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Söke mavilerin el·ine düştii 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Motörlü mavilerin taarruzu y EN 1 K A B 1 N EN 1 N 
~~atiirk sabah sekizdenı ÇALISMA PROGRAMI 
itibaren manevraları Mali mevzuatta islihat 

takib buyurdular 
-Maviler iki bölük kırmızılar bir batarya esir ettiler Yeni kabinede hangi Vekıiletlere.si~asi müsteıar ------'----- ı-·-·--··00··--·----- tayin edileceği henüz malum değıldır. M 1 k ı Ak d • tf h 1 ~ Ankara, ıo Birincitefritı 1 reşşüh edecek haberleri umumi efki-avl• er araya yenı e n 1 z (t e meç u Cumhuriyet Türkiyesinin kalbi olan rın ne derece mer~k ~e alaka ile bek-

Ankaradan önümüzdeki ıünlerde te- (Devamı 2 ıncı sayfada) 

Kö!ı~~:.~!1~!b~!~~=~üı:~ek destr:/r~:~r de Tarihçi edip Ahmet 
için evlerinin ızerine çıkblar R e f 

1
• gv i k ay b e t ti k 

Dün Cezair açıklannda 

Rusyadan gelen bir lspan- Ahmet Refiğin ölümü büyük bir ziya'dır, cenazesi 
yol vapuru daha babnldı bugGn Haydarpaşa hastanesinden kaldınlarak 
Paris, 10 (Hususi) - Cezairden bildi- Büyükadada aömülecektir 

rlliyor: • 
Sovyet Rusyadan gelerek İspanyaya Tanınmış tarihçi Edı.b Ahmet Re -

gitmekte olan Valansiya hükfunetine aid fik, dün öğle vaktinden itibaren ara -
İspanyol Cabo Sentome vapuru bu sabah mızdan ebediyen ş,ynlınış bulun3or. 

(Devamı 3 üncü sayfada) Ahmet Refiğin, SS yaş gibi hiç beklen
miyen bir çağda vuku bulan üfulü, Mersin ve Tarsus :::.~.ı::::ı:ğ~ü~~::.~ı:.tılıe-

Ahmet Refik hayata, orduya iDU • 

m U a 111 m 1 e rl • sap etmek suretile başladı. Parlak u • 
kası ve derin ilmi sayesinde çok çabuk 
temayüz ederek erkinıharbiye sınıfı • 

8 n dişe y 8 d Ü şt Ü 1 er na ~:~ı .~JU s.ırada, fazla tetebbil 11 -
zünden gozlen bozuldu ve askerlik ha· 

Geçen ıenekt Ege manevralanftda OcgetıMt'Gl Çalıılcw. .,. d~.ı: Gner Det' Adana, 10 <Hu_sust! - Tarausta Ame- yatına veda etmek mecburiyethıde kal 
· "»er • rilwı erkek lisesı mudilrilııün Hamza is- dı Ve hayatını tamamil• çok aevcfiii 

f hcarek4tı taldb eclerlerkn miııde bir talebe tarafından yaralandığı- · (Devamı 11 hıci ıtıı/fGda) zınir 1 o (Manevralan takib eden ı ri üzerine Ani bir hava taarruzu yapan Dl diln bildirmiştim. r ~ 

... da bulunduğu bir sırada Bake telı (Dnama ıı inci ıaıılUa) e.Jld Fahri OanmJ'lm - e -
:.:daşıınızdan) - Sabahleyin halkın mavi hava filoları Ege manevralarında (Devamı ıı inci •11/ada) 

1 
Ahmet Refiğin haJatl hakkıN.J 

D .. k - lı le t' . Doksanlık ihtiyar •)'f•m•zdac1ır. 
un u spor are e ıerı A l' k '---------- Merhum Ahmd ltefOi 

l•~ıA. y 1 G-1 .. ~~gııı ~~~~~~~~~-
IYIU ayım onan ı a atısı Karısını boşayor Ankara -Zonguldak battı; 
6 dakikada magv lôp etti d.ı:; := btr ~=~v:; u .. zerı·nde fecı· bı·r kaza bakılmaktadır. Davayı açan 8'1 ya§ında 

GÜREŞLER 1 AT YARIŞLARI =t~~aı!:.;.§allan da bu·-
Serb .. . (Devamı 11 bıcı aayfada) edenıe:st 81.ireş ınüsabakalarını organize Sipahi Ocafı ta.r~fın~. te~i~ edilen 

lar d" tarafından hazırlanan müsabaka-ısonbahar konkur ıpıklerınm bırmci haf- B •1-la-~ta3~ 
labal un .. ~~ksiın stadında büyük bir ka- tası dün Sipahi Ocağı açık manejinde bat- e Ş llC. Y vge n Ç 

ık onunde yapıldı. lamıştır. B • b • • • d • 
~~°..~ 7 inci sayfada) --~~~ .. ~~=!. ....... _ ır ır~n~Be,!kıtar !.n . 

...... _·-·-··--· Dün akşam uzen ~ ıta ~tq 
~ iskelesi önünde bir hadise ol.muş, yirmi YENi EDEBi ROMANIMIZ 

Sulara giden köprü 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Ga~. kahramanı 
~ ·-~uurun karanlıklannda phlaııan Canavar, romanın a -

t 4dnanı nasıl b' ~'--bet .. -:u. Jiyecek? Etrafında bütün bir cemiyet \>e ce . ır cuu e SUAıA 
acı ":ı•~etin kanunlan var. Roman, bu müthiş davanın saf!w safha açıl~n 

tüyler ürnart' . h''-~ 'd' Mu"elJif insan ruhunu, bir kadavra cıbi Uıatnı Y'- ıcı ılUlyesı ır. , .. 
latiı ış Parçahyor, teşrih ediyor. Bütün cemiyet, bütün insanlık, gozyaş-

e, tıl'lıakJa ·ı . .. .. 1 ·ı b t rih masasının etrahnda •u-.ıa ıı e nyası ve amansız Jıu kum erı e u eş . 

otuz kadar gençle dört beı ıeııç birbirle
rine efrmişler, birbirlerini dövmilıler
dir. Hadise, Be§iktq iskelesindeki bir 
kadına lif atmak yüzünden çıkmıı, önce, 

(Devamı 11 inci sayfada) 

lstanbulda •elılz 
Agda 909'1 lıedt 
Ve klJpek IJldilrBldll 
Şehrimizde kedi ve köpek mücadelesi 

devam etmektedir. Temmuz ayında bq
Janan mücadelede 3216, ağustos ayında 

2858, eylül ayında 293 kedi öldürülmilt
tür ki üç aylık yektin 6367 kediyi bulmak-

Üç lokomotif, dört vagon parçalandı, bir ıeftrea 
öldü, zarar 200 bin lira tahmin ediliyor 

lerin, ~ftır. Sonra hatıralar ve hatı ralann ıztıraplan! Bütün ge~ ~y
~ları. .. Y!ola~ ~adetlerin ve bilbas sa artık .bir hayal olan gençliğin hüs-

epsının üstünde tam bir psikanalızm! tadır. Öldürülen köpekler ise §Ubatta 152, Zonguldak muhabirimi.ıin Jccua ,.,-in de çektiği resim: Parçala,.. lokomotif 
martta 298, nisanda, mayısta 236, hazi- " t1G gonlar 

Pek yakında başlıyoruz. randa 133, temmuzda 790, ağustosta 467, Zonguldak, 9 (Husust) - Dün ıece,l lokomotif, dört vagon parçalandı, bir fi .. 
eyhilde 272 köpektir. Sekiz ayda öldürü- Ankara-Zonguldak demiryolunun Filyos mendifer işcisi öldü, biri yaralandL Mad, 
len köpekerin sayısı 2870 tir. istasyonunda feci bir tren kazası oldu. Uç (Devamı 3 tı'ncü sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Kömür meselesini 
Bir hamlede bir gogret 
Edip halletmeliyiz. 

Yazan: Muhittin Birgen 

S ade benim çocukluğumdanberi 

işittiğim bir mesele- değil, kırık 

dökük tarih kitablarımızda dahi sık sık 
restgelinen şeylerden biri de budur: Kö
mür ve odun ihtikarı! Her hangi bir mad
de biraz azalıp tabii olarak kıymet kes
betü mi, derhal onun adını ihtikfır koy
mak adetimizdir. Kış biraz fazla oldu mu, 
yahud her hangi bır arıza, istanbulun kö
mür idhal ettiği yerlerle hrin arasında
ki nakil işlerini sekteye u v rattı mı, İs
tanbulda kömür, altın kadar loymetli bir 
şey olur. Buna rağmen hacmi büyük, 
nakliyesi pahalı, kendisi İ tanbula uzak 
yerlerden gelmeğe rpahkCım olan odun ve 
odun kömürile ısınmak gibi iptidai bir 
iti:p dı bu memleket asırlardanberi bir 
türlu terkedememiştir. 1stanbulun yanı
başında briket yapmıya musaid zengin
ce linyit damarları vardır; Zonguldak 
havzası, İstanbulun komşu kapısı denecek 
derecede yakın bir yerdir; maden kömü
rünün nakli kolay, muhafazası kolay, ha
rtıreti kuvvetli ve binaenaleyh oduna ve 
odun kömürüne nisbetle çok ucuz oldu
ğu muhakkaktır, fakat, bütün bunlırra 
rağmen, İstanbul ısınmak için odunla o
dun kömürü aramak Adetinden vazgeçe
memiştir. Çocukluğumdanberi okuduğum 

gaıetelerde, dönüp dönüp aynı §eyi oku
yan hafız.lığı zayıf imamlar gibi, döner 
döner aynı şeyi okurlar: Komür ve odun 
ihtiknrı! 

* Memleketin bir vakitler pek zengin :>-
lan ormanlan bakımsızlık yüzünden ve 
bu odun ve kömür iptilasından dolayı ha
rab olmuştur. Memlekette ağaç ihtiya
cı günden güne artıyor; bir taraftan in
şaat, bir taraftan maden galerileri çoğa
lıyor. Hayatımıza yeni yeni giren ve gir
mekte olan ilıtiyaçlar bize ormanların 

muhafazasını emrediyor. Bütün bu şart· 
lar içinde odun ve kömürle ısınmak has· 
talıltndan kurtulmamız lflzımdır. 1stan
bulda Zonguldak kömürü olsun, kok ol· 
run pahalıdır; daha ucuzlaması llzımdır; 
fakat, bu pahalılığına rağmen bunlar o
duna ve odun kömürüne nisbetle çok u· 
cuzdur. İçindeki au ile birlikte tonunu en 
ucuz kırk liraya aldığımız kömür susuz 
olarak nihayet on beş liraya alacağımız 
ve kömurden ilti buçuk defa daha kuv
vetli taş komürle kıyu etlildiği zaman 
çok pahalıdır. Şu halde ne yapıp yapıp 
ta§ kömure, kob geçmeliyiz. Daha iyisi 
İstanbul piyasasına iyi cins linyit getir
menin yolunu bulmak, yahud 1stanbula 
yakın yerlerdeki linyiUeri sobalarda ve 
hatti mutfaklarda kullanılır hale getir
meyi temin etmektir. Taş kömürün ve
yahud linyıtin pis olduğundan, koktuğun
dan bahsedenlerin burunları kömürün 
zehirleyici kokusuna veyahud odun kö
mürünün odaları kule garkeden pisliğine 
o kadar alışmıştır ki bu itiyad esirlerine 
gülsuyulu Qlkol versek gene bununla 
ısınınıya razı olmazlar! 

* Hükfünet, adun t>dun MbtQrü yC?'i· 
ne taş k6murünn \re linyiti getirmek için 
birkaçsenedenberi bir takım tedbirler a
lıyor. l!u ttdbt.rler radikal olarak alm
makta n~ twar ıeeiki~ bu "!Tlt!!t!lenin 
halli ve Türki~nin bu !kötü itiyadlardan 
kurtarılması tfa. o kadar gecikecektir. 'Bu
nun için, hiç t>lma"ZSa gelecek sene için 
daha radikal kararlar wrilmeli ve odun 
kömüri ne MWlU, ancak ikull~nılması el
zem ve nrutl Olan ışlere hasredecek bir 
takım kat"l tMbltler alınmalıdıT. 

Bu , yalnız lstanbulu d ğil, 
memle:ftUn her blrafın1 bird~n alakadar 
ettiği iÇin alınacak tedbirl nn en başın
da, c~l kfuniir fiatmı binı.2 daha, son
:-.., da k6rn.ur naklıyatmı, bilhassa demır-

~arı tanf ni hır kere daha ucutlat
mak işleri ~•roır. Bilhassa m mlcketin 
her tarafı a rapıln akta olan fabnkalar 
için kömur ma\cy fiatlarını bir derec -
ye kadar bitbinn vaklaştırmak üzere, 
1 esafe la dıkca daha pahalı, uzadık ~ 
daha ucuz an nısbi bir tarif yapmak, 
hem sana'"' hem d ikömurun ev ilıtis aç
ları için ltu•ıanılması bakımlarından çok 
büyük cı1 mmiy.eti haiz bir iştir. Bu ted
birler alındıktan sonra odun ve odun kö-
mürünün evle.Tde kullanılmasına karşı 
daha kat'i tedbirler alınabilir. Olsa ols2 
memleket n ba~ s c?'~ri \~e şahsi jtiyad
larının bazı kurtulmaz esirleri bir sene 

. -
SON POSTA 

Resimli Makale: X İtimad telkin ediniz. X 

Cemiyet hayatında kendilerini sevdirmiş adamıara çok 
rastgelirlz. Çevrelerinde takdir uyandırmış olanları bulmak 
ta mümkündur. Fakat tanıdıklarına fümad telkin etmiş olan 
adam binde birdir. 

Dostluğun, tervetin, muvarrakiyetin muayyen bir haddi 
vardır. Oray;ı varılrlığı zaman insanın önüne bir duvar çı
kar, fakat itimad sonu gelmiyen bir kuyuya benzer, içinden 
'istediğiniz kadar su alabilirsiniz. 

Greta Garboga 
Benzlgen bir artist 
Keşfedildi 

ARASDNDA 
• -* 
1 HERGUN BiR FIKRA 1 

Haspaya yakıtır 
Hocanın biri camide ııiz ediyor

muı: 

- Kadınlar, demi§, ıakın vüıünüzii. 
boyayıp sokağa çıkmayın büyük gii.
tıahtır. 

Kadınlardan biri kencUni tutama
m'§: 

Diş fır~ası, sigara, 
Bisiklet, çekiç ve 
Kerpetenin tarihi 

) 

Birindtqrin 1 t 
--= 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğa içüı 

Bnglbr Konama4ı 

Yeni kabinenin 
Çalışma programı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

lediğini sezmek kabildir. Her sınıf 

halk arasında bugün için hakim olan 
bu merak derecesi, hükumet merkezi
nin muhtelif çerçevelerine dahil va
tandaşlar arasındn da hararetini mu
hafaza etmektedir. 

Her yıl devletin umumi politikasının 
seyrini ve o yıl içinde yurdun nail ola
cağı yemlikleri en salfthiyetli bir ağız
dan dinleıneğe alı§an Türk milleti önu-

muzdeki 1 ikincitcşrinde Atatürkün Bü 
yük Millet meclisinde irad edeceği se
nelık nutkunu bu defa daha büyük bir 
sabıısızlıkla beklemekte haklıdır. 
Bu nutkn tekaddüm eden ve edecek 

olan knrarlıırla bu nutku takib edec k 
karar bu merak \ e sabırsızlığın en tabii 
sebebi sayılmaktadır. 

Bayar kabinesi 

Celfil Bayar kabinesinin teşkilinde ye
niliklere rastlanıp rastlanmyıacağı hak
kında okuyucularımıza kat'i bir malum. t 
vermek ve üzerinde ısrar edilecek tar i
lAta giri§mek henüz imkansızdır. 
Yalnız tereşşüh eden rivayetlerden ~ı 

tahminlere varmak kabildir ki, Bayar ka
binesi bugünkü kabine azalarının ek -
rlsini sinesinde muhafaza ederek te k

- Hocafendi ya senin karına nedi-
11elim.. o her zaman yüzü, gözü, du
dakları boyalı gezer ya 

...--~~~~:ı::a:• kül edecektir. Bir ihtimale göre ilcr·d • 

Hoca kadına bakmıj: 

- Öyle ama, demiş, hani haspaya 
d4 yakt§1Mz değil! 

·----·------------------------· 
Siyasette ademi tecavüz 

meselesinin 
tarihi çok eskidir 

Siyasetin yeni bir icadı sayılan ade
mi tecavüz muahedelerinin pek eski 
zamanlarda da mevcut olduğu keşfe -
dilmijtlr. Hindliler ile Mısırlılar ara -

Gretaya yeni bir raltib ç:lktı. Atno sında ilç bin sene evvel imza edilen bir 
• · d ki b t-... 11 kı "<Yi\.t;. muahedede ftkidlerin birbirine tecavüz 

Berg<> ısmın e u &on·~ z, , .,..... etmemeği taahhüd etmi~ bulundukla -
nün şekli, jestleri tıpkı Greta Garbo • .n anlaşılmıştır. 'Bu muhade '8 madde
yu andırmaktadır. "Ostelik de gayet gü den mürekkeptir. Ye bu maddelerin 
zel seslidir. hemen hepsi şimdiki siyaset lisanile 

Film kumpanyaları şimdi, cGreta ,Yazılmıştır. Yalmz muahedenin son 
sinemayı terketse de umurumuzda de- ~a~desi bugünkü ~artlara ııygun de -
W•ı çünk- li . d il 'de da da gildır. Bu maddede muahede ~tla -
gı · u e mız e erı on n nnı nakzeden tarafın · Hind ve Mısır 
baskın çıkacak ikinci bir Gretamız var• jlQhlarının gazabına uğrayacağı ya.zıl
demektedirler. makta ve bu madde, sa.nld muahede 

şartlarının bir müeyyidesi gibi bulun-
Bir katır için Nevgorkta maktadır. _____ _ 

merasim yapılıyor Dünyada en çok gazete 
Nevyorktan bildirildiğine göre bu Almanyada çıkzgor 

günlerde Yak isminde bir katır için Londrada Avrupa ve Amerikada in-
büyük 'bir resmi geçid yapılacaktır. tişar eden gazetelere dair bir istatistik 
Yak tam 27 sene 62 inci topçu alayın- neşredilmiştir~ Bu istatistiğe göre ga
da hiınıet etmiş ve şimdi teka.üde sev- zete rekoru Alınanyadadır. Alınanyada 
kedilmiştir. Geçl.t resmi yapıldığı gün bugün intişar eden gazetelerin sayısı 

. 3,3S3 tür. Bundan sonra 19-42 gaıete 
katıra madalya verilecek ve ondan son .1 Am. .k B' :ı 'k h-k-~-ıı · 

• • 1 e en a ır.ıeşı u wne en, 
nı artık 62 inci alayın ah1nnda ıstıra- ısoo gazete ile Fransa, 1.250 gazete i-

hat edecektir! le İngiltere gelmektedir. 'Bu rakamlar 
---- içinde gündelik gazeteler ile mecmu -

.sıkıntı çekerler, ertesi sene de maden alar da dahil bulunuyor. 
kömüril veya linyitle rahat rahat, bol 

Hazreti Muhammed zamanında mis
vak kullanılırdı. Avnıpalılarm böyle 
bir şeyden 90ll zamanlara kadar ha -
berleri olmadı. Ancak son asırdadır ki, 
diş hıfzıssıhhası vücut bularak q ma
cunu ve fırçalan icat edildi. 

* Çinliler Konfüçyos zamanında tü -
tün kullanırlardı. Kristof kolomp da 
1492 yılında .Ame:riltada, tütün yap -
raklannm külih şekline konarak içil
diğini gördü. Tütün Avrupaya H mcı 
asırda yayıldı. İngilterede de 15&6 yı
lında taammüm etti. 19 uncu asnn son 
larına doğru, püro sigaraları da moda 
oldu. 

* Bısikletin mucidİy Badenli Xa.rl v. 
Drais'dir. İcad tarihi de 18'3 dür. Fa
kat 1850 de Fischer isminde bir Al -
man, ön tekerleğinde, ayakla yürütü -
lebilecek pedallı bısikleti meydana ge
tirdi. Gene 1650 senesinde, Fransız 
Vclociped Midıaux da ihtira beraaatını 
çıkardı. Sür'ati arttırma'k için de, ön 
tekerleğin cesameti arttıkça arttı. Ni
hayet 1861 de. bildiğimiz bısikletıer 
yapıldı. 

* Keıpeten,, muhakkak .ki insan aiı
zmın, demirleşmiş bir taklidi, bir is -
tihalesidir. Keı:petenin kollan da, in -
san elinin bir nümunesiclir ve diinya 
kurulahdanberl mevcuttur. 

* bOl ve ucuz ucuz mnmayı 'ôlrenirler. Nesim Paşa Viganalı · 
Memleketin or:manuu himaye etmek Çcldç de hl.çan yumruğum.uı de -

için ubııa bnunlan yapmak lifi delil- nişanlısı ile barlllı mirleşmiş veya taşlaşıru§ bir istihale -
dir,· asıl müessir oları tedbir, memleketin İ .1. tel . . akbk'- h b sidir. Ve dünya 1turulahdanberl ıne şe 

ngı ıı gaze erınm wtl"'l a er kild 1 b ·· d · kr · 
görunü ormandan çevirip .madene sıev- lere göre Nesim ıpaşa ile nişanlısı Vi - e yapı mışsa ~ e aynı şe mı 
'--tı -'"": '"·'-- .....ı_ • • n:_.:ı kömür • L- muhafaza etmektedir. Mielojide de .I\~ nt:Awr. JLcıuar ~yun . .uu;ue yanalı Marı Huberg teıuar barışmış • 
pahalı, :na'tliye ~' bütiln tennli.ta ral- lar ve güzel Viyanalı Kahire~; terket- bahsi geçmektedir. Tuhrun çekici pek 

kabinenin teşekkül tarzında bazı d · -
§iklikler yapılması mümlründür. Bu hu
susta yapılacak tetkiklerden alınacak ne
tice icab ettirirse İcra Vekillen Heyet · 
tertıô eden V ekiiletler adedine bazı ıl -
veler ve mevcudlar arasında isim, vazıfe 
ve teşkilat değişiklikleri olacaktır. Esa
...m. devlet dairelerinin vekfiletlere tefri
ki hakkındaki kanun bugün Başvekfiletle 
beraber 12 yi bulan vekiletlerin lüzu
munda 16 ya çıkanlabilmesine müsaid
dir. 

ismet İnönü 
Slhhati istirahate ihtiyaç gösterdiği. i

çin icra kuvvetinin başından ayrılması 

mukarrer İsmet İnönünün değerli phsi
yeti etrafında ileriye sürülen muhtelif 
pyialar hakikatten çok uzBktır. Ata
türk'ün emrinde bir mesai arkadaşı ala· 
rak bugün akı çok manalı başını yıllarca 
yurda vakfetmiş ve tarihini yapmış bu
lunan İnönünün Cumhuriyet Halk Par
tisinin Genel Başkan Vekili sıfatile Par
tinln Genbaşkurundaki yüksek vazifesi
ni görmekte devam edeceği haber veril
mektedir. 

Siyasi Müsteşarlar 

İnönü kabinesinin istifnsile beraber ta
biatile siyasi müsteşarların da vazüeleri 
nihayet bulacaktır. YPni kabinede hangi 
vek~etlere siyasi müsteşar tayin edi:c
ceği henüz malılnl değildir. Esasen siyast 
müsteşarlık tesisinin tatbikatta ne dere
ce faydalı olduğu ayrıca bir münakaşa 
mevzuu addedilmektedir. 

Yeni kabinenin programı 

Ankaramn siyasi mehafilinde hakim 
kanaate göre Celal Bayar kabinesi Cum
huriyetin bugüne kadar koyduğu ve tari
he mal ettiği eserlere ilave olunacak pek 
çok hizmet1eri başarmak vazüesile 'kar~ 
'karşıyadır. Bayann tecrübe edilmiş ya
pıcı şahsiyeti bu yeni devri liyakatle ida
re ~eceğin~ delii sayılmaktadır. 

Yeni hükllmet reisinin Büyük Millet 
Meclisi huzurunda gelecek ayın haf ta
sında yapacağı beyanat bu yeni çalışına 
devrinin ana çiqilerini öğretmiı olacak
tır. Çalışma programında mali :mevzuatta 
ıslahat ve devlet teşkilatında caz memur, 
'fakat iyi memur> ciimlesile ifadesi kabil 
bir reformun yer alacağı tahmin edil
mektedir. 

men hali pahalıdır. Bu iki meseleyi hal· memeğe nn;ı <Olmuştur. Söylendiğine ~şhurd~_r·----------
letm k, her şeyi h~tme'k ve ormanlan ,göre Nesim paşa Mari ile nişanının bo- retine gelmesini temin etmesini rica et
jandarma ordulan ile muhafu.a altma zulması üzerine hastalanmış ve lm; kar miştir. Bu suretle hala yatakta bulu -
almaktan daha tesirlı bir k11nun çıkar- deşi bulunan Zağlul p~nın karısını ne.n Nesim paşanın birkaç güne kadar 
mak demektir. çağırarak Mariyi görmeden yaşaması- tamamile iyi olup kalkacağı tahmine - Meb'us seçim kanwıu 

Ntıhittirı Birgen. na imkfın olmadığını söy1iyerek ziya - dilınekte imiş! Parti programında da işaret olunduğu -;=:::::::=:=:=::==:=.::;::====================================,=::- vechile 29 senelik eski bir kanun olan 

ı S T E R 1 N A N 1 S T E R I• N A N M A ! .ıneb'us seçim kanunu yenilenecektir. Bu 
- hususta hazırlanacak projenin Mecliste 

Şehircilik mütchııssısı Prost yeni köprü ile eski köprü :ıra- dolmakta olan Haliç temizlenmedikçe, temizlenmesi için ll
sı~da Haiicin iki sahiline nhtım yapbnlmasmı lüzumlü gör- Dm olan para bulunmadıkça biz bu yapılması tasavvur edi· 
müş, hazırlamakta olduğu avanprojeye koymaya karar 7er- len nbtımın, meselii büyücek bir vapurun yanaşmasına mü
miş Gö~ fikre ne denir, fakat .günden güne biraz da!n saıd olabileceğine inanmıyoruz, amma ey okuyucu sen: 

iSTER iNAN iSTER INANı\fAI 

bu toplantı yılında görüşülerek kanun 
olması ihtimali kuvvetlidir. Yeni proje· 
nin de esasını iki dereceli seçim teşkil 
edecektir. Ve ihtimaldir ki seçimde bu
günkü nisbetier değiştirilmek suretile 
Büyük Millet Meclisinin aza adedinin 
çoğalmamasının temini düşünülecektir. 



. .. .. SON POSTA 
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Doğuda hummalı 
umran hareket:eri 

Akdenı·zde ispanya harbi ile ıran ıransit yolunda soo? 
amele çalışıyor. Karadenız 

alakadar olmıyan hareketler sa:r:~:?.~:aE~~~:::::: 
e M. Çemberlayn',n 

nutku 

.E 
Ya:ıan: Selim Ragıp Eme~ 

Bir Fransız 
çıkmıştır, 

. mesele Franko meselesi olmaktan den) - Umumi Müfettiş Tahsin Uzer, gazetesi, büyük teftiş seyahatinden sonra Er -

A me:rika Cumhurreisi Roose

veltten sonra İngiliz Başvekili 
Nevi! Çemberlayn da muhafazakar par
tinin kongre toplnntısından istifade ed~
rek siyasi vaziyete temas eder bir nutuk 
söyledi. İngiliz Başvekilinin şahsiyeti ve 
İngiliz devletinin harici siyaseti mal\ım 
olmasaydı, M. Çemberlayn'ın bu nutku
nu, mühim menfaatleri tehdide uğr:ımış 
bir imparntorluğun başvekili nğzından 
çıkmış sözler sanmak için birçok şahıd 
aramak lazım gelirdi, derdik. 

• t• zuubahstır dı·yor zuruma gelmiştir. F ransanın emnıye 1 mev ' Bu seyahat esnasında verilen karar-
---------------:---;- lar arasında bilhassa Karadeniz sahi -

Paris, 1 O (Hususi) _ İtalyan nota- t'k adalannda İspanya harbi ile alAka- emniyeti mevzuu bahsolmaktadır.• linde giyilen peştemalların kaldınlma-
sını gazet 1 s

1

1 olmıyan bazı hazırlıklar belirmekte- Populaire gazetesi de şunu yazıyor: sı vardır. Şı"mdı"den bir çok yerlerde e er muhtelif surette tefsir İ · tl · · ge-
etmekted· l p talya Ispanyadaki kuvve ennı merasırn· lerle peştemallar kaldırılnuş-. ır er. etit Parisien gazetesi dir. km k • · asi 
dıyor ki: 11 ri çe iyor. Çünkü as en ve sıy tır. Bu arada kadınların küfe ve odun İ İngiltere ve Fransa uzlcşna yo a- düşmanlarından vazgeçmek istemiyor. taşımaları da menedilmiştir. 
ld • _talyan notası Fransız mehafi!inde rını aramaktan vazgeçmekle berabere- Mesele çok vahimdir.> Erzurumun pllınını yapacak olan 0

. ugu kadar Londrada da ı"nkı"sar tev saslı menfaatlerine darbe vurulmasına İtalyanlar ne diyor" p · 
lıd et · · · . • Fransız mütehassısı Lambert arıse .. . mıştır. lngıltere ile Fransa için da müsaade etrniyeceklerdir.> Roma 1 O - İtalyan matbuatı, Ro - muvasalat etmiş ve oradan Erzurumla muhım olan noktanın İspanyada şu ve- Fransanın emniyeti manın Fransa ve İngiltereye verdiği Trabzon'un avanprojelerini gönder • ~=l b~ ta~~~ın kazanması değil, müda • Oeuvre gazetesi diyor ki: cevabın İspanyol meselesinin halli :çin miştir. 

Ncvil Çemberlayn, bu nutkunun en 
mühim parçalarını, bilhassa harbi tel'in 
eden bir sulh sever (pacifiste) edasile 
!rad etmiş ve harbe varmadan evvel mü
zakere yolile her çareye baş vurmak lıi
zım geldiğini kaydettikten sonra bazı nh· 
valde muharebenin gayri kabıli ict•nab 
bir vasıta olduğunu da işaret etmek ıste· 
miştir. Bu sebebledir ki harbde, muharib 
olmıyan kadın ve çocukların havai bom
bardımanlara maruz kalmalarındaki za
ruretten bahsedişi, nutkun, umumu insa
ni edasını bozan bir mahiyet arzediyor. 

yolfar~ı: ıe:ı t_eh~~t 1 ~ilen muvasala •İtalyan cevabı nazik bir tarzda ameli yegane yolu gösterdiği müta ea- Erzurum şimendifer istasyonunda 
1 k . nıye ı o dugunu Roma an yazılmış olmasına ragınw en şimdi_y e., ka- sında bulunmaktadır. bı'r silo yapılması için müfettişlikle zi-ama ıstemiyor tk· h""k• t · d" r· P l d'I't ı· d ki 
tal · ı u ume şım ı - dar Paris ve Londranın Musolını den opo 0 a ıa iyor : raat vekaleti arasında müzakereler ya-k;{anın cevabını daha yakından tet - aldıklan red cevaplannın en ağırıdır. •Bundan böyle İtalya ile Almanya pılmaktadır. 
eakı:~;~~k yapılacak işi kararlaştıra - İlk defa olaraktır ki dün akı;am yük - elele vererek çal~caklardır. Bazı dev Artvindeki elektrik inşatı tamam -

sek Fransız diplomasi mehafilinde a - Jetlerin ufak komisyonlarda Avrupa - !andığından şehir nura kavuşmuştur. Acı_bir hakikat karşısındayız. Garbi ğır bir eda ile şöyle deniyordu: Fran- nın mu~adder_atını tayin edebildikle - Bu yüzden halk bayram yapmıştır. Şe-Akdenızde •sevkulceyş müvazenesi• bo sızlar için artık mesele Franko ve Va- ri ve dıger millet!en ~mrıkavıler kar: birde 50 yataklı büyük bir hastane in· 
zulmuştur. Ve Ba!eares adalarında, İs- Iansiya meselesi olmaktan çıkınıştrr. şısında bı~kabı!dıklen zamanlar ar şası da kararlaştınlmıştır. Karungöl ka 
panyol Fas'ında L'b d h • A 1 Şı"mdı' dogwrudan dogwruya Fransanın tık geçmıştır.• d d z· t "'l"T k•l t' tarafından ~ ... ~... , ı ya a, atta t an- ...... .. • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • zasın a a ıraa "e a e ı ' Y u~g···o·· s. ··ı·:·v ... y .. ·a· .. d. ·-a .... b.. ı· rl eşen J a p on 1 a r ş ima 1 i ~~~~~~e ~:p~;:ı:~~i~a:~:z:~l~~~ !: 

Büyük harbdenberi, muhtelif İngiliz 
devlet adamları tarafından irad edilege
len yüzlerce, hatta binlerce nutuk ara
sında, bunun da hususi bir yeri vardır. 
Amma birçok İngilizvari nutuklar g:bi, 
sulhun bozulmaması lazım geldiğinde ıs· 
rar eden bu sözlerin temas etmek iste
medikleri şey, lingilterenin müstakbel 
hattı hareketidir. 

ııtJI' çin 150.0001 Kağızman'ınki için ise 30 

ınuhaliflerin gayeleri Çin de zorlukla : ~~~t~?.~:i!~:=~~~~~:: 
Belgrad, 10 (A.A. )- Ava1a ajansı, J ekser iyet rejiminin kaldırılmasını istih

tnuhalefet partileri arasında teşekkül e- daf etmektedir. Hükumetin üç millet 
den bl?~un programı hakkında hükumet nazariyesini kabul etmesi üç devlet tanı
:~~afılınin n~kt.ai nazarını bildiren bir masını tazammum edecektir. Bu, hüktl-

5000 amele durmadan çalışmaktadır. k a r Ş 11 a Ş 1 Y O rl a r Bu yolda yapılması icap eden 40 .. k~. -
dar köpıi.inün inşası bitmiştir. Buyuk 

Mister Çemberlayn, bu nutkile vaziye
tin nezaketini, haleldar olan hukuku dil· 
veli, gayri muhariblere yapılan ictinabı 
gayri kabil taarruzları sıraladıktan sonra 
bu vaziyetten sıyrılmanın çarelerini de
ğil, sadece durumun şayanı esef halini 
teşrih etmekle iktüa ediyor. 

M ğh ncşretrnıştır. Bu tebliğe göre: metin ötedenberi müdafaa ettiği birlik 

Pekin, ıo (A.A.) _Japon tebliğine gö- Hora~an.k~prüsü de 150 bin liraya iha
re şimali Çinde Siçia Çuang'da başlıyan le edılm_ış_t_ır_. ------ 

n u alefet arasındaki anlaşma asla prensibine mugayirdir. Keza muhalefetin nırvat ıneseles· · h 11 kt d" M 
halcfctin ını a etmeme e ır. u- terviç ettiği usul bir hükt1metin iktidar 

muharebe şiddetle devam etmektedir. Bu 
şehri müdafaa eden Çin kıtaatı ağır top
cuya ve hava kuvvetlerine malilc bulunkat'i üzerinde uyuştuğu program mevkiine ancak usulü dairesinde gelebile 

ana Yasanın tanzimine intizaren · · · 
muvakkat bir ana yasa t . . . . h ceğine dair olan demokratik prensıblerın 

maktadır. 

kiki bır hükumet darbes~n~ımt ı ıçın a- kaldırılmasını istihdaf etmektedir. 
ını azammum 

e~leT,ekte.dir. ~-u ~at'i :asanın ise tanzi- Teşkilatı esasiye kanunu kr~~ ~1~~
: ~ vkalade guçluğe ugrıyacaktır. Çün- luk yaşına girinceye kadar ~gıştırilmı

ırp, Hırvat ve Slovenler arasındaki yecektir. 

Ankara-=:z~~Tcfak hattı 
Üzerinde feci bir kaza 

Japon askeri mütehassıslarının beyana
tına göre, Çin mevzilerinin çok sağlam 
olması ve Çin askerlerinin harikulade 
mukavemet göstermesi Sicia Çuang'ın 
zabtını Paoting'in zabtından daha ziyade 
güçleştirecektir. 

d" (Baştarafı 1 inci sayfada) l üzerinde her iki istasyonda mutabakat 
d:/arar 200 000 lira tahmin edilmekte- vardır. Bu saat 18 dir. Çatalağzından kal-

}( kan bir marşandiz katarı normal seyirle 
harn a~a, .Çatalnğzı istasyonundan 500 ton Filyosa (35) dakikada gelmektedir. Şu 
ruıınu te ıle ~areket eden manşandiz kata- halde, Çatalağzından (18) de hareket e
bat a~ Fılyos istasyonunda bir makas den katar Filyosta 18.35 de beklenmekte-ası Yuzünd ·· ·· 
deki en cari hattan depo onun- dir. Fakat, hareketinden 35 dakika sonra 
hat ü rna~evra hatlarına girmesi ve bu muvasalatı beklenen katar 18 dakika 

zerınde d 1 k t'f . .. .. .. e lara b~ .. uran o omo ı ve vagon- sonra ı.stasyon yakınlarında gorunmuş v 
geiın· ~tun sür'atile bindirmesile vukua bütün sür'atile makasa koşan makascmın 

ıştır · matlub manevrayı yapmasına vakit kal
liüdise * 

deiurn~e el k~y~n Cumhuriyet Müd-
Osrnanın ınuavını Bay Fahri ve Bay 
tüfkar .rn~atbuata karşı gösterdikleri lı'.l
rirn. Gec uza~c_rctlerini kaydetmek iste· 

'ı Bütün g e h~dıse yerine ben de gittim. 
ecr-yı b .. . 

za. Yerind - ugun ôğle 12 ye kadar ka-
Gec e geçirdirn. 

e sant ıo d 
Jntlik tahk·k a başlı~an müddeiumu· 1 atı b"t·· saat (lO) a k u un gece fasılasız sabah 

:Ka adar devam etmiştir. 
Razaya b ı.a nasıl oldu? 

\>esine kapı~Şlıca_ sebeb olarak sür'at he
ıe Çarprnakta~ bır tnakinistin hatası gö
de istasyon a ır. Bundan başka hadise-
c Şefinin ının da d • .manevracı ve makas-k t . erece <i • . 

a sızlikle . erece ıhmalleri ve dık-
rı tesbit d" 

Gece k c ılrnektedir. 
~ aza Yeri d 

. r~ _çok korkun n e k~rşılaştığım man-
g_ıbı ıçiçe g . çtur. :Sırer kibrit kutusu 
l'illlti eçrnış va 
d ş ve şura gonlar, sağa, sola dev-
d ulllan tüten .~ından burasından halıi 
. llılıyan k uç lokomotif ve altında 

rıkrn andan k'· . 
ış ola · uçuk bı"r "l "k b' la n ıki " go cu ı-

A.~ın arasında kagon daha, ve bu vagon-
llıedin sıkışıp ~z~nın kurbanı şeftren 

llad' a an cesedi Ge ısenin · 
katt c sabaha kadccrcyan şekli 

an "a l ar devanı d . 
§ekilde rı an netice .. e en tahki-

B· cerl'Yan et Ye gore hadise şu 
ır rnar§a . rniştir: 

s t nctız kat 
aa tanı (18) d arı 496 tonluk yilkile 

hareket etnıiııtı e Çatalağzından F "l 
" r. 'I'r . ı yosa 

enın hareket saati 

madan depo hattına girmiş ve burada 
duran lokomotifler e ve voganlara büyük 
bir şiddetle çarpmıştır. 

Sademcnin şiCldetinden katarı çeken 
lokomotiften başka iki manevra lokomo· 
tifi hattan fırlamış, üç vagon bir enkaz 
yığını halinde içiçe geçmiştir. 

Kaza sabahı, birbirine kilidlenen va
gonlar arasından zavallı şeftrenin cese
dini çıkarmak için bir hayli uğraşılmış
tır. Hatta bir aralık kaza kurbanını be
linden sıkmış olan bir demiri oksijenle 
kesmek bile mevzuu bahsolmuştur. 

İki gün evvel bu hatta tayin edilen şef
trenin üzerinde yarım kalmış bir mektub 
bulunmuştur. 

cGözümün nuru babacığım• diye baş~ 
lıyan bu mektubda şeftren Ahmed yenı 
vazifesinde rahat olduğunu, kendisini 
mer_ak etmemelerini ailesine bildirmek-

tedir. l .. d"" 
Müddeiumumilik kazada suç u gor u-

ğü istasyon müstahdem ni hakkında tev
kif kararını vermiştir. 

Akdenizde meçhul 
Destroyerler de türedi 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

* 

C . sahillerinden 45 mil açıkta Lacal-ezaır . h'" 
1o ile Rene arasında iki destroyen n u-
cumuna uğramıştır. Destroyerler vapura 
ı:ı teş açarak kıç tarafında yangm çıkar-

Şanghay, 10 (A.A.) - Hongkong'dan 
gelen bir telgrafta yirmi kadar ecnebi 
tayyarccisinin Çin ordusunda faal hizmet 
der'uhde etmiş oldukları bildirilmekte
dir. Hongkong'da Çin ordusunun hizme
tine ginncğe amade 20 ecnebi tayyare
si daha vardır. Bu ecnebi tayareciler 
arasında ekseri.-:;i geçenlerde İspanya -
dan gelmiş olmak üzere on kadar A -
merikalı pilot bulunduğu söylenmek -
tedir. 

Şanghay, 1 O - Son aylarda Şang -
hayda endişe uyandıracak bir nisbette 
hüküm sürmüş olan kolera salgını ha
lihazırda bariz bir surette hafiflemek
tedir. 

Londra 1 O (A.A.) - On sek iz İngi -
]iz üni\•ersitesine mensup 90 profesör 
Çin maarif nazırına bir telgraf çeke -
rek J apon taarruzunu durdurması için 
İngiliz hükümetini tazyik edeceklerini 
vadetmişlerdir. 

--------
Gelecek 
Misafirlerimiz 
Romanya Başvekili M. Tataresko ya 

nında refikası ve buyük Erkanıharbi
yereisi ile Romen Hariciye nezareti 
erkanı olduğu halde ayın 25 inde Tür
kiyeyc gelecek Cumhuriyet bayramın
dan sonra dönecektir. 

İtalya Hariciye nazırı Kon t Ciyano
nun da 3 Teşrinsanide Ankarada bulu
nacağı söylenmektedir. ~ont Ciyano I 
bir İtalyan torpitosu ile Istan bula ge
lecek hususi bir trenle ~nkaraya gide
cek, Kont Ciyanoya da Italya Hariciye 
nezareti erkanı refakat edecektir. 

Bütün Balkan devletleri Erkanıhar
biye reisleri de Cumhuriyet bayramı
mızda bulunmak ı.izere Ankaraya ge
lecektir. 

··---························ .. ············-.-..···-··-
mışlardır. Vapur imdad istiyerek Rosa 
burnunda karaya oturmuş ve öğle üzeri 
bir iştial neticesinde tamamile batmıştır. 
Balıkçı gemileri kurtarılabilen tayfayı 

Lacalloya getirmişlerdir. Fransız deniz 
tayyareleri mütecavizleri aramışlar~a da 
bulamamışlardır. 

Amerika Cumhur 
Reisinin daveti 

1939 senesi cihan sergisine 
iştirak ediyoruz 

Amerika Cuınhurreisi Rooseveli 
19 39 yılında Amerika da Cihan Ser

gisine Türkiyeyi de davet etmiştir. Ken
di namına daveti yapmak üzere de Con
son adında bir zatı Ankaraya gönder
miştir. Conson iki saat gibi kısa bir za
man zarfında icab eden makamlarla te
mas etmiş ve neticede sergiye iştirak 
mukavelesini cebine koyup gitmiştir. 
Hükumetimiz Roosevelt'in kiavetini 
kabul etmiş, sergide işgal edeceğimiz 
yer ve şerait de tesbit edilmiştir. 

Dün geceki yağmur 
ve dolu 

Halbuki bugün için lazım olan şey da
ha sarih ve daha kat'i konuşmak ve me
sela, hiç olmazsa M. Roosevelt gibi bazı 
ameli mülahazalar serdetmektir. Dünya, 
ibham içinde yuvarlana yuvarlana bu 
hale geldi. Bunda ısrar etmenin manası 
nedir? Ve sonra, Akdenizde kollektif ma
nada emniyetin tesisi için İtalyaya gü
venmek imkD.nı olmadığını, olamıyacnğı· 
nı ve olmasının imkanı bulunmadığıııı 
İngiliz başvekiline anlatmak için daha 
ne gibi hadiselere lüzum vardır? 

Selim Ragıp Enıeç 
E S 

görülmüştür. Dulu pek fazla devam 
etmemiş, fakat duluyu bir saat bütün 
hızile devam eden şiddetli bir yağmur 
takip etmiştir. hasıl olan seller sokak
ları doldurmuş, bir çok yerlerde sel de
likleri üzerindeki ıskaraları açmak ze
rureti hasıl olmuştur. 

Yağmqrdan mütevellit ufak tefek 
hasarlar olduğu söylenmekte ise de za-

Dün gece saat dörtten itibaren şehir- dıtaca henüz bir şey tesbit edilmiş de
de şiddetli bir yağmur başlamış ve de- ğildir. 
vam etmiştir. bu arada dulu da, yağ- ğildir. Bu da zararın pek ehemmiyet
mış, fındık cesametinde dulu düştüğü siz olduğunu göstermektedir. 

Sah; htın Sabaha : 

Ne olacaksın 
Clement Vautel bir fıkrasında Fransız gençiliğine soruyor: 
- Delikanlı, ne olacaksın? 

Ve vaktile Napoleonun askeri me ktcbdc iken karakterine aid notları aia
rak eskiden bir gencin zekasına, temayüllerine, ruhi ve bedeni kabiliyetle

rine göre istikbalde tutacağı meslek hakkında bir fikir elde etmek mümkün 

olduğunu, fakat bugünün başdöndü rücü inkılabları içinde bunu keşfetme
nin bir mucize sayılacağını söylüyor. Yüksek ihtisas mekteblerinin her yıl 
birçok meslek sahibi vermesine rağmen bunlar arasında hayatlarını büsbü

tün başka sahalarda kaı.ananlann -gittikçe arttığını gördüğümüz için kıy
metli Fransız meslekdaşın fikrini doğru buluyoruz. 

Dugün hukuk tahsil eden bir g~ncin mutlak bir adliyeci olacağını hatta 
Tıb Fakültesini bitiren bir gencin muhakkak doktor kalacağını kestirmek 
müşküldür. Hayat o kadar değişiyor, kazanç sahaları o kadar genişliyor ki 
insanlar su gibi döküldükleri kabın şeklini almağa mecbur oluyorlar. Ticaret 

adamları bile eski kanaatlerini silkip attılar. Dün manifatura üzerine iş yap-

ı 
tığını gördüğünüz tüccarın bugün mesela elektrik cihazları ticaretine başla
dığını işitiyorsunuz .. İhtisas mesleklerinde bile şöhretlerini yapmış insanla

rın günün birinde bir tarih olacak kadar zengin mesai hayatını bırakıp mes
leğinin büsbütün zıddı bir işin başına geçtikleri Amerikada, Avrupada çok 

görülüyor. Bunlara devlet adamları arasında daha çok tesadüf ediliyor. Bu 

örneklere bakarak diyebiliriz ki bu ihtisas devrinde bile zeka ,.e karakter 
tesadüflerin de yardımı ile insanları mesleklerinden uzak işlerin başına ge-

l tirebiliyor. Onun için Fransız mcslekdaşımız gibi biz de Türk gençliğine ne 
olacağını sorsak alacağımız cevab şüpheli bir sükuttan ibaret olacaktır. 

Bürhan Cahid 



4 Ba)'fa 

Çırayan Sarayrnrn tamirine 
yakrnda başlanıyor 

SON POSTA 

Doğru 
Değil mi? 

.. 

Birincite~rin l l 

Zahire bor ası da bir 
haftalık vaziyet 

Bu güzel sarayın Türk tarih sergisinin daimi sergi 
binası olarak kullanılması düşünülüyor ] 

Boğaziçi vapurlarında 
bir demet çiçeğe 
bilet kesilemez 

Sovget Ru&ga ile yeni imzalanan ticaret 
anlaşması piyasada iyi harşılandı 

Tarihi Çırağan sarayının restore e- ı 
saslanna göre tamir ettirileceğini bir 
kaç gün evvel yazmıştık. Tamir masrafı 
nı tesbit edecek komisyon önümüzdeki 
günlerde müzeler umum müdürü A -
zizin riyasetinde toplanacaktır. 

Çırağan sarayının tarihini tesbit et
mek üzere müzeler ıdaresinde ikinci 
bir komisyon kurulmuştur. Bu komis
yon sarayın ne zaman, ne şerait a.hn
da, kımin tarafından yapıldığına dair 
bir rapor hazırlıyacak. bu rapora ilk 
yapılışına dair proje ,.e planlar da rap-

tedilecek, sarayın yanmadan evvelki 
halini tebarüz cttlrmeğe çalışacaktır. 
Bu müddet zarfında mimar ve muhen
dislerden kurulan hey'et de sarayda 
meşgul olarak tamirat etrafındaki ~a
porunu tanzlın etmiş olacaktır . 

ŞirkeUhayriyenin bir hayli zamnn- Piyasa bundan bir hafta evvelsi gibi 
danberi al<iığı isabetli tedbirlerle hal- durgun geçmiş ve bazı ihracat malları
kın Boğaziçinc: karşı sönen rağbetini mıza evvelce vukubulan talebler gev
yeniden c::ı.nlandırmaya muvaffak ol- şemiş gibidir. 
duğunu kabul etmek bir insaf eseri Geçen haftaya kadar büyük bir faa
olur. Fakat bazı ahvalde, bazı küçük Iiyet gösteren deri piyasası .alıcısızlık 
memurların kendilerine ver ilen emir- yüzünden gevşemiştir. 
leri yanlış anlamaları ve binneticc Romanya ve Sovyet Rusya ile yapı
yanlış tatbik etmeleri, yeni canlanım lan yeni ticaret anlaşması pi:·asada ga
bu alakayı söndürebilir . Aş"lğıya kay- yet iyi karşılanmıştır. Şimdıye kadar 
dedeceğimiz hadise, bunun bir deli-
lidir: mahsulatımıza kapalı olan Romanyaya 

l 
1 

b.u se~e pek bereke.t 1i olan ze.ytin, ze .. y-Geçeıı perşembe Büyükdereden ka - _ 
kan 4,48 vapuruna birçok yolcularla tınyagı ile fazla mikdarda s sam gon
beraber elinde bir çiçek demeti bıı- derileceği ümid olunmaktadır. 
Junan bir de asker binmiştir. Biletlcn ı BUGDAY: Son yedi gün içinde A
kontrol eden memur, bu askerin bUe- nadolu ve muhtelif limanlardan şehri
tini zımbalamaya sıra geldiği zammı, J mize takriben 3850 ton kadar buğday 
birden, mühim bir meseleye temas ile fazla mikdarda un gelmiştir. Un 
etmiş gibi durmuş ve: müvaridatının artmasından değirmen-

- Çiçeğin bileti nerede? diye sor- ciler buğday miibayaatını azaltmışlar-
muştur. j dır. Buğday satı~lan gevşek gitmişse 

olacağı şimdiden kat'iyyetle tahmin e
dilmektedir. Bu vaziyeti nazarı itibara 
alan yağcılar daha şimdiden ellerinde
ki malları çıkarrnağa bakmaktadırlar. 
Hafta içinde ekstra yemeklik zeytin
yağlar 5 7-60 kuruştan satılmıştır. 
Diğer yağlara karıştırıJmak üzere 

değirmenciler tarafından alınan keten 
tohumu fiatları da ayni sebebden do· 
layı düşmektedir. Fiatlar on kuruş a
ralarındadır. 

Bandırma ve Tekirdağı iskelelerin· 
den İngiltere, Belçika ve diğer memle
ketlere ehemmiyetli miktarda kuşyemi 
ihracına başlanmıştır. Piyasa şimdilik 
kuvvetli görülmektedir . .P\iatiar 7.10-
7. 15 para arasındadır. 

Tarihi Çırağan sarayının tamir e -
dileceğini haber alan Türkiye Turing 
klübü sarayın seyyah celbine medar o
lacağını ileri sürerek kendilerine verıl
mesini istemiştir. 

Sarayın hangi müesseseye verilece
ği tamır keşfi tanzlın edildikten sonra 
belli olacaktır. Burasının Dolmabahçe 

Çırağan sarayırnn zarif kapıcı 

sarayında Tarih Kurultayı ile açılan 
tarıh sergisi daiint şekle konduktan 
sonra sergi binası olarak tahsis edil -
mesi de düşünülmektedir. · -

Demet sahibi, Boğaz dönüşii şehre de fiatlarda ehemmiyetıi değişiklik ol
bir demet çiçek götürmenin tabii bir mamıştır. 
hak olduğunu, bundan para alınümı- ! Son günlerde siloların kifayetsizliği 
ycıcağını söylemişse de derdini dinle- de tacirleri düşündürmektedir. Gelen 
tememiş ve iş, tarifeyi tetkik etnıiyc 1 fazla buğdaylara depo bulmakta müş-
kadar dallanıp budaklanmıştır. ı külfıt çekilmektedir. 

Filvaki şirket tarifesinde, nakled!- Fiatlar: Ekstra Pulath buğdaylan 

TİFTİK: Piyasada yalnız İngiliz a
lıcıları mi.ibayaatta bulunmaktadırlar. 

Bir hafta içinde satılan tiftik yekunu 
2500 balya kadardır. Bu yekun bun
dan evvelki satışlarla mukayese edilir
se oldukça kabarık bir yekfuı teşkil et
mesine rağmen fiatlara tesir etmemiş
tir. Piyasada diğer bir rakib alıcının 

bulunmaması fiatlarm yükselmesine 
mani olmaktadır. Sovyet ve Almanla-

Mü tef errlh : Poliste: 
Kadastro işleri 

Kadastro idaresi Eminönü Fatih ve 
Beyoğlunun bir kısmının kadastro iş -
lerini bitirmiştir. 

Mektepten saat çalan sab"ikalı 
Bostan.başında Süreyyanın kahve -

sinde yatıp kalkan sabıkalı Hüseyin 
Bakırköy ilk mektebine girerek bir sa
at çalmış, mektep içerisinde dolaşırken 
hademeler tarafından görülerek yaka
'anm~, adliyeye verilmiştir. 

Beyoğlu mıntakasında Asmalımcs -
cid, Hüseyinağa, Çukur, Evliyaçc'ebi, 
Kamerhatun mahalieler.nin kada<:tro u 
bitmiş ve kütükleri sicil muhafızlık -
lanna devredilmıştir. Şehid Muhtar, 
Kalyoncukulluğu, Erkek Mustafaçele-

• bi, Kuloğlu, Şahkulu, Firuzağa mahal
lelerinin kadastroları da pek yakında 

·bitecektir. Beyoğlunda Koçaniye ma -
ihallesinin ve Kadıköy mıntakasınm ka 
dastrosuna da yakında başlanacaktır. 

Kadastrosu ikmal edi1en mıntakalar
da bir çok sahipsiz emlak bulunmuş ve 
bunlar hazine namına kaydedilmı tir. 

Floryay yeniden 150 bin 
fidan dikiliyor 

Floryada teşcir ameliyesi ham c le 
ilerlemektedir. Ş.rndiye kadar kab·ne -
lerin arası ve Atatürk köşkünün .ar":Jı 
kısmındaki yamaç \ e 5uhı!den 5 70 me1 
re geride bulunan mıntakaj ı şiına rüz
karlarından muhafaza için siperrk oı
man garsiyatı ) apılmış çam, akçaa~nç, 
sedir, karaağaç, mazı pantlar için ve 
bu meyanda servi olmak üzere 4 - 5 bin 
ağaç d kilmış ve sahil olan kısımdaki 
teşcir işi kısmen bitmiş, yalnız sipe lJk 
kısımlarla yollar ve park ve tabii a -
ğaçlıklar için 150 bin fidan daha dik 1-
mesi kararlaştırılm1ştır. 

Şimdiye kadar d:kılen fidan 1 aı ın 
hepsi tutmuştur. Mi.ıtcbaki işe sonba -
har mevsim garsiyatı başladığı zaman 
devam edilecektir. 

Verem r'ispanserine 
Yılda 1600 
Kişi başvurdu 

75 lik ihtiyara otobüs çarptı 

Beyazıtta Rasihbey apartımarunda 
oturan Klbrisli 75 yaşlarında Hüseyin 
Beyazıttan geçerken Aksaray tarafın
dan gelen hır Bakırköy otobüsü çar -
parük alnından ve başmdan yarala -
mıştır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

İki kadın kavg, ederken bir 
başka.ı yaralandı 

Fatihte Haydarda oturan Meryem 
ve Seher isminde iki kadın kavga eder
lerken biribırlerine attıklan taşlar -

o b r Husnılye isminde bir kıza isa
b( etm•ş, sırtından yaralamıştır. Ya -
ra. kız tedavi altına alınmış, kadınlar 
} akalanmışlardır. 

Başını kapıya çarpan kız 
Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde 

Mantar sokağında 9 numaralı evde o-
turan Bursalı Ahmet kızı Lutfiye e -
' nde başını kapıya çarparak yaralan -
m Haydarpaşa Nümune hastanesine 
ka dırılmıştır. 

Kamyonla tramvay çarpışması 
Şoför Muradın kullandığı bir yük 

k 1) onile vatman Mehmet idaresin -
dek· Bebek tramvayı Kuruçeşme kö -
m · depoları önünde çarpışmışlar, kam 
yonun ön tekerlekleri hasara uğramış, 
seyrusefer 1 O dakika kadar teahhür et
mıştir. 

Tramvaydan düşmfi~ 

len çiçeklPrden beşer kuruş alıntl·ğı 6, 12, altı yedi çavdarlılar 6 kuruş, mah
yazılıdı:. Fakat, bunun, saksı ile ııak- lutlar 5.25, ekstra sertler 5.1 O paradan 
ledilen çiçeklere has bir kayıd olduğu satılmıştır. 
da ötedcllberi yapılagelen muamele ih t . · " . . . .. 
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ARPA: Her sene raca mevsıının-cumlesmcıendır. Bu hakıkat boylecc . _ hsul~tın k' 
anlac:ıhnca o memur da askerin elin- de hance sattıgımız ma a sev ı 

ıı h d ·· ··ı luklar bu sene deki çiç~k demetinden beş kuruş a.1- ususun . a g~ru e? zor . n-
mak se\·dasmdan vazgeçmiş ve ha- de fazlasıle hısse~.ılm~ktedır. B~ ~ıkı 
dise bu sı.ıretle kapanmıştır. Fakat h bilhassa arpa uzerındc kendını, da
yok yere nefes tüketen, şirket vapu- ha bariz surette göstermektedir. 
runa bi!?tsiz eşya sokup gizlice ııak- Siloların ağzına kadar dolu ,bulun
letmek vaziyetinde kalan askerin h:ık- duğu bugünlerde yeni gelen arpaları 
lı teessü:ii de hadiseye şahid olan d;- depo edecek kafi derecede yer buluna
ğer yolc:..Jara sirayet ederek bu balı.is madığmdan tacirler, bu yeni getirdik
etrafında bir hayli münakaşa edilmiş- Jeri mallan elden çıkarmak için mec
tir. Hadai zatında hiçbir sun'u tak- buren piyasa fiatmdan daha noksanına 
siri olmıvan Şirketihayriye de, taP- satmışlardır. Vapursuzluk yüzünden 
ır.atı :a~Jış anlıyan bir m~murun vha- ihraç edilemiyen eldeki malların sev
tası yuı~mden bazı serzenışlere ugra- kinden sonra fiatlann tekrar yüksele-

mıştır. . . ceği muhakkak addedilmektedir. 
Bu satırlar, bu nevı teblı~atın dal~a F' ti -4 k 1 ndadır 

sarih yao!.lması ve bu gibi hndiselc- ıa ar uruş ara arı . . . . 
· d · t k ·· ·· - t · · · Mısır piyasası isteksiz gıtmektedır. rın a em. e errurunu emın ıçın ya- .. ,. 

zılmış ve slakadarların gözleri öni.ire Hafta içinde 4-4. 1 O para arası cuz ı 
konulmt;ştur. muamele olmuştur. 

Dog'"'ru deg'"'il mi? YAGLAR: Zeytin mahsulünün bu 
sene memleketimizin her tarafında 

misli görülmemiş derecede bereketli Bakırkögünde iyi 
Bir su membaı 
Bulundu GRETA 

rın mübayaada bulundukları işitilme
miştir. Ankara, Beypazarı ve bu ayar 
mallar 132 kuruştan, Kırşehir mallan 
130, oğlak 14 7-150, yağlı Gerede cins
leri 120 kuruştan satılmıştır. 

YAPAK: Yapak üzerine ehemmiyet· 
li bir iş olmamıştır. Piyasa sakin geç
mektedir. Geçen hafta satılan cüz'i 
mikdarda Anadolu malları 54-56 kuruş 
arası · muamele görmüştür. Fransız 
frangının sukutu Fransız alıcılarının 

piyasadan çekilmesine sebebiyet ver
dikten piyasa intizar vaziyetindedir. 
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Şehir tiyatrosu 

FranSlz tiyatrosunda 
Operet k1smı 

Bu aksnm satrt 20-30 da . 
T O K A 

Yazan: Edvar Burde 

Tepebaşı dram kısmında 

oyun yoktur 

HACI MURAT 1 

İstanbul belediyesi sular idaresi 1 
kırkçeşme sularını kestikten sonra hal- ! 
kin su ihtiyacını temin için muhtelif ı 
semtlerde yüz küsur çeşme yaptırmış -
tır. Ayni zamanda şehirdekı su şebeke
si tevsi edilmiş ve ezcümle iradı gayri 
safisi 90 liraya kadar olan evlerin su 
ihtiyaçlarını önlemek için tesisat ya -
pılmıştır. Bu tesisatlandırma işi bir 
zaman meselesi olduğundan henüz bir 
kısım mahallelerde faaliyete başlan -
mamıştır. Peyderpey bu işler ikmal e
dilecek ve susuz ev bırakılmıyacaktır. 

GARBO 

Ancak iradı gayrisafisi 90 lirayı a -
şan evler için bu tesisat alınacak ücret 
mukabilinde olacaktır. Bakırköyde su
lar idaresinin satın aldığı arazide yapı
lan tetkiklerde 30 - 40 metre derinlik
te içmeğe gayri müsaid fakat 70 metre 
derinlikte iyi su buıunduğu mütehas -
sıslar tarafından tesbit edilmistlr. Ka-

nun bugüne kadar yaratbğı 

LA DAM o KAMELYA -tilmind~h • 
en güzel ro!Jj 

MARGUERfT GAUTİER'dir 

Bu şaheserler şaheserinin ilk gös terilmesi §erefine 13 Bir inci Teşrin 

Çarşamba akşamı MELEK sinemasmda 
Büyük bir şeref miisa meresi verilecektir. 

Bu müsamerede bir çok yenilikler ve sürprizler hazırlandığı gibi f ilm
den evvel ve antraktlarda gelen misafirlerimize hoş bir vakit geçirtmek 
için dans orkestrası temin edildiği gibi sayın mü~terilerırnize GRET.A 
GARBO'nun heyk eli ile ROBERT TA YLOR ve GRETA GARBO'nun 

imzalı fotoları takdim edilecektir. 

Verem dispanserine yapılan müra
caat adedi son isU!tistıklere göre sene
vi 1600 ü bu!maktadır. Bunların hep
si dispanser tabiblerince muayene e -
dilmekte \'e fokir olanlarına meccanen 
ilaç dahi dağıtılmaktadır. Muayene ne 
ticesinde hasta çıkanların adedi ancnk 
300 küsurdur. 

Sultanahmedde oturan Ömer oğlu 
Ahmed, Dolmabahçcde tramvaydan i
nerken düşmüş, başından yaralan:nış, 
tedavı altına alınmıştır. 

İki yangın 
• 

dıköyde yapılan tetkikler henüz müs - Dikkat: Localar tamamen satılmı11tır. Numaralı biletler satılmaktadır. 
Yalnız bu müsamere i~.lıı smoking veya frak mecburidir. 

Mevcut hastanelerin_ hasta adectine Cibalide Osmanlı bankasına aid yağ 
göre kifayet etmediğini Bakanlık göz :fubrikasmın kapalı deposu üst katın -
önünde tutarak bu yıl içinde ikmal e - da kiracı olarak oturan Rizeli Mustafa 
dilmek üzere Heybeli sanatoryomuna karısı Havvanın yaktığı mangaldan dü-
100 yatak sığabilecek bir paviyon ila- ,.en bir ateş parçası depodaki susam cu 
vcsini emretmiş ve inşaat ta başla -
mıştır. Bu ayın sonunda inşaatın b~t _ vallarını tutuşturmuş, yetişen itfaiye 

su sıkmadan söndürmüştür. mesi muhtemeldir. Haydarpaşa Nümu-
ne hastanesinde de bazı tadilat yapı - * Galatada Aynalı sokakta Dimit
Jarak 250 eski yatak mevcuduna 20 ya rir n c'la imalathanesinde yanan ocak
tak daha ilave edilmiştir. Şimdilik C:f'- tan çrayan kıvılcımla yangın çık -
hir için sıhhi hiç b.r t.f h ike mevc de- lpıış .tfoiye, sirayetine meydan verme-
ğildir den söndürmüştür. -

bet netice vermemiştir. Bu semtte bil
hassa sular idaresi direktörü Yusuf Zi 
ya meşgul olmakta ve biran evvel Ka
dıköy ve civaru:ıı suya kavuşturmak i
çin azami gayret göstermektedir. 

RRTUCAÜ0L- SADI TEK _ __ _ 
Salı (Suadiye) kışlıkta 
Çarşamba ( Büyiikada) da 

- SEKiZiNCi -
Cuma ak şamı 

Pangaltı Tan sinema
sın rln 

ERKEKLE~ 40 INDAN SONRA 
AZARLAR 

Telefon : 40868 

HER HAFTA SAKARYA Sineması 
Yeni program :arıııın ilk irae mnsaınereleri birer hadisedir. 
Bu akşam MAURICE CHl•;VALlım bu st>nenin yc.gnne temsili. l{ahkaha •.• 

Neşe..... A~k.. . .. ve Cerbezeli F RENCH - CANCAN cazı 

SEViMLi SERSERi 
filminde ve dayanılmaz bnynk ımıvaffakiycller kaznıuıcak ve emsalsiz 

bir neş'e yaş11tacaktır. 
111\veten: PARAMOUN'I' JOURNAL vt:ı şaymu hayret ( 3 DAKJKA) filmi, 

Yerlerinizi e \'l·clden aldırınız. Telefon: 41341 • 
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- 'Dünku 
kudu,,.. 'b • gazeteford 

- ... "l.Usan -n e o-
oey ... · · ••• Bakırköy akıl hastane

si bugünkü ihtiyaca kdfi gel
mediği için.. 

SON POS'l'A 

Bir ayda 
50 kız 
Kaçırma vak' ası 

••• modem ve konforlu ye
ni bir kısım daha !il&ve 'edi
liyormuş. 

J 

Satf a S 

yavaş Sönmeğe başladı 
iki yılda 150 dönüm gül bahçesi, başka bir 

ziraate tahsis edilmek için söküldil 



1 Sayfa 

Ahmet 
Tarihçi Ahmet Refiğin ölümile ilim 
sahası kıymetli bir unsurunu, duygu 
alemi çok ince biı: evladını kaybetti 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Ahmed Refik öldü ... On gün ev • 

vel Büyükadadaki evinde çok ağır, 
çok ateşli ve tehlikeli geceler geçir· 
dikten sonra birdenbire ateşi gev -
şemişti. Bu, ümid veriyordu. Fakat 
doktorların iş'arile be§ gün evvel 
hastaneye nakledildi. Işte o günden
beri Büyükadada bütün dostlar ak -
şamları birbirimize hep onun vazi -
yatini soruyorduk. Ve hazan ümid 
verici haberler veriyor, haberler a
lıyor, hazan da şüpheli ve yeise dü
şürücü sözler işitiyorduk. Nihayet 
dün kara ölüm haberi Adaya bir te
lefon çalışile bir dakikanın içinde 
geldi. 

O anda, zevcimle beraber, Adada 
tutulacak bir ev hakkında görüşmek 
üzere iskeledeki dostum eczacı Bay 
Mehmedin eczanesinde bulunuyor -
dum. Bir hissi kablelvuku ile mi, ne 
dir, Mehmed, neş'esizdi, benim de 
başım ağrıyordu. Beş dakika konuş
tuk konuşmadık, telefon çaldı ve ar
kadaşım daha telefonu kulağına a -
lır almaz haykırdı: 

- Nasıl, fıoca vefat mı etti? Ne 
diyorsun7 

Karım, ben ve arkadaşım üçümüz 
de teessürümüzden, ne diyeceğimizi 
şaşırmıştık. Ve dimdik ayakta du -
ruyorduk. Gayrı ihtiyarı sinirli ha
reketlerle: 

- Vah zavallı, vah zavallı! diyor
duk. İki dakika sonra Büyükadanm 
hakimi Bay Niyazi içeriye girdi. Bu 
defa da üstadın ölüm haberini derin 
bir elemle ona biz haber veriyorduk. 
Şimdi o da, ayni kederle ve dolu 
gözlerle, sesi titreyerek, içinin acısı
nı kısa kelimelerle anlatıyor ve artık 
hepimizin teessürü bir noktada top-
lanıyordu. , 

Eminim ki Adada bütün Ahmet 
Refiği tanıyanlara yarım saat içinde 
yayılan bu ölüm haberi, bir çok gö
nülleri sızlatmıştı. Ve uzaktakilerle 
üstadın eserlerini okumuş olanlarla 
beraber onu şahsan tanıyanların ve 
bilhassa çok zaman sohbetinde bu -
lunmuş, nüktelerini işitmiş ve faz -
lasile yiğit kalbinin duygularını ta
nımış olanlar bugün gazetelerde bu 
korkunç, acı haberi kim bilir ne jz -
tırapla karşılayacaklar? 

* Ahmet Refik her şeyden evvel i-
yi bir muharrirdi. Açık, sade bir dil
le ve.renkli bir üslupla yazardı. Son 
ra, en büyük bir meziyeti, tarih zev
kini edebi bir zevk gibi eserleri ve 
Darülfünunda müderrisliğile mem
lekete yaymasını bilmesi idi. Eser -
leri ve derslerinin bu cephede Po -
piller bir kıymeti olduğu inkar edile 
mez. 

Fakat o, tarihi bu suretle herke
sin zevk alacağı ve anlayacağı bir i
lim haline getirirken ilmi basitleş -
tirmemiş, adileştirmemiş, vesikala -

' 

rın üzerinde çalışmış, hayatının u -
zun senelerini Babıalinin mahzeni 
evrakında tozlu vesikaları tetkikle 
geçirmişti. Bütün bu tetkiklerinin 
neticesidir ki bir çok eserlerine ya -
rın için de kütüphanelerin rafların
da kıymetli bir mevki ayırmakta -
dır. 

Ölümüne kadar ne kadar eser yaz 
dı? Bunu bu anda doğru bir liste ha 
linde düşünecek ve sıralayacak va -
ziyette değılım. Yalnız ilk düşü -
mişte hatırladıklarım, on cild mi, on 
iki cild mi tutan büyük tarihi umu
m isi ve Sokullular, Köprülüler, Ka
dınar saltanatı, Llile devri gibi pek 
meşhur eserleridir. 

Ahmet Refiğin şairliği de vardı. 
İnce ve hisli şarkılarla dolu bir cild 
şiır kitabı bunun delilidir. Ahmet 
Refık bu şarkılarında aşkın hüzün -
lerinı ve ince, geçici anlarını teren
nüm ediyor ve bilhassa çok sevdiği 
Adanın her kıyısında ve her çamlı -
ğında bir hatıranın yadını inliyor. 
Fakat ne içden, ne duygulu bir in -
ley~! Çünkü Ahmet Refik bütün öm 
rünü tarihe ve tarihin karanlık a -
sırlarındaki esrarına vakfettiği ka -
dar bütün ömrünce aşk için de çır • 
pınan bir kalbe malikti. İşte bugün 
onun ölümile ilim sahası çok kıymet 
li bir unsurunu ve duygu alemi çok 
ince bir evlfıdını kaybediyor, do~la
rı da en sevimli bir çehrenin arala
rından ebediyen çekildiğini, elem -
le, esefle görüyor ve adeta bu ölüme 
inanamıyorlar. Ne diyeyim, sevdik
lerinin ölümü insana öyle aklı dur
duran bir destek veriyor ki ilk daki
kada inanmamak, inanmamak, ölü 
me karşı tabii bir aksülamel gibi ge 
liyor. Fakat aradan bir gün geçip te 
o aziz vücudu toprağa gömdükten 
sonra: 

Ah o zaman bu kabustan ne ür
pererek uyanış ve elde sadece bir a
vuç toprak! 

Ne yazık! Yaşadıkça bu acılara a· 
lışacağız. 

Ahmet Refiği hastaneye naklet
tikleri gün vapurda bir dostu nasıl
sa elinde tuttuğu gazeteyi onun gö
zünden kaçıramamıştı. Ahmet Refik 
bu dostun alaka ve teessürle gözle
rini bir sütuna sapladığını görmüş
tü. Israrla gazeteyi istedi. Çaresiz 
verdiler. Sedyenin içinde biraz doğ
ruldu. Gözlüklerini şakaklarına doğ
ru yukarıya kaldırdı. Ve gazetede
ki kısa yazıyı okudu. Bu yazıda baş
lık olarak: cMeşhur profesör Ahmet 
Refiğin ağır bir hastalık geçirdiği• 
haber veriliyordu. 

Ahmet Refik çok acı, çok hüzün
lü bir çeh:ııe ile: 

- Bu sefer artık dönmem, dedi. 
Çünkü evvelce de bir kere yürü

yerek Cerrahpaşa hastanesine git -
mişti fakat o zaman dönmüştü. 

Halid Fahri Ozansoy , 

CÖNÜL İSLERİ· . 
Kadın mı lazım, 
istikbal nıi ? 
Mektubuna A. A. insiyalleri ile 

imza atan bir genç okuyucum çok na
zik bir vaziyetten bahsediyor, mektu
bunun sonunda şu cümle var: 

c- Şimdi söyleyiniz, tahsilimi mi 
feda edeyim, sevgilimi mi? 

* 
Bu gencin bana anlattığı vaziyete ha-

kılırsa gerçekten bu ikiden birini f e
da etmek mecburiyetindedir. Fakat 
madem ki bana bu suali sormuştur, 

hangisini feda edeceğini tayin etmış 
değildir. 

Aşk öyle bir müsekkirdir ki insan-

da muhakeme bırakmaz, soğuk kanlı
lık bırakmaz, düşünmeye pay yoktur. 
Ve düşüncenin başladığı yerde aşk kal
maz. 

Çocuğum sevgin sandığın kadar kuv
vetli değildir. Tahsilini tercih edecek
sin, istikbalini tercih edeceksin ve bu 
tercihi yapıp ta hayat yolunda ilerle
diğin vakit karşında bir sevgili yerine 
bin sevgili bulacaksın. Buna mukabil 
tahsilsiz, ve bittabi parasız kaldığıııı 

farzet. O zaman şimdiki sevgilinin ça
resiz düşeceği hayal sukutunun önün-
de ne olacaksın? Verdiğini tahmin et
tiğim karardan dolayı seni tebrik ede
rim. 

TEYZE 

SON POST.& 

HADiSELER 
KARŞOSINDA 

Sırt hamallığı 
kaldırıldıktan sonra 

\ 

Kadın tilki kürkünü sırtına almıştı. 

Kocası, ikaz etti: 
- Karıcığım, kürkünü eline al!. 
- Neden? 
- Po}is görürse, sırtında yük taşıdığın 

için seni yakalar, karakola götürür, ceza 
yazar. 

* - Benim bir tanıdığım var. Belediye-
n in yasağına rağmen sırtında yükle do
laşıyor. 

- Polis mani olmuyor mu? 
- Hayır!. 

- Ceza almıyorlarmı? 
- Hayır!. 

- Bu 2.!1m kimdir? 
- Bizim kambur Ahmed! 

* - Artık herkes kolayca dönebilir? 
- Neden? 
- Sırtında yumurta küfesi tapyan 

kalmadı da .. 

* - Fırtına, fırtına, bin babanın sırtına! 
- Sus.. belediye cürme teşvik suçun-

dan ceza alır!.. 

* - Hani bana ikide bir, başımın üze-
rinde yerin var.. derdin! 

- Öyleydi ama belediye sırtta olduğu 
gibi başta da yük taşınmasını menetti. 

* Güreş maçından sonra maçı kazanan-
dan beş lira ceza istediler .. 

- Bu, ne cezası? 
- Sırtta yük taşımak cezası, rakibini 

maç esnasında beş defa sırtına aldın!. 

* Arka bulamıyan hiç olmazsa bir arka-
lık bulabilirdi. Yazık ki, şimdi o da kal
madı. 

* Küfeci müteessirdi: 
- Bu kış çok üşüyeceğim, dedi, eskfden 

küfe sırtımı ısıtırdı ... 

* Başta tabla taşımak yasak oldu ama, 
kadınlar hala saçlarını başlarının etra
fına tabla altı oeklinde sarmakta devam 
ediyorlar. 

lsmet Hulusi 

Pantosda eski bir muhtar 
bir köylUyU öldürdü 

Pantos (Hususi) - Pantosun Hacı
lar köyünde bir cinayet işlenmiştir. 
Köyden muhtar Kamil muhtarlıktan 
çıkarılmış. Bunu Salih isminde bir 
köylüden bilerek aralarında kavga çık 
mış, Salih muhtarı bir sopa ile dövme
ğe başlamıştır. Bu sırada muhtar Ka
mil bıçağını çekmiş, Salibin sırtına sap 
lamağa başlamıştır. 

Salih aldığı müteaddit yaraların te
sirile biraz sonra ölmüş, muhtar da kaç 
mıştır. 

Fuhuşla mücadele. 45 
Şüpheli kadınla, 14 
Muhabbet tellalı yakalandı 
Zabıtanın fuhuşla mücadele teşki -

)atı dün gece Beyoğlunda bir tarama 
yapmış ve 45 şüpheli kadınla 14 mu • 
.habbet dellalı yakalamıştır. Bu kadın -
)ar yann sabah muayeneye sevkedile
cekler, muhabbet dellalları da mahke
meye verileceklerdir • 

Birinciteşrin J 1 

Haftanın filmi eri 

Lilian Harvey ile Henri 
Garat gene buluştular 

Bu ıevlmll çiftin Avrupada geni çevirdikleri 
"Çifte kumrular,, filmi ıehrimiztfe göıterlllgor 

Lilian Harvey ile Hmri Ga rat Çitfe Kumrular filminde 

cTürk> sinemasında bu hafta ~~eri- ı İfden ~phe eden hakim de derhal ev· 
lecek olan cÇifte Kumrular> filmınde lenmelerıni emreder. 
Lllian Harvey ile Henra Garat'ı ıene bir Balayı kavga ile geçer. Ann çıkıp git· 
arada göreceğiz. Bir zamanlar çok tutan mek isterse de Gil buna şiddetle müma
bu çift, güzel Alman yıldızının Amerika- naat eder. Ertesi günkü gazeteler Ann 
ya gitmesi üzerine ayrılmışlardı Şimdi ile Gil'in izdivacından uzun uzadıya bah
Lilian Amerikadan dönmüş ve ıene G.ı- ıetmektedirler. Havidisi yazmıyan yal
rat ile birlikte film çevirmeğe baılamq- nız bir gazete kalır. O da Gil'in mensub 
!ardır. olduğu Morning Post gazetesidir. Müdür 

Filmin mevzuu şudur: üç arkadaşı derhal kovar. Müşkülat dev-
Stoddard, Frank, Gil candan 0.ç arka- ri ba§lar. Ann her üçüne de bakrnağa kÖ

daştırhlr. Üçü de Nevyorkun en büyük yulur. Tam o sırada milyarder Jakson'un 
gazetesi olan Morning Post'ta çalıfıyor- yeğeni olan kızın haydudlar tarafından 
lar. Bir gün Gil adliyeye havada topla- kaçırıldığı havadisi çıkar. Halbuki kız 
mağa gidiyor. Mahkemenin birinde bulu- aevgilisine kavuşmak için sıvışmı§tır. 
nurken sıra bir genç kızın muhakemesi- Ann kendine milyarderin yeğeni süsünü 
ne gelir. Ann isminde bulunan bu kız verir. DelikanWar dahi bu vak'a hak
serserilikten maznun bulunmaktadır. kında uzun uzadıya malfunat vermeğe 
Muteber bir ke!il göstermediği takdirde koyulurlar. Bunun üzerine üçü de gaze
hapsi boylıyacaktır. Gil kızı kurtarmak teye tekrar alınırlar ve gençler ~a~~~e 
gayesile nişanlısı olduğunu beyan eder. nail olurlar. -----
Beynelmilel sinema 

müsabakası 
Amatörler arasında Pariste 
yapılan bu müsabakayı 

Almanlar kazandı 
Beynelmilel sinema amatörlerinin her 

sene tertib eylemekte oldukları müsaba
kanın altıncısı geçen haf ta Pariste icra 
edilmiştir. 

Elde edilen neticeler §Ulllardır: 
Almanya: 2 birinci mükafat, J ikinci 

mükafat, 2 üçüncü mükafat. 
Fransa: 1 birinci mükafat, 2 ikinci mü

kafat, 2 üçüncü mükafat. 
Üçüncü: Japonya, dördüncü: Avustur

ya, Beşinci: Arjantin, altıncı: Lehistan, 
yedinci: Macaristan, sekizinci Belçika. 

Küçük sinema haberleri: 
Meşhur İtalyan sinema yıldızı İsa Mi· 

randa geçen hafta Hollywood'a muvasa
lat eylemiştir. 

Artistin muvasalatı büyük dedikodu
ları mucib olmuştur. Çünkü bu güzel yıl
dızın zati eşyası yirmi sekiz büyük ıan
dıkta bulunuyordu ve üç oda hizmetçlsi 
vardı. 

İsa Miranda dört, beş ay kadar Holly
wood'da ingilizcesini kuvvetlendirecektir. 
Ondan sonra Fransız san'atkarı Fernand 
Gravey ile birlikte cNina Petrovnanın ya
lan1> adında büyük bir film çevirecektir. 
* Yakında Hollywood'a avdet eyliye

cek olan William Powell, güzel Fransız 
yıldızı Annabella ile cJean> adında bü
yük bir film çevirecektir. 

Bu filmi çevirdiği müddetçe William 
Powell haftada: 60.000 Türk lirası ala
caktır. Filmin iki ayda çevrileceğine gö
re alacağı mecmu parayı siz hesab edi
niz. * Meşhur Japon san'atkfirı Lessue 
Hayakava Çinli sinema yıldızı Anna 
May Wong ile birlikte Paramount kum
panyası hesabına büyük bir film çevir
mek üzeredir. Filmin ismi cŞanghayın 

şarkında> dır. 

" Saray ,, sineması : 
v Zengin çocugu 

Shirley Temple ~engin çocu~ filminde 
Bu hafta Saray sinemasında minimini 

sevimli artist Shirley Temple'in cZengin 
çocuğu> ismile çeV.irdiği bir film göste
rilmektedir. Filmde Alice Faye, Gloria 
Stuart, Jack Haley gibi tanınmış artist
lerin de rolleri vardır. 

Küçük artist bu filmde de diğer film
lerindeki gibi çok muvaffak olmaktadır, 

"Sümer,, sineması: 

Manya Valevska 

Filmden bir sa1ıne 
Sumer sinemasının bu haftaki reper

tuvarını teşkil eden bu filmin çok kuv
vetli bir mevzuu vardır ve vak'n Rusya
nın Çarlık devrinde geçer. Filmde maruf 
yıldızlardan Olga Çekova ve Maria Arı
dergast'm rolleri varduı 
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Son Posta'nın tefrikası: 10 

- Yıldız Sarayında 

üliyim Yunanlı Galatis'i 
6 dakikada mağlôp etti 

Bir haremağasının 
Yazan: 

Hocalara göre, Abdülhamidi ıskat etmek; 
ZiY.a Şakir 

(Baştarafı l inci sayfada) 1 
Evvelce tesbı·t dil .. e en programa gore 

nanlı arasındaki " 
yapılması lazım olan Tekirdağlı ile Yu- ı• 

nıusabaka, Tekirdağlı-
nın başka tarafta müsabakası olduğundan Bu arada, Sultan Muradın bendega- davranmıştı. Bayra • 
iapıl;naınış ve Mülayim.le Yunanlının nından Topal Süleyman efendi, Mah- mın birinci günü ak 

güç olmıgacaktı. Çünkü elde 
Meşrutiyet ilanı gibi "Klifirane bir delil. 

ar~ı .aşmasına karar verilmiştir. mud Nedim paşanın adamlarından, U- şamından, gece ya • 
Bırınci müsabaka: zunetek namile anılan Rıza beye tesa- rısına kadar, bu ace. 
Bu .. İsmail • Panacos düf etmişti Rıza bey: 1 mi komitecilerin hep 

musabakanın müddeti bir saat o- - Haberin var mı? Hocalar, yeni sini toplatarak (Ba. 
lar~k kabul edilmiş ise de müsabakanın padişah aleyhinde ateş püskürüyorlar. bı zaptiye) nin bir o-
~~n a~ı_na doğru elli dakikada biteceği i- ~Bu adam, sakalını Mitat paşanın eline dasına kapamıştı. 

n e ıldi. verdi. Onunla birlikte şeriati kaldıra- Ve doğruca saraya 
d~unaknlı güreşci kilo itibarile İsmail- cak Bunun önüne geçmek lazım!» eli- giderek, meseleyi 

ço fazla idi. yorlar. Valide sultan hazretlerine söy- Abdülhamide an • 

11 D~nar~ Mehmedin kardeşi olan İsma- leyin. Fırsat, bu fırsattır. latmıştı. 
k~bu~ ~ıl~ farkın~ rağmen müsabakayı Demişti. Süleyman efendi, bu sözleri Abdülhamid, er-
cidd e mış Ve elli dakika süren güreşte duyar duymaz, koşa koşa Çırağan sa- tesi gün, Beşiktq 
gibi en k~uv~ffakiyetU oyunlar yaptığı rayına avdet etmiş; derhal valide sul- sarayında, Sadra .. 

M •.. ço akim güreşmiştir. tanın karşısına çıkarak işittiklerini ay- zam Rüştu·· Paşa • 
usabaka b 1 • ·· l · ı· ilk h l aş ar başlamaz Yunanlı nen soy cmış ı. nın riyaseti altın • 

nı Yearrne aelddeı. bir kafa kol kaparak hasmı- Zaten saltanatı tekrar ele geçirmek 

İlk dakiı·-d hırsile yanıp tutuşan Şevkefza kadın, da, bir tahkik ko .. 
A« 1 l k.b. l k b d d misyonu teşkilini .__aı·l b a neye uğradığını bilmiyen smail Yunan ı 1'a ı ıni yere ça ar en u cereyan an büyük bir sevinç uya-

Uilll u sad k s·· ı 1. t emretmişti Bu ira • müşkülat eme~en kurtulmak için çok üstüste bir iki defa daha yaptı ve hemen ra , u eyman efendiye ta una yer-
lar. çekrnedı. Gene ayağa kalktı- rakibini kucaklar gibi yakalamak ister- miş: je, derhal Sadraza-

İ ken kaçan hasmının tek bacağına asılarak - Çok şükür, aslanımın bir şeycik- ma tebliğ edilmiş -
re~e~ar~f. da ayaktan ziyade yerde gü- vakalandığı bu oyundan kaçmak isteyen leri kalmadı. Eskisinden, daha akil ve ti. Rüştü Paıa, ev • 
bir 0 ıçın gayret sarfediyorlar. Ufak Galatisi ringin ortasına çekrneğe başladı. dana oldular. Hemen koş, Rıza bey ôğ- veıa gene hastalı -

o kadar 

y Yunla Yere Yattılar. Mülayim rakibini ortaya kadar getir- luma selam götür. Beraberce bu hoca- ğmdan bahsederek 
lar ~-anı\ altta, 1srnau üstte uğraşıyor- di ve yere bastırdı. Yunanlı için mağlu- ların kulaklarını bükün. Onlarla meş- 'araya gelmek iste- Namık Kemal 
be ·ed_ınar ının kardeşi yerde salto tecrü- biyet mukadderdi, Mülayim kapana sı- verette bulunun. Cümleniz birleşin. Bu memişti. Fakat, Mitat paşanın ısrarı ü- ,varsa, mahkemeye verilsinler. Kanu· 
Yaprn7s:· F.akat hasmının ağırlığı künde kıştırdığı hasmını var kuvvetile bastırsa işi, bir hale, yola benzetin. Eğer bay - zerine, inliye hıklıya gelmişti. nen lazımgelen cezalarını görsünler. 

Otu a iinkAn vermiyor. yenecek bir vaziyette iken biraz idman ram selfunJığına aslanımı çikarabi1ir- Sadrazam, şeyhislam, Mithat Pa - Diye, komisyonun kararını tasdik et-
ZUncu dakik G" · d"l · ·· 1 k d ~a Redif P D d Mahm d P d. faz.la h" a. ureşın yarısından yapmak maksa ı e orasından, burasını- senız, cum enizi mali kanina gar e e- -. ' aşa, ama u aşa, me ı. 

yorgun;~zaman eeçti. Bir aralık İsmailde dan tutarak oynamağa başladı. ıim .. demişti. Çorluluzade Mahmud Celaleddin Bey- Halbuki Mithat Paşa, son derecede 
gösterdi. y ve durgunluk alametleri baş- Yenilmek istemiyen bir pehlivan için Süleyman efendi, derhal paçaları sı- den mürekkeb olan bu komisyon, teli§ içinde idi. Çünkü, softalar ara-
laına bağı unanıı son dakikalarda işi sağ- bu azaba katlanmak kolay değildir. Mü- vamıştı. Çırağan sarayından fırlıyarak sür'atli bir tahkikata girişmişti. Elde sında oldukça mühim birer şahsiyet 
Fakat nafi~~P galibiyet için uğraşıyor. !ayim yenmiyor, gülümseye gülümseye soluğu Rıza beyin evinde alml§tı. O sı- edilen deliller, o kadar kuvvetli idi ki; addedilen Dağıstanlı Muhiddin ve Gür· 
İsınau hasmuu " rakibinin emdiği sütü burnundan getiri- rada, Rıza beyin yanında, Rumeli bey- hiç biri cürümlerini inkar edememişti. cü Şerif Efendilerin mevkufiyetleri 

se de sırtını Yerd d_?rt defa tuşa getirdiy- yoİrdu. lerbeyi payesini haiz olan Ramiz paşa G~.rib b~ .tesad~ eseri olarak o gün uzıyacak olursa, bu cahil ve basit gü-
dan galib el e uç saniye tutamadığın- ş artık güreşten çıkmıştı. Bu vaziyet vardı. Abdulhamıdin bıraderlerinden, Bür- .ruhun bir takını hareketlere ve :nüma-
iki tarafta~ eınbu" e~k· b:'e son dakikalarda o şeklile yarım saat sürecek olsa, Yunan- Rıza bey Süleyman efendinin telaı::- haneddin efendi vefat e+..-n~ .. ti Padi-

yu ır fevk ı·a Iik k ı b" d h - · k h 1 ı b ı ' "' ··~ yişlere girişmeleri muhtemeldi. Onun Netice berabere il""n edildi. a a e yo · 1
• ır a a gureşemıyece a e ge e i ir- la geldig~ ini görür görmez, vaziyeti his- şah, çok sevdig~ i bu biraderi için, derin M th 

J " d için i at Paşa vaziyeti komisyon a-
.. _ Milliyim. • Galatis ıM " setmişti: bir teessür içinde idi. Şimdi, bir de bu zalarına izah etmiş; verilen kararda, 

Gunun son ınüsabak y ülayimin altında kıskıvrak yakalan- - Paşa biraderimiz, yabancı değil- hadisenin dehşeti inzimam edince, ısrar göstermişti. 
Us ile Mülıt . ası unanlı Gala- mış olan Yunanlı karaya düşen balık gi- dir. Arıkca görüşebiliriz. Zannederim hünk" f h ld eml 

y yıın arasında olacaktL bi çırpınırken galiba Mülayimin bir ta- ~ ar ena a e sers ~. Abdülhamid, mabeyn feriki Said Pa-unanlı ringe geldi. Gö _ .. ki, valide sultan hazretlerinden, hayırlı T hk k 
ran 0 da Müll . d runuşe naza- rafına hafifce tekme atmış olacak ki bu- bir irade getirdiniz. a ile omisyonu, yirmi dört saat ışa vasıtasile yapılan il~inci maruzata 
nasıl 1 yun en kiloca azdı Bı'z ı·cıı'n na kızan Mülayim, kolunu, bacagvını, hat- zarfında işini bitirmicı, komitecilerin da: 

o acağını d- " · :ı Demişti. Süleyman efendi de, valide ""' 
elife b uşunürken Mülayim ka- ta kafasını mengene içine aldıgvı Yunanlı- muhtelif mahalJere sürgün edilmeleri- M hak 

ornozile alkı ı . sultanın verdiği talimatı aynen nak- k . 1. b - u emesiz, hiç kimseyi sürdü-
di. Ş ar arasında rınge gel- yı bir külçe halinde altıncı dakikada rin- ne arar vermış ı ve u karar da, da- remem. Eğer vükela, fikirlerinde ısrar 

ge seriverdi. letmişti. mad Mahmud Paşa vasıtasile Abdül-
Hakem Cemaı · Talimatın sonundaki, (mali kartına h "d ed·ırn· t• ediyorlarsa, yerime başka padişah a-sabaka Yeni rmge gelerek: cBu nıü- Yunanlı yenildiğine memnun, halk kı- amı e arz ı ış ı. 

sen de ha şlncey~ k~dardır ..• dedi. Esa- rıla kırıla güldüğü eğlencenin bittiğine garketmek) vadi, gerek Rıza beye ve Abdülhamid bu karara pddetle mu- rasınlar, diye cevab gönderdL 
Yordu. şka türlu bır netice beklenmi- müteessir stadı terketti. gerek Ramiz paşaya pek cazib gelmiş- halefet ederek: Abdülhamidin bu cevabı, heyete hay-

M Ömer Besim ti. ret vermişti. 
üsabaka b Dü kU - Pekala, elendi, bu gece; yatsı e- - Ne deme~? Me_rhum ~ederim za- Garib, ve anlaşılmaz bir ruha malik 

Pek Müıa . aşladığı uman Yunanlının .. n yüzme müsabakaları zanı okunurken, tesrif et. İmaallah, mu rn_ anın_ d_ a da boyle hır komıt.e e. le ge~-
rüldu... Yune Yaklaşmak istemedi~i gö- D H b ·· --ı im H t "" 1 d h olan sadrazam Rüştü Paşa, bu sefer 

e; un .. ey eliadada mevsimin son yüz- vaffakıyet hasıl olur .. demişti. rı ışt.ı. a ta on ar, pe. e~ _aya-
Müıa.Yiın · me musabakaları yapılmıştır. Beyoğlu 

8 
.. 
1 

. efendi· 0 gec t _ tına bı1e kasdedeceklerdi. Öyle ıken, nasılsa bir celadet gösterdi. Abdülha-
Vetı· b ışe rakibinin 1..-fasına ku H Ik u e1 man ' e, ya sı za .h' b. · b" t f ·· ·· ım di k midin cevabını getiren Said Paşaya: 1 ir Ail v- a evi tarafından tertib edilen ve bir . 1 ekmic::ti V t t ıç ırı, ır ara a suru e ve ·anun y,,_ vuruşıa bacıladı. B .. . k manını ıp e ç -ı . e am ya sı e- h . . d .. d' B b d Ef a· . a· . B. t ... ,anlı kısa :ı unun uzerıne ısmı geçen hafta yapılan bu müsabaka-

1 
k ken Rız b . . arıcın e ceza gorme ı. en, u a am- - en ımıze, arze ınız. ız, za ı 

kalk ' bo'"Ie ayakla 1 zan arı o unur , a eyın evıne 1 .. .. k sd'k d h 1 . "b· b. d' h b 1 arak .J • rının ucuna .arda netice itibarile Galatasaray: 264 pu- . . r p deleri sımsıkı k 
1 1 

arın surgun ararlarını ta ı e e- şa ane erı gı ı ır pa ışa u amayız. 
tekilde bi 

0 

da Müıayimin kafasına aynı vanla birinci, Beykoz· 94 puvanla ikinci, gdırmış ı. d~r·nde· Ramiz pa apda 1 0b an ınem. Eğer sabit olan bir cürümleri (Arkası var) 
~A~-rto~~m~~~~M~ : _ __ . oanınsem, panaş-~============================== 

'" .J .. &4 o nıatik b. kild . Adalar: 41 puvanla uçuncu ve Guneş. 9 ka, Dağistanlı Muhittin efendi ile Gür-

Ka sımpattŞ&~::fücü 
0

b;y·ra mı ;:~~~*!;~~~~~~ü~~1!~ 
İşte, o dakikadan itibaren, bayram ge-

-_, cesi, Abdülhamidi saltruıattan ıskat ile 
-- ınecnun padişahı tahta geçirmek için 

müzakerata girişilmişti. 
Hocalara göre, Abdülhamidi ıskat et

mek; o kadar güç olrnıyacaktı. Çünkü 
elde, cmeşrutiyeti ilan> gibi ckafirane 
bir delil» vardı. Maksada muvaffak ol
mak için medre~elere gizlice haberler 
gönderilerek, Istanbulda bulunan 
ckaffci ulema ile talebei ulfımı>, Fatih 
camiine toplanacaktı. Ve, Abdülhami
din, cşeriat ahkamını ibtal edecek olan 
meşrutiyet ilanına teşebbüs ettiği» ile
ri sürülerek csaltanat ve hilafet mevki
inden şer'an ıskatı» na cittifakı müsli
min• ile hülonolunacaktı. Hemen Çıra
ğan sarayına bir cheyeti ulema• gön
derilerek Sultan Murad Topkapı sara-

~asınıpa§a. Kcısımpa,aıı sporcular dünkü gcçid resminde yına nakledilecek, orada biat merasimi 
)lldön.. 'Por kl"-ı..n . b k 1 ld K yapılarak mesele tamamlanacaktı. 
lll ~ltıüno. k uuu, dün on yedinci ı telitile güreş musn a a arı yapı ı. a-
nı :_rasırn.ıe .ku;1di Babasında büyük bir sımpaşa klübü rakiblerini 5-2 yendiler. Görülüyd'r ki bu basit komiteciler, 
ta~sabakaları Uladı. Evvela atletizm Akşam da c. H. P. salonlarında bir gar~ işi bir taraflı düşünüyorlardı. Asker ve 
Eın;da }{asını Yapıldıktan sonra büyük denparti verilmiştir, hükfunet kuvvetlerini, hiç hesaba kat
kunıa futboı ı!;~ A "le B takınılan ara- Kendi köşelerinde mütevaziiine çal:ır mıyorlardı. Bilhassa, bu teşebbüslerini 

Bü ~~~andL ç Yapıldi. Neticede A t:ı- şan Kasımpaşalıları gösterdikleri bu var- kuvveden fi'le çıkarırken, dökülecek 
kfi Yuk saııad Iıktan dolayı tebrik ve her sene spor sa- kanlan kat'iyen akıllarına getirmıyor-ı 

çuk sabada ~ ~futboı maçı yapılırken hnlarındn yeni yeni muvaf:fakiyetler ka- lardı. 
llrtuluş - Beykoz muh- zanmalarını temenni ederiz. Bereket versin ki, Mit.at paşa atik 

-
Okuyucularımızın 

Sorgularına 
Cevaplarımız 

Manisa Şehir bandosundan Hüseyin A
talaya: 

- Mektubunuz vazıh değildir. Slzl o 
yere göturen kimdir, ne gibi müşkuller
le karşılaştınız, bunlan izah etmiyorsu-
nuz. 

* . Karamanda çiftçi Bürhnn oğlu Ömer 
Toktayn: 

- Bu kanunun önümüzdeki Meclls 
toplantısında kat'i §eklini alarak çıkma
sı muhtemeldir. 

* Slvasta M. Albayrak'a : 
Terzi mektebi Sultanahmeddedir. Dı

şarıda terzilik yapabilecek kuvvette, us
talığa yaklaşmış terzi ve makastar ye -
tıştırlr. Bundan başka resmi mekteplere 
biçki ve dikiş muallimi hazırlıyan kursu 
vardır. Müddeti, üç senesi dikiş, bir se -
nesi de blçkl olmak üzere 4 senedir. Her 
şube tçln ayrı bir diploma verilir. 

1 
Dikiş şubesine girmek için: 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol -

mak, llk mektep mezunu olmak, 12 den 
küçük, 16 dan büyük olmamak, sıhhatli, 

' 
iözleri sağlam ve aşılı olmak lftzımdır. 

Biçki şubesine girmek için de fazla o
Jarak dikiş şubesinden mezun olduğuna 
dair diploma ibraz etmek lazımdır. Bu 
şubeye 16 ııe 20 yaş arasında olanlar a
lınır. 

* Okuyucularımızdan B. Cenaba: 
- Mektubunuzu baştan sonuna kadar 

okuduk ve düşüncelerinizi çok yerinde 
bulduk. Ancak Karaköy köprüsü gibi es
ki ve köhne bir köprü üzerinde yapılacak 
bu tadllAt, İstanbulu ileride yapılması 
düşünülen muntazam köpruden mahrum 
eder düşüncesindeyiz. Esasen belediye i· 
rnar plfmında kciprü için de ayrı bir pro
je kabul etmiştir. Mektubunuzu saklıyo
ruz. İleride lfızım olursa kullanacağız. 

* Çarşıkapıda Kavat Huseylne: 
- Mevzuubahsettiğlniz hMlseye bir 

mana veremedik. Herhalde bir sulte!ch
hum olacaktır. Sırası gelince mevzuu • 
bahsedeceğiz. 

* ZOnguldakta S. Karayel'e: 
- İstanbulda Beyoğlunda Tünel cıva· 

rında Fransız Haşet kütüphanesine mu· 
racantıa bir kaç tane Fransızca kıraat ıc.. 

tabı isteyiniz. Bunların arasından dere
cenize göre elverlşllsinl seçersiniz. 
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Yeni senenin futbol \! O il Geçen bilmecemlzde kazananlar 
. k BugUnkU program 

gırer en ll Blriııcf~~~ 
• 

mevsımıne 
• 

------ Ölle n.etr17atı: 
'Klünlerln maddi manelJI menfaatlerini icap 12.30: PIAkla Tftrk mualktsl, 12-'°: Ha-m-

:r ., ., cns, ıs.05: uhtellf P1lk n~ 
ettiren işler, pamulı ipliglne baglanmamalıdır Akşam neşriy&tı: . 1-

• . _ 18.30: PlWa dana mwı1lds1. 19.SO. Şan P 
ıı temmuzdan beri kapanmış bulunan 1 bft edilen fi.btO.re gore yapılarak 14 tem- yana refe.katlle: S:ı.llh taraf~dan. 20: Necml 

futbol mevs'.mi gelecek haftadan itiba - muzda sona erm.1şth:. n arkadaşlıın tarafından Türk mu.slldsi ve 
'd 1 1 caktır Utanbulmı dört kliihfi cmilli küme> halk şarlclnn. 20.30: Ömer Rıza tarafından 

ren yem en açı mış o a · . . arabca söylev. 20.46: Küçük Batıye ve ar-
Futbol fr>derasyonu tarahndan nıdas e- ~~a ~ ~ 8.~1 like .dahil kndqlan tarafından Türk muslk1si ve halk 

dildiği zaman bin türlü dedikodulan mu- sekiz klup bır uvey evlAt gıbı kendi ~a~ §8.rkılan. (Saat {ı.yan). 21.15: Radyofonik o-
cip olan cmilli küme> maçlan yeknazar- :a~a bıralald.ıklanAda.n futbol ~c~s~ pera: Orkestra. refa~tlle. 22.15: AJans ve 
da hayli tenkide uğramış, ezcümle takım- ıçmde ortada kalan bı:ı klilpler cıddi bır borsa haberleri. 22.SO. Pl!lkla sololar, opera 
lnnn şehirlerde yapacağı deplasman maç- kaç teşebbüse rağmen dertlerini kimseye ve operet ~;1;;;d PROGRAM 
farının müşküiatı bu işin başarılmasında anla~.ğa ~va!f~ ~amışlar, ~oca l2 T rlnicnel Sah 
büyük zorluklar çıkaracağı ileri mruı - mevsımı elleri böğürlennde boş geçır - i 

8 
TAN 

8 
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müştü. m~ek ~abad~ c.ek.izler. turnuvas~~ ötıe nepiyata: 
Fakat, on dört hafta cidden büyük bir namile bır devrelik hususi bır takım mu- 12.30: Pllkla Türk mus1.k.l.st, 12.60: Hava-

intizam içinde cereyan eden cmilli kü- sabakalar ya~~aı:_ch. . dls'A!!!! ::;::: pl!k neşriyatı. 
me• maçları, gerek organizasyon ve ge- İstanbul dorduncüsü ve sekızler tur - 18.30: PlAkla dans muslkls1. 19: Armonik sa 
rckse mali cepheden t.ahminin fevkinde nuvasının birincisi meydana çıkmış ise ıo: şıııer tarafından. 19.30: Konferans: Bey
iyi neticeler vermi§ ve bu suretle ilk de- de, federasyonun evvelce vermiş olduğu o~n Halke1'1 namına <inhisarlar hak.kın -
ra atılan adımın muvaffakiyetli bir şe • kararın tatbiki için geri kalan klüplerin da). İhsan Arif Gökpınar. 20: Mutafa ve ar
l --• - ba'-- l ı t kadaşlan tnrarından Türk musit1sl ve halk 1•ı'lde netı·ce,enmesi u-zerine ayni esaslar n:~uu musa - yapmamış 0 ma arı o o- b-
" ı 'k b' kild .ı-ıw .. · kan p.rkıları. 20,30: ömer Rıza tarafından ara 

25 eylill tarihli bilmecemizde kua
nan oltuyuculanmızı aşağıya yazıyo

ruz. İstanbulda bulunan talililerln pa
zartesi, perşembe günleri öğleden 

sonra hediyelerini bizr.at idarehane
mizde.u almaları lazımdır. Taşra okur
larımımı hediyeleri posta ile adresleri· 
ne gönderilir. 

Güzel bir çiçek vazosu 
İstanbul Kuınkapı orta mektcb toJebesı.n

den 171 Basri Yıldırım. 
ALBUM 

(Boıı Posta markalı) 
İstanbul erkek lisesi 2/D den Sezal Beşt, 

İstanbul lcız 1lselı 60 Bedia, Edlrnekapı 3 
Beysokak 41 de Mehmed Kuntkn:ra, Ankara 
Atıf B. M. No. 183 de BUhe7ll Tuna, Ant.ara 
Hallaç Mahmud mahallesi Baydam soknt 
20 de Faruk Gür, Ankarn Yanlcam Bay Na
ıwn mahallesi Ulukapı Cad. 175 de Htileyln. 

SABUN 
CSon Posta markalı) 

Ankara Bozkurd mahıılleal orta solı:at 12 
de Dündar Fıra.tıı. 2'1 .'ncl mekteb 202 MelO.
hı:ıt Coşkun, Çapa K. öğretmen okulu 845 
Mallke Engin, İmı1r İnhlaarlar bnruı depo 
müdürQ F. Erbatı kızı Fahrtlnnlsa. 

dahilinde bu sene de işe devam edilme • mati ır şe eyer \,W6~tirmeğe im ca söyle'f'. 20,45: Vedia Rıza n arkndaşlan 
vermemiştir. ............ ..._, .. ""rkılan. (Bon P~ta marknlı) 

sine karar verilmiştir. tarafından Türk m ..... •r.=• ve ~ v- İstanbul 42 !Del mekteb 5 den 150 :Heri· 
cMilli küıne> maçlan için tesbit edl - (Saat ayarı). 21,15: Orkc.stra. 22,15: Ajo.na 

MÜ'REKKEBLİ KALEM 

Futbol federasy.onu geçen sene cmilli len bütün esaslar harfi harfine tatbik e • " borsa haberleri. lı,30: Plltıa 1aıoıar, <>- man Osman, Zara inhlsarlar mUdfiril kızı la tesb·ı uı1- etti~ za Niyazi Tarhan, Darudpaşa orta mekteb 2/B küme> esas rını 1 
ve w.1 & - dildiği halde, İstanbula ait böyle ehem- pera ve operet paroaıan. den 195 Fethi Yılmaz, Pnyu gilmrUk lltlb· 

man bu hususta bazı kararlar da ver • mlyetli bir noktanın nazan itibara alın- lerJnden Esad kızı Tuna. 
:mişti. Senelerdenberi İstanbulda mev • maması bu klüpler arasında bir hoşnut- ---------------, MUHTIRA DEFI'ERİ 
cudu 22 takım olan klüplerj birinci lik- suzluk meydana getirmiştir. So Post Ankara Akköprfı sUvarl pollsl 299 Ahmed 
te on iki, ikinci likte de on takım olmak Bize kadar gelen şikAyetleri nihayet biz kızı Münet, Edlrne Jandarma bölük komu-
.. e 'ki tike ayıran federasyon =nıpi- t ===-=;o===--===--==4 tanı y"-'"aşı Sabri kızı Ayhan, Ankara Sebat uz re ı - ' ,.._.. değil, stanbul futbol aJ"anı halledeceğine ""'Yevınl, Siyasi, Havnd'ft ve H·' ... r1azete:ı1 ~ b d l k kab 1 tmi b" .. "' ...... D Doğrama ve Mobllyo. fabrikasında makinist yonayı ir evre 

0 
ara u e ş, 1 

- göre biz ancak bundan böyle klüplerin Şevki nemır, B. Ayasofya Soğtıkçeşme yoku-
rinci likte baştan derece alan dört klübü maddi ve manevi menfaatterini icap et- Yerebatan, Çatalçcşme sokak, 25. şu No. T de Akdemir sevim, Edirnetıı:pı Yağ-
milli kümeye ayırdığı gibi bu maçların tiren işlerin pamukipliğine bağlanma • i S TAN BUL hane çllanazı ıı de Kemnl dolny, Iatanbul 
sonunda dördüncü kalan klübün, ikinci masını temenni edebiliriz!.. l==---.c== -==--=====--t kız lisesi 1557 Munzzez. 
Jik birincisi ile oyun yapmadan otomatik Gazetemizde çıkan yazı ve AL.;;.,,..+......,,.

0
M BARDAK 

Ömer Besim resimlerin bütün haklan vnı.wı .ı: bir şekilde yerini değiştireceğini ilAn et • cson Posta mo.rtAlı) 
mişti. 44 üncti mekteb 1/B den 6 Kenan, n ımahfuz ve gazetemize aittir. 

1 
ı cı 

cMılli kWne> maçları için Ankarada BarutgUcUnün dünkü gatebeleri mekteb 453 Recaı. Cumhuriyet Kız lisesi 248 
B k k .. ABON flATLARI Nurlye, Ayasotya Soğukçeşme yokuşu 5 de mevcut altı khipten ikisi, !zınirden de ge- Dün a ır oy Ermeni A takımile Ba- MUkerrem. 

ne bu şekilde iki klübün iştirakile millt ı-utgücü genç takımı arasında bir karşı
kÜJne takımları, sekiz klüp olarak ayrıl- la§Dl8 yapı~, Barutgilcü genç takımı 
mıştL 3-2 galib gelmiştir. 

Milli kümenin ortaya çıkardığı bu hu - Saat on altıda, Şişli Halkevi takımile 
.rnsiyct, Ankara ve İzmir mıntakalannda Barutgücü A takımı karşılaşmışlardır. 
bazı ufak münakaşalan mucip olmuş ise Şişli Halkevi gençleri, Güçlülere oyun
de bazı teşebbüslerle bu şekli kabul et - dan önce bir btıket vermi§lerdir. Maç çok 
rnişlerdir. nezih ve heyecanlı olmuş, neticede Ba-

D. v t k 1 dah ka rutgücü A takımı 3-1 galib gelmiştir. ıger m.ın a a ara nazaran a -
!abalık bir kadroya malik olan İstanbul Barut Gücünün Cumhu
klüpleri federasyonun tertip ettiği •milli 
küme> şeklin! bidayette kabul etmemiş - riyet kupaSJ turnuvası 
!erdi. Fakat otomatik bir §ek.ilde İstanbul Barut GücO. idare htJ'"etınden: 
dördüncüsü ıle yer değiştirme keyfiyeti Bak:ırköy Banıt GW Cumhuriyet bay -
geri kalan klüplcre parlak bir avantaj ramı olan 29, 30, 31 - 10 - G37 günlerine in -
temin ettiğinden neticeyi intizare:n bu hisar etmek il?.ere kendi alanında üç günlük 
vaziyetin kabulünü zaruı1 bir şekle sok- blr futbol kupa maçı tertip etmiştir, İstekli 
muş oldu. klOplerln 15 - 10 - 937 &qamına kadar Güç 

Başknnlığına tahriren n,a Şifahen müraca
cMilli kiırne> maçlannm en hayırlı bir atlan. 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

CEB AYNASI 
(Son Posta markabl 

TURKİYE 

YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1400 7ö0 
2340 1220 
2700 1400 

400 150 
710 270 
800 800 

Kurtuluş Hncıabmed M. Karnkol ..,;tak 
25/l de Nizametttn Erkin, 44 üncü mekteb 
1/A dan 43 Yaşar, Alemdar caddesi Boğuk
çeşme No. 5 de Hlkm.et, İstanbul Ticaret ll
sesJ 1144 Cemaleddln. 

..:-ıı.--...~.;;;;;;1ı;;;=~--.. DİŞ MACUNU 
Abone bedeli peşindir. Adres Men:tfon ÇukUr §adı"an c.tvnn 20 de e-

değiştirmek 25 kuruıtur. mekli İbrahim kızı Nczlhe, PertevnlyaJ. lise

Gelen evrak geri verilme~. 
ilanlardan mu'uliyel alınma%. 
Cevap ıçtn mektuplara 10 kuruşluk 

Pul illvesi IAzımdır. 

Po.rta kutun: 741 İstanbul r 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
ı----

si 127 s. UlUSOJ, İstanbul erkek llsea1 1246 
Ferruh, Bursa Çek1rge 80 UDCU topgu alım 
müfettı§l Salın t:ızı Nezihe. 

DIŞ FIRÇASI 
(Son Posta markalı) 

Konya m muallim mektebi cadde.si '74 
mUcahld özçmar, Topknpı Arpaemlnl yoku
şu 2G Rezzan Aksoy, Antalya llsesl su:ııf 10 
dan Bakıb, Galatasaray ııseaı idare memu~ 
ru Nuri oğlu İhsan. 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 
(Son Posta hatırası) ?aı .. anmda federasyon re.isi Hamdi Emi- Bandırma Akyeş"ıl 

· t kTtt ekil · · ki · • ( Genç Aycan, Kurtuluş Karakol sok.at 45 de nın ş ı a an Ç mesı ve yerme es b b k I d I Gülsen, Zinclrllkuyu 20 nc1 mekteb 134 Fer-
futbolculardan Sedat Rızanın gelifi bu era ere a 1 ar Fotograf tahlillerimiz burWı 9 UD· ı dane, Küçük ~fya Şehid Mehmedpaşa 
maçlarda her hangi bir aksaklığ mey- . İzmit, 10 (Hususi) - Bandırma takı- cu sayfnmıı.dadır. sokak 16 dn Baran Yaşar Posbıyık. 
dan vermemiş ve oyunlar gfilı istanbulda, mile Akyeşil arasındaki maç 3-3 bera- \... J KİTAB 

Yeştltôy BUyllk~krnece eaddesı No. 67 de 

gah Ankara ve gab İzmirde evvelce tes- berliltle bitmi§tir. DlyarbckJr aall7e ceza hAklmi Sadık oğlu 

Haydar, Kasımpa.şa 6 mcı mekteb ff2 Nihad. 
Foça nüfus M. Galib kım .Jale, Ankara Do
ğanbey mahallesi Taşdöşeme sokak 7 de 
Şükran, Çorum tapu tahrir heyeti posta m 
muru Nafiz oğlu Necat., Kasunpqa Bae7.-
ht1srev M. Azabla.r sokak 25 de Mehmed, Qo
rwn kadastro müdürü Naki oğlu Haydar, 
Çorum ağırcezo. üyesi Hasan Ekemen kızı 

Füsun. İstanbul orta ticaret mektebi 3 den 
Nureddin Erso7, Denizli topçu yüzbaşı Ne
dim km Göntll sevinç. 

KART 
Küçilk Aynsofya Kaıecı sokak ı de Necau 

StUnen, Edirne gümrük muhnfnza lkincl ta.
bur satınalma komisyonu bafkanı oğlu Nec
det, Giresun orta mekteb 2/ A dan 82 Meb
med Aladinll, Dlynrbeklr ocak nlayı tamir
hanesinde Bekir o~ıu Yaşar, Sult.anahmed 
Nakllbend caddesi 62 de Nusret Biner, Kay
seri bez fabrltnsı tamirhane kfitlbl Hüsa
tneddln kıın Müzeyyen, Menemen Kublltıy 

okulu 6 inci sınıf 406 Mukaddes, Kasunp:ışa 
orta mekteb 330 Mustafa, Adana kadastro 
fen M. RuhJ Çaknloz kızı Arpo, Anknrn Ka
yaş kapsül fabrikası 204 Kenan Bertyıl, Ada 

paznn İstlkUil mahallesi ÇJmen sokak 2 Hur
müz, İstanbul ticaret lisesi 1153 M. Nuri, Be-
ş!ktaf Nüzhetıye caddesi No. 97 Senlye Yıl
dırım, Konya tüccar Bandıklı Oğlu sun San
dıkçı, Kayseri tapu kfltJ.bl Hamza otıu Cabir 
Güner, İzmit .sllllli ve vasıtalan it. lıiı bı
rJncl şubede Vell kızı Hatice, Göztepe Nadir 
ağa çayın 12 den Gilngör Sözen, Anknra ln-

hlsarlar başmüdürlüğü muhasebe müdür1l 
Cafer o~ıu Kemal, Anko.ra özgen mahalleS1 
Demirsultan 34 de Aziz, Karngümrnt 27 .net 
mekteb 70 Muallfl ıturç, tzmtr Eşrefpaşa 

Değirmen sokak 29 dı:ı Mustnfn öm, Muğlıı 
3 üncü llk:mcktep 5 den 731 Kuter, 
Seydişehir As. Şu. başkanı oğlu Yaşar, B
renkoy kız llsesl 136 Necdet, Ankarn Yenic&
nıahalle Dolck saklık 46 dn Şemseddin, An
kara Hacettcpe Yoldaç soknk 40 Eşber Ata
man, Bltlls ortamekteb 3 den 171 Turgud, 
Bıvas Niksar cnddesl 27 Şakir Özdemlr, Kay
seri varidat müdürü Said Kutlu oğlu Cc~l\1, 

İzmir Tepecik Kağıdhnne caddesi 55 de Ib
rahlm kızı Makbule, İstanbul kadınlar has-
tnncsi eczacı Hayrl kızı Enver, Tophane 
örtmeaıtı sokak 1 de Memduha. Temizsoy, 
Adana Baydamnr mahallem 31 de Bürhaned
dln Çetlnknya, Anknrn Kırgız M. Giiner so-
kak S de Ümld. Ankara KafBf kapstıı fabrt• 
kası Fb. 11 de Mustafa, D1vanyolu No. 180 
de Hamdiye, Şlşll Terakki UsesJ 1/B den 482 
Fethi, Küçük Ayasofya Kaleci sot:at 4 d 

Şahabeddin, İstanbul kıs lisesi 850 Znfer 
Tarhan, İstanbul erkek llsesl 803 Nlhad Öz
can, Ankara 2 nc.t Anatartaıo.r cad, kuyumcu 
Zakir eme Nnrt. Anko.ra Zira.at Banta.st sey
yar kontrolör Nacl oğlu Sezal, Şe~lnl 

Pazartekke sokak 46 da Sabiha, Istanbul 
Cumhuriyet kız ıısesı 1 1nc1 sınır 80 Nermhı 
Turna oğlu, Kadlrga 8 tiııeU m~kteb Kemal, 
Kadirga 3 üncil mekteb Hnyrünnüa, Kum-
kApı orta mcıcteb Seyfeddin, Yefllköy ıa 
metteb 4a Sabahat Erzi. 

Ziraat V ckiletinin yeni bir tamimi 
Ziraat V ckfılcti vilayetler vetcrine

lerinin kat'i ve fevkalade zaruret ha -
sıl olmadıkça hayvana.ta ve hayvan 
maddelerinin muayenelerini mutlaka 
mesai saatlerinde yapmalarını ve mal 
sahiplerinin lüzumsuz yere harcırah ve 
yevmiye vermelerine mahal bırakma
malarını alakadarlara tebliğ etmiştir. 

" Son Posta • mn edebi tefrikuı : 158 luyorsunuz değil mi? ... Bir erkek bir 
kadına derdini döker mi? .. Ama ne ya
payım, bazı günler kendimi öyle kim
sesiz hissediyorum ki, candan bir ar
kadaşa ihtiyacım oluyor. Büyük an
nem çok ihtiyar. O kadını ahır ömrün
de içlendirmek istemiyorum. Diğer ta
raftan birçok kişi de beni anlıyamaz. 
Bunun için yalnızım, yapayalnızım. A
rada sırada gelir, derdimi Sevime dö
kerim. Sen Sev.imin kalbini herkesten 
iyi bilirsin Mazlum. Onun iyiliğine pa-

Ben evvela, aldığı telgrafa sıkıldı san- olursam olayım, yanımda Mazlwn bu
dun. Sonra yanıldığımı anladım. İşin Junsun da ... İşte Mazlumun yanınday-
içinde iş vnrdı. dun, bu bana kafiydi. 

- Belki de değil. Onu gördüğüm za
manlar kendimi biraz daha mes'ud his
sediyorum. Her zamanki gibi güzel ... 
Benimle alakadar bile olmuyor ama, 
benim hatıramda, onunla bir gece ko
nuştuklarımız var. O gece ne iyi yü
reklişdi!.. İşte hülyalarım o geceden 
baş1adı... O gece bana söylediklerini 
lfıf olsun diye söylemi§ti ama, gene de 
iyi etmişti ... Bu ömrümün en güzel, en 
mes'ud fuııdır, bu anı da sevdiğim ka
dına medyunum ... Ne fakir teselli de
ğil mi? Ne yaparsın, buna boyun bük
meğe mecburwn. 

- Ne derece ıztırab çektiğimi anlı
yorum Berna ... 

- Ama bu hatıralan beslemek de 
beni teselli ediyor, acımı hafifletiyor. 

Sesi biraz daha titriyordu, benzi bi
raz daha sararmıştı ... 

Birdenbire nasıl oldu bilmem, başını 
omuzuma dayadı, ağlamağa başladı. 

Evvela bıraktım. Ağlamak insanı a
çar. Biraz açılsın diye bıraktım. Sonra 

konuştum. Onu bernıutad teselli için 
kelimeler arayıp buldum. 

O, başını omuzuma dayamış ağlıyor
du. Barınmak isteyen bir yavru gibi 
bana sokulımıştu. · 

r 

Yazan: SELAMI iZZET 
İşte bu esnada kapı açıldı, Mazlum 

girdi. 

Berna doğruldu, ben hayretle koca
mın yüzüne baktım. 

Kocam bir an ~ikte çekingili durdu, 
sonra bize doğru birkaç adım attı. 

Berna kalktı, elini uzattı. Mazlum 
şöyle biraz dokundu: 

- Bonjur, dedi, ne oluyor?. 
Biçare Berna.kekeledi: 
- Bir şey değil, ben Sevime derdle

rimi döküyorum, o da bermutad beni 
teselli ediyordu. 

Berna kendini toplamıştı. Yaptığın
da da hiçbir fenalık olmadığı için ga
yet tabii konuşuyordu ... Hem madem 
ki Mazlum benim kocamdı, kendine 
benim kadar yakındı. Berna benimle 
Mazlumu bir tutuyordu, ona da derdi
ni dökebilirdi. 

Mazlum, o vaziyete yakışık gelmi
yen tokça bir sesle: 

- Muvaffak oldu mu bari? diye 
sordu. 

Berna farkına vardı, bozuldu: 
- Bir dereceye kadar, dedi. 
Bir müddet sustuktan oonra devam 

etti: 
- Beni pek biçare, pek zavallı bu-

Berna bana teşekkür etti, Mazlu- Genç kızken bu hulyayı az mı kur-
mun elini sıktı, çıktı. Mazlum onu ka- muştum. Kendimi sevgili kocamla, bir 
pıya kadar geçirdi. odada haşhaşa oturuyor hulyasına ka-

h. "dd 1-·- kald b pılırdım. Ben ır mu et yaı.ua ıın; se e-
bini anlamıyordum ama, asabi olduğu- Mazlum hızlı hızlı yazıyor, arada sı
mu anlıyordum. İçim rahat değildi. rada da kitab karı.ştınyordu ... Bir yan
Kocamın birdenbire gelişi, konuşuş dan da sigara içiyordu. Birini yalap. 
tarzı içime kurd düşürmüştü. birini söndürüyordu. Bu tabit değildi, 

yan yoktur. Onun yüksek duygulan Mazlum odaya girince sordum: 
beni teselli ediyor. Ondan ayrıldıktan - Giyineyim mi? .. 

çünkü Mazlum bu kadar çok sigtıra 
içmez ... Muhakkak yazıya dalmış, far
kına varmadan tiryaki kesilmi4ti. sonra bana biraz daha yaşamak kuv- Mazlum ayakta bir sigara daha yak-

veti geliyor. tı, sonra biraz yaklaştı, gözlerini göz-
Bir an böyle düşündüm. 

Sustu. Gene çenesi titriyor, dudakla- lerimin içine dikti: 
n takallüs ediyordu... Altları çürük _ Vazgeçtim Sevim ..• Burada otu-

Nihayet elinden kalemi attı; ama 
biraz fazla hızlı attL Kalem yuvarlan· 
dı, yere düştil. gözleri yaşar~ı. ralım. Dün bir şey yazrnağa başladım-

Mazlum bır kanapeye oturmuş, bir dı ona devam edeyim. Bu eWA yeni Ben vermek için kalkacaktım: 
- Rahatsız olma, dedi. sigara yakmıştı: isimde lhım olacak. 

_Bütün bu verdiğiniz izahat lüzum- • _ Olur. Sesi hlilA toktu. Berna gittikten son
ra nasıl asabt bir hava teneffüs ettiın
se, bu sesle gene ayni havanın esme»
te olduğunu sezdim. 

suz azizim Berna ... Madem ki sen te
selli buluyorsun, Sevim derdlerini din
lemekte serbesttir ... Sizi rahatsız etti
ğime müteessif im. Affedersiniz... Ka
pıcı bir telgraf verdi. Faik'in ağabey
sindendi Aldığım bu talimata göre 
randevuyu yarına tehir ettim... Bir 
paket sigara aldım. Buradan çıkan an
neme rastla dun ... Onu eve kadar gö
türdüm ve kalkıp geldim... Hava gü
zel, biraz gezelim diyecektim. Berna 
da gelirse gelsin. 

Zavallı çocuk: . 
- Hayır, teşekkür ederim, ben gi

deyim, dedi. Esasen geç kaldım. 
- Nasıl istersen. 
.Mazlum dik ve sinirli konuşuyordu. 

- Ya sen ne yapacaksın? 
- Eğer işine mani ohnazsam yanın-

da oturup mendillerimi ~liyeceğim. 
- Peki. İşin içinde bir iş vardı, çünkü Maz

lumun asabiyeti geçmiyordu. 
Biraz sonra kütüphane odasında Biraz endişeli, biraz çekingen yüzü· 

iken Mazlum masanın başına eeçti, ne baktım. Mazlum da dik dik.. sert 
ben önündeki koltuğa oturdum... O sert yüzüme baktı. 
yazıyor, ben işliyordum. 

Bizi böyle görenler, sözün tam ma- Hayretle mırıldan~ 
.nasile mes'ud kan koca sanır. ~kın - Ne var Mazlum? 
en büyük ihtiyacı sevgili ile beraber, Dudakları titredi: 

1 haşhaşa bulunmak değil midir? Sev- - Biraz evvel erken geldim değil 
.gili uzaklaşınca, beraber sevdiğinin mi? 
yüreğini de alıp götürmez mi? - Ne demek istiyorsun? 

Mazlumla beni böyle başb• bıra- - Salıne!nizi yarıda bımktırdUJl.' 
kan tesadüfe dua ediY.ordum..- ~erede ,.,, (Arkaıı_ var). • 
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~VALİDE SULTA~[N 
DANLIGI' .[~i~~Yl 

Hikayeleri 

.Müddeı·urn1, ..... : .. 
\.UUı muavını: 

Rı'd Bütün bu noktalarda haklısınız, 
, van Sadullah bey' dedi Fakat ka-
ranlıkta k l . . . . 
L A tf a an bırçok cıhetler daha var. 

u en bu .. b" d ışı ıze başından sonuna ka-
ar anlatır mısıruz? 

b -; Ben de oraya geliyordum. Evet 
k~~ an başlıyalırn. 1 3 numaralı odada
g· . 

0P~ntının sebebini araştırmakla işe 
ırışelırn. Mavi gözlüklü adam Nazan 

ve K ' 
landı;vser h~n:mlar burada niçin top-
s ht ar. Elımızde rnevcud ve imzası r: k e lnektub bunu bize anlatıyor. Bu 

e tubu Yeniden okuvalım: 
•Mes l " 

M e eyi konuşup sulhan halletmek 
Utere alAk d d. a a arları bir toplantıya davet 
~l~Y~runı. .Neler yapmağa muktedir 

uguınu sızlere bilfiil isbat ettim. Is
rar ve ın ka 
tı . . u vemet beyhudedir. TopJan-

Yerını siz tesbit ederek önU.müzdeki 
cunıa .... 

gunu aksamı bu ta,•in edilen ve-re gia· . • J ., 

Ol ınız. Kararınızdan ben haberdar 
ur ve ·· M 0 gun orada bulunurum.• 

İh ekt~bda bundan sonra (Mühendis 
A:-n) ırnzası ) erine (M.aYi Gözlüklü 

fa aın) kelimelerinin bulunduğunu 
rzedeb·ı· · 

l 
1 ırız. Ke,scr Ye Nazan hanım-ar h"d· 

b· a ıseden birkaç gün ev\•el böyle 
/rer 1?ektub alı) orlar. Yahud her iki
g~d b1: :nektub gönderiliyor. Mektub 
bu n.k~rış nden ma\•i gözfüklü adamın 
b .1;. 5"1. kadının nerede sak:andıklarını 

• ıgı anl~ılıyor. İki kardeşin aynı 
Yere, mesela ihtiyar bir sütninenin ke-
~~~eıntıe~?~i evine iltica etmiş ol
Yorl ~ duşunebiliriz. .Mektubu oku
Yorı aı ve davete icabete karar veri-

ar. 
Muctcte·ıu • .. _ murnı mum·ını sordu: 

ne? Peki anıa bu görüşülecek mcse!e 

- A·ı 

Zümrüt yüzük 
paslı bir demir kapağın açılışını hatır- J na istinad ederek Kristal Palas vak'a- J Yazan • p •d C ı·,,:ı .. 
latan garib bir gürültü duymasından sını bu şekilde tasavvur ediyorum. 1 . .. . . ~ • e rı e e a 
anlıyoruz. Kapı kapanıyor ve masa ha- Serkomiser Osman Rıdvan Sadulla- ~ıye gozlerını hayretle açarak bagır-ımuştu. ~Fakat sonra birdenbire sağ elini 
şına oturup görüşmeye başlıyorlar. hın sözünü bitirmesini sabırsızlıkla dı. ona dogru uzattı: 

Serkomiser Osman itiraz etti: bekliyordu. Derhal aWdı: - Ne, zimmetin_e ~ mı geçirdin?. - Bu işine yarar mı? 
_ Kevser hanını gizli geçidden gel- _Peki ya mühendis İhsan ... Bütün ~ocası Rıfat boğuk hır sesle mmldan- _Parmağında kocaman bir zümrüd yü• 

di diyorsunuz. Gizli geçidin öbür ucu bunlar olup biterken masum dediğiniz dı. zuk pa~lı~ordu. Kocası :':.e:a hayretle 
belediye meclisi aı.asından birinin otur- bu zatı şerif ne yapıyordu? - Bu parayı yerine koymak Ü?.ere al- o:ıun yuzu~e, sonra da yuzuge baktı. Se-
duğu evdedir. Kadının görülmesi tehli- _ Onun olup bitenlerden haberdar llllJhm, fakaL n~ye dedesınden ~al~a pek kıym;ttu 
kesi "'Ok muvdu? ld - tm Genç adam devam edcmiyerek ttusıu. bır taş olan bu zumrude sade maddı de-

.1 .1 ° ugunu zanne em. Seni ı.. ..ı:..:- • akı k lt "-1 rd • ·ı · b. k · • . . _ ye a.en\Wlluıt en y n o u11. a an gı , rnanevı ır ıymet te venr, onu par-
- .varsa da pek fazla ~il~. Bara- - Ben de haberdar olmadıgını zan- birine attı: mağından hiç çıkarmak istemezdi. Şimdi 

ka bınanın arkas~ isabet edıyor ve netmem. - Tevekkeli değil dedi. Bu yakınlar- de Rıfata doğru uzattığı eli hafif hafft 
bu ce~h~ ?aln~ hır tek penc~ va;:- - Sebeb? da o kadar para sarf ediyordun.. titriyordu. Genç adam karısının uzatt1ğı 
d~.r. Bız hikayem~ze ~:va:rı edel~. G_ö- - Hocam, kitibin ifadesini hatırla- Bunu söylerken kaç aydanberi eve hf>p bu eli yavaşça tutup avuçlarına aldı, sC'Sf 
rusıne mevzuu aglebı ıhtimal maVJ gfiz- yınız! Mavi gözlüklü adamın eşkali gece yarıları, yanağındaki allık lekeleri- titriycrek fısıldadı: 
lüklü adam tarafından serdedilen bir tamamen mühendis İhsanın eşkfüine ni bile sileıniyecek ka~r sarhoş bir hal- - Bu çok büyük bir fedakarlık olur 
tekliftir. Mesela iki kız kardeşin muay- benziyor. İnce uzun bir genç... de dönen, kendisine olmıyan hakareti Seniye.. 
yen bir para mukabilinde valide sulta- - İnce uzun genç dünya yüzünde yapan, kocasını acı bakışlarla süzüyordu. Genç kadının yüzü gayet sakindi. Eli
nın gerdanlığı üzerindeki haklarından bir tane değildir Osman Bey. Rıfat ta karşısında bir koltuğa oturmuş, ni kocasının avuçlarından kurtardı. Ağır 
vazgeçmeleri, onu artık aramamalan, - Ya yüzünün çilli olmasına ne di- başını iki ellerinin arasına almıştı. Peıi- bir hareketle parmağından yüzüğü çı· 
evlerinde istediği gibi taharıiyat yap- yeceksiniz? şan, mahvolmuş bir hali vardı. Genç ka- karaı, ona uzatarak cevab verdi: 
masına müsaade etmeleri, aynı zaman- - Bu çiller boyadan ibarettir diye- dın onun sustuğunu, oevab vermedi_ipni - Karı koca arasında yapılmıyacak fe .. 
da bu hususta ne biliyorlarsa söyleme- ceğim. görünce yavaşça: dakarlık yoktur ve senin müşkül bir a• 
leri... Bu tekliflere Kevser hanım şid- - Peki ama mavi gözlüklü adam - Şimdi ne olacak diye, mırıldandı. nında benim elimde olan yardımı ) ap-. 
detle muhalefet ediyor. Gizli geçidin Kristal Palasa cinayet işlemek ve bu- Rıfat derin derin içini çekti: marn bir vazifedir. 
kapağını açarak gitmeye 'kalkıyor. Bu nu mühendis İhsana isnad etmek kanı- - Bir haftaya kadar parayı yerine koy- Rifat yüzüğü almamıştı. Gözlerini ka· 
gizli geçidi göriişü mavi gözlüklü ada- ri1e gelmemişti ki yüzünün şeklini de mazsam, müdür beni tevkif ettirecek. rısınm gözlerinden kaçırarak içini çekfü 
mm kafasında bir şimşek tesiri yapıyor ona benzetsin. Genç kadın heyecanla yerinden sıç- - Sen belki vazifeni yapıyorsun yav· 
ve cinay.eti ~.şliyor .. Bundan sonra kor- _ Bu şekil mavi gözlüklü adamın radı: r~m.'. Fa~at benim yüzüğü kabul etmem 
kudan hır koşeye sınerek bekliyen Na- faaliyete geçtiği tarihtenberi tatbik et- - Tevkif mi ettirecek? buyuk bır alçaklık olur. Çaldığım para-
zan hanımı orada bırakıp gizli geçidden tiği makyaj şeklidir. Rıfat ellerini yüzünden çekerek ayağa ları başka kadınlarla yedim, sana yap· 
kaçıyor. Serkomı·s 0 t F k t . . kalktı. Kansının telaşlı haline, korku He madığımı bırakmadım. Bütün bunlardan . er sınan sus u. a a ıçın- . . 
Serkomıser Osman Rıdvan Sadulla- dekı şüpheyi bi r· !"" emediği an- büyümüş gözlerine bakarak acı acı gü- sonra şımdı de seni en kıymetli malın-

hın sözünü keserek sordu: !aşılıyordu. K~~ ~van Sadul- lümsedi: dh.acnmmh~hrum edemem. Buna hakkım yok, 
- Neye Nazan Hanımı da öldür- laha olan "tinıadı il k eli .. .. - Hemen kanuni takibata girişebilir- .. _ıç hakkım yok.. 1 

e en go~ ve d. Bu k ··d· .,,. ·ı S - b·t· · b. · d"' d.. ·· ' t müyor? hak . . .. d 1 . • . belli ı. nu yapmıyara parayı o ıyeuı mcm ozunu ı ırır ıtırmez on u, sura .. 
B~ hususta ş"mdilik b" - r mJu ·demesının muca e e ettıgı için mühlet verdi. Gene iyi adam doğ- le odadan çıkıp gitti. 

- • . . ı _ . ır şey soy ı- o uy~r u: . . rusu.. Seniye elinde yüzük olduğu halde ocla-
yecek vazıyette degılım. Zamanında Muddeıumumi muavıru sordu: - Peki bu parayı nereden bulacaksın? nın ortasında bir müddet öylece bareket-
b~nu da anlıyacağız. Deva~ ede~. -:- ~ıdvan. Sadullah ~ey bu odada Genç adam omuzlarını silkti: siz kaldı. Gözleri ıslak ıslak parlıyordu. 

gerdant ehi ihtimal ''alide sultanm 
cu 1.~gı. · · Ben bu gerdanlığın mevz ;e·1 •• hakkındaki şayiaları hiçbir 

Nazan Hanım da uzunca bır tereddud gizlı hır geçıd bulundugunu nasıl an- _Hiçbir yerden bul.mama imkan yok. Rıfatın bu merd hareketi bir anda onun 
devresi geçirdikten sonra ayni yolu tu- ladınız? Seniye bir an tereddüd eder gibi ol- bütün suçlarını tamir etmesine kafi gel·· 
tuyor. Meydana çıkmak genç kadının - Mucizeler asrında olmadığımıza -·-·--.... ··---·-·-·~ .. ·- mişti. Şimdi kalbi kocası için şefkat ve 
işine gelmemektedir. Zabıta Hü ·nü öre davanın başka türlü halline im- '~ÔtOfe&f •• sevgi ile titriyordu. mut• ~.f0Zd ~ uzak tutmadım. Abdili -

lükl~.a 1 beyın \ .. · eri ile mavi göz-
e . u ad mm bunu , ad klan ve ele 

g k mPk ıst d kl ~ muh kkak S d 1 
bed4s1 cnındek· "' · an a 
l 1 

1 e~a .a.ışını ve kaybo-
an e yazması Uirihi hatırfayınız! 

- Fakat mavi go'"zlükı· d b .. 
le m u a amın oy-

evcua · t• b·ı b .. ıye 1 ı e muhakkak olmıvan 
.r !11.ucevher için bu kadar kan dok

ınesını gavn· t b .• b 
J a ıı ulmuyor musunuz? 

-:- Haklısınız. Normal bir adam için 
Vazıı.-e.t bö. } 
d " Y edir. Fakat mavi gözlüklü 

a damı bir Yarım deli, bir manyak far -
te ernez mı· . ? ,1 . 
b b yız · ı ahud da bır başka se-

e b aynı zamanda bu aile halkına kar
§~ eslenen b r kin cinayetlerde amil 
0 aınaz mı? Hü!asa şımdilik bu nokta-
yı old • · · 
tu ugu gıbı bırakıp geçmiye mecbuz. 

- !iakJısınız, geçelim. 
da;dlkı kız kar.deşin ma,·i gözlüklü a
icab an gelen mektubu alarak davete 
Top~te karar verdiklerini söylemiştim. 
J,n a~tı. Yen olarak Kristal Patası ta
Vc B~. 1Y0r.lar. Erenkoyündeki köşkün 
ti alt gazıçındcki \ alın.n zabıta nezare
da bı~da bul~ndu ·unu bilmeleri bun
las'da assa amıl oluyor. Kristal Pa
sonra b toplnnmayı kararlaştırdıktan 
lıkeli tra):a beraberce gitmenin teh
ayrı a ~racagını di.ışumij orlar, ve otele 
lar. İk~ kı Yollardarı gıtmeyi kuruyor
ne.erc 

1 ız kardeş bu binada vaktilc se
rneyan~ oturn:uşlardır. Her köşesini, bu 
han11llı a gızlı geçıdi de bilirler. Nazan 
ser ha: otel kap.sından girmesi, Kcv
kararJa ıtnın da g:zli geçidden gelmesi 
göziükı~·ıyor Ve yola çıkıyorlar. Mavi 
tından ~=~am ik. kız kardeşin hareka
dır. :ait 

0 
tı .~atin';_ haberdar olmakta

tedir. lig zcu bu maksadı temin etmek
Ve onlar~~ şey gibi bunu da öğreniyor 
PUrcJan beraber Adaya geliyor. Va-
du'· ·· çıkan N h · Şuy0r azan anımın peşıne 
d· ' otel ~?or, be e Yaklaşırken yanına gi-
gol)ijklü taberce içeri giriyorlm-. Mavi 
€enç kad adamı yanında hissetmesi 
y ını ·a 0 r. Bu h şı dctle heyecanlandın-
bt llilnQq b' eyecanın sev kile merdiven 
at ıran k 

Beyin katlinde medhaldar olduğu şilp- kf yoktu. Binanın Abdfilmuttalib Be- · m:r. f · · • ~ Aradan üç gün geçti. Rıfat eve hiç gd-
hesile kendisini aramaktadır. Üstelik )e a'd olduğu meydana çıkınca kanaa- 1111 en~ mcmişti. Seniye onun dairesine de uğra-
bu yeni cinayetin de ona isnad edilme- fm büsbütün kuvvetlendi. Hakkında Daha cessur va metin olmak madığını haber aldı. Genç adama para-
si ihtimali vardır. Bu vaziyet karşısın- bildiklerimiz bu adamın karışık bir a- lan getirmesi için verilen mühletin bit-
da kaçmaktan başka çare yoktur. İşte da olduğunu anlatıyor. IAzımdır mesine bir gün kala kararını verdi. Rıfa-
hikiıye bu ... Mantıka ve bazı ipuc1arı- (ATkası 1>0r) Ankara okuyu. tın kabul etmediği yardımı cebren yapa-

V! 

lilJJll 

Kadınlar l-tasan rujuna bayılıyor. 

Çünkü en çok muvaffak olaıı. en çok temlua 
en latif ve en miikemmel ruj ve alh1dardır. 
Allıklar 35, ruj 50 ve lüks 100 ku~r. 

1 ' • i . ~ . .. ~ ~ J: ... ~ .• ; 

ıa., 111., nezle, grip, romatizma we llltla qrda
rmızı derbal lteser. lcatmda günde Uç kaşe alınabilir. 

ls:m ve markaya dikkati Taklitlerinden sakınınız. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

ı _ Gümrük ko1culanna alınacak 325 çift fotinin 18/J0/937 Puartesi ıünü 
saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Tasınlanan tutarı 1365 lira ve ilk teminatı 103 liradır... .. . . 
3 _ Nii.munesile şartname ve evsafı komisyondadır. Gorüle.bılir. 

4 _ İsteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarıle Galatada eski 
hhalat Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. <6664> 

culanmızdan Şev· cak, zümrüd yüzüğü satıp onun açığını 
ket soruyor: kapatacaktı. 

- Muvaffak ola- Seniye hemen o gün dediğini yapmak 
ctık mıyım? üzere zümrüd yüzüğü aldı, bir kuyumcu .. 
~nçlik ve %İn· ya gitti. Kuyumcunun genç kadının s<ıt-

delilt, muvaffaki· / mak istediğini söyliyerek uzattığı yüzü-
yet vadeden ala· ğü görür görmez sevinçle gözleri parla-
metlerdir. Daha mıştı. Fakat muayene elmiye başlayınca 
cesur ve metin ol· yüzü değişiverdi ve birdenbire duddi!mı 
mak hldiselere bükerek: 
mukavemet etmek 1izımdır. - Bu taş sahte, dedi. 

~ Seniye gözleri büyüyerek hayretle a-

l(afasile çahşmakta muvaffak dama baktı ve düşmemek için vitrine da
yandı. Kuyumcu telaşla yanma yaklaş-

olacak bir genç kız ıruş: •Aman kendinize geliniz, sağlık ol· 
Osküdu okuvuculanmızdan Fethiye sun, sağlık olsun .. > diye, söyleniyordu. 

fotoğrafının dercedilmnMri ile kaTakte- Genç kadın bir müddet orada hareketsiz 
rinin tahlilini istiyor: durarak gözlerindeki karartının geçmc-

Kafasile çalışmakta muvaffak olabile- sini bekledi, sonra adamın uzattığı sahte 
cck bir zekaya sahibdir. Sakin ve müte- yüzüğü elleri titriyerek aldı, dükkandan 
vaz.ı halile aaınimi)'t!t telkin edebilir. Ka- çıklı. Yolda giderken kendi kendine: ct\h 

naatk.irlığı.na tok özlülü··· hakimdir. ben ne budalayım, ne budalayım> diye 
g gu mırıldanıyord K ·· - ·.. h Hususiyetlerini etrafına taşırmaz. İçli ve u. uyumcu yuzugun sa -

· · d h blıdı te olduğunu söyleyince genç kadın ev-ıçın eıı esa r. 
1
• .. h. b 

--... ·ve a mut ış ir hayret içinde kalmış, fa-
Kafasile çalışabilecek bir genç kat sonra hatırladığı bir hadise hakikau 

hemen anlamasına sebeb olmuştu. 
:Ankara okuyu

culanmızdan Sai
din ıuali de şu: 

- Mu"4ffak ola
ccık mıyım? 
1 Kafasile çalışan
ar edindiği biJgi

ı--· bir meslek 
.-'l:lilti olurlar. Çe-
u. 1,1erle mücade

le edemiyeceğ1ni 

bildikten sonra muvaffak olabileceği 
mevzuu seçmeai lllımdır. 

Son Posta 

Beş altı ay evveldi. Bir gün kocasına 
zümrüdün yuvasında düşecek gibi durdu
ğunu söylemiş, Rıfat telaşla caman yaptı
ralım> diye elinden yüzüğü almıştı. O 
zaman genç adam sahicisini satıp kendi
sine •Yaptırdım> diye sahte bir yüzük 
getirmişti. Seniye o günlerde onun gLne 
fazla para harcadığını da hatırlıyordu. 

lillt ~~eddüd . yu arı çıkıp çıkmamak-
k· lu ada edıyor. O zaman mavi göz-
1l'or. Bu nı onu hileğınden tutarak çe-

, 
TÜRK F ABRIKALARI BİRA 

ILA .N 

F otograf tahlili kuponu 

Kocasının bu son düşük hareketi, yü
züğün sahte olmasını öğrenmekten doğan 
acıyı bastıracak kadar genç kadının içine 
işlemişti. Onun sahte yüzüğü almamak 
için oynadığı, yaptığına nadim olmuş 
yüksek kalbli koca rolünü bir türlü unu
tamıyor, sokaklarda hıçkıra hıçkıra ağ
lamamak için kendini zor tutuyordu. 

Ertesi gün çıkan gazeteler Rifatin tc\·
kif edildiğini yazıyorlardı. 

8l'llatho. sahneyı· k·t·b b" .... 
laı- "'ışt1r Ii .. "' a ı ızzat gorup 
. Ve 13 · ulasa yukanya çıkıyor-

gızı· nurn 1 1 Reçidd ara 1 odaya girer girmez 
nıını en rr l · 
dah a karşııh oC mış ofon Kevser ha-

k
. a evveı .. şıyorlar. Kevser hanım 
l hi €l'lllli . Zlnetci k Şlir. Bunu koridordP-

adının 13 numaralı odacla 

Bomonti Sirketi boş bira şişelerinin ~ nlmz 
tarihine kad~r şehrin muhtelif bira depol rında 
ceğinl muhterem müşterilerine bildirir. 

Sl Birinci Teşrin 1937 
10 kuruşa geri alınabile-

t.im • 
Adres • 

DİKKAT 
Fot.ocraf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin göntlerllmesl şarttır. 

't armkı rıUshamızJa: 

Üçüncü mevki 
Yazan· G. Rıklin 

Rusçadan çeviren: H. Ala;: 
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Son Posta'nın sivasi tefrikası : 52 

son 
Yazan : Arif Cemil 

R eis katilin Berline gelmesi meselesini y eniden ele 

.ı SON POSTA 

Son Postanın tefrikası: 66 

Bi.~ 11 

Deni!lerin MakyaveH 

aptan Sum Bum· 
Çeviren:· Ahmet Cemalettin ~ 

• almıştı. Tayliryan: "-Annemin hayalini görünce 
Tal at Paşayı öldürmeıe karar vermiştim! ,, dedi Ben vapurda gizlendiğim yerden yavaşça çıkarak nhbm 

Adalet tevziini en büyük bir vazüe şunuyordum. Talat Paşayı görünce ..• 
bilmesi lazımgelen bir hakimin ağzın- - Nerede gördünüz? 

bir göz attım. Birkaç Çinli esnafla 
dan çıkan bu esassız, asılsız sözlere - Odamda kitab okuyordum ve o-
karşı bir kelime bile israf etmek mana- kurken bir aşağı, bir yukarı dolaşıyor
sızdır. Kafkasya hududunda Ermenile- dum. Bu esnada Talat Paşanın dışarı
.r.e karşı yapılan te'dib hareketile En- ya çıktığını gördüm. Sokağa çıkmadan 
ver paşanın ne alakası olabilirdi? Ka- evvel evinin balkonundan göründü. 
til de bunu şüphesiz pekala biliyordu, Ondan sonra sokağa çıktı. O anda ge
fakat, işine geldiği için: ne annemin hayali gözümün önüne 

eşek kiralıyan şişko Çinliden başka kimseler yoktu 

- Evet, bunu da biliyorum, cevabını geldi. Bir taraftan Talat Paşayı, diğer 
verdi. taraftan da aıınemin hayalini görüyor-

Bunun üzerine reis katilin Berline dum. 
gelmesi meselesini tekrar ele aldı ve - Yani hayalinizde aileniz efradı
nihayet neden Hardenberg sokağına nın hayallerini görüyor ve onların ö
taşındığını sordu. Katil dedi ki : lümüne Talat Paşanın sebeb olduğu-

- Annemin hayalini görünce Talat nu düşünüyordunuz, değil mi? Taıat 
paşayı öldürmeğe karar vermiştim. O- Paşanın o saatte sokağa çıkacağını bi-
nun için evimi değiştirdim. liyor mıydınız? 

- Yani cinayete hazırlandınız? - Hayır, bilmiyordum. 
- Annem emredince, onu öldürmem - Paşayı görünce ne yaptınız? 

Iazımgeldiğini ertesi günü düşünüyor- - Onu görür görmez rovelverimi 
dum . aldun, arkasından koştum ve vurdum. 

- Demek ki o andan itibaren fikri- - Rovelverinizi nerede saklıyordu-
nizi haki.kileştirmeğe çalışıyordunuz? nuz? 

- Yeni eve naklettikten sonra bir - Çamaşır sandığımda duruyordu. 
müddet annemin emrini unutur gibi - Rovelver dolu muydu? 
oldum. - Evet, dolu idi. Onu 19 19 da Tif-

Reis - cUnuttunuz mu?> liste iken alınış ve beraberimde getir
miştim. Çünkü yeni katliamlara karşı 
müsellah bulunmak istiyordum. 

- Bu sözünüzden bir şey anlıyamı
yorum. Biraz evvel, kararınızı verdiği
nizden dolayı Hardenberg sokağına nak 
lettiğinizi söylediniz. Demek ki Talat 
Paşanın karşınızdaki evde oturduğu
nu biliyordunuz? 

- Talat Paşa sokağa çıkınca anne
nizin hayali tekrar göründü mü? San
dığınıza· doğru koştuğunuz zaman si
lahı yavaş mı çıkarıyordunuz, yoksa 
acele mi ediyordunuz? 

bulun- - O anı layıkile tarif edemiyece-
- Evet biliyordum. 
- Onun için mi yakınında 

Bu son tenbihim lüzumsuzdu .Çün
kü Çinliler için paradan daha mühim 
bir şey vardı ki o da bu milletin kendi
sine iyilik edenleri asla unutmamaları 
idi. İçlerinden en yaşlısı iki elini genış 
yenlerine sokarak tamamilc hareketsiz 
bir halde sözlerimi dinledikten sonra 
dedi ki: 

- Kaptan, siz ırkdaslarıma karsı 
dalına insanca ve merde; hareket etti
niz. Sizin hepimiz pek çok iyiliklerini
zi gördük. Bunu herkes bilir. Şöyle dar 
bir zamanınızda biz sizden para alama
yız. Müsterih olunuz! Kendini bilen 
hiçbir Çinli sizi ele vermez. 

Bunun üzerine yalnız kendisinin de
ğil, Çin sahilinde beni tanıvan büti.in 
Çınlılerin benim cEmden» ~ de vazife 
aldığımı, esir edildiğimi ve cSingapur• 
dan kaçtığımı, İngilizlerin beni tutana 
para mükafatı vadetmiş olduklarını 
bildiklerini haber verdiler. Kendileri
ne teşekkür ettım ve bu insaniyetsever
liklerini asla unutmıyacağımı tcyid et
tikten sonra kendileri için ne yapabi
leceğimi sordum. 

Beni ele verdikleri takdirde binlerce 
İngiliz lirası elde edeceklerinden emin 
olan bu sadık adamlar benden ne iste
seler beğenirsiniz? ... Kwnandam altın
da hizmet ettikleri zaman iyi tayfalık 
ettiklerine dair bir hüsnühal varaka
sı. .. ğim. Talat Paşayı gördüğüm zaman 

derhal annem gözümün önüne geldi. 
(Arkası var) 

Şimdi böyle evladlar yetiştiren bir 
milleti, yani Çini ve Çinlileri neden 
sevdiğimi sen de anladın değil mi sayın 

- Ondan evvel TaHit Paşanın Ber- ,,--------------,, okuyucum?... Çinli için kalleş derler, 
linde bulunup bulunmadığını bilmiyor Bir Doktorun nam.kördür derler. Hayır, hayır!... Çin-

mak istiyordunuz? 
- Annem öyle söylediği için onun 

yakınında bulunmak istiyordum. 

mıydınız? Günlük Pazartesi li her insan gibi bir insandır. Yalnız di-
- Evet, biliyordum, beş hafta ka- ğer insanlardan farkı daha mazlum ve 

dar evvel kendisini görmüştüm. Notlarından (*) daha saf oluşudur. 
- Nerede görmüştünüz? Tabii vapurdan çıkmadan evvel ar-

C// d hastalıklarının zularını yerine getirdim ve ısrarları- O bir gün iki kişi ile beraber hay-
llusul •• d ma rağmen kendilerine beş para bile 

vanat bahçesi istikametinden geliyor- un e 

1 

kabul ettiremedim. Halbuki muhtaç ve 
du. Yanımdan geçerlerken türkçe ko- Dahili sebepler fakir oldukları hallerinden belli idi. 
nuştuklarını ve içlerinden birisine 1 ı Çin denizini hadisesiz geçtik. cPort-
cpaşa» diye hitab ettiklerini işittim. ~-untazam zaman-;;;rd;yemek yemek ve artur» açıklarında bir sürü Japon muh-
Arkamı dönüp baktığım zaman paşa vucudde toksin denilen zchlrln toplan- ribi gördük ama bizi rahatsız etmedi-
diye hitab edilenin Talat Paşa olduğu- 1 masına mCını olmnk için hergün munta-
nu gördüm. Arkalarından takib et- zaman def'i tabii yapmak l~zımdır. Cild ler. Ve «Çingmantao> limanına girdiği-
tim. Bir sinemanın önünde durdular. hastalıklarının en mühim sebeblerlnden miz zaman saat sabahın onunu geçmiş-

biri de kabızlıktır. Birçok yüz aknelerl- ti. Bu limana pek çok defalar gelmiş
Bırısi ayrıldı, ayrth.rken Talflt Paşa- 1 nın, yanı yüzde çıkan tanelerin, ergen- ı· 

ım ve o zamanlar buraya bir hapis 
nın elini öptü. llklerln ve çıbanların kabız zamanlarda k 

arttığını herkes blllr. Def'i tnbll günde- açkını olarak geleceğimi birisi haber 
- Talat Paşayı tanıdığınız zaman o- llk olmadığı takdirde hafit lbmanlar vermiş olsa herifin delirdiğine hükme-

nu öldürmek fıkri hatırınıza geldi mi? ve yahut kıiçük mikdarda müleyylnlerle derdim. Halbuki işte bana o zamanlar 
- Hayır, gelmedi. Yalnız kendimde idare etmek lılzımdır. mümkün görünmiyen bir şey bugün 

bir fenalık hissettim. Sinemaya gir- Sık sık müshil almak makbul ve makul tahakkuk etmişti. 
bir şey değildir. 

dim, fakat içeride duramıyarak tekrar Barsaklarda olduğu gibi böbrekler de in- cÇingmantao» da birçok tanıdıklarım 
dışarıya çıktım. sanlann en mühim zehir defeden yolla- bulunduğundan gözlerimi dört açmak-

- Demek ki Talat Paşanın Berlinde nndadır. Böbrek faaliyet! gayet munta- lığım icab ediyordu. Ve nazarı dikkati 
olduğunu daha evvel bilmiyordunuz? zam olmalı ve arasıra böbreğin vazlfeg\ celbetmeden limandan sıvışmakhğım 

- Hayır. 1 idrar muayenelerlle kontrol edilmelidir. lazımdı. 
Karaciğerin vücuddeki zehirleri tadll e-

- Zabıt varakalarından birinde dlcl ve kısmen de imha edici bir vazifesi Harbin ilanından evvel liman reisi 
Berline hem tahsil etmek, hem de Ta- olduğunu düşünecek olursak karaciğerin cRobertson» isminde bir İngilizdi. Bü-
lat Paşanın da Berlinde bulunduğunu muntazam işlemesinin de çok lüzumlu yük gümrük memurlarının birkaçı da 
bildiğinizden dolayı geldiğinizi söyle- 1 1_o_I'"".'du:-:ğ-u~an_ı_a..,şıı_ır..;.. _________ 1 gene İngilizdi. Ben cRobertsonıı ile bir 
diğiniz yazılı olduğu için bu suali sor- <•> ISa notıan lteelp •lılayum. 7ab•• çok defalar karşı karşıya oturmuş, ye-
d bir allııöme 7aPq1mp k0Debt791t J"a•••aı. miş içmiştim. Binaenaleyh kendisi be-

um. !duntı samanmazda ba notlar •lr •ok&o• . .-.l k d. 
Bundan sonraki isticvabında katil rım.ı lmdadmtsa 1etltebDlr. nı gayet iyi tanımı ve en ıne görün-

guya hasta olduğundan, ikide birde ~====:.:.~._,.._,.._-_-_-_---·--·---==:.=.:.:.:.-:.-:.-:.-:.-:..-= memekliğim lazımdı. 
düşüp bayıldığından, arkadaşı Apel- r-------------- Liman dairesinin motörü gelip J apon 
yan tarafından tedavi için asabiye mü- ı NIJbelcJ ' gemisine yanaştığı zaman ben gizlen-
tehassısı doktor Kasiref'e götürüldü- ı miş olduğum köşeden kaptan «Robcrt-
ğünden bahsetti. Bu sahte hastalığını l!..czaneler son• un behemehal bu motörbotta bu-
da mütehaffif sebebler meyanında gös- Bu r ece nöbetçi olan ecunefs fU.11 • lunacağını kuvvetle tahmin ediyor-
termek için hususi tertibat alındıg·ı 1 lardu: dum. Çünkü her hangi bir Çin limanın-

istanbul cihetindekiler: da olursa olsun liman reisi limana ge-
gerek katilin, gerekse avukatların ifa- Aksa.rayda: (Sarım>, Alemdarda: CAb- len \'apura behemehal bizzat gelir ve 
delerinden anlaşıldı. Mesela katil de- d:~"- ~dlr> B dd ~ • eyazı a: <Cemll>. Sıı.mat- kaptanın kamarasına girerek gene be-
di ki: yada: (Rıdvan), Eminönünde: CAminas- hemehal birkaç kadeh içki yuvarlardı. 

- Öldürüp öldürmemek hususunda ya>, Eyübde: CArlf Beşir), Fenerde: cvı-
d<l .. d d' d H tam, şehremlnlnde: (Nıı.zun), Şehzade- Aksayişark sularının bu değişmez an'a-

tere u e ıyor um. astalığım baş · k' k d" k" 
başında: <i. Halil), Kara.w;-rilkte: csu- nesıne, esnsen iç ıye ço uş un olan 

gösterdikçe annemin emrini yerine ge- 5
""'" R b d h rf' h ad), Küçükpa:z:arda: CNecat.i Ahmed), kaptan « o ertson> a a ı arfine 

tirmek istiyordum. Sonra, tekrar iyi- Bakırköyündc: <İBtcpan). riayet etmek itiyadında idi. Bu huyu-

yaymış seyyar Çinli esnafla, köşe ba
şında eşek kiralıyan şişko Çinliden baş
ka kimseler yoktu. 

- Hele şükür yarabbi!... dedikten 
sonra eşyamı rıhtıma attım ve Iakayd 
bir tavırla ben de rıhtıma çıktım. Saf 
ve tecrübesiz bir seyyah gibi davranıp 
pazarlık etmeğe lüzwn bile görmeden 
eşekci Çinliden iki eşek kiraladım. Bun
lardan birisine eşyalarımı yükledim, di
ğerine de kendim bindim. 
Eşeğin sırtına çıkınca zavallı hayva

nın kemikleri çatıvdadı. İri vücudümle 
eşeğin üzerinde cidden görülecek bir 
manzara teşkil ettiğime emindim ve bu 
vaziyette kendimi bir tiyatroda teşhir 
etmiş olsam çok para kazanırdım. 

«Otako Maru> dan çıktığım zaman 
vakit öğle olmuştu. Ben eşeksüvar ola
rak cPei-Fa-Ho> nun yolunu tutmuş
tum ve herkes yemeğile meşgul oldu
ğuudan yollar tenha idi. Benim de is
tediğim bu olduğundan rahat rahat yo
luma devam ediyordum. 

1 inhisarlar 
Malın cinsi 

Kanaviçe ıskarta 
Çul , 
ip , 
Kınnap , 
Tönbeki bezi 

, derisi 
Kırıntı bez 
Soba 

u. 
Mikdarı 

f193 Kilo 
1703 , 
5054 • 
1440 
111 

, 
, 

407 , 
40 , 
9 Adet 

cPei-Fa-Ho» bu havaliniıı bir pla 
olmakla maruftur. cTiençin.» ve cPe 
kin> de oturan ecnebiler de yazın 
cak mevsimini bu plajda geçirirler. B 
itibarla orada birçok vatandaşlar bul 
cağımdan emindim. 

Kaptan cRobertson> a görünmede 
gemiden çıktığımdan dolayı büyük b. 
sevinç hissediyor ve bazı noktalan ci 
den güzel manzaralar arzeden büy ·· 
caddede merkebin üstünde hafif bir tı 
rısla tin, tin ilerliyordum. 

Uzun bacaklarım hayvanın kamın 
iki yanından sarkıp sallanıyor ve ara 
sıra yere bile değecek gibi oluyordu. 

Guruba doğru cPei-Fa-Ho> ya böy 
le alayı vala ile dahil oldum. Altımda 
ki eşek yorgunluktan bitkin bir hal 
gelmişti. Postahane henüz açıktı. ç· · 
posta memurlarından kasabada otur 
ecnebilerin esamisini aldım. Listede a 
ziz dostum doktor cPaukstadb ile eşi 
nin isimleri de vardı. 

( A rk4.n ıxı1') 

Müdürlü ~ünden: 
Bulunduğu yer 

Ahır kapı 

• 
Cibali Tutün Fabrıka• 

, 
, 

, 
, , 

Fener, Bomonti, Balat, Bahariye, A
hırkapı Bakım evlerinde. 

Yukarıda cins ve mikdan yazılı eşya 25/X/937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hizalarında ya.ztlı 
yerlerde hergün görebilecekleri ve pazarlık için de % 15 teminat paralariyle bir
likte muayyen gün ve saatte Kabataşı.a Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Sa-
tış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. cB., c6888> 

"""""" 1 - Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu, keşfi, şartnamesi ve planına 
tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık, 26/X/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 14 de Kabataşta Le
vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 
4 - Şartnameler 20 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesinden 

ve Eskişehir Başmüdürlüğünden alınabilir. 
5 - İsteklilerin, pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6899> 

"""""" I - Tefrişi takarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, Tokat, Trabzon, 

Manisa, Knrs ve Gönen idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde 
899 parça eşya kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 

II - Eksiltme 18/X/ 9'J7 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kabataş
da İnhisarkr levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla • 
caktır. 

III - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen komisyondan 

alınabilir. Ancak şartname almak istiyenler şimdiye kadar en aşağı on bin lira-
lık işi muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesaiki İnhisarlar Umum Mü -
dürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası tedarik 
etmek mecburiyetindedirler . Bu vesika yı hamil olmıyanlara şartname verilmi· 
yeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye iştirak vesikasını 
ve % 7,5 güvenme parasını, ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabili 
nde verilmiş olmalıdır. cB., c6683. 

""""""' 1 - İdaremizce tayin olunan tiplere ve nümunesine uygun c214• perde ile, 
1,9 kalınlığında c1335,82• M2 kahve rengi muşamba açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 18/10/9'J7 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 da Kabataş· 
ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli c3606,6h lira ve rnuvnkkat teminatı c270,50, liradır. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % c7,5> güvenme 
paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilô.n olunur. cB.> c663h 

.eşince ben ins:rn öldüremiyeceğimi Beyoğlu cihetindekiler: nu bittecrübe biliyordum. Nitekim öy-
di.ışünüyordum. Tünel başında: <Matkovlç), Yüksekkal- ! 1e de oldu. Gizli bulunduğum mevkiden il' 

Bu hastalık meselesi hakkında jüri dırımda: CVlngopulos), Galatada, CMer- kaptan kamarasından gelen sesleri işi-
Mutlaka okuyunuz! -------... 

heyeti epeyce tenvir edildikten sonra kez>. Taksimde: <Kemal - Rebul), Şişli- tiyordum: Bizim ayyaş liman reisi ber-
reis 15 mart gününe geçti ve: de: <Pertev>, B~iktaşta: (Süleyman Rı- mutad gemi kaptanının şerefine kadeh-

- Hadise nasıl oldu, anlatınız! dedi. za). leri kaldırdı·, tannan kahkahaları, .!!emi-Boprlçl, Kadıköy ve AdalardakDer: ~ 
i<:atil gene işin içine anasının haya- üstüdarda: (İskelebaşı>, Sarıyerde: coa- ci ağzı şakaları işittim. Bu cihetten be-

lini kat.arak: manl, Kadıköyünde: (Saadet), <Osman nim için end~e edilecek bir şey yok-
- Annem öyle emrettiği için yap- J Hultls1), Büyükdada: CŞlna.si Rml), Hey· tu. Usulca güverteye süzülerek nhtı-

tım. O gün gene annemin hayalini dil- belladada: <Tana,). ma bir nazar attım. Mallarını önlerine 

Kuştüyü Fabrikasından: 
lstanbulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu KuştUyU fabrikasında kış 

mevsiminin yaklaşması dolayıslle müı;;terilerinin sıcak, yumuşak: ve her 
zaman rahat kuştUy1l yatztk, yastıkta yutmnları için füıtlannda mOhim 
tenzilat ynpmışbr. MO.kemmel bir kuştüyU yastık ynzile beraber (1) liraya fazla 
miktarda alanlara tenzi!At yapılır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde şilte ve yor-

• ganlar ve yastıklanmız güzel ve rahat uyku temin eder. Tel: 2004.ll 
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Dün Sipahi Ocağında 
Yapılan konkuripikler 

Söke mavilerin r·-------~------~--------~~~~--------, 

eline düştü 
Resimli fıkra müsabakamız 

(Bqtarajı 1 inci •ayfada) 
harekatın bilfiil başladığını haber ve
riyordu. Müteyakkız vaziyette olan 
Kır.mızı hava filoları üzerimizde görü -
nünce heyecanlı bir hava muharebesi
ne şahid olduk. 

Son Postanın kıt mevsimi programını numaralı fJkranın V. S.) diye bildirecek 
tesblt ederken sadece günün vak'ası, ~a-jb_u fı~ralar ve resimleri ~e gaz:teden kc
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, bıraz sıp lısteye bağlıyarak bıze gonderecek
da eğlence laum, diye düşündük, bu dü- siniz. .. 
~nce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu _suretle siz okuyuculan~z h~ gu 
müsabakanın esası şudur: zcl bır fıkra okumuş, hem guzel bır re 

• 
M b k sim görmüş, hem de bir müsabakanın 

Usa a amn esası • veıdıgi heyecanın zevkini tatmış olacak 
Tam bir harb haJi 

Mavi kuvveUer cenup istikametin -
de şimale doğru hareketlerine devam 
ederken şehir tanı bır harb hali tecrü: 
besi geçirmiş, dafi tayyare kuvvetlen 
kendilerine mevdu vazüeleri cidden 
büyük bir salfıhiyet ve ehliyetle başar
mışlardır. 

Meşhur Bekrı Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MükAfatlar 
yaptırdık. Flkralara 1 den 40 a kadar, fık- l 
ralann resimlerine de gene (1) den Bu musabak.ada kazananlar arasında 

(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mükafatı verece- ı 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafotlarm listesi şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün l kişiye 100 lira 

Atatürk ve İsmet İnönü manevra 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 > 50 • 
mı§, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 > 

sahasında 
Sabah sekizde Büyük Şef Alatürk re

fakatlerinde ve otomobillerinde ismet 
İnönü olduğu halde manevra sahasını 
§ereflendirmişlerdir. Bunu Sıhhat, Da 

ranın resmi olacaktır. 1 • 10 > 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • 5 er lira 
soracağız: 63 > 2 şer buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükafat kazan~ okuyuculan noter 

tkcm d-nkii. mu .. abakalarda gilzel bi1' atlaY'§ yaparken hiliye ve İnhisarlar Vekillerinden ma-
Siz de bize meselA (40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamıza 9 gün 

(Bqrrırafı da) vi atlarla bütün binicilere mahsustu. Her ada bütün hey'etı vekile Azası, Kamu-
Bu. ~Usab k.. b.' ı:susiyeti de binici parkuru iki atla yapa~ iki~inde~ tay _he,teti, M?li M~dafaa Vekfileti as: 

l numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. Onuncu resim ve ' 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

~ahsımurerekti. n·· .... - b.,hsimüşterek, alınacak neticeye göre tasnife dahıl 01~ kerı şurası mumessil ve Azalar:, Fevzı Resim: 10 
§ınıdiye kadar seyret•· . arışlarda calctı. Mani adedi 14, azamt yükseklik Çakmak, Saylavlar, profesör Afet, 20 .,-
olduğu gibi tertib -.:ı· mız_ t! Sipahi 1.25 metre idi. Bu müsabakaya Saim Po- ,kadar general, Kazım Dirik taki'Q et -
Oc ğ b ru me 1~ ır. "- · tirak tti Sa · t" . a ı. ır liralık bır b:.kt mukabil ba- !atkan ile asteğmen .uısan 1§ e · - ıruş ır. 
hıs k n ~ n . rıİecek imin şansı fena idi. At parkuru şaşırd~. Heyecanlı bir- çarpışma 
P~ravı onceden t Y z~. t~a B ~e ikdar Yanlış atladı. Bunun için elimine edildı. Söke Güllübahçe istikametinde oto-
bır b · ll il 10n1 r ı ı. du 1:1di Bu Asteğmen İhsan birinci oldu. ;mobillerinden inen Atatürk'ü Genel 
b ır r ın a ı . . ükı:ı.6 t "d" B k k, ,,.. __ ah Altıncı müsabaka Zıngal m cua ı ı ı. ;Kurmay aş anı Fevzi Çakma uwue-

k bC't görmü~- Zati havvanlarla her nevi biniciye mab- ;ral İzzettin Çalışlar karşıla~lardır. 
uk mükafa- J • "k il 

sustu. Mani adedi 12, azami yükseklı Bu istikamette mavi motörlü livas· e 
I kat Bayan d. ·· tt 

nda hafıf 1.20, azami genişlik 3 metrey ı. ;kınnızı suvari livası heyecanlı sure e 
Saim Polatkan gene parkuru şaşırdı. kapışmışlardır. Büyük Şef, Orgeneral 

i.ı b ka ya- Bir manii fazla atladı ve elimine edildi. Çalışlardan manevra hakkında maltl -
Orhan Azız parkuru Melli ismindeki atla mat alınış, zırhlı bir.iklerle tankların 

d mara müka· 2 dakika 42 saniyede bitirerek birinci, motörlü topçunun hareketini uzun müd 
buçukta baş- Olga ismindeki atla da 3 dakika 19 sani- det takib etmişlerdir. 

esine kadar yede bitirıp ikinci oldu. Bu sırada müşahitler arasında ıe-
. olan Sipahi Sıra, günün en mühim müsabakası o- neral Salihı gören Başvekil İnönü: 
orlardı. Ma- ~an yedinci müsabakaya gelmişti. Bu, cÇok güzel bir ordu. B~ saatte bir a 

mE.trcydi. Bu Muhafız Alayı mükafatıydı. Her nevi at- raya toplanıyor• demiştir. 
47 uru ıd Tulça Do- lara binmiş bütün sübaylara mahsustu. Harita üzerinde izahat 

ıv de bi c ek birinciliği, Mani adedi 14, azami yükseklik 1.40, a- Otomobiller Atburgaz istikametin-
l<.erven Et· Oıla bır dakıka bc>ş sa- zami genişlik 4 metreydi. de ilerlerken harekatı yüksek bir tepe-

Fıkra: 10 
nıy b 
Ley. C t tt>k ik nc.-·'i i. 12 yaşındaki Bu müsabakaya, Avrupa konkurların- den takib eden Atatürk, sağında İsmet 
san· 00 ev d Er'·ızı ılc b:r dakika on iki da derece alınış sübaylar ve gene aynı İnönü, solunda Orgeneral Çalışlar, ln-

ıy uçuncuıü ü kazandıl-ır. müsabakalarda derece kazanmış süvari önünün yanında Orgeneral Altay, ar -
sı Ü\uncu musab ka Boga?.içi müsabaka- binicilik okuluna aid atlar ciriyorlardL kada m~hit generaller bulunduiu hal 
hydı. :Ş~ ~u.s:baY..aya subaylardan mada Akın, Aşina, Güdük, Savul, Bakir, Yıl- de bir harita üzerinde verilen izahatla 
b;. er nevı bınıcı, her ne\ i atla iştirak ede- dız, Çakal, Güçlü, Cingöz, Boikaya isim- ala.kadar oluyorlardı. Vekiller ve diğer 

lec kti. Mani adedı 12, azami yükseklik terindeki atlarla ~ğmen Avni Kanpolat, erkan bu sırada ayni noktada manevra 
ı.ıo nıetnydi :ısteğmen İhsan Akal, teğmen Hamdi safahatını takib ediyorlardı. 

Bu müsabakada s·· Barlas. teğmen Faik Emre, asteğmen Mavilerin taarruzu 
ile bir dakik '>6 ~reyya Bar~s Avcı Kudret, yüzbaşı Cevad Gürkan, teğmen Bu sırada mavi motörlü kuvvetleri-
Aziz Mebr ka ~l ~~ıyede b:r.ncı, Orhan Saiın Polatkan ve yüzbaşı Cevad Kula nin taarruzu bütün sür'atile i~a:f ıt- prtacak bir mi.na taşıyordu. Atatürk 
~ u Q e ıkınci Cavıd Tulça Do- . . yıl bilirdi Kuşadasına Jiderken Söke - Kuşadası 
Ranla Ü<'\ıncü ld l iştirak ettıler. puş sa a . d ki kıt tı t ft• tmi t t 

Dord · . 
0 

u ar. Neticede Hamdi Barlas birinci, teğmen Mavi kuvvetler kom~tanının izahatı istikametin e 88 e ış e ş, e 
tıyd huncu ~usabaka Trakya mükafa- Saim Polatkan Çakalla iki dakika 16 sa- Mühim bir tepedeyız. Mavi kuvvet- kik ve müllhazalarda bulunmuıtur. 
t~ ~ ~r nı:>vı atlarla süba)Jara mahsus- :ıiyede parkuru bitirerek ikinci teğmen 1er komutanı, General Rasim bu istikl- Öile 7emeği 
re, az::ia;cd~ 11!_ azami irtH_a 1.25 met- Avni Kanpolat 2 dakika 21 .sanfyede bi- metten geçerken kafiley~ ilti_ha~la arzı Atatürk vekiller, ordu davetlileri 

eu . enış 3 metre, dı. tirerek üçüncü oldular. Bu suretle dünkü tazimatta bulunmuş, vazıyetı ~oy le i - öğle yemeğini Çamlıkta vagonlannda 
Donnı ~tısabş,~ada, parkuru teğmen C. müsabakalar nihayetlendi. .zah etmiştir: . . .... ~. . . . yemişlerdir. 
birine C~ey1ful]a bir dakika 40 saniyl'dP Önümüzdeki pazar günü de konkur cDüşmanın ~ boluğü esır e~wş- Öğleden IODl'R 
kik 48 tcgnıen A. Doruk Şahinle bir da- ·pikler devam edecek, öğleden evvel de tir. Bir kısmı duşın~ kuvv.~tlen sa~a 
A. Ö san Yede bıtireıek ikiııcı, teğmen 1 dresaj müsabakalarile araba yarışlan ya- doğru çekiliyor. Ç~ılen. duşmanı bır Öğleden sonra harekatın inkişafı çok 
l'edc nıb ~ 'I'unca ıie ıki dakıka 111,~ sani- pılacaktır. dağ bölüğümüz takib __ ediyor_. Şimdi Çu müsaitti. Motörize kuvvetlerden zırhlı 

tır k k d 1 B bölu""k So""ke kemerın· den Marali istika-a ' t're üçüncü gclduer. Dünkü müsabakalar çok zevkli olmuı kur köyüne varına uzere ır er. ura-
ncı rnusabakn handı.kaptı. Her ne- ve büyük bir rağbet görmilftür. da tutunduktan sonra Sökenin şimali- metine doğru motosiklet takırnile bir-

==- :ne inme tecrübesi yapacağız. Dilflnanı likte ilerledi. Morali pr.k ve fimal ya-
Doksa11/ k · . Mersin ve Tarsus samsun dağları üzerine atmıya muvaf- ma~larını motosiklet takımiyle tutarak 
A. I t l ih t l yar f.ak olduk. Bu kuvvetler Sökenin ıimal ,zırhlı otolarından bazılannı fOSe ve 
K nnş yıllık Muallimleri tarafını işgal edeceklerdir.• ,patikayı emniyette bulundurmak için 
arısını b E: d. d"" tül Hedefler )töy mahrecine kadar sürdü. 

A 
(BClfto.rafı 1 f!Ş_agor n ışege ili er İhtiyatlar.un Çukurköy istikame - Kmnızılann ateşi 

hnıct 3 de ıncı sayfada' (Baştarafı J inci sayfada) tindedir. Hedefim şudur: . . kır-
torun h fa e11lenmiş yoluk çocuk Elde ettiğim mütemmim malumat ıu- la :.-.:ı.A--t·nd topl Bu sırada Musallı tepelerınden 

sa ibi ol ' ' Alayı Yay mUA&lJ.ıc ı e a - b t t . ,_ kar .ı .. .,tı. Bu tağınen 60 rnuş bir ihtiyar olnıas1na dur: k emrinde Burgu . tikame- mızının a arya a ~ıy~ :Şuat . 
dınlık) Yıllık karı,sının kendisine (ka· Hamza Kolejden çıkıp b~ka bir oku- ~k v_e or ek 15 arada kırmızılar yürüyüşte olan bır 

edeıtıed· A· • d.. ·· tınde ılerlem ·111 bat , · ld ı Reis Bay ı6ı ıddiasındadır. la girmek için evvel& mekteb mü urun- Davad tlaiı diittü 8::Ya) ı esır a ı ar. . . 
- N· . Sabri kadtna soruyor· den ,50nra da Mersin maarif müdürlü- . uha be ida erin- Oğleden sonra .kırmızılar mavılen 
le d ıçın geçinemiy 1 • tünden bir vesika istemiş ve bu vesi~- Mavı korun m re re Y sikıştırdılar Bağarası istikametinde 
- a ın ce\'ap 'Veriyo;rsunuz. nm verilmemesinden müteessir olarak cı- deyiz. Korgeneral Muğlalı, Mareşal~ kırmızı ku~etler çekilirken, bir köp-

k Genç karıs b . ·ı mağa vaziyeti anlatıyor. Bu aırada bır - .. tt 1 A'tr.---.. dogru- Morali sırt avga ea· ı oyuna fitliyor bı::tıimle nayeti j§lemiş. Müdürün yarası iyı eş- . ldi Davud dağı düş - :ruyu a ı ar. ~·-
}{arşı ~Yor, Yurnruklarile v~uyor mele yüı tutmuştur. Kolej müdürü bir m~vı .. raporu ge ları, saat l 7 de de Söke şehri mavile-
- u raf Vekili: · min önce Mersinde gene bir talebe tara- muştur. ı1 y ld d"nl rin işgali altına geçmiştir. &"lqYıt di .~, -d- .. Buradan ayr ıyoruz. o a ı e -
1ia.hkettı~ d~or, Yala? sö~ luyor. fından öldürülen . oı:amekteb mu uru- nen hakem raporlan mavilerin hare -

lllahkeıneyi ba \~ §ahıtlerin celbi ic:m nün cenaze rnera~mmd~ . bulunm~ ;~ ketinde hata mevcudiyetini bildiriyor-
/3 . ~ne bırakmıştıt". bu hareketi takbıh e~~r. Ertesı g lar ve kırmızılann tutunacağını haber 

eşılcta,~t ::> - ba~ına bu felaket gelmıştır. . 1 
13 · ., a J'f' ~ . lli 1 verıyor ar. ırb • . u genç Hadise muhitte, bilhassa mua m er a- K"" Jü ve halk lrzne . a· .. d ıştır oy 

(B gır l rasında büyük bir teessur uyan ırm_ . Bu münasebetle şu noktaya işaret 
~ihrr., bc~t<ırafı 1 inci sayfada) Vekaletin zecri tedbir alması beklenıyor. etmek isterim ki, köylümüz ve halkı -
dıt r itabın· e_r l-Iatndi, Tevfik Yavuz ve Müdürü vuran Hamza Tarsusun tanı~- mız harekatı gayet ciddi benimsiyor. 
nak a haı: ıle gençler ar:ısın,da bir mü- mış ve sevılmiş çiftcilerinden Nuh'un og- Bilhassa Büyük Şefin aralarında bu -
al \11 ınde b l · - ·· · · t t lAkk. -lllit nih aş amıştır. Iş gittikceı ludur. 1unmasını buyük bır nıme e a ı e 
nı lir :a~ ayet, sille,. ' yumru<ta bin- diyorlar. Atatürk geleceği için hazır -
Yumruk arada b F a ispanyaya asker K"" ı··ı b""t•• h lk Ve t k gençlerden bazıları raDS t lJk yapmışlardır. oy U er U Un a 
r nı saY<lığ0n: ~eler le Yukarıda isimle- go-nderdı·g.; ini tekzip ediyor Atatürk'ü görmek saadetine ermek i -
nıu le....a °'" ueş k" · · ·· ı · k ka 
b •"ır. ~t·r ışıyı fena halde döv- ta f çin evlerinin uzer erıne çı ıyor, -

crber ıı ' Ya l Parı·s 1 O (A.A.) - Fransa ra m .. - b" 1 . R Q.llıttd· 'l' ra ar da alan Rahmi dm erkek çocuk yüz ın erce ınsan 
a_hnıi, gençı~'rd evfik, Yavuz ve diğe; dan İspanyaya asker ha_rb l~vazımı g~İ- büyük te~ahürat yapıyordu. Halkın 

r t etını len şikiiyet ile karakola dermekte olduğuna daır ~ı~~leol~n- Büvük Şefe, orduya karşı gösterdiği 
nıcktedir 1 erdir, Tahkikat dewm talia'nın neşriyatı resmen e ı yüksek muhabbet gözleri gururla ya -

maktadır. 

Bir nokta 

Vaziyetin anlaşılması için şu nokta
yı nazarı itibara almak şarttır. Mavi 
zırhlı tuğayı Karina istikametinden ka 
raya çıkarak Aydın istikametinden ge
lecek kırmızı takviye kıtaatını oyala -
mak vazifesile muvazzaftır. Bu suret
le en iyi himaye sahasını tutarak ken
di kuvvetlerine zemin hazırlamak fık
rindedir. 

Adnau Bilget 

Tarihçi edip 
Ahmet Re/iği 
Kaybettik 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tarih ilnıine hasretti 

Ja, 

Bir taraftan Tarihi Osmani Encü -
meni Reisliğini yaparken, bir taraftan 
mütemadiyen yeni eserler vücuda getir 
di. Bir çok kıymetli yazılar yazdı. Di
ğer taraftan da Darülfünunda umumi 
tarih kürsüsünü işgal ederek ilmini bu 
vasıta ile de yaymağn koyuldu. 

Fakat bu baş döndürücü sayi, Ah -
met Refiğin esasen narin olan vücu -
duna hiç de iyi gelmiyordu. Nitekim, 
onu vaktinden çok evvel yıprandırdı. 
Evinde haftalarca hasta yattı. Bir ara 
Cerrahpaşa hastanesinde kaldı. Sonra 
tekrar iyileşir gibi oldu. 

Fakat kendisine karşı gösterilen dik 
kat ve ihtimama rağmen bünyesi çok 
zayıf düşmüştü. Bunun için yeni Üni
versite teşkilatı kurulurken kendisi sa 
dece telif \•e tercüme encümenine se -
çildi. 

Aradan geçen seneler büyük tarıh
çi edibi sarsmakta devam etti. Niha -
yet bundan on gün kadar evvel hasta
bğı yeniden arttığından Haydarpaşa 
Nümune hastanesine kaldırıldı. Fakat 
bu sefer iyileşemiyerek vefat ettL 

Ahmet Refiğin Türk tarihine yaptı
ğı en büyük hizınet, tarihi popülerize 
etmesi, halka yaklaştırmasıdır. Bugün 
bütün gazetelerde inti~ar etmekte o -
lan ve büyük bir rağbet kazanan ta -
rihi romanları bizde ılk tatbik eden 
kendisidir. 

Tarihçi edibin cenazesi bügün saat 
ı 3 de vasiyeti mucibince bir motörle 
liaydarpaşadan çok sevdiği Büyükada
ya nakledilecek ve saat 15 de merasim
le gömiilecektir. 

Son Posta, merhuma Tanrıdan rah
met diler, ve kederli ailesine ve dost
larına taziyetlerini beyan eder. 
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TESl2i 
A'll 'E iTlERIHI 

MEKTEP CANT ALARt 
125 hr•ttu ltıh rel 

çocuTclıLEUERI 
13 5 lıuruttq_ ltı"krea 

YERLi 
MALLAD PAzAQLAQJ 

Asri kadın gUzelliğl 

VENÜS Kremi 

VENÜ8 Ruju 

VENÜS Pudrası 

VENÜS Alhlı 

VENÜS Briyantin\ 

VENÜS IEsaneı 

VENÜS Kirpik 
aUrm••• 

VENÜS Kolonra•ı 
90 derece 

Asri kadın güzelliğinin Wsımı oldu. 
Bntnn şık ve kibar famllyalar 

şimdi onu kullanıyorlar. 

Deposu ı Nureddin l!vllyaz•de. latanbul · 41--~ 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKiR 

Ticarethanesi 
Garet ••fi• ve çok 1 Uka 

KARAMELA 
9ekerl 

imal edip bugünden itibaren satışa çıkardığını ıayın 
müşterilerine ilAn eyler. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
Gümrük Muhafaza örgüdünde İzmir Urlasında ve Bodrum'da vazife? görmek 

/ sox rosT& 

EN HOŞ VE TAZE IUEYVALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABÜ BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha· 
rikası olduğundan tamamen tak -
lid edilebilmesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yanmalarını, 
ekşiliklerini ve muannid inkıhaz -
ları giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umu.mi hayatın intizamsız· 
lıklarını en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahşPder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

BRlY ANTIN PERTEV 

Sao tuvaletlnlzin en mü· 
him bir malzemesidir. 
'.:epeklerl h:aledeki mu
vattaluyetf her bir iddia· 

nın fevkindedir. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeli 

Merkezi! Berlln 

Türlıiyed•lıi ıubelmı -

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst Tütün Gümrüğü 

J * Hn tirli 6anlıa İfİ * --

. 
"' 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karakay Topçular cad. 37 

- ---·,- - --·-..........._.. __ 
ilan Tarif em iz 

Birinci aahile 400 karuı 
ikinci aahile 250 » 
V çüncü ıahile 200 >) 

Dördüncü aahile 100 » 
iç aahileler 60 >) 

Son aahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında fazla-

ca mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden fatifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir Lnrifc derpiş 
edilmiştır. 

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

İlancılık Kollektif Şirketi, 
Kabramanzade Dan 

Ankara caddesi 

·-·--........................ ·-············-.. ---·-
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç üzere 125 şer lira ücretli sivil iki doktor ~ok yeri açıktır. 

Emekli veya sivil doktorlardan istekli olanların dilekçeleriyle Ankara'da . İ S. Ragıp EMEÇ l SAHiPLER : A. Ekrem UŞAKLIGIL Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığına müracaatlan. c6725. 

İSTİKLAL LiSESİ D irektörlüğünd e n : 
1 - İlk, Orta ve L1se kısımlanna gündüz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Son sınıflarda niharJ talebe için yer kalmamıştır. 

3 - İsteyemzrc mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönder ilir. 

Adres: Şehmdebap PoU.ı karakolu arkası. Telefon: 22634 ~ 

H A s A N 
.,.. 

Yarım yaOll ge< • ve deniz kremlle 
Menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM Y AGI 
KREMi 

• 

1 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. ihtiyarlan 
gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN ismine ve markasına dikkat. 

r 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırab çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ 
ağrıları 

ve üşütmekten mütevellid bütln 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya kal'fl : 

NEVROZi 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakmımz. 

(j) • • • _, 
ı ~ ser~ı.tıncr• 

POKER 
tlaAı· 

PLAY 
frdf /JıfıJ/ınaan 

cldhd eyiSiniv11 ddhd ucuı.unu 
. 14 

lıulamcıpınıı . 
~~ 

-
1 Uev ı et Oem iryolları ve Limanıar' işl etme Umum idaresi ilAnları f 

501, 224 metre mikabı 20048,96 lira muhammen bedeli meşe veya 12530.60 lira 
muhammen bedelli kayın tomruk 22/10/ 937 Cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü He Allkarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1536,72 kayın tomruk 
teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat teminat He kanunun tayin ellili ve-

sikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesin~en, Haydarpapda 

Tesellüm vç Sevk Şefli~inde.n dağıtılmaktadır. (6768) 


