmak ihtimali olanlar Ateş, BaŞ 
kan ve Mebruke isimli atlardır. 

mukateleler ve yağmalardan dolayı Ertesi günü öğleye doğru, bir de _ Bu maç Şeref stadında yapılacaktır. 
orol!arda emniyet kalmamıştı. ğirmen haralıesi yanında beş günden - Vefa - Topkapı 

Musul vilayetinin hududuna kadar beri bizi bekleyen jandanna alayı ku- Büyük klüblerin peşini pek sağlam bir 
yüz elli ki~ilik asker ve jandanna müf- mandanı Mülkiye mirimiranı Safi pa- şekilde takib eden Vefanın bugünkü o • 
rezeleri gönderilm~ti. Bu müfrezenin şa ile Musul boelediye reisi Said efen _ yunda muvaffakiyet ihtimali fazladır. 

Müşterek halıisiere girmek arzusUllO! 
olanların bu ihtimalleri gözönünde ıut 
maları lazımdır. 

başında bulunan ve bir çok senelerden diye mülaki olduk. Bununla beraber Topkapının ihmal edil-
beri Musulda olan binbaşı Mustafa e- (Arkası var) ınez bir kuvvet olduğunu da hcsab etmek 

İlave edelim ki, Sipahi Ocağ'ı bugU 
için. seyir~il:rin istirahatlerini daha ~J 
ternın etmıştır. Kalabalığa rağmen her srı 
yirci oturacak bir sandalye bulabilece~ 
tir. 
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Belsoğukluğundan 

Ve felaketlerinden 
Korunmak 

Burada gençll~i bu felaketten koru
mak iç.tn söylenecek vaki tedabir çok -
tur. Gençlerin spor, muslkl, jimnastik ve 
kültür sahasındaki meşgullyetlerl bir çok 
defa kadın ihtiyacını azalttığı ve gider
diğ! muhakkaktır. Bunlar hakkında ya
pılacak Içtimal ve sıhht tıbbl tedbirler 
pek çoktur. Fakat ben burada bunlar -

SOLDAN SAÖA: dan bugün bahsetmlyece~lm. Bu gerçi 
çok mühlm bir meselel içtlmalyedir. Fa-

ı - Kışın ya~an - Arının yaptığı. kat her ne şekil ve şeralt tahtında olursa 
2 - Bir nota. olsun bir defa bu fela.ket ve bu derd ba-
3 - Kusurunu bağışlamak - Buzağının şa gelince ne yapmak lft.zımdır. Onu bu-

büyüğü - Dahi. rada mevzuubahs edeceğiz. 
4 - Bir nota. İlk akıntı başlar başlamaz derbal mü-
G - Ateş yanıp bittikten sonra kalan • Sokak. tehassıs ve ciddi bir doktora müracaat 

6 
_Büyük cüsseıt _ Çok iyi. etmek IA.zı.mdır. Clddl bir teda'Vi lle bel-

so~ukluğu hiç blr lhtllAt göstermeoen 
7 - Tasgir edatı. blr buçuk lld ay zarfında tamamen 1Y1 
8 -Ayının yuvası - Engel • Dahi. etmek bugün tıbben çok mümkündÜr. 
9- Bir nota.. 

10 - Gümüş - Elin bağlı olduğu uzuv. Bugünlerde perhiz yapma'k, içld içme -
YUKARDAN AŞAÖI: m ek, sulistimald e bulunmama'k, fazla 

ı - Bol olmıyan • Silmek masdarından yorulmamak lbnndır. Tedavi Hhaj ve 
emri hazır. gene l~va.jdır. Meşhur bir mütehassısın 

2 
_ Rabıt edatı. dediği gibi mütemadiyen bıkmadan u • 

sarunadan kabllse günde lld defa Hl.vaj 
3 - Kamer - Bir arada birkaç koyun - yapmak ı~zımdır. Belsoğukluğuna aşı ve 

Bir nota. . dahllen idrarı tem.izleyici ürotropin cin-
4 - Isimlerden sıfat yapmaya yarayan bir IA.hlka. sinden ilAçlar da pek ziyade fayda ve-

rir. 
5- Söz- Pencereye takılı olan şefi<J.f t---------------1 

elsim. 
6 - Valide - Birdenbl..re. 
7 - Hayret nidasL 
8 - Çok olmıyan - Yakalan dik tutan -

Bir nota. 
D - Bir nota. 
ıo - Zehir - Hürmet et. 
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Cenı. Iateyen eka,..culanmıUJl poeb 
•lll• J'•l.lamalanaı rtea edel'ls. Abi tak· 
•lıd• ı.teldwl mllltabel•ll blabllU. 

.............................................................. 
KA raburunda . kUlter hareketleri 

Karaburun (Husus!) - Kazamız -
da tedrisata başlanmıştır. Açık olan 
ve nakilleri yapılan öğretmenliklere 
tayin edilenler yerlerine gelmektedir
ler. 

Kazamızın merkez ve köy okulla -
rına bu yılın İzmir ve İstanbul kız öa-

"' retmen okullanndan mezun bayanlar 
verilmiştir. 

Geçen yıUarda kapanan İncigez 

köyü okulunun bu yıl açılmasına ka -
rar verilmiştir. Yakında burada da ted 
risata ba~lanacaktır. 

ligdeki Galata gençlerile husus! bir oyun 
yapacaktır . 

Romanya 
Takımı geldi 
Romanyanın Trikolor takımı dün ak -

şam geç vakit şehrimize gelmiştir. 
Romanya takımı bugün on birde Tak

sim stadında Beyoğlu spor ile karşılaşa
cak, akşam Romanyaya hareket edecek -
tir. 

Galatasaray basketbolde 
Edirneiiieri yendi 

Edirnenin Yavuzspor klübiie Gala
tasaray basketbolcüleri arasındak! mü
sabaka, dün Galatasaray klübü salo -
nunda büyük bir kalabalık önünde ya
pıldı. 

Müsabaka, iki tarafın canlı hücum
laril€ geçti. 

Neticede Galatasaray 16 sayıya kar
şı 2 6 sayı ile galib geldi. 

Bugün saat 6 da Edirne Yavuz takı
mile Barkohba arasında ikinci ve son 
maç yapılacaktır. 

Galatasaray - Kuleli futbol maçı 
Galatasaray B takımı bugiin saat 12,15 

de Kuleli lisesi birinci futbol takımile 

Taksim stadında husust bir karşılaşma 
yapacaktır. 

B takım !art maçı 
İsıtanbul lig şampiyonasının B ta -

İngiltere • Avrupa muhteliti 
için Arsenal stadına gidenler bu 
him maçı görmek üzere aşağıdaki 
raları ödemişlerdiı: 

Açık tribünler: 70 ve 90 kuruş. 

Kapalı trlbünler: 250, 360 kurUŞ· 

Hususi yerler: 630 kuruş. 
Arsenal stadı, 76,000 kişiliktir. 

Rasing klUbün In gitteradeki m 
Parisin maruf takımlarından 

Clube hafta arası İngilterede Stoke 
rinde Stoke takımile bir maç 

Fransız takımı sağ' açığı oyunun bit 
mesine iki dakika kala maçm yegAne 
yısını yapmıştır. 

Fransız takımında A vusturyıılı 
kaleci Hiden harikulMe bir oyun 
termiş ve takımın mağlub uwLıcu.u ... •
pek büyük bir amil olmuştur. 

Barkohba - Eseyan maçı 
•raksim stadı maçlarından Barkab 

ba - Eseyan arasındaki müsaıbaka 
hararetli bir şekilde cereyan etti. 

Bal'kohba takımında Güneş 
den beş oyuncu bulunuyordu. 1\T ... .-t-tr.•l?" 

maçı 5 - 2 Barkohba kazandı. 

Yeni ne,riyat 

Modern Türkiye mecmuası - On 
yıl sayısı nefts renkli bir kapak 1ç1nde ................................................ 

kımları arasındaki maçlardan Beykoz- Doktor 
Hilal oyunu dün Şeref stadında yapıl- . i hrahim Zatl Ögel 
dı. 

Çok sert devam eden bu maç 3 - 2 13eledlye karşısında, Piyerlotl 
Beykozun galebesile bitti. caddesinda 21 numarads hergUJ1 

* Ul!,leden sonra hastalannı kabul 
Ga:la tasıarayla Tqpkapı B takımları .,. eder. 

arasındaki müsabaka da Şeref stadında ~--••• 
yapılmıştır. ----- -------- tJ 
Topkapı gelmedlği için Galatasaray ERTUÖRUL SADİ 'f 

hükmen galib ilan edilmiştir. tiyatrosu · If 

Bugünkü ath mUsabakalarda T•k:!:td~l~!ü~.t'!:cl 
ve gooo 21 de 

hangi hayvanlar kazanacak? Kudret Helvil'! 
meşhur vodvil S l'~~ 

Sipahi Ooaiının .e:eçen hafta tehir e dil- r.ı : <Wl"'. 
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[ İn u. den: ı 
I - Şartnameleri mucibince satın alınacak 50 kiloluk cl50,000~ adet ve 100 

kiloluk cl80,000» adet tuz çuvalı ayrı ayrı knpalı zarf usulile eksiltmeyc kon -
ın uştur. 

II - Muhammen bedelleri: 50 kilolukların beheri 23 kuruş hesabile c34,500» 
lira ve muvakkat teminatı c2587,:5Q, lira: 100 kilolukların beheri 41 kuruş hesa -
bile c73,8QO, lira ve muvakkat teminatı c4940~ liradır. 

İzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar ·için 25 santim ve 100 
kiloluklar için de 50 santim zamınedilir. 

III - Eksiitme 7/XI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 50 lik çuvallar saat 
15 de, 100 lük çuva11ar saat 15,30 da Kabata§ta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler 1,73 lira ve 100 lükler 3,70 lira bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübayaat §Ubesile, Ankara ve İz
ınır Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü tcklif mektubunu, kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka tem:nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale 
günü eksiitme saatlerinden yarımşar saat evveline kadar yukarıda adı geçen 
Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. c773b 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUillllllllii~J:ı:a 
~ Türk Hava Kurumu ~ 
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~ Biiyük ihramiye: O. Liradır ••• ~ 
~ = ~ Bundan baıka: 15.000, 12.0JJ, 10.000 liralık ikramiye· 5§ 
~ lerle ( 20.0JO ve 10.000 ) liralık iki adet mükafat vardır... ~ 
~ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- S 
~ meyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasına § 
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İstanbul L elediyesi İlanları 

Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Caddebostanı iskele yolunun tamiri açık 
eksiltıneye konulmuştur. Keşif evrakile §artnamesi Levazım Müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 o;ayılı kanunda yı:zılı vesikadan başka en az 1500 liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair eksiitmeden 8 gün evvel Nafıa Madürlüğünden 
alacakları fen ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret Odası vesikasile 182 lira 88 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 1/11/938 Sal} günü saat l4 
buçukta Daimi Encümcnde bulunmalıdırlar. (7533) 

~ 

Beher metre murab'baınn 3 lira bedel tahmin edilen Beyoğlunda Cihangir 
lllahaliesinde 922-897 nurnarall arsalar arkasında 3,69 metre murabbaı yüzsüz 
cırsa alukadarları arasında satılmak üzere açık arbrmaya konulmuştur. Şartna
ınesi ~azım Müdürlüğünde görülcbllfr. İstekliler 83 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubilc beraber 7/11/938 Pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (7785) 

T. C. ZiRAAT K ASI 
Kurulut tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
göre iltramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 
4 ., SOO n 

4 • 250 " 40 " 100 " 100 " 50 n 
l 120 " 40 , 

4,000 Lira 
2,000 , 
1,000 " 
4,0DO ,. 
5,000 tt 

4,800 , 
160 , 20 , 3,200 , 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir .. 

Kur'alar 5enede 4 defa, 1 EyiQJ, ı Birind knnun, ı Mart ve 1 Baziran 
tarihlerbıde çekilecektir. 
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SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

İSTANBUL (G;ı1ata ve Yenicami) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistandaki Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muarnelelett 

Kiralık kasalar servisi 

Salılık bina 
İstanl>uldll Emin&nü kazasında 

Hobyar mahallesinde Hocaham cad
desinde kaln (1102.50) metrelik bir 
arsa. üzerinde yapılmtf bir bina. satı
lıktır. 

Satın almak ı.stiyenler mezkftr bi- • 
naya verecekleri aon fiatı adreslerile 
birlik~ 15 teşr1nlsanl 1938 tarihlne 
kadar Ankarada, Ka.vaklıderede kA!n 
İran sefarethanesine blldlrmelldir -
ler. Cl177) 

Dr. HAFIZ CEMAL 
(Lokınan He\dm) 

Dah~• mV..&ebusw: Pt.za.ı:dan maada 
lı.erdn (J - 1> D1vallf0lu uwnara 104. ey ıe
lefonıa W8S - 11066 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmiı: 

Deposu: İst. Tü tü n Gümrüğü 

* H er türlü banka iti * 

, 

TÜCCAR TERZİ 
Paris ve Nevyorktan diplamalı 

• 

Sayfa 15 

Telefon 42077 

Ticaret Oda numarası 2217, 

H.BASRALYAN 
KAHİRE 

Sömikok 

İbrahimpaşa meydanı, 4:4 
Zogheb binasında 

Alınacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kunnnumuzun tesbini için 800 ilA 1000 ton sömikok kömürü kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Muhammen bedel (26000) muvakkat teminat (1950) liradır. 

3 -ihalesi Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında müteşeK
kil 1rom1s~n tarafından 10/11/938 Perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

~- Tdklif mektublarırun ihale saatimien bir saat evveline kadar komisyon 
rcisli~ne vermeleri. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız §artname almak istiyenlerin Enstitü daire mii-
ldürlü~ne müracaatları. (7897) 

Başınız mı ağrıyor? 
Gripuın ml yatıyorsunuz? 
Romatlzmanız mı teprendl~ 

Dişinizin a~ısı sızı çok mu 

... 

rahatsız ediyor? 
Bir tek kaşe 

NEOKüRiN 
Bütün bunlan derhal gtderlr. 

Ve size göz açtırır. 
Lüzumunda günde 2 kaşe 

alınablllr. 

NEOKÜRIN 
Mideyi bozmaz ve kalbi 

yormaz .. 

Te" kaşe 6 kuruş, 6 lık 
ambalaj 30 kurUf. 

Soa Posta 
Yevmı. S11ıı.st. Hıı.vad.la ve Halk gazetesi -····-Yerebatan, Çatalçe§Dle sokak. ış 

İSTANBUL .. 

Gazetemizde çııtan yazı v .l 
resimlerin bütün. hakla:-ı 

mahfuz ve gazetemize ı:ıiddir. 

ABONE Fl TLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
EC NE Bİ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. l<r 

Abone bcdell pe~indır. Adres 
deği§tirmek 25 kurugtur. 

Gelen evrak geri om·ilmez. 
Ilanlardan mu•ufiyet alınmtU. 

Cevab için mektublara 10 kuru§lu·: 
Pul ilAvesi ıazundır • 4-· ............................................... .. 

i Posta. kutıuu : 741 İstanbU! . 
!. Telgrat : Son Poata : 
• Teleton : 10303 • . . 
,.'••••••••n•••••••••••••••• • ••ıı:•••••••••••••••••r 



.v bayia 

Bütün ızlırabların çaresi 

Aklınızda tutacağınız ve 
cebinizde taşımanız 

lazım gelen yegane ilaç 

SEFALiN 
dir. 

Baş, diş, adale, roma-
tizma ağriiari, üşUt
mekten husule gelen 
k1r1khklar, nezle ve 
gripi derhal geçirir. 

1 ve 12 lik ambal!jlı:mnı her 
eczaneden arayınız. 

KAT • 
' Daima kanunlarina sad1kt1r. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hakkını 
vernuştir. Her türlü suiistimal ,.e tabiat kanuniarına aykın hareketin 

cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviyetini göz
den geçir ve gördüğün en ufak bir anza üzerine derhal faaliyete geç. 
Kendinde düşkünlük, halsizlik, i5tahsızlık, kansrzlık, kuvvetsizlik, tenbel
lik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzviyetm imdat işaretidir. Ça • 

buk yetiş ve hayat eksiri olan 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubu 
i-s••&~ye başla. FOSFARSOL ta babetin esasını teşkil eden bütün doktorlar 
tarafından takdir edilen en mühim Uiçlann gayet fenni bir surette te§rl ~ 
kinden yapılınış emsalsiz bir kudret şurubudur; 

Karu tazeler ve çoğaltır, iştiha)lı açar, hifıza ve zekayı yükseltir. Sinir· 
leri, adaleteri sağlamlaştırır. Azinı ve faaliyeti yükseltir. Ve bütün kud -
retleri uzviyette toplıyarak ömrü tabüyi bütün net'elerle geçirir. FOS· 
FARSOL. güneş gibidir. Girdiği yere sa i lık dinçlik ve gençlik sa çar, 
her eczanede bulunur. 

NEVRALJİ 
GR IP 

BAŞ ve DIŞ 
AGRILARI 

SOGUK AL
GINLIKL-ARI 

~ ~~>. 
Geçirir •. 

traı bıçakları en sert sakalı bile 
yener ve cilcü yumuşatır. 

Her yerde 

Poker traş b1çaklar1nr 
ısrarla istegtniz. 

SON POSTA 

UOLANTS[ ~AN~ 
UN i NV. 

~ OSMANLI BANKASI 
= § TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 
Sermayesi: 10.000.101 İn~illz lirası • 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, MarsUya, Nis, Londra ve .. 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, ırak, .. 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda FUyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

lllllllllllllllllllllllllll 

BAY ANLAR !ÇIN YÜNLÜLER 
Yübek Faatui ve • • 

PARIS ve LONDRA 'aıa 

en m·~hur fabrikalartildaa ~lıtıe 

yünlü kumqlar. Deeea ve cinsleri 
yalnız BAKER MA~AZALARINA 
münha1ırdır. Her yerdea ucuz 
şartlar ve fiatlarla htılmaldadır. 

ZAYİ: İstanbul seyrü&eter1nden aldı~m 
1240 ve 2554 sayılı araba plü:amı kaybet -
tim. Yenısını alaeafundan eskisinin hükmü 
yoktur. 
Fmdıkh iskelesinde arahacı Ali Süleyman 

Dr. lhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes darlı4'ı, bog-maca 
ve klzamık öksürtlkleri için pek 
tesirli ilAçtır. Her eczanede ve ecza 
;. depolannda bulunur. • .............................................................. 
Son Posta 1\-latbaası ................................ 
Neıriyaı Müdürü: Selim Ragıp Emtt 

ni-n •- 3. &gıp EMEf;' . 
SAuu-LEBu ~ Bkreta U~AKLZO!L 

En kısa zamanda size de ayni parlak 
neticeyi kazandırabilir. 

Yakın Şarkın dİf macunları Kraliçesidir. Milyonlarca ağıza 
güzellik, sıhhat, sağlık vermit ve bu hassasiledir ki 

18 diploma, 48 madalya kazanmııtır • 

Sabah, öğle, akıam her yemekten sonra RADYOLIN'le 
ağzının fırçalamayı unutmayı~z 1 

VAKTINDEN EVVEJ,. TIY'IHLAHAMAI( 

iSTERSENiz Dr. Rich Weiss .. 

v.~· 
Ti:ıbl~f/e,inden 

Al1n1z. • 

ViRiLiNETS 
Genç ve dinç hayvanııbn husye ve Hormonlarından mnrekkeı 

kıymetli bir mUstahzarıtır. Her ecı.aneden arayınız. 

MEYVA TUZU 
En ho' ve taze me,valar•n uaarelerlnden lstlhaal 

edllmlt tabii bir ma,va tuzudur. 

Emaalaiz bir fen barikuı olduğundan tamamen taklid edilema 

lNGb..lz KANZUK ECZANESI 
Beyoğlu - Istanbul 

--· Ttlrk Ticaret Kaptan 
. ve · Makinistler Cemiyetinden: 

Fevkalade kongrenUı akdine lüzum hAsıl olm~tur. 3 İkincitep-ln 138 ta
rihli · Perşembe günü saat 13 de bilO.mum azal.arı.n Cemiyet merlrezinde 

bulunmalan rica olunur. 

, Urolog • Operatör 

Dr. R E Ş 1 D S A M i B E R K E R 
yollan bastRlıkları m11tehassısı) Beyo4'Ju lstikl!l Caddesi ~ 
Roka~ı No. 1 (Eski M.utasarrıfiık Kona4t) Tel: 41443 

ilan T arifemiz 
Tek s1ltun santlml 

aahüe 400 lıuruı 
aalaile 250 • aahile 200 • 

Dördüncü aahil• 100 • Iç tahileler 60 • 
Son tahile 4D • 

Muayyen bir müddeı zarfıncte~ 
fazlaca mikdarda Ula yaptıracak. 
tar aynca tenzUAtlı tarifemizdeıı 
istifade edeceklerdir. Tam. yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
blr tarife derpif edilm!§tir. 

Son Posta'nın ticari Uinlanna 
aid işler için 1\1 adrese müracaat 
edilmelidir: 

lılııed.ık ıtollektif Şlıketa 
K&llı'amaılsa4e llaa 

&nkara eacld.a 


