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Garbi Anadoluda yalnız Ordu değil, 
bütün millet manevra yapıyor 

Düşman istilisının ne demek olduğunu pek iyi bilen halk, kıskanç bir vatanperverliğin son 
haddini gösteriyor, onlar da Mavi tarafı düşman farzederek kendi kendilerine manevra emrini 

vermiş bulunuyorlar ve düşmana karşı ne yapmak mümkünse onu yapıyorlar 

il er lem eğe muvaffak oldular 
ve Aydını işgal ettiler 

Müsterih Olalım! !Büyük Önder Atatürk 
~~~;;i ~:m~:vis~k':;: \harekitı çok yakından 
""h kada: !e!emez takib ediyorlar 

,.rarnan orduda bu mükem • 
me 1Yet, halkta da bu vatan duy. 
~"~" oldukça Garbi Anadolu bir 

a a diiıman mahma::darmın 
•eıini duyacak değildir. 

Y l\aaa ı Muhittin Birgen 

Müdafaa vaziyetini mu haf aza eden Kırmızı taraf, 
muhtelif noktalardan ilerlemek isteyen Mavi tanklarile 
çarpışh. iki t~raf tayyareleri faaliyetlerini artırdılar 

·"' 

Çamlık 11 (Ma .. 
nevralan takip e • 
den arkadaşımızdan) 
- Sabah saat yedi -
de her tarafta gene 
taarruz başlamıı, çok 
sarp fundalık ve ka· 
yalık bir arazide iler· 
leme müşküUtına 

rağmen mavi kıtaat 

Ortaklar, Simali ve 
Moralı garbi hattı .. 
na ve daha c~nuba 
kadar ilerlemişler • 
dir. Oldukça kuvvet· 
li kıt'alara karşı kır
mızının mukaveme -
ti şayanı takdirdir. Manevra sahasını gösteren ha rita 
Gene sabahtan itibaren öğleye kadar ta-ı hava kuvvetlerinin ~lça.ktan makineli tü-
rafeyn arasında hava faaliyeti olmuş ve (Devamı 11 ıncı sayfada) 

Atatür~;i;ı""iVTlııarda 

Orgeneral Fahrettin 
Altay, "Son Posta,, 
muharririne anlatıyor 

BIJgüll. Şef dün bllhaaaa Mavi tarafın motlJrlil Bugünkü vaziyete göre manevrada zafer hangi 
tarafın nasibi olacak, eskiden yapılan manevralarla 

bugünküler arasında ne fark var ? 
~i~~şadasından Aydına ve İzn:ıirden 'A- kıt'a/arının hareketlerini tetkik etti 

~eye kada b"t" h b ki 
biat ·· r u un sa a, u sene ta- Söke 11 (AA ) - Atatürk berabe- Atatürk, Çamlıkta Kn<:?adası k _ 

ınucadel . . .. 1 . . ' . . -s ay 
Ve topra ~ ın ~~~n~n son gun er~ . :_aş~r rinde Başvekil İsmet İnönü, Başveka - makamı, vilayet ve kaza jandarma ku 
lnetierin g he gogsund.~~. koparab~dıgı ~- let Vekili Celal Bayar, Vekiller Hey'e- ,mandanları ve emniyet müdürü tara _ 
büyük bir sa?mı gorurken bırdenbıre ti, Bayan Afet ve diğer zevat bulundu- fından karşılanmış ve Sökeden itiba -
l'tşık au·· vak a karşısında kaldı: Şu ka- gvu halde Sökeden otomobillerle manev ren geçtiği yollarda, Klıc::adasında ve 

ny&da h km ·· kü --;( er an çı ası mum n ra sahasına giderek harekatı yakından Çamlıkta toplanmış olan on binlerce 
(Devamı 2 inci sayfada) takib ve tetkik buyurmuşlar ve müte- halk Büyük Atalarına karşı derin say-

"-\ akıben Kuşadası üzerinden Çamlığa ge gı ve sevgi tezahürleri göstermişler -
Manevr b d . I lerek öğle yemeğini Çamlıkta yemiş - ,dir. 

8 Sa 8Sln an mtıba ar lerdi.r. (Devamı 11 inci sayfada) 

"Söke daha geri , 
alınmadı mı?,, 

1( .. 
y Ji1~r~e uyuyan insan 
bUi ~ı~ı, köylüler otomo· 
h rnızt zorla durdurtarak 
~~ bu suali soruyorlar 

sure~ike, 11 (Manevraları takib için 
kactaş lllahsusada gönderdiğimiz ar 
benın. tnıızdan) - Bu rrün muhare-
f en nı ··h· o 
ıncta u ım safhası Söke etra-
ıtenaecereyan ediyor. Söke, büyük 

resıe k" ··k \ (]) uçu Menderes hav -
' etıamı 11 inci sayfada) 

~ Orgeneral Fa1ıreddin. :Altay ve Katım Diriğln lzmire mıwaııılatlan 

Söke, 11 (Manevraları takip için su- ,.-
reti mahsusada gönderdiğimiz arkada -
şımız Naci Sadullahtan) - Manevrala -
rın muvaffakiyetle devamını yakından 
görmenin aşikar memnuniyeti içinde bu
lunan Mareşal Fevzi Çakmak, Aziziye 
çamlığında öğle yemeğini yerken masa -
sında bulunan kwnandanlara, eski bir 
Türk kumandanının takdire değer bir 
menkıbesini anlatıyor. 

Ahmet Muhtar Paşa, tuttuğu Yahniler 
tepelerınde mağaralar kazdırmış. Bu de
rin mağaraların mermi yağmurlarına 

mukavemetini tem.in için icap eden her 
tedbire baş vurmuş. Düşman toplan, 
Yahniler tepesini davmeğe başlayınca 

askerler hu mağaralara sığınmışlar. Te
peyi saatlerce döven düşman orada artık 
hiç bir hareket, hiç bir karşılık görme -
yince keşfettiği kuvvetlerin mahvoldu • 
ğuna kanaat getirmiş ve ateşi keserek pi
yadelerini hücuma kaldırmış. Fakat düş
man pıyadeleri ateş menziline girince, 1 

mağaralardan çıkan askerler, Üzerleri -
ne mermi yağdırmağa başlamışlar ve ga
fil düşman piyadesini tamarnile imha et
mişler. 

Komutanlar Mareşalın anlattıklarını 

• 

dinlemenin istifadeli zevki içinde sof • 
rayı terkederlerken orgeneral Fahreddin 

Altayın bana iltifatını kaçırılmaz bir fır
sat saydım: . (Devamı 11 inci sayfada) 



Her gün 

Yazı Çok Oltl1t1lıı /fin 
Bugün Konamadı • 

Müsterih 
Olalım/ 

(BQ.f tarafı l inci sayfada) 
bir gaile. Çok §iikur ki, bu de!aki mcıv
hum ve farazi bir gailedir ve bunun ha
kikisinin çıkmasını menedecek hazırlık
ların bir parçasını teşkil eden bir gaile! 

Son Posta muhabirlerinin gönderdikle
ri telgraflarla anlıyoruz ki manevralar 
başlar başlamaz halkta da bu hadiseye 
kar§ı büyük bir alakn uyanmış, hatta ba 
zı yerlerde halk ta, halk sıfatile olan va
zıf esini yapmak içlll kendi kendine ma
nevra emrjni vermiştir. Onlar da mavi 
k"Uvvetleri düşman farzediyorlar ve dü§
mana karşı ne yapmaları mümkünse onu 
yapıyorlar: Dükkanlarını kapıyorlar, yi
yec.ıtlerinl saklıyorlar, sularını kaçın -
yorlar; Eonrı ağızdan ağıza ötekilere, bi
zim kırmızılara haber gönderiyorlar. 
HattA atla, ayakla, neyle mümkünse, ko
şup mailımat gotiıruyorlar! 

Manevrayı sade ordu kıt'alan yap -
nuyor; bütün halk, yarınki ordu olan bü
tün millet, manevra yapıyor! 

* İzmirden ve Kuşadasndan orta Ana -
dolu yaylasına doğru abeste aheste yük
selerek giden bu garbi Anadolu kıt'ası, 
üstünde bilhassa bu mevsimde senelerce 
dolaştığım bu Aydın ve Menderes ova -
sı, tarihin ilk günlerinden itibaren bü -
yük medeniyetlere sahne olmuş, canlı, 

feyizli bir sahadır. Bunun üstünde bu -
gün oturan insanlar da Türk milletinin 

Resimli Jlalcale: 

İnsan vahşıUkten kurtulunca tablatin ıruvvetlerinden is-

tifade etmeyi düşündü. Evveln rüzgarı kullandı, değirme

nini onunla çevirdi, gemisini onunla yürüttü, sonra suyun 

kuvvetinden istifade etmlye koyuldu, daha ıonra bu kuv

vetleri kifi görmedi, buharı, gazı, elektriği buldu. 

IC Medeniyet t1e terakki ölçüsü.. X 

:Bir meJnleketin medeniyet u.huınaa 11gal etmene oldu
lu mevkii tayin için medeniyetin bulduğu son kuvvetlerden 
ne derece istifade etmekte oldutunı bakmıs, yeldetınneni, 
yelkenli gemi, tahta sapan geçen asrın kuvveti idi,dürbün va
pur, traktör bugünün vasıtası oldu, iki çetld vasıtanın ara
sında tam bir asırlık terakki farkı vardır. 

sez ( 
\, ARASINDA ) 
Trallganın eıruzun ve 
En llı•a boglu adamı 

·------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
Tercümesile 
karşılaştıralım 

KIJpell gerine kaplan 
Kullanmalı modaaı 

Sözün 
hmet Refftin 
Arkasından 

~ 
Kısası 

·-------- E. T:ılu 

S on defa kendisini gördüğümde, 

dudaklannın daimi tebt:ssi.ımü 

daha ziyade bir elem ve ıztırap kıvrımı 
olmuştu. 

- Hasta mısın? diye sordum. 
- Hayır!. Maatteessüf turp gibi~im; 

cevabını veJllii. 
Sağlamlı~wa ve sağlığına esef eden bu 

zihniyeti ani.amak benim için güç de ~ 
ğildi. Ne vakittir, Ahmet Refiğin maddi 
ve manevi üzüntüden artık bunalacı-k 

raddeye geımiş oldugunu bılıyordum Ki
barlığının son bir aksul meli ile bu va -
ziyetini belli etmem ğe çalışıyordu. Fa
kat bütün o ıztırabın, simasında, gittik -
çe derinleşen izlerinden biz, onun ya • 
kınları, her şeyi anlıyorduk. 

Bir iki senedenbendir, munta7aman 
çalışabilmC'k kabiliycfüu de kaybetmiş
ti. O ve!Ud muharrir, dımağını istila e
den başka düşünceler ve b şka endişeler 
yüzünden l:ısır olmuştu. 

Ahmet Refik, her günkü meşgalesini 
teşkil eden tarihin yorgunluğunu şiirle 

gidermeyi seven çok ince duygulu bir in
sandı. Adanın kış, yaz, ihtiyarlamasını 

bilmiyen bazı gönüller gibi, tazelığini ve 
ye§illiğini muhafaza eden çamlarının al
tında, işık kalbleri senelerçe coşturan 

prkı güfteleri söylemiş ve onları beste
leterek piyasada yaymıştı. 

Endamının hayalini gözlerinden sile· 
mem; 

Kollarında can vereyim, başka nimet 
dilemem ... 

en uyanık, en refahlı ve en canlı insan -
larıdır. Bir zamanlar bütün bu sabanın 
üstünden acıklı bir istilanın yakıcı ve -
yıkıcı silindiri geçti. Taş taş üstünde kal
madı; Kuşadası, Soke, Aydın gibi bü -

Ecnebi dillae tercii~ edilen eser
lerden telif hakkı almak veya ecnebı 
dillcTden çevrilen eı~In için telif 
hakkı t1ermek meselesi flzerinde gö -
riiıülilyordu.. Şair Ahmd Ha§im: 

- Almalı! dedi. 
Bu fikri garip buldulm-: 
- Ôyle amma onlaT bizden kırk 

ıtılda bir uer tC1"ciimc cdiyoTlar. 
- lyi 11a, kıTk yılda bir de otıa te· 

Şarkısı onun, karşılık görmiyen bir 
1evgisinin içten kopmuş mahsulü idi 

Ona rastladığım o gün, mahzun çeh -
resinde ufacık bir neş'e lem'ası parlata
bilir miyim acaba diye kendisine bıı şar
kıdan bahsedecek oldum. Bu sefer acı acı 
ıtlldü. .. ~ük kasabalardan ve bunların arasına 

Eerpilen köylerden hiç biri bu istilanın 
rulmünden masun kalamadı. Meşhur 

Ttirk beylerinin eski zengin ıehri olan 
koskoca Aydın, istasyon binası müstes
na kamilen yandı veya yıkıldı. 

Bu bir fellketti ki geçti. O geçtikten 
sonra, birer birer yurdlanna dönerek o
caklannın enkazından kendi ellerile birer 
kovuk örüp başını bunun içine sokmuı 
olan halk, on beş senedir çalışa çalışa, o 
mübarek topraklann feyzi sayesinde, ye
niden güzel, beyaz ve temiz binalı ka -
sabalar vücuda getirdiler. Mes'ut ve fe
yizli seneler gördüler; buhranlara ıöğüı 
gerdiler, hülba gAh tabiatle, glh iktı -
satla mücadele ederek kendilerine tek -
rar mamur bir yurt yarattılar. Dededen 
ve babadan kalanları toptan kaybedip 
bugünkünü bizzat, kendi ellerile mey -
dana getirınfı olan bu insanlar, eğer bu
gün o topraklar üzerinde kıskanç bir va
tanperverliğin son haddini gösterirlerse 
elbet tabii surette rollerini oynuyorlar, 
demektir. 

* Onlar bir daha bu toprağın üzerine 
mavi kuvvetlerin çıktığına razı olamaz -
lar; on beş senelik alın terinin mahsulü 
olan bugünkil ocaklarını, bu insanlar, bir 
daha -düşman ayağının altına düşüremez
ler. 

Bugünkü muharebe farazi ve mevhum 
bir harp, bir hareket tecrübesi olduğu 
i~in mavi kuvvet, muvakkaten Sö
keye kadar gelebilmiştir. Haki -
1d bir mavi kuvvet, hiç bir za
man oraya kadar gelemez. Bunun ge
lemlyeceğinin en büyük delili, işte o hal
kın bu manevraya göstermiş olduğu ala
la, milletin manevrayı birdenbire ken
disine malediveriş:idir. 

Ben o balkı çok iyi tanırım: Cesur, ~n
lı, uyanıktıı. Onlann içinde, hatta bizim 
anladığımız manada münevver olanlar 
d:ı vardır; aralarında kooperatifçilik yap
t ;m sırada fUDa dikkat ettim ki o ha -
\'ali köylüsü, bugünkü Avrupa köylüsü 
bir kooperatif hareketini, ilk hamlede, 
ne kadar aıılıyabilirse onlar da o kadar 
anlamışlardır. Şu halde bu halkın ma -
nevray3 hu kadar alaka göstermesi de el
bet tabii olur. 

Müsterih olabiliriz: Kahraman ordu -
da bu teşkilat, halkta da bu alaka, bu va
tan du ·Jusu oldukça, garbi Anadolunun 
gerek askerlik ve gerek -ikbsat bakımın
dan en mChim istrateji sahası, bir daha 
mavi kuvvetlerin mahmuz seslerini ve 
1ahut tanklannın ölüm ~tirm homur -
halarını jşitecek değildir! 

Vu1ıittin Birgn 

Uf hcıkkını alırız. 
- Ya bizim onlardan tercüme eı • 

tiklerimiz? 
- O da mesele mi canım.. Bizden 

tı. telif 1ıakkı isterleT'B•, eseriıı cıılı
nı getirin, tercümesile karşıla~1ıra -
lam.. Eğer bmziyen bir ıterini bula • Son zamanlarda Amerikada kadın-
bUirımi.ı verelim! 

lar arasında köpek yerine kaplan kul-
* ZHriz.. • lanmak modası hayli taammüm etmiş-
.,, l ih ti l tir. Bu tehlikeli modanın bilhassa ba-
n. OCa arın ane er ne zı erkeklerin müz'iç takiblerine karşı 
Iiarşı garip bir çare birebir bir çare olduğu söylenmekte -

Bu seneki İzmir fuarıncıa bQytlk bir Kocaların hiyanetlerine karşı mü - dir. 
takdire mazhar olan Trakya pavyonu- essir bir çare bulunmuş gibidir. Bunu 
nun kapısında, ziyaretçileri güler yüz- meydana çıkaran Amerikalı «Düğme 
le karşılayan ı metre boyundaki Ali, ){ralı> Ch.ristianson;un karısı güzel Ma 

Hitlere göre kadın nasıl 
mes'ut olabilir 7 

ve 1,90 metre boyundaki Hasan, Trak- ,dam Christianson'dur. Şayanı dikkat Son Nürenberg Nazi kongresinde, 
yanın en kısa ve en uzun boylu kim • olan hakiki vak'a şudur: Hitler kadmlann nasıl mes'ut olabile -

1 ·a· Madam Christianson kocasının baş-
se en ır. le d •.. b kad w ceğini şu maddelerle anlatmıştır. 

İki kafadar, boyları arasındaki bü - a bdair b~dlını seli'! ilgırusarf, ~ttigw · ~ ug : Alınan Cwnhur Reisinin, beklr ol-
.. k f ka gmw en yekdiğerile çok iyi run ın erce ra ar mı, vazı .. d 

yul ar tır ra yetinin günden güne müşkülleştiğini dugunu a aynca hatırlatalım. 
an aşmış · görür. Bir hayli dü§ündükten sonra ko- 1 - Asıl llzım olan şey, zekl, aklı 

casının idare ettiği fabrikaya gider. selim, düşünce, ve bütün bunların fev
Tatil zamanını bekler. Amelelerini ba- kinde, tabiatın her iki (cinse) bağış -
şına toplar. Onlara şu nutku verir: ladığı bütün mevhibeleri tanımak, ka

DudaHa ruj sürmenin 
faydaları 

Bir Amerikan gazetesi kadın oku -
yucularına dudaklarına antisepnik, ruj 
sürülmesini tavsiye etmektedir. Bu ga
zete: cEğer -diyor- kızınız, kız karde-

şiniz, karınız dudaklarına ruj sU.rmek 

istemezlerse siz kullanmalarını temin 
ediniz. Çünkü ruj, içlerinde. tehlikeli 
mikroplar bulunan dudak yarıklarını 

c- Arkadaşlar! Aldığınız gündelik- bul etmektir. 
ler cidden pek azdır. Hiç gündelijt al- 2 - Mesele, müsavi haklar değil, 
mıyorsunuz demek daha doğrudur. Ne müsaYi vazifeler meselesidir. 
için az para alıyorsunuz biliyor musu- 3 - Her iki cinsin, arzuları olsun, 
nuz? Size anlatayım: Kocam sizden e- olmasın, birbirlerile her ne şekilde o -
sirgediği paraları bir kadına yediri - lursa olsun yaşamaya :mecburdurlar. 

Y Evl çiftlerin bunu hatırla.malan gayet or. 
Bu kadına bu kadar para sarfetrne- iyidir. 

diği takdirde gündeliklerlnizi yüzde 4 - Evde kim hakimdir? Bu mesele 
kırk nisbetinde arttırabilir. Bu suretle teşkil etmez. Kadın, bu noktada zeva -
aile ocaklannız şenlenir. birin dalına aldatıcı olduğunu bilir. A-

Esasen sizin gayretle çalışmanız sıl mesele, bir çiftin beraberce nasıl 

- Gözlerimden o hayal .. Gönlümden o 
emel de .siHndi, gitti.. dedi. 

* Ahmet Refik bir yığın eser yazmıştı. 
Bunların pek çoğunu bugün piyasada a
rasanız, baıamazsınız. O derece rağbet 

görmüş, o kadar çok satılmıştı. O eser
lerin yüzünden bol para kazanan Babı1-
Jinin dimağ ve kültür kabzımalları mariz 
vücudunu o nankör kaldınmlarda sürü -
yen Ahme~ Refikten yüz çevirdiler. 
Eğer, gtıçen günkü bir makalemde te

~kkülünü temenni ettiğim muharrirltt 
birliği mevcut olsaydı, bu kıymetli fikir 
adamı bu dünyadan ötekine, gönlünde 
daha az me:-aretle ve insanların nankör -
lütü hakk~nda daha az kanaatle görer
di. 

* Ahmet Refik, üzerinde, hayatının ay-
ni zamanda hem en mes'ut ve hem de en 
elemli günforini yaşadığı Büyükada top
rağının, şimdiden sonra da altında ebed! 
istirahate kavuşmuş bulunuyor. 

O, Adayı müşfik ve vefakar bir ma -
şuka gibi feverdi. Haklı imiş: Ona öm
rünün sonunda kucak açan yalnız o oldu .• 

Zavallı Refik! 

Dün hava yaimurla 6eçti 
doldurarak buseyi tehlikesiz bir hale 
getirir! Her insanın ağzında milyon -
!arca defa milyon mikrop bulunmakta

dır. Bu mikroplardan bazıları o ka -
dar küçük şeylerdir ki bir kilo tart -
mak için bunlardan 300, milyar adet 

neticesinde cDüğme Kralı> Unvanını yaşayacaklarıdır. Dün hava sabahtan itibaren fasılalı 
kazanmıştır.> Kadın da, erkek de, dünyanın bu - bir şekilde yağmurlu olarak geçmiştir. 

Madamın bu nutku üzerine amele - günkü kuruluş şeklinden memnundur. Kandilli rasat is
ler derhal grev ilan ederler. Müdürü Bu dünyada erkekler kadınsız yaşaya- tasyonu dün s:ı -
görürler. Gündeliklerinin derhal çoğal- mazlar. Kadınlar da, erkeksiz mes'ut o bah yediye kadar 

lazımdır!> f b ik t k tılmasmı aksi takdirde a r ayı er e- lamazlar. yağan yağmur 
Bu Amerikan gazetesine göre bu fe deceklerini bildirirler. miktarım ıu mıli-

kildeki mikroplardan mW-afaza edil - Nihayet fabrikatör amelelerin iste- yoksa metresinin mi bütçesinden ten- metre, 7 den son _ 
menin çaresi, yalnız dudaklara ruj sür- diklerini kısmen kabul eder. :kihatta bulunduğu henüz anlaşılma - ra yağan mikt3rı 
mek imiş! Maamafih fabrikatörün kansınm mı, mıştır. da 2 milin tre 0 -
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Taksi otomobillerJnin Köprü üstünde müşteri indirip bin- tir: Bundan sonra hususi ve resmi otomobiller ile taksiler 
ana caddelt"re müşteri çıkarabilecekler, fakat ana oeaddeden 

dirmeleri yasık ed;lmişti. Alınan netice pek faydalı görül- müşteri alamıyacaklardır. Otomobile binmiye ihtiyacı olan 

müı olacak ki otomobilden inmenin dejil, fakat otomobile kimse geçen boş otomobili durduramıyacak, fakat bot oto

binmenin yasala tabi oldutu saha biraz daha ıeni§letilmif- mobili sidip durak yerinde bulacaktır. 

iSTER iNAN iSTER INANı~AI 

Baromc• ı e 754 de düşmüş, en fazl::ı sı
caklık 22, ~n az dr. 12 olarak kaydedil -

"' .... , 6 ı7 U\'la ı. ıJ 

uu..S. s lJ Ai:fa.• .1 35 
)a.aı l:-J .ı7 ı.raaa c 1 .l9 

&'6alUı Mll.t JJ - Au.,,i uu , . 
:ııı. . 6'J 
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Beynelmilel vaziyet gittikçe 
daha ziyade gerginleşiyor 

lngilizlerle Fransızlar, ispanyaya ait olan Minorque adasını, 
ltalyanların eline geçmeden işgal etmeyi düşünüyorlarmış 

1 p . 
1iz ans ll (HUSUSi) - İtalyanın, İngi - Sovyetlerin reyi, Fransa tarafından akibetini tayin edecek olan muharebe -
:ın -f'Fransız notası.na verdiği cevabın daha evvel alınmış bulunmaktadır. nin bu m&.halde cereyan edeceği zanne-

e.n ı tesirleri gittikçe artmaktadır. İspanya hükiunetinin bir müracaatı dilmektedir. 
Umumi efkar ve bilhusa sol ceıaah ga- Londra 11 (Hususi) - Valansiya hü - Salamanca 11 (A.A.) - Neşredilen bir 

~eteleri Pirene hududunun derhal açıl - kılmeti Londraya müracaatla, kendi saf- tebliğe göre Asturies cephesinde Franco 
:asını ve Valanaiya bükfımetine yar - larında qarbetmekte olan beynelmilel kuvvetleri ıleri hareketlerine devam e -
ını edilrnesini istemektedirler. lejionu da~ıtmağa hazır olduğunu ve bu derek düşmana ağır zayiat verdirip bir 
Curnartes ·· ·· ı'crin kontrolünün bı'taraf bir komisyon çok tepelerle bazı sırtları ve 13 kasabayı 

cı. . ı gunundenberi Londra bari- ._. · ı 
Yesıle d · • tarafından yapılmasını kabul edeceğini ışga etmişlerdir. kab· aırnı temasta bulunan Delbos, İ 

ınenin b ·· kü" bildirmiştir. ngiliderle Fransızlar Minorque ada -Yet· ugwı toplantısında vazi -
il ı arkadaşlarına izah etmiş ve Londra Gazetecilere ayni mealde beyanatta bu- sımn işgalini düşünüyorlarmış 
rn~ .. ;apılan temasların neticesini anlat _ lunan İspanya başvekili Negrin, beyne!- Londra 11 (A.A.) - cEvening Stan -
~ ır. milel lejionun tamamen hükfunet kon - dard> gazetesinin istihbarına göre, İs -
dr!~andsız hariciyesinde olduğu gibi, Lon- trolü altında bulunduğunu ve bundan do- panyaya ait Minorque adasının İtalya c
?afı ~ a İtalyan cevabı mütehassıslar ta- layı istenilen vakitte dağıtılabileceğini line geçmeden Fransa ve İngiltere tara -
"'~nnu~ ahn tetkik edilmektedir. Çarşamba söylemiş, halbuki İtalyan asker ve gö- fından muslihane işgali Paris ile Londra 
"'... aft lık nüllülerin geri rekilmesi Franco'nun e- arasında göru·· ciilmektedı"r cak 

1 
a mutad toplantısını yapa- > ~- • 

rın ~ an İngiliz kabinesi, mütehassısla - linde olmRdığını ilave etmiştir. Bu iki devletin sulhçu niyetlerini gös-
derekazırlaınış olduğu notları tetkik e _ İspanya dahili harbi termek ıçin Fransız - İspanyol hududu 

• hattı hareketini tesbit edecektir. Asturies cephesi 11 (A.A.) - General kapalı tutulacak ve ademi müdahale si -
İngiliz k b" . Davila kumandasındaki kıt'alar dün sa- ya~etine devam etmek imkanı verilecek-

sonra, v~ziyaetnLesındin bilu ptop:antısından bah Langa'ya girmişlerdir. Asturics'lilcr tir. 
tekrar . on ra e arıs arasında B 1 ınu k şehri terketmeden evvel tahrip etmişler- atırı an vapur tayyare naklediyornıuş 
veril k _za ere edilerek, kat'i bir karar 

ece tır. dir. Salaınanka 11 (A.A.) - Bone açıkla -
Vaziyetin . be . . . . . Cephede. ~sturies'lilerin Sella nehri u- rıııda dün sabah Franconun destrüyerle-

lnak h ıca ttirdığı tedbırlen al - zunluğunca ınşa etmiş oldukları muka - ri tarafından batırılan Cabo Santo To -
lllüşter~~Unda İngiltere ile Fransanın vemet hattı önünde düşmanlar karşı kar- mas vapurunun Valansiya'ya 1800 ton 
he Yoktur. areket edeceklerine hiç şüp- şıya buluntnaktadırlar. ı harp levazımı ve bir çok tayyare götür-
~• Asturies eyaleti ile şimal cephesinin mektc olduğu beyan olunmaktadır 

1 ··········· . 
k ............................. ~······ ...... ···································· 

ne lerde mevcut verem Çin-Japon harbinin 
ha t J ... •1 .. d J korkunç bJançosu 

S a JgJ J e mUCa e e Bir Alman gazetesi 

Ziraat Vekaleti bu büyük davayı başarmak içi.1 J.iponların galebes'ni 
1 çok geniş bir proje hazırladı imkansız görüyor 

- Ankara, 11 (Husus·ı muh b" . . Şanghay 11 (A.A.) - Central News 
den) Z a ınmız - muayeneden geçirilmiş olacaktır. · K · l · - iraat Vekaleti . ..h. M.. d 

1 
aJansı, uangsı eya etındeki Çin kuv _ 

bir mevz .. . , yenı ve mu ım uca e e esnasında tesadüf edile - vetlcrine kumanda eden general Lit _ 
nuştır. u uzerınde çalışmağa başla - .~ek arazlı ineklerin mazarratı, gerek sungjen'in Nankine gitmeden evvel 

Bu m . ınsanlar ve gerekse hemcinsleri için Kuangsi milislerinin faal servise gir _ 
sür evzu, ınekler arasında hüküm bertaraf edilecektir. b ı 
çe 

en ve bu vasıta ile insanlara da ge- meğe hazır u unduklannı beyan et -
n ver h H d tig· ini bildirmektedir. Milı"s kuv"ellerı· em astalığı ile mücadeledir f • t•h b t . . . ~ 
Bu hasta! kl .. d : . a ay a ID ) a a 200 bın, ıht ıyat kuvvetleri bir milyon 

geniş bir p 
1 

a m~a ele etmek ıçın b h kişiden ibarettir. Bu kuvvetleri iki mis 
Progr :ogram azırlanmıştır. Bu a arda yapılacak line çıkarmak da kabildir 
lele . ama gore evvela, devlet müesse- . A · 
61 - 1;.ınde mevcut bütün inekler ve kara • Harbin hlançosu 
h~ı~a~la ~nkara - Eskişehir güzerga- lnhhabata nezaret edecek Tokyo 11 (Tebliğ) - Bahriye ne -
hada O kılo~etre derinliğindeki sa - Milletler Cemi ·e, İ zaretı muhasematın başlangıcından ya 
iti su m~vcut ınekler Tuberkulin tatbi- • } : • ni 14 Ağustostan 1 O ilkteşrine kadar 
tuıa r~tıle verem mücadelesine tabi tu kom1syonu Hatay'a gıdıyor Japon tayyarelerinin merkezi Çindeki 

\'an c~~~rdır. Bu ~landa 5~.~0~ ha~ - . . Cenevre ı ı (A.A.) _ Hatayda J..n- f~aliyetler~n.in neticesini şu şekilde bil
!lin b" . cuttur. Mucadele ıkıncıte§rı - tıhabata nezaret edecek olan Milletler dırmektedır. 
dar b~~~.de ?aşlıyacak ve f şubata ka- Cemiy~ti komisyonu toplanmış \·c re- Çinlilere ~id bulunan 324 tayyare, 

İkı U:1lın~ş olacaktır. isliğe Ingiliz delegesi Reidl'i seçmiş - 18 harb ve tıcaret gemisi, 18 tayyare 
laf1da ~ı plan~ bütün şehir ve kasaba- tir. Komisyon bu hafta sonunda Anka- meydanı, 1 O harb malzemesi fabrikala
:na göre e~cut ınekler dahildir. Bu pJa- ra yolu ile Hataya gidecek ve dönüşte rı kamilen tahrib edilmiştir. 
llek rne b

93? senesi kışında 96,83 7 i - .intihabat hususunda bir plan hazırlı - Ayni müddet zarfında Japonların 
Caktır. c urı muayeneye tabi tutula- yacaktır. Bu plan Milletler Cemiyeti 39 tayyaresi tahrib edilmiştir. 

Üçüncü A •• •• •• • • konseyinin tasvibine arzolunacaktır. 
lerine şA .Pl?n, butun Turkıye ınek - ,Konsey intihabata nezaret edecek olan 

Ve rn~ıldır. memurları tayin edecek ve 1938 ilkba 
esası dn.h~·eakıp yıllarda bölge sistemi .hannda yapılacak olan intihabatın da 

ı ınde en az üç milyon hayvan kat'i tarihini tesbit edecektir. 

Rooseveltin nutku müaasebetile 

Bir Alınan gazetesinde intişar 
eden garib bir yazı 

Londra 11 (Hususi) - Alınan er -
kanı harbiyesinin yan resmi organı o
lan Döyçe Verke gazetesinde Uzak 
Şark harbi hakkında bir yazı çıkmış -
tır. 

Stratejik esaslara ve teknik delille
re istinad eden bu yazıda, Japonların 
Çini hiç bir vakit mağIUp edemiyecek
leri neticesine varılmıştır . 

Alınan ordusunun yüksek erkanı -
nın kanaati bu merkezdedir. 

Japonyanın müttefiki olan Alınan
yada izhar edilen bu kanaat.. calibi dik
kat tir. 

Türkiye - fspanya ve 
Türkiye - İsveç ticaret 
Anlaşmaları feshedildi 
Ankarn ll (A.A.) - Türkiye - İsveç ve 

<- Türkiye - İspanya ticaret anlaşmaları fcs

ki •.• 

hedılmiştir. 

Her ikı anlaşma, bir kanunusani 937 
tarihinden itibaren mer'i mevkiindcn çı-

- İnglllz karikatürü - kacaktJr. 

Develide çok feci 
bir kaza oldu 

Altı çocuk buldukları bir 
bomba ile oynarlarken 

bomba infilak etti beşi öldü 
Develi (Hususi) - İkisi mektep tale

besi olan ve en büyüğü 12 yaşında bulu -
nan 6 çocuk Traz mevkiinde dere kena -
rında dolaşırlarken ellerine saplı bir Al
man bombası geçmiş, çocuklar bunun ne 
olduğunu bilmedikleri için bununla oy
namıya başlamışlardır. 

Bu esnada bomba birdenbire infilak et .. 
miş ve 6 yavrudan dördü hemen oracık
ta parçalanarak ölmüşlerdir. Diğer iki 
çocuktan biri ağır, diğeri de hafif suret
te yaralanmış, tedavi altına alınmışlar -
dır. Fakat bir müddet sonra ağır yaralı 
o!an çocuk ta ölmüştür. Ölen çocuklar -
dan biri hususi muhasebe tahsildan Ha
cı Bekiri.ı oğludur. Bu vak'a kasabada 
teessür uyandırmış, dört çocuğun cena -
zesinin bir arada kasabaya getirilişi pek 
elim bir levha arzetmiştir. 

Windsor Dükü ve 
Düşesi Berlinde 

Eski lngiliz Kralı kesif 
bir halk kütlesi tarafından 

karşılandı 
Berlin 11 (A.A.) - Windsor dük ve 

düşesi Beriine gelmişler ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılanmışlar -
dır. 

Berlin l 1 (A.A.) - Windsor dük ve 
dü~esi şehrin merkezindeki otellerden 
birine inmişlerdir. Bu otelde Almanya -
nın Londra sefiri Van Ribbentrop da bu
lunmaktaciır. 

Dük, doktor Ley ile birlikte bir nas -
yonal - sosyalist nümune müessesesini 
gezmiştir. 

Adana - Ankara 
Hava yolu 
Açılıyor 
Adana 11 (Hususi) - Adana - Anka -

ra hava yolu Cumhuriyet bayramında iş
lemeğe nçıiacaktır. Hava yolları idaresi -
nin 8 kişilik cKuş> tayyaresi ile yolda ilk 
geliş, gidiş yapılmış, tayyare meydanın
da iniş ve havalanış tecrübeleri icra e
dilmiş, yolcular meyanında bulunan ha
va yoilan umum müdürü Sabri Tamer 
ile arkadaşları da bu tecrübelerde hazır 
bulunmuşlardır. 

Münhal meb'usluklar 
için seçim 

Ankara 11 (Hususi muhabirimizden) 
- Münhal bulunan Beyazıt, Zonguldak 
ve Kütahya meb'uslukları için önümüz
deki ayın beşinde seçim yapılacaktır. 

-
ı - SaL. htan Sabaha: 

E 
e Müstakil Mısır ilk 

mühim dahili 
müşkül/erle karşı karşıya 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

U zun ve çetin mücadelelerden son .. 

ra Mısıra istiklalini kazı.ındıran 
Vef d fır kas\ sakin çalışma devres~in ih
das edebil~::eği bazı prensip münakasa -
larına tahammül edemedi. İkiye ay:-ıldı. 
Bugün N a!ıas Paşa kabinesinin istinat 
ettiği ekseriyet fırkasında hasıl olan bu 
ikiliğin, memleket durumunda beklen -
rnedik bir huzursuzluk uyandırması ta
biidir. Vefd fırkası 1920 de kurulmıı~tur. 
O günden bugüne Mısır Milletinin 
münakaşa kabul etmez surette tercümanı 
sayılan bu fırkada, bugün, bazı unrur -
lar, fırkan:r. başlarını dinlemez bir hale 
gelmişlerdir. Bu muhalefet unsurlarının, 
on yedi sl!Ile mütemadiyen Zağh'.il ve 
Nahas Paşaiann fili ve çok sadık arka-, 
rlaşları olduklarını kaydetmek, ihtilafını 
derecei şiddetini ifade eder. 

Bu ihtil.ifın menşei ikidir: 
1 - Memieket idaresinde görülen bazı 

noktalar hakkında yapılan tenkitlerin 
tesirsiz kabnası. 

2 - Fırka lideri Nahas ve Nokraşi Pa
şa taraftarl&rı arasındaki münaferetle 
müfrit milliyetperver yeşil gömlekli!er!e 
mavi gömlelı'liler arasındaki ihtilaf. 

Aylardanberi devam eden bu anlaşa .. 
mamazlığ:n bir neticesi olmak ÜZı>re 

Nokraşi Pc:şa Vefd fırkasından ayrılMtŞ 
ve ikinci bir fırka teşkiline teşebbüs et
miştir. Bu arada, son kabine tadilfttı ya
pılırken, yeni kabine. listesini nükümdara 
takdim eden Nahas Paşa hükumetinden 
bazı azanın hükümdarca şiındihk kabi • 
n~ye girme~erinin tasvip olunmaması, 

baş gösternuş olan zorluklaıı büsl:füün 
arttırmıştır. Maamafih şurasını kaydet
mek lazımdır ki hükümdarın istimal et· 
!iği bu ve~o hakkı tamamen yerınr!e ve 
kanunidir. Çünkü Mısırın ana yasası, hü· 
kümdarın, nazırları tayin ve azledcbile
<;eğinden bıihseder. Binaenaleyh, 'Mısır 

kralı, bazı nazırların ibkasına, bazıhrı . 
nın da tebdiline karar vermekle, lcnrıu· 
nu esasi tarafından kendisine tayın Pdil· 
miş ruhun haricine çıkmış olmamış!ır. 

Nokraşi Paşanın fırkadan çeki~işı, i~te 

nsıl bu mesele ile alakadardır. Bır za -
manlar, Mısır başkumandanı serdar I.is
takin katlı hadisesinde methaldar g~rü
len bu adnrn, Vefd partisinin halkça en 
~ok sevilmiş ve gençlikçe takdir edilmış 
bir simasıdır. Zağhil Paşa ile akrabalığı o
lan. muhtelif nezaretlerde bulunuşu, da1-
ma iyi neticeler veren ve bilhassa na -
muskarlığı ile şöhret bulan bu adamın 
fırka kararlarına muhalif kalışı, vazi • 
yette mahsus bir sarsıntı husufo getir -
rniştir. Son Tanta ve İskenderiye nüma
yişlerinde Nokraşi Paşa taraftarlarının 

mavi gömlekliler tarafından fena mua -
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Mektepte inzibat 
Had:Seler maliimdur. Tarsusta ve Mersinde iki haylaz talebe kin ve inti

kam hislerini irfan ocağında ve mektep müdürlerinin beyinleri Ü2.erinde 
kanla teskin ettiler. _ 

Hatıriardadır ki geçen yıl da İstanbulda böyle bir iki vak'a olmuş ve mek
tep sıralarında hayata hazırlanan bir kaç genç polisin elile mahkem(:ye çt~ 
karılmıştı. 

Bu sütunda bir kaç kere temas Ettiğim mevzuun cböyle kan11> vesikalarla 
kU\•vetlenmiş olmasına müteessifim. Ne yazık ki orta mekteplerde şiddctlta 
tatbikini ileri sürdüğüm inzibatın bugün takip edilen talim ve terbiye· siste. 
mine uygun görülmemesi, hadiselerin gittikçe yüz kızartıcı §ekillere dökül· 
mesine meydan veriyor. Halbuki kabul edilecek talim ve terbiye sisttminin 
falan ve- filan memleket sistemine göre değil, her şeyden evvel, kendi mcnı
leketinıizin içtimai vaziyetine göre düşünülmesi lazımdır. Hadiseler bu yan
lış siste..'llin doğurduğu tabii netice~erdir. Aile ve muhit terbiyesi sakat olan 
bir cemiyetin çocuklarını sıkı bir dtsiplin çemberi içinde yetiştirmek lazırr.
dır ki dışarının fena tesirlerinden kurtulsun. Ve mektep terbiyesini, öğret
me ve yetiştirme usullerini inzibat altına almalıyız ki fena itiyatlara ve 
fena temayüllere saplanmak is1'.dadında olan gençler ham yaşlarda şuurla
rını hislerine hakim kılmağa nlışsmlar. 

Son günlerde üniversitede dönen yüzlerce genç te emin olmalıyız ki nyni 
fena talim ve terbiye sisteminin kurbanıdırlar. Eskilerden misal getinnek 
doğru olmaz. Fakat, biz Mektebi Mülkiyede ara;:;i kanunu, mecelle gibi hoş -
!anmadığımız dersleri dinlemeyip kiitüphaneye girdiğimiz zaman bizi ede
biyat ve tarih kitaplan üzerinden kaldırıp isterniye istemiye sınıflara :.:> .. 
karlardı. Kızardık, fakat doğru idi. Çünkü ada:n yetişmek için umumi malıl
matını kuvvetlendirmek lazımdır. Bugünün gençliği hoşlanmadığı der::.leri 
dinlememek için sinemaya gidiyor Ve tabii sınıfta kalıyor. Kabahat onlarda 
değil, onların yetişmesi için kabul edilen terb1ye sistemindedir. 

Bür1ıan Cahit 



HükUmet binaları toplu 
halde bulunacak 

.. 
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48 saatlik iş 
haftası başladı 

Fazla mesai için ameleye 
yüzde 25 den yizde elliye 
kadar yevmiye verilecek 

Dün sabahtan itibaren bazı mües -
seselerde 48 saatlik iş haftası başla -
mıştır. Bu müesseselerde işçiler her -
gün 8 saat çalışacaklardır. Cumartesi 
günü öğleden sonra faaliyetini tatil e
den yerler, o günün mütebaki saatleri
ni diğer günlere taksim edeceklerdir. 

Bir numaralı emirnamenin dışında 
kalan müesseselerde de 48 saatlik iş 
haftası en kısa zamanda tatbik edile -
cektir. Müstacel işler zuhur ettiğini i
leri sürerek bazı iş yerleri ameleyi faz 
la çalıştırmak zaruretinde kalacakları-

Kadıköyde hükumet meydanı olacak yer nı iş dairesine bildirmişlerdir. Bu gibi 
İleri şehir planında hükfımet daire- İskelenin arkasına isabet eden sahada yerler tetkik edilecek ve iddiaları doğ

lerinin bir yere tekasüf ettirilmesi esa- boş kalan yerler tanzim edilecek, güzel ru görülen yerlerde ameleye her saat 
sı kabul edilmiştir. Bu suretle esbabı bir park vücuda getirilecek ve buraya .için yüzde 25 den 50 ye kadar azami 
mesalihin işlerini kolayca görebilmele- Atatürk'ün muazzam bir heykeli diki- üç saatlik fazla mesai parası verilecek
ri temin olunacaktır. İstanbul cihetin- lecektir. Bu suretle Kadıköyünün en gü tir. Bu şekli kabul etmiyen müessese
de hükumet dairelerinin toplanacağı zel görünen iskele civarı daha ziyade ler başka posta amele çalıştıracaktır. 
mıntaka olarak Sultanahmet meydanı- imar edilmiş olacaktır. 
nın ayrıldığını yazmıştık. Belediye, hü istanbulun diğer kazalarında da hü 
klımet, adliye ve diğer hükfımet bina - kumet daireleri bir araya toplamla -
ları burada yavaş yavaş yapılarak Sul- caktır. 

tanahmet meydanı doldurulacaktır. Beşiktaş kazasındaki daireler Dol -
Kadıköy, İstanbulun en şirin köşe - mabahçe sarayından sonra Akaretlere 

lerındendir. İmar planında Kadıköy va kadar olan mıntakada inşa olunacak -
pur iskelesinin arkasına isabet eden sa tır. Beşiktaş maliye şubesi binasının 
hanın güzel bir şekle konulması, bura-
nın da Kadıköyüniın hükiımet dairesi inşası etrafındaki hazırlıklar tamam -

lanmıştır: Yakında inşaata başlanacakolması kararlaştırılmıştır. 

Kaza dahilindeki hükumet daireleri tır. 
bu sahada toplanacaktır. Kazalarda hükfrmet dairele:i ~ir a-

Belediye binasının yanına yakında raya toplanırken icab eden istunlakler 
maliye şubesi binası inşa olunacaktır. de yapılacaktır. ------- ..__.....__ 

Poliste : ı Şehir işleri 
- - 0· ·ı d-u A k a retlerde yeni istimlAk yapılacak Bir adam ca mie giderken 

Kızıltoprakta Ihlamur caddesinde Maçkadan Akaretler yolile Beşikta-
83 numaralı kahvenin üzerindeki oda- şa inen caddede evvelce bazı istimlak-

~~l~tı~~:a;ğl~5 n~~~::~~~ıl:;~u ü~ ~~ş~~p;~~t ~~:~;e~~~::~ ge~~~~k~ 
zere saat 12 de Zühtü paşa carniine gi- henüz ikmal edilmemiş olduğundan 
derken, camie az bir mesafede birden - bunlar yol üzerinde biçimsiz manzara 
bire düşmüş ve ölmüştür. Cesedi mu - arzetmektedir. Bu binalar da istimlB.k 
ayene eden belediye hekimi sekteden edilecektir. 
öldüğünü tesbit etmiş, defnine ruhsat Rıhtım meydanı Cumhuriyet 
vermiştir. bayramına yetiştirilecek 

Kısıklıda büyük bir ev yandı Galatada Merkez Rıhtun hanı ile De 
Dün sabah saat dokuzda, Kısıklıda, niz Ticaret Müdürlüğü binası arasında 

Altuni zade mahallesinde, Tophaneli açılmakta olan büyük meydanın Cum
oğlunda İsmail paşaya aid olup manifa huriyet bayramına kadar bitirilmesi i
tura taciri Hacı Ahmet oğlu Abdulla - çin çalışmalara hızla devam edilmekte
hın tasarrufunda bulunan 3 katlı ah - d ir. Bu maksatla liman işletme idaresi 
şap evin üst katından yangın çıkmış, burada çalışan amele adedini arttırmış 
bu ev tamamen yandıktan sonra, et - tır. Buradaki istirnliık edilerek yıktın
rafa sirayetine meydan verilmeden lan bazı binaların da ankaz1 kaldırıl -
söndürülmüştür. Yangının nasıl çıktığı maktadır. 
anlaşılamamıştır. Ev sigortasızdır. ---------

Bir ot omobil ağaca çarpb Deniz işleri: 
Şoför Hakkının idaresindeki 1611 

numaralı otomobil Büyükdereye gider- İskenderundan ilk vapur umuz geldi 
ken, Zincirlıkuyuda önüne iki kişi çık
rnışhr. Şoför Hakkı, bunları çiğneme -
mek için sıkı bir fren yapmış, oto -
mobıl yana fırhyarak bir ağaca çarp -
mıştır. Bu çarpma netıcesınde otomo -
bilin içerisinde bulunan zurnacı Ahmet· 
muhtelif yerlerinden ağır surette yara 
lanmıştır. Ahmedin arkadaşı Hüseyin
le şoför Hakkı da yaralanmışsa da on· 
ların yaraları hafiftir. Zurnacı Ahmet 
Şişli çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Emniyet telefon memurunun 

başına saksı düştü 

Beşiktaşta Bayatpazarı caddesinde 
ahçı Salibin 5 numaralı lokantasının sa 
Jon penceresinde duran bir çiçek sak
sısı düşmüş, oradan geçmekte olan İs-
tanbul Emniyet Direktörlüğü telefon 
memuru 209 numaralı Hamidin başına 
isabet etmiş ve ağır surette yaralamış
tır. Saksının nasıl düştüğü ve kimin 
suçlu olduğu araştırılmaktadır. 

25 afiş kulesi dikilecek 

Belediye fen müdürlüğü şehrin muh 
telif caddelerine dikilecek afiş kule -
}erini üç tip üzerinden kabul etmiştir. 
Bunlar cesametleıine göre birbirlerin -
den ayrılmaktadır. Yakında bunlardan 
ı; tanesi münasip yerlere dikilecek -
tir. 

İsken deruna ilk scf eri yapan Deniz
yolları idaresinin Konya vapuru dün 
sabah şehrimize gelrnıştir. Bu vapurla 
bazı Hataylılar gelmişlerdir. 

Aynalıçeşme yolu 

Beyoğlunda Aynalıçeşrne yolunun 
asfalt döşenmesine başlandığından yol 
kapatılmıştır. İnşaatın Cumhuriyet bay 
ramına kadar yetiştirilmesine çalışıla-
caktır. 

İki otomobil çarpışh 
İstanbuldan Bebeğe doğru giden şo

för Rasihin idaresindeki 305 3 numara-
lı otomobille Saminin idaresinde ola -
rak Bebekten İstanbula gelen otomo
bil dün Kuruçeşmede çarpışmışlar, iki 
si de hasara uğramışlardır. Şoförlere 

bir şey olmamıştır. 

Bir bisiklet kazası 

Fenerbahçede Doktor Mazhar Os -
manın köşkünde oturan Mehmet oğlu 
I<.,aik Kadıköyünde Söğütlüçeşme cad
desinde 49 numaralı Halilin bısikletçi 
dükkanından bir bısiklet kiralamış, bı
f>ikletle gezerken bısikletin kırılması 

.neticesinde yere düşmüş ve sol kolun
dan yaralanmıştır. Faik tedavi altına a
lınmıştır. 

Kadastro 
Faaliyeti 
İstanbul birinci mıntaka kadastro 

hey'eti Heybeliada, ve Eminönünün bir 
kısmının kadastrosunu bitirmiş ve ced
vellerini asmıştır. 

Ayrıca Fener nahiyesinin Haraççı 
Karamehmet ve Demirhun mahallele -
rinin de ilanı yapılmış ve kadastro tah 
ririne başlan~tır. Bu mahallelerin be 
yannameleri de kadastro komisyonu ta 
rafından tetkik ve mülk sahiplerinin 
tahdide karşı olan itirazları tesbit edi
lecektir. 

Heybeliada kadastrosu yapılırken 

140 parça kadar sahipsiz emlak çıkmış 
ve hazineye irad kaydedilmiştir. 

Diğer taraftan İstanbul kadastro 
mahkemesinin işleri de günden güne 
çoğalmaktadır. Emlak ve akar ve inti
kal ve veraset davalarile uğraşan bu 
mahkeme şimdiye kadar 1000 kadar 
meccani veraset ilahı vermiştir. 

Bir adam 
Metresini vurdu 

Taksim.de Taşkışla arkasında Kası
mın bahçesinde bir kulubede oturan 
Gazhane amelesinden Sivaslı K amil, a
ralarında geçimsizlik olan metresi Sab 
riye ile evvelki gece kavga etmiş, dün 
sabah aralarındaki kavga tazelenmiş-' . 
tir. Kamil, kavga arasında elıne geçir-
diği sivri bir demirle Sabriyeyi meme
sinin altından beş yerinden yarala -
mıştır. Kadının yaraları ağırdır. Teda
vi edilmek üzere Beyoğlu belediye has 
tanesine yatırılmıştır. Kamil yakalan -
mış, tahkikata başlanmıştır. 

Antalya saylavmm geçirdiği kaza 
Ahmet isminde 14 yaşlarında bir ço 

cuk bisikletle Cağaloğlundan geçerken, 
Antalya meb'usu Rasihe çarpmış ve 
bacağından yaralamıştır. Yarayı mua
yene eden tabibi adil En~er .~a:an al
çıya konmasına lüzum gormuştur. 

Askerlik işleri: 

Silah altına davet 

h tanbul VllAyetlnden: 
ı - Bir buçuk senliek: Şimdiye kadar 

herhangi sebeble sevkleri tehir etmiş bulu
nan 316 llA 329 doğumlular. 

2 - İki senelik erattan 316 mı. 330. 

s - J andarma, gümrük ve deniz sınıfla
rına mensup erat için 332 Cdahll) do~um -
lulara kadar olanlar alınacaktır. 

4 - Fatih şubesinde toplanma günü Ue 
bedel verme müddeti ayn ca llftn oluna -
cnktır. 

Hasköyde bir yaralama vak'ası 
Hasköyde İskele caddesinde kahve

ci İlya ile ayni caddede 23 numarada 
kahveci Dursun arasında dün bir kav
ga çıkmış, Dursun İlyayı bıçakla yara
lamıştır. İlya Balat Musevi hastanesine 
kaldırılmış, Dursun yakalanmıştır. 

_1Birincitçşrin 12 

Samatya açıklarında işlenen 
cinayetin muhakemesi yapı llyor 

İbrahim, "Ben Kemali vurup denize atmadım, kendi 
kendine düşmüş olacak, bana iftira ediyorlar,, diyor 
Sa.matya açıklarında bir kömür san

dalı içerisinde, para yüzünden çıkan bir 
münakaşa sonunda, arkadaşı Kemali öl
dürmekten maznun İbrahim Çetinin du -
ruşmasına, Ağırceza mahkemesinde, baş
lanılmıştır. 

Mahkemede İbrahim Çetin, cürmünü 
tamami1e ınkar etmiş ve: 

- Kemane beraber, Samatyadan bir 
kömür kayığına binerek, sahilden açıl -
dık.. Kayıkta bulunan Ahmet bize yiye
cek verdi. Karnımızı doyurduk .. Kemal 
kayığın kı~ tarafında oturuyordu, bir a
ralık kazaen denize düşmüş olacak .. 
Yoksa, iddi& olunduğu gibi, ben ne sopa 
ile Kemalin başına vuraroık, onu sersem
lettim, ne de sonra denize attım .. Şahsıma 
isnat olunan bu suç, tamamile yalandır, 
iftiradır, demiştir. 

Bundan sonra şahit olarak, dinlenen 
Ahmet, hadiseyi olduğu gibi anlatmış ve 
bilhassa şunları söylemiştir: 

- Suçlu İbrahim benim dayımdır. Fa
kat, bu mahkemede şahadet etmem için, 
bir mani teşkil etmez. Ben, Sarnatyada 
Mustafa kaptanın kömür kayığında ça -
lışırım. Hadise günü Kemal, İbrahim ve 
ben, üçümüz birlikte bu kayığa bindik .. 
Sahilden 150 metre kadar açıldık.. On
lar, kayığın arka tarafında oturuyorlar
dı. Ben ise, içeride yemek pişirmekle 
meşguldüm. Bana aç olduklarını söyledi
ler, yemek verdim, yediler. Yemekten 
sonra dayım, Kemalden 1 lira para is -
tedi, öteki de veremiyeceğini söyledi. 
Münakaşaya başladılar .. Bir aralık İbra
hiın, eline geçirdiği bir odunu var kuv -
vetile, Kemalin kafasına indirdi. Kemal 
sersernlemış ve derhal bayılmıştı. Sonra, 
İbrahim bununla da iktifa etmiyerek, bı
çağını çıkardı ve arkadaşının boynuna 
sapladı, Kemalin ceplerinden 1 lira ka
dar bir para çıkmıştı .. Bu parayı aldı ve 
cesedi kayığın kıç tarafından denize bı -
raktı. Sonra sahile döndük .. İbrahim kö
mür kayığının arkasına bağlı olan san -
dala binmişti. Benden yarım saat kadar 
sonra döndü .. 

ı 

ALKAZAB 
SiNEMASI 

Yarın matinelerden itibaren 
Yalnız bu haftaya mahswı 

3 film birden 
ŞANLI ORDUMUZUN 

TRAKYA 
MANEVRALARI 

TEKMiL TEFERRÜATiLE 
TÜRKÇE iZAHATLI 

2 - OLUM GOLGESi 
Baş rollerde 

• 
BRÜCE CABOT 

JOSEPH CALLl!UX 
Gangsterler filmi, dehşet saçan 

heyecanlar fümi 

Reis: 
- Peki, sen o vakit bu hadiseyi ko -· 

şup polise haber vermedin mi? .. 
- Hayır, çünkü beni tehdit etmişti. E· 

ğer, bu meseleden kimseye bahsedersen, 
sonra seni de öldürürüm demişti. Kor -
kudan kimseye bir şey anlatamadım, se
simi çıkarmadım. 

Reis Refik Omay, suçlu İbrahime: 
- Ne d~rsin? .. diye sordu .. Bak bu ço-

cuk hudiseyi olduğu gibi anlattı. ' 
- Hayır, bay reis .. Onu korkutmuşlar, 

bu yüzden bana iftira ediyor .. Yoksa, hiç 
1 lira için adam öldürülür mü? .. Ben Ke
mali başka kayığa geçti sanıyordum, sa
hile döndüğüm zaman Kemalin nerede 
olduğunu soranlara: 

r- Arkadan gelecek diye, cevap ver -
miştim. Ben Kemali öldürmüş değilim. 

Bundan soıya bir kaç şahit daha din -
leruniş ve duruşma gelmiyen şahitlerin 
celbi için, başka güne bırakılmıştır. 

Bir piyanist parmağı içın 
tazminat istiyor 

Beyoğlunda Londra birahanesinde Hi
yam isminde birile çıkan bir kavga so -
nunda parmağından yaralanan piyanis\ 
İzidor adlıyeye müracaatla Hiyam hak· 
kında dava ikame etmiştir. Asliye 3 ün
cü cezada rüyet olunan bu davaya dür.. 
başlanılmış ve davacı İzidor parmağının 
ebediyyen ıs göremiyecek hale geldiğini 
iddia ile: 

- Hiyamdan tazminat talep ederim. 
Zira ben hayatımı piyano çnlmak1a ka -
zanırdım, halbuki bu vaziyette mesle , 
ğimde ilerlememe imkan yok, demiştir 
Duruşma, şahitlerin celbi için başkı 

güne talik olunmuştur. 

Komünistlik suç!ularmm 
muhakemeleri 

Komünistlik suçundan maznun bulu -
nan Ali Ferruh, Lfız Mehmet, Mustafa, 
Hristo, Reşat, Ahmet v.s. nin duruşma -i 

farına, Ağırceza mahkemesinde kapalı 
celsede, dlin başlanılmıştır. 

lllllllllllllll Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşındh 

11111~ KUR:at :~~~LTO; 
Yazan · Slıakespeare 

111 ı Türkçe.ye çevire ı 
11111111 M. ŞOkrQ 

Operet kısmında 

Bu akşam oyun yoktur 
---·-----~ . ......................... _____ , ___ _ 

aRTUCRUL SADi TEK 
Bugece (Suudiye) kışlıkta 
Çarşnmba (Büyükada) da 

- SEKiZiNCi -
Cuma akşamı 

Pangaltı Tan sinema
sında 

ERKEKLER 40 INDAN SONRA 
AZARLAR . 

SARAY KQN!jEÔİ f ARTHA EGGERTH 
ilk Fransızca f lmi 
TÜRK sinemusı 

3 - ARiZüNA ÇETELERi 
KEN MAYNARD'ın müthiş 'C SARLOK HOLMS ) 

~--~ sergnzşet filmi ___ ,, ' Oün~nın en meşhur poliıı hafiyesi 

Samsun Şarbaylığından: 
Belediyemiz çocuk ve doğum evine alınacak 105 kalem muhtelif alfitı tıbbiye 

ve cerrahiye kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
ı - Umumunun muhammen bedeli 1587 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 119 liradır. 

3 - İhale 18/10/937 T. ne rastlıyan Pazartesi güı~ii saat 15 de Daimi Encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu i~e aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Evsaf şartnamesi. . 
C - Bu evrakı istekliler Samsun Belediyesi B:ıştababeti ile İstanbul Beledı-

si Sıhhat İşleri Müdürlüğünde görebilır ler. 
5 - İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olmaları şarttır. 
6 - Talihler teklü mektublarını ihale günü ı;;aat 14 de kadar Samsun Belcıdi· 

yesi Encünıen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra verile· 
cek teklif mektubları kabul edilmez. 

7 - İha!e 2490 No. lu kanun hükümlerine tevfik&n yapılacnktır. 



SON POSTA 

Bitliste 40 bin lira sarfilel Şotük'te Petrol 
elektrik tesisatı yapılacak bulundu 
Bitlı·s Arapkir (Hususi) - Erzincandan E-

ve ci ·ı" l d • 1 • h • t ·r var vı ayet er e spor ış enne e emm1ye lhize dönmekte olan dördüncü umumi 
verı ıyor, Bitllı sahası 20 bin liraya tanzim edilecek müfett~ general Abdullah Alpdoğan, 

kazamıza gelmi.t ve bir gece Halk Par-
tisi binasında misafir kalmıştır. Gene
ral kasabanın ortasındaki Topraktepe
sine çıkarak kasabayı tetkik e~ ve 
belediye reisinden izahat almıştır. U
mwn müfettiş gece Halle Partisinde sa 
at 12 ye kadar memurlar ve halle ile 
temaslarda bulunmuştur. Bu göriişme
ler sırasında Arapkirin kız üzümleri
nin ıslahı ve sevki için ambalaj usulüa 
nün öğretilmesi ve bir üzümcülük ko
operatifi kurulmasının faydalı olacağı
nı söylemiştir. 

klübünı açılıı merasimind• Umumi Müfettiş Zehrap mahalles!n-
de bulunan bakır madenini gezmiş ve 

Geçenlerde t . . 
esıs edılen atlı sper klübü azalan ue 

B. li bulunanlardan bir kısmı 
ıt . 

şırnız s;.~Bu havalide dolaşan a_rkada- sahanın tanzimine başlanacak, tri}>ün 
maden dolu olan bu dağda tetkikler 
yapmıştır. Madenlere bakmak üzere 
mühendis gönderilecektir. Kasabaya 
( 2 5) kilometre mesafede bulunan Şo
tük nahiyesine yakın bir yerde petrol 
damarları da bulunmuştur. Belediye 
maden vaziyetini İktısad Vekaletine ve 
dördüncü müfettişliğe bildirmiştir. 

çok cskidi~ıy~~) .. - Bitlisin kurulu.şu ;inşaatı da gelecek yıla bırakılacaktır. 
kendertn k~ ıladdan 330 yıl evvel Is
rafından k mandanlanndan Leyis ta
ların eline uru~uş olan bu şehir Arab
detüUeys .ge~ın.ce Arablar buraya Bel
sonra Sel ı:ın~. veı:n~şlerdir. Şeh~r 
ve buna ç Turklerının eline geçmış 
halk d 'l~n sonra imar edilmiş, ismi de 

ı ınde k 11 Şekline . . u anıla kullanıla Bitlis 
gırmıştir. 

Selçuk T" . 
SUnda bü .~klerı şehrin iman husu-
§eh.ı.rden yu ga~retler göstermişler, 
gün bile ~ef :n dort çayın üzerine bu
tin k" .. u anılmakta olan gayet me-
b opru inşa tm· . 

urada tıb e ışlerdır. Selçukiler 
kaleler çe medresesi, kervansaraylar 

' Ştneı ' ri vesaire . . er, çarşı ve pazar yerle-
gıbı Pek .. h. eserler bırakın. mu un ve pek çok 

lı oldug-u . . . ışlardır. Şehir çok arıza-
ıçın ırna .. 

nun için vil.. rı guç olmaktadır. Bu-
civarında y a~et merkezinin Van gölü 
na naklı v enı kurulmakta olan Tatva-

haline kon e ~uranın eskisi gibi kaza 
tedir u ası muvafık görülmek-

• J 

l\1anmafih Bitli t 
ler Vticude getiri~ e pek. çok yeni eser-
ri mezb h . ektedır. Halkevi, as-
h a a, fıdanlık ı k · 
ası, hlikfun 'w e e trık, spor sa-

Yandadır B et konagı vesaire bu me-
. urada bir d · kuruıa k e adlıye sarayı 

ca vem d b' lacaktır Ş h . 0 ern ır cezaevi yapı-
1300 ı · · e rın elektrik tesisatı için 

ıraya b' 
ProJ'e ı'k ır proje yaptırılmaktadır 
k rnaı dT · asından 40 e. 1 ı~ce belediyeler ban-
sata ba 1 hın lıra alınacak ve tesi
!arda bşı anacaktır. Ayrıca bütün kaza-

rer h "l .. 
Yede de b' u nımet konagıw beq nahi-

ırer · ' -s 
maktadır. Vil _?~nd~a karakolu yapıl-
iarına işt' as etlenn de tesis masraf
CUzada t ır.ak edecekleri fidanlık •dil-

esıs edilecekt' 
ır. 

l3u Spor işleri 
·1ın rada spor . 1 . 

rı ektea· ış enne ehemmiyet ve-

Bolvadinde iki 
cinayet 

Bir adam karısını, bir adam Ç b d . ., 
da ortağının kızını af yon la arşam a a şıd~etli yagmurlar 

zehirleyerek öldürdü yagdı 
Çarşamba (Husust) - Birdenbire 

, !3°~vadind~n ya~ılı!or: ~1;ll'ada iki ba.şlıyan şiddetli yağmurlar ve bu sı
fecı cmayet ışlenmıştır. Bın şudur: rada diic:en yıldırmtl b"t·· hri k 
I. h nah' · d . _. ar u un şe or-
s aklı ıyesm e yol çavuşu Dervı- ku ve dehşet içind b akmışt 
şin 12 yaşındaki kızı Behiye, Ortakçı- Samsun _ 

8 ır .. ır. . . 
Iarı Hasan oğlu Reıru:inin anı b · taar- . Çarşamba yolu uzenndekı 
ruzuna ugra" nnc:tır Remzı,· but ır ·· .. telgraf direklerine isabet eden birkaç 

u--v • ecavuzu .ıldırıın bu dir kl 
yapmazdan evvel karısını ve çocuğunu Y. . e eri parçalamıştır. Bu 
Kırcaköyüne göndermiştir. Bu men _ ~~e~ın yerlerine y&nileri ikame e-
fur ve şeni tecavüzü yaptıktan sonra dilmi.ştır: 
da, kızcağızı, kız kardeşile birlik olup . Bu yagm~lar yalnı.ı tütün mahsulü 
afyonla zehirlemiş ve öldürmüştür. HA ı~in za.rarlı ıse de, zat:n tütünlerin mü
dise tahkikatına vaz'ıyed eden jantlar- him bır kısmı bu yagmurlardan evvel 
ma delAili tesbit ederek Remziyi ve topl~ ve kaldırılmıJtı. 
suç ortağı olan kız kard~ini yakala - Mısır ve fasulyeler için bu yağmur-
mış? adliyeye teslim etmiştir. ,lar zararlı değildir. 

!kinci cinayet de, Çay nahiyesinde -------
Aşağı mahallede işlenmiştir. Ali oğlu Diyarıbekirda yangm 
326 doğumlu Mehmet, kumara milb - . . 
tela olduğu gibi fazlaca çapkındır da... Dıyar_ıbekir (Husust) - Burada bir 
Mehmet, wnuml bir kadından bir men ·~?kcı ~da yangın çıkınlf, itfa
dil alarak evine götürmü.ştür, 22 y _ ,ıyerun gayretile yalnıs fınn yandığı 
larındaki karısı Rahime bu mendill ~ halde yan~dak.i odun de~~suna ve ev
mıc: buna fena halde kı Mehm Y lere ıirayetıne meydan verılaneden sön-

'"S' zan et de d" "lm" t" 
Rahimeyi adamakıllı dövmüştür. Bun- -:-uru~ __ u_ş_ur_. ~~--=-----
dan sonra evden çıkıp kumar oynamış, dükten sonra da afyonla zehirlemiştir. 
bütün parasını kaybetmiştir. Tekrar e- Kadın ölmü.ştilr. 
v_e dönmüş ve karısından para istem.iş- Mehmed, zabıtaca yapılan tahkikat 
tir. Kadın vermeyince, tekrar ayağının sonunda tevkif edilmiş, adliyeye veril
altına almıt mü~ dövmü.ştür. Döv • m.iştir. ............................................................ 

Maraşta zehirli gazlar kursu 

~· 

iki Türk dedektifinin 
• 

muvaff akıyetleri 
Boşnak Haticeyi boğazlayıp vahşi hayvanlara yem 

yapanlar, beı ay sonra adaletin eline ıeçtiler 

Sava§tepe nahiye müdürü eski ıabıta 1 Bağcılar nahiye m~dü~ es~ mbıta 
memurlarından Bilal Yalçınkaya memurlarından Husnu Hekuno~u 

Bigadiç (Hususi) _ Burada muallim ğa muvaffak olmuşt~. Faka~ bundan son
N üin kızı Ülterin katline tekaddüm e- ra unutuldu zannedilen eski Boşnak Ha
d: bir cinayet olmuş, bu cinayetin kur- tice faciası da son hadise dolayısile tek· 
banının da, faillerinin de hüviyetleri an- rar har~retlenmiş bulunuyordu. 
ı lamnmış ve cinayeti örten esrar per- Tahkikat durmamıştı. Kayıb çocutun 
da;;i tam bef ay kaldırılamamıştı. Fakat bir cinayete kurba~ gittiğini ve faillerini 

k' nın tahkikatına memur edilmiş olan meydana çıkaran Istanbul eski cinayet 
va a k · 1 · d S hi - 1 
ve eskiden polis komiserliği yapmış bu- ~°?.ıse~ ~rın en ava~tepe ~a .. ye ~u-
lunan iki nahiye müdürü, muallim Na- duru ~ılfil Yalçınkaya. ıle 1st~~fil ~~ca-
'fin kızının katillerini buldukları gibi delemızde Ankara polıs tetkiki hüvıyet 
~ vak'anın faillerini de meydana çıkar- amirliğini yapan Bağcılar nahiye müdil-

u muvaffak olmm:lardır. rü Bay Hüsnü Hekimoğlu villyet ~ 
m.ıya -Y - dd · il"k b · · tahkikat Haziran başlarında cereyan eden bu fa- mu eıumum ı ce u ışın mı 
elanın tafsilatını aynen bildiriyorum: memur edilmişlerdi. 

Haziran başlarında bir gün, Bigadiçte Tecrübe ve ihtisas sahibi iki nahiye 
oturan askeri mütekaidlerden Bay Meh- müdürü bu meselede mablınatı bulundu· 
medin tarlasına orak biçmeğe giden it- ğu zannedilen ve Haticeye vasıtalık ya
ciler, ağır ve fena bir koku ile karşılaş- pan Ayşeyi ele almakla işe başlamışlardı. 
mışlardır. Cinayet mahallinde yaptıkları tahki-
Sıcağın gittikce şiddetlenmesi, bu ağır kat, tetkikat, yilzleştirme ıve mahirane 

kokuyu tahammül olunmaz bir derecede terlib edilmiş sualler faciayı örten esrar 
çoğaltmıştır. Meraka düşen işciler, dört perdesini ortadan kaldırmış ve cinayetin 
tarafı aramağa koyulmuşlar, kokunun eski Balıkesir mahkeme zabıt kitiblerin
geldiği istikamete gittikleri zaman gör- den, şimdi Turgudlu icra memuru bulu-
dükleri manzara hepsini dehşet ve heye- nan Vehbi ,.e akrabası Bigadiçten Hasan 
cana düşürmüştür. Kenarda bir ahlat a- ile onun arkadaşı Arnavud Diliver ta· 
facı bulunan hendekte, vahşi hayvanlar rafından işlendiği tesbit edilmiştir. 
tarafından didiklene, didiklene artık is- Adliyeye teslim edilen suçlulardan 
kelet haline gelen bir insan cesedi. Hasan ve Dilnver gerek hazırlık tahk.ika-

Bir yığın kemik haline gelen cesedin tında ,gerek diğer tahkikat safhalarında, 
bileklerinde altın ve gümüı bilezikler, cürümlerini itiraf etmişlerdir. 
cesedin bir erkek değil, bir kadın oldu- Tahkikatın meydana çıkardığı netice
ğunda şüphe bırakmıyordu. ye göre uzun 7amandanberi Boşnak Ha-

Cesedin etleri didiklenmiş feci manza- ticeyle münasebette bulunan Balıkesir 
rasile iskelet haline gelmiş olması, teşhi- mahkeme zabit kfıtiblerinden Vehbi, bu 
sini imkansızlaştırıyordu. kadına 500 lira kıymetinde bir ev ile bir 

Bu sırada dehşet ve heyecan ile sinir- tarla bağışlamış ve Haticeye olan zlfı 
leri gerilen Bigadiç nahiyesi halkı, ma- yüzünden nikahlı karısını da bopmlf bu· 
halle aralarında da bir teaffün duymağa lunuyordu . 
başlamışlardır. 

Teaffünün tahammül olunmaz derece
de kesifleştiği evlerden birinin ahırında 
karşılaşılan manzara vaziyeti aydınlattı. 
Bu koku bu civarda.ki evlerden birinin 

Vehbi Bahkesirdeki vazifesinden fırsat 
buldukça Bigadiçe koşuyor ve- Hatice ile 
buluşuyordu . 

kanlığı al~r. lier vilayette valilerin baş 
den alınan~da .bir asbaşkanla klübler
dar~ heyetin· a~andan mürekkeb bir i
gesı ~·ardır. : ı~are ettiği bir spor böl
e~.' dısiplin h ıtlıste asbaşkan Agah Yü-

· 'ahırında bağlı bulunan bir kuzulu koyu
nun açlıktan ölmesinden ve teaffün et

Fakat son zamanlarda Vehbinin çılgın 
alakasına hiç ehemmiyet vermemeğe baf
lıyan Hatice, n ihayet şoför Ali adında bi
rini dost tutmuştu. Haticeden vefasızlık 
gören Vehbinin intikam almak sevdası
na düştüğünü söylemeğe lüzum yoktur. 

du .. eyet· d · 
S ru Emin Ö ı e Inhisarlar başmü-

Ubhi 1fent zbeyli ile belediye reisi 
ludan :tnüt eş ve avukat Ziya Gelibo-
re Ve Sup~!~~i~~ir. Burada Güzelde
:P<>r klüblerj lubleri ile cirid ve atlı 
evsi Ve ta . v~rdır. Spor sahalarının 

dak· nzunın b 
bı 1 sahanın t ? aşlanmıştır .Bura-

r m anzım· · · cı asrafa iht· 1 :c;ı:ı 20 bin liralık 
lir l.Unurni müf e{~ç. gorülınüştür. Birin 
it asının veri} tıJ~k bu paranın 3 bin 

1nda 3 bin 1 ~cegıni bildirmiştir. Ya
ıra daha temin edilecek, 

Maraş (Husiat) - Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk tedrisat müfettişi 
Orharun idaresinde zehirli gazlardan korunma kursu açılmış, birçok memur 
ve halk bu kursa iştirak etmiştir. Foto graf kur,sa iftirak edenleri göstermek
tedir. 

Pa~ar Ola H•••• Bey Dlror ki : 

... Bütün sokak başları
na hoparlörler konacak... , 

... Halka sokakta yürü -
yüş nizamları öğretilecek •. 

. miŞ.- / 

"' "' •• 

Hasan Bey - Halkın so· 
kak başlarında birikip yü -
rüyüş nizamını bozmalan 

1 için desen daha dojru ol -
.mazmı?~ ,,,,. -

mesinden ileri geliyordu. 
Her tarafı toz, toprak içinde bulunan 

bu evin bakımsız, metruk bir hali vardı. 
'Bunlarla, eve çoktanberi hiçkimsenin uğ
( ramadığına kolayca !'tük.medilebilirdi. 

Ev, epeydenberi ortalarda görünmiyen 
Boşnak Hatice adındaki bir umumi ka
dına aiddi. Bazı kimseler, sık sık orta
dan kaybolup, tekrar meydana çıkan 

Boşnak Haticenin son gaybubetini de ge
ne böyle sanarak tekrar geleceğini umu
yorlardı. 

Fakat tarlada bulunan iskelet haline 
gelmiş cesedin kadın olması, bileklerin
de zinet eşyaları, ağzında altın diş bu
lunması, ve nihayet Haticenin de kaybol
ması, evdeki koyunun da açlıktan öl
mesi birbirine eklenince bambaşka bir 
tahmin silsilesi vücude getiriyordu. Ve 
bu şüpheler Haticede toplanıyordu. 

Haticcnin bir faciaya kurban gitmesi 
ihtimali mevcuddu. Nitekim ilk tahmin
ler bu noktada toplandığından kayıb ka
dınla münasebeti tesbit edilen birkaç ki
şi sorguya çekiliyorlarsa da hiçbir neti
ce alınamadığından serbest bırakılıyor
lar. 

Bu facia esrarengizliğini muhafaza ede 
dursun, Bigadiçte evvelce tafsilatını ver
diğimiz gibi öğretmen Bay Nazifin üç bu
çuk yaşındaki Ülter adlı çocuğu vahşi bir 
intikam hissile boğazlanmış, bu da haki
katini bir sır perdesi arkasında saklama-

Vehbi, kendi kendine intikam alına 
planları kurduğu sıralarda da gene Biga
diçe gidip gelmekte idi. 

Bigadiçe son gidişinde eski dostunun 
evine uğramağı da unutmamıştı. Fakat 
Hatice Vehbiyi pek soğuk karf1lamlf ve 
evde misafir bulunduğundan bahsederek 
gece yarısından sonra gelmesini söyle
miştir. Müthiş bir asabiyet içinde bulu
nan Vehbi akrabalarından Hüsnü ve o
nun arkadaşı Arnavud Dillveri bulmUfı 
üç kişi haşhaşa vererek aralarında ya· 
pacakları ışin planını kararlaıtırml§lar· 
dır. 

Vehbi, arkadaşlarından ayrılır ayrıl
maz tekrar Boşnak Haticenin evine yol· 
lanmış, iki eski dost biraz için ejlenmiş
lerdir. Bir aralık Vehbi az hav.a almak, 
gezmek için dışarı çıkmağı teklif etmif
tir. 

(Devamı 10 uncu ıayfada) ------...... --· . 
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C Güzel ve eğlenceli bir röportaj serisi 1 
İsta bul Meyhaneleri 

BAHiSLERi 

Tavuk Kolerası ..... 
ESKi VE MESHUR 

AKSAMCILAR 
NASIL iCERLERDi 

1 

YAZAN~ 
Naci Sadullalı 1 

Köylümiiziin ( Ôlet geldi/) diye lcorlm il• lıtaııJadıiı ba hadalılı, 
tavukları lnrıp geçiren müthit bir mettir. Fakat, vaktinde alınacak 
tedbirlerle ve bilhaHa bu hastalığa karfı umumi bir alaka il• lelaketi 

önlemek her .zaman kabil olmaftar. 

İki sene kadar evvel Kandıra tarafla
rında bulunmuş bir öğretmenle tanıştım. 
Bana, gelmiş geçmiş şeylerden anlatır

ken bir aralık o civarın tavuklarına gelen 
bir ckıran, dan da bahsetti. Bilhassa pi
liçlerin yetişip pazara çıkarılmaya başla
dığı §U sonbahar sıralarında köylüler 
(Ölet geldi!) der ve binlerce tavuğun kı
sa bir zamanda ortalığa döküldüğünü gö
r jr Jermiş .. Kandıra civarının külliyetli 
tavuk, hindi yetiştirdiğini, tavuk ve pi- 1 

Jiç satışının buralara iyi bir gelir kayna
ğı olduğunu gören ö~retmen, vakit va
kit: cBu derdin bir çaresi bulunsa> diye 
düşünürmüi. Diyor ki: cMuhakkak bu 
ölet bilinmiyen bir ıey değildir. Fakat 
onu önliycct>k yolu köylümüz bilmiyor .. > 

____________________________ .....,. 

Mahmut Sadık 
Evet.. köylünün ölet dediği bu tavuk 

Meti, bilinmedik bir teY değildir. Ona 
asıl adı ile (Tavuk kolerası) derler ve bu 
hastalık yeryüzünün birçok yerlerinde 
müthiş zararlara sebebiyet vermiştir. O 
kadar seri bir hastalıktır ki, bir yerde 
görünmesi ile binlerce tavuğun sapır sa
p1r dökülmesi bir olur. Bazan tünekteki 
bir tavuğun ansızın yere düşüp çırpına
rak öldüğü görülür. Gezip dolaşanlara 
bfr keder, bir dermansızlık gelir; ayak
ları üzerinde duramıyarak hep oturmak 
isterler. Tüyleri kabarmış, iştahlan ke
mlmiştir. Sudan başka bir şeyi gözleri 
görmez. Sonra sonra, pis kokulu, yeşi
li"l'ltrak beyaz renkte bir ishal başlar ki, 
bu sonuncu ıllmet onları 2-3 gün içinde 
alır, götürür. 

mflli (•) ve ölen olursa derince ıömmeli 
dir. Komşunun bahçesine ~tmak, sokal 
fırlatmak köylerimizde maalesef çok g · Ercümentl Ekrem: 

- Vakıa, diyor, Mahmud Sadı!t ta, Ah
med Rasim kadar usturlaplı içerdi. Fakat 
içki içmenin adab ve erkfınma r·ayette 
onun kada!' incelik gösteremC'zd". 

Mahmud Sadık, sade ak:. .. rncı değil, 

gündüzcü idi de. 
O, Ahmed Rasimin aksine, mütemadi

yen meyhane değiştirmekten h lanırdı · 
- Ayni meyhanede içince, ayni alem1 

görüyor, ve ayni kitabı okumuş gıbi olu
yorum! derdi. 

Söylediğine göre, insan mcyhı:ınc de
ğiştirince, çamaşır değ.ştinniş gibi f c
rahlarrnış: 

- İstanbulda gitlecek yeni m yhanc 
kalmayınca ben, değiştirecek temiz ça
maşırı tükenmiş bir zavallı bekara döne
ceğim! derdi. 

Ben içkirun, Mahmud Sadık kad.,.r 
neş'elendirdiği, veludlaştırdıgı insan gC>r
medim. 

İçince neşelenir, ve neş'clcndiği vakit 
te, sohbetinin zevkine payan olma1.dı. 

Memleketimizde gazetecilığe kronik 
fıkra tarzır.ı ilk evvel sokan Mahmud 
Sndık, hcr biri birer edebi şah ser olan 
cTakvimden yapraklar, mı çok defa, 
gündüz rakısının tesiri altında yazmış

tır. Fakat en titiz münckkıdleıden mü
rekkeb bir heyet teşkil etsek, Mahmud 
Sadık'm o fıkralannda tam yerinde kul
lanılmamış bir tek kelime, hatta bir tek 
virgül, bir tek nokta buldınamazsm! 

Ercümend Ekremin sözlerme verdiği 
f asılayı, konuşmamızı nihayetlendire~ 
lecek kadar tehlikeli bir uzayıştan kur-

tarmak için soruyorum: 
- Ya Süleyman Nazif üstadım? 
Sıcak hatıralara dalmak, ona, onünde 

duran boş kağıdları doldurmak mecbu-

riyetinde olduğunu bir~z daho unuttu
r..ıyor: 

- Süleyman Nazif, diyor, ne Ahmed 
Rasime, ne de Mahmud Sadıka benzer. 

Onun için de, diğerleri hakkında kullan
dığım mannda: c~c:amch demek doğru 
olmaz. · 

Çünkü Süleyman Nazif, içtiği rakıya 

d3, tıpkı yazdığı yazıya olduğu gibi be
lügat ve ihtişam kanştmTdı. 

Bir kadeh rakı, onun mübarek elinde 
kevser olur, onun gırtlağından aşağı sü
züllirken, adeta esatir! bir ayini hatır
latırdı. 

Kaçırmamaya daima çok fazla itina 
eltiğı ölçüsünü nadiren aştığı zamanlar, 
dıli biraz peltckleş"rdi. O zaman, dişleri
ni emmiye ba~lardı. Fakat o anlarında 
bile, zekasının ciyadetinden bir zerre bi
le eksilmezdi. Bilakis, bilhassa o anların
da, zekfisı ateş kesilir, ve sağa sola, do
kunduğu yerleri yakıp tutuşturan kıvıl
cımlar saçardı. 

Diyebilirim ki, Süleyman Nazifin en 
keskin hicivleri, rakı masasının mahsul
lerindendir. 

Süleyman Nazif hemen daima Beyoğ
lunda, Tokatlıyan üst köşesindeki pasta
hnncde içerdi. Oradan bnşka, çok sevdi
ği ahbablarının evlerine devam ederdi. 
- cMeyhaııede profesyonel bir hasbayı 
andıran kadeh, bir ev mahremiyeti için
de, bir aile kızı masumiyeti iklisab edi
yorh derdi. 

içki masnsmda, kendisine antipatik ge
len kimselerin huzurlarına kat'iyyen ta
hammül edemez, bu vaziyete düştance, 

fena halde titizlenirdi. 
Alaturka musikiyi Çok sevdiği halde 

kerizi çekemezdi. 
Ben onun, böyle zamanlarında, ancak 

ilci ki~nin sazına ve okumasına huşu ile 
boyun eğdiğini gördüm: Birisi rahmetli 
hanende Arap Zehra, diğeri de bcsteklr 
Bimen Şen! 

Ben, aldıklarımı kA!i görerek, üstadı, 
kendisini bekliyen :meşgalesine terket
miye hazırlanırken o: 

- Sakın, diyor, akşamcılardan bahse-

CÖNÜLiSLERi 
Agrılmadan 
Birleşmeyi 

DDşünen erkek 
Edirneden mektub yazan bir kadın 

okuyucum diyor ki: 
cBen çocuklu bir kadınım. 
Kansı iJe geçimsizlik yüzündt!n ay

rı yaşıyan ve büsbütün aynlmak üze
re olan bir erkekle tanıştım. Şimdiden 
yanına gitmekliğimi istedi. Ben henüz 
evli bulunan bir erkeğin evine ycr-

leşmek ~e kanuni bir mahzur bulunup 
bulunm•dığını kestiremedim. Sizden 
sormaya karar verdim. Bundan başka 
onun ev!ne gilmekliğimin talak dava
sını kola) !aştırıp kolaylaştıramıyacağı
nı da öğr<>nmek isterim., 

* 
Bir kadının kanuni meskeni kocası-

nın evıdir. Bu evde zevcıyet hukuku
nu ihlfıl tden bir hiidısenın zuhuru, zi. 
na bahs~nde esasen mevcud olan ce
zai kayıdlnrı teşdid eder. Diğer taraf
tan meu f'5 vaziyetine duşcn kadllllP 

bilahare serbest kalacak olan erkek!.? 
evlenebilmesini de imkanstz kılar. 
Erkeğjn bu hukuki mahzurları hic 

değilse kuJak dolgunluğu şeklinde bil
memesin~ ihtimal vermem. Temiz bı: 
niyl'tle hareket etmekte olmasından 
şüphe ederim. 

Fakat beni asıl hayret~ düşüren nok
ta bir an:-ıenin bu gibi bir vaziyette ah
laki mahzuru değil, kanuni mahzurıı 

düşünmekte olmasıdır. Bir çocuğu var, 
bu çocuğun annesini her şeyin fevkin
de görmesi, onun hakkında her şeyin 
fevkinde takdir hissi beslemesi lazım. 
Anne çocuğa bu hürmeti telkin ede
cektir. Maddeten, manen düşkün ola-

bilir, hatta sokakta sürünen bir fahişe 
olabilir, fakat çocuğuna karşı melek 
görünmek mecburiyetindedir, bunu te
min edecektir. Halbuki bana mcktub 
yazah anne için bu noktanın hiç ehcm
nuyeti yek görünüyor. onun düşündü
j;tii yeganf' nokta kanuni noktadır ve 
işte aksı gibi o da tamamc>n aleyhinde
dir. 

TEYZE 

derken, Tercümanı Hakikat başmüterci
mi merhum Hüseyin Kazımı unutma.·· 
O tarihte, onunla ayni gazetede çalışı
yorduk. Gazete akşamlan çıkar, ve ya
zılar sabahlan yazılırdı. Hüseyin Kazım 
bazan, başmakalesini yazarken yerinden 
fırlnr: 

- Şimdi, iki dakikaya kadar geliyo-

1 um! der, ortadan kaybolurdu. 
O zamanlarda, matbaa birbirine girer, 

ı::ermürettib: 

- Başmakalenin sonunu bekliyorum! 
diye ortaya dikılır, sağa, sola adam sal
dırılırdı. Nihayet Hüseyin Kazım bulu
nurdu. Amma ne halde? 

Sirkeci meyhanelerinden birinde ya 
sızmış, ya sızmak üzere ..• 

O vakit gayret dayıya düşer, ve yarım 
kalan basmnkale birimizden biri tara -
fından tamamlanırdı. 

Asıl garibi, tuhafı şu ki, ertesi sabah 
Hüseyın Kuzun, bir gün evvel yarıda bı
raktığı başmakaleyi sonfına kadar okur, 
ve keyfe gelip masnsına bir yumruk sal
lıyarak: 

- Adam... Cerbezeli yazanın vesse
lam! dıye gururlanır, böbürlenirdi! 

Ercümend Ekremin bu cümleyi söyler
ken gülen yüzü, kara bir haber almış gi
bi kırıştı: 

- Zavallı Hüseyin KAzım ... dedi ... İç
ki yüzünden sade arasıra başmakaleleri
ni yarıda bıraksaydı o kadar yanmıya
caktım. Fakat o ateş zekalı arkadaşın, ha
yatında yegane tamamladığı ,ey, çok 
genç yaşında kendi hayatı oldu! 

Üstad romancı, gözünün ıslaklığını 

benden gizlemek ister gibi gözlüğünü 

taktı ve yakıcılığı asikar bir hasretle içi
ni çekti: 

- Ah ... O ne iyi bir arkadaştı! 
Naci Sadullah 

Gökçe köyündeki yangmm zararı 
Çarşamba (Hususi) - Gökçe kö -

yün Çakmak mahallesine yeni iskan e
dilen muhacirlerin evine isabet eden 
yıldının iki evi yakmış ve geriye ka -
lanlar yağan şiddetli yağmurlar oola -
yısile kurtulll)uştur. Yangının husule 
getirdiği zarar 3000 - .ıfOOO lira arasın
da tahmin edilmek1edir. 

Bir kadm dos'unu J'raladı 
Balıkesir (Hususi) - Kayabey ma

hallesinden Ali oğlu Arifi metresi Fat
ma bıçakla yaralamıştır. Fatma yaka
lanmıştır. 

Hastalık, Basilüs A viseptiküı (- Ba
cillus A visepticus) denilen bir mikrob
dan ileri gPliyor. Tavukların kanını ze
hirliyen bu mikrob, son derece dayanıklı 
b:r şeydir. Hastanın salyasile, pisliğile, 

Jcşlerile şuraya, buraya dağılan kolera 
mikrobu, I{olay kolay canlılığını kaybet
mez. Suda 18 gün, toprakta ve kendi le
§inde üç ay yaşıyabilir. Onun için, su kap
larını yıkamakla, yerlerini şöyle bir sü
tıürmekle mikrobu yok edici bir temiz
:ik yapılmış olmaz. Suyun döküldüğü 

yer, pisliğin değdiği toprak, hastanın ta
şındığı kafes, her taraf hastalılı bağrın
da saklar. 

Memleketimizde koleranın fazla tele
fat vermesı de zaten bu gibi tedbirleri 
köylünün ıhınal etmesindendir. Bilinme
!idir ki, bir yerde tavuk kolerası görü

lünce ilk yapılacak feY, umumi bir ka

Tnntinadır. Herkes tavuklarını kapamalı, 

yemlendiklerı yere, güvercinlerin, hattA 
serçelerin bile girmesine meydan bırak
mamalıdır. Bunlar hastalığı bizzat geti
rt>bildikleri gibi ayakları ile de taşıyabi

lirler. Bu ayırmadan sonra kümesleri, 
gezdikleri yerleri, tünedikleri ağaçlan 

bol bol kireçlemeli, " 5 göztaplı veya 
% 1 as.itf enıkli sularla iyice yıkayıp ıs
lamalıdır. 

Mikrobun suda ölmediğini ve suyun 
en kolay bir sirayet vasıtası olduğunu 
düşünerek daıma kaynamış su ver.meli, 
bu suya ela. ya Kreolin damlatmalı, ya 
bfrkaç parça karaboya (Kibritiyeti Ha-

dit) atmaltdır. Tavuklann yemlerini de 
~ 1 saf a.ııitfenik mahlulü ile ıslatmak 

çok faydaMır. Bilhassa bu son tedbirin 
karantina müddetince devamı iyi neti
celer vermiştir. 

rülen bir hal ise de, bunun çok fena ol 
dnğunu öğrenmek gerektir. 

Tavuk keleı·asını hususi aşı Ue de ön 
lemek kolaydır. Bu aşı sayesinde tavuk 
lar koleraya karşı muafiyet kazanırlar 
Aşı iki defa yapılır ve her seferinde g .. 
ğüs nahiycsındeki derinin altına- bir san 
limetre nıikfıbının sekizde biri şırınga 

edilir. Şehirlerde, büyücek yerlerde böy .. 
le bir ölet korkusu sezilince hemen bu 
tedbire baJ vurulabilirse de, uzak köyler 
için aşı gel•nciye kadar hastalık yayıl-

mış olacağu.dan, bizde henüz geniş mik· 
yasta istifade edilemiyor. Tavuk kolera· 

sının seromu da vardır. O da yerinde işe 
yarar. Fakat bizde tavuk kıymeti esasen 
az olduğundan tedaviye kalkışmak ikti· 
sadi olmaz. 

Yerli ta"uklarımızın diğer cinslerden 
daha ziyade bu hastalığa mukavemet et
tikleri muhakkaktır. Onlan yolunca ıs

l:ıh ederek bu gibi umumt ve ehemmi
yetli bir afete karşı mukavemetli iyi bir 

ne.sil elde edilmesi mümkündür. Bunun
la beraber uzviyetin daima sağlam bu .. 
lunmasına çalışmak ta esastır. (Kabili 
isbat bir s;':'ayet olmaksızın birdenbire 
hastalık zahuru, topraktan gelen bir in· 
rnna merb:ıttur, yahut hali sıhhatte hay .. 
\•anların uwiyetinde bulunan bakte:rile .. 
rin, mukavemeti uzviyenin kırılması ile 
ansızın virüsiyet lcazanmalan neticesi .. 
dir. = Rıza İsmail) Tavukların koleraya 
ekseriya sonb&harda satı§ hareketinin 
başladığı ve tüy değiştirerek zayıf bu-

lundukları bir mevsimde rastlanması bu
nu teyid edrr. 

Hulasa, tavuk kolerası yurdumuzun 
cidden üzerinde durulacak bir derdidir, 

bununla dı:.-. let teşkilatı şüphesiz alaka

dar olmakta ise de, köylünün bizzat ala .. 
kasını temin etmedikçe emeklerin çoğu 
boşa gitme~e mahkumdur. lşin başı, der· 

din esasın! bilmek, sonra kökünden ön· 
liyecek tedbirleri yerine getirmektir. 
Yukarıda saydıklarım, zannederim, fük.5 

birer zahrr.et değil, bizim köylümüzün 
kolaylıkla yapabileceği basit çarelerdir. 
Fakat bu basit çareler tavukçulu.ğumuzu 
dünya seviyesine ulaştıracak yolun ba· 
şındadır. Tanmman 

<•> Basta tu·Dklarm etlerln.I Jemeoin in· 
amlar i(ln muır olmadıf1 1&111b7w. 

a..lıımall 

Tavukların arasında en küçük bir has
talık eseri 'östermi hemen ayınp kes-

Tankculuta dair elan m6'11illerillbi bise 
yazınn, sise cenb Terelina. 

Bacaksızın maceraları: Kavıpt•n ~·en d".rbe 1 
'---------~---
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Yıldız Saragında 33 sene 

Bir haremağasının hatıraları 

Ahdülhamid, 
attırmak 

Okuyucularımızın 
Sorgularına 
Cevaplarımız 

Btyemesde Renk Gam.sıza: 
- Bir istida Ue ballı balundutunus fU• 

beye müracaat ed1n1s. Zaten çalmlmanı
za bir şey taımaınıştır. i:stıdanıada arzu
nuzu blldlrmeJl unutmaJUUZ. 

* Vanda 8eJft önen•e: 
- Mektubunusda menuubahsettltln!.3 

tedbirler tamamen alınmıftır. Esasen ti
fo da artık ortadan kaUrnuş bulunmak • 
tadır. 

* Bafrada toför İbrahim Göbel'e: 
- Hadiseyi -eğer iddia et.tiğlnl.z glbl 

ise- cidden çirkin bulduk. En lyl hareketi 
yapmış, adalete başvurmU§Sunuz. Adale
tin -haklı 1aenlz- size hak vereceği mu -
hakkaktır. HA.dlseyl yalnız sizden, bir ta- • 
rarıı dlnledlğlml.z için uzun boylu mevzuu 
bahsedemedl.t, mazur ııörünüz. 

• 
Bir Görele'linin tetekküril 

Adapazan okuyuculanmızdan Ahmet 

' 
Ulutürk JUlJOr: 

•- Ben Olreaunun 06rele taaaoa • 
anda dotdum. 2 yıldır memleketimden 
ayrı bulunuyorum. Geçenlerde Oöreleye 
gitmiştim, kasabanın haline hayran ol • 
dum. Çok tıaa bir zamanda Görele imar • 
edilmiş, muntazam bir hale konmuştu. 
Bunun için belediye relslne ve ta;ymata
ma şükranlanmı blldlrtrlm .• 

* Köprildeki san çivili yollar 
Okuyucularımızdan Ali Ertürk blr ar

kadaşlle geçenlerde Köprünun san çlvlll 
yolundan karpdan karşıya geçerken as 
kalsın çiğneniyormuş. Çilnku onakôJ 
-Aksaray hattına işleyen bir tramva1 
-bu çizgilerde durup yolcuların geçmesi-
ni beklemesi lAzım gelirken- belediyenin 
emrine göre hareket etmemtı, gellp geç
miş. Bu arada okuyucumuzla arkadaşını 
çiğnenmek tehlikesine düşürmuş. Okuyu
cumuz uç belediye memuruna vatmanı §1· 
kayet ettiği halde, şlkAyetl nazan dikka
te alınmamlf. Diyor kl: 

- Bu san çivilerin faydası hu şekilde 

beklenemez. Her halde yalnız halkın de
ğil, vatman ve eoförlertn de sıkı blr su
retle kontrollerl llzım geliri 
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Birinciteşriıa ı 2 

Senelerce Darülfünunda profesörlük eden ve Türk 
tarihçiliğinde bir merhale yaratan bu adamın cenaze

sinde, ne yazık ki tek bir üniversiteli bulunmadı 
Yazanı Kadlrcan Katlı Sinemacıların dertleri 

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

"Biz bugün salonlarımızın 
sahibi mevkiinde değiliz,, 

B. Kadri Cemali'nin l 
anketimize cevabı ı 

- ,. lı 

Yıldız, Milli ve Şık sinemalarının- mü
dürü Bay Kadri Cemali, cSon Posta:t nın 

ısinema anketine 
fU cevabları verdi: 

- Geçen sine
ma mevsimini çok 
iyi geçirdik. Halk 

Merhum Ahmet Refiğin dün yapılan cenaze merasiminden hazin bir intıba sin em a 1 arı-
Öldüğünü okuduğum zaman etrafım· ı - Son zamanlarda darılmışlar. .. mıza çok büyük 

da bir boşluk açılmış gibi oldu. Ç:lih .l.ö~l~ bir ifipheye ~~a~~ul e. • bir rağbet göster-
- Ne çabuk? İmkam yok! demeruş gıbı kalabalıkta gorundu Tabi!· di. .son Posta., 
Eğer hastalığından haberimiz olmazsa ta kr:$uyor; 1 ilzghda dalgalanan kıvı~ • vasıtasile kıymetli 

ve ölüm ihtimaline alıştırılmazsak her cık ve kır sac.arını bile tr,parlanı"'yı du - mü§ teri 1 eri-
ıııevgilinin ölüm haberi bizi böyle düşün- şünme:ten Ahmet Refiği omuzlarına a • 18· ~adri Cemali mize ~kranları· 
dürür. ı~n1arın arar.ma karışıyo: O da taşıyo.r. mızı ımnanz. Yeni yıla da büyük ü • 

Fakat bu bir hakikatti. Çünkü bütün l!al'nde kaib:nin yarısını kaybE:'den b}r micllerle giriyoruz. Ümidlerimiz ge
gazeteler burıu yazıyorlardı ve günler - ıavall!!lm üziintüleri var. Tab~ttan ay - Çen senelerden çok daha kuvvetlidir. A
denberi hgstanede bulunduğunu da ila- nl.:iığı zaman iki arkadaş onun kollarıuıı merikanın ve Avrupanın en güzel film-
ve ediyorlardı. gi-iyorhr. !erinden çok zengin bir program serisi 
Şimdi ağlıyan, gürliyen ve biraz sonra Orl<.rı~ büyük dostluklarını anlabn hazırladık. Bu sene halkın daha fazla 

gülen bir hava... iki mısraı da gene Adalı Avni hatırlatı - rağbetini kazanmağa gayret edeceğiz. 
Ada vapurunda tanıdık yüzler var: yo:· Esasen İstanbul halkı sinemalara kar-

Hepsi de üzgün birer ruhu aksettiriyor. Dirbır!nden var ise ayrılmıyan ya'"ı şı rağbetini esirgememektedir. Doğrusu-
Nurullah Ataç sordu: vefi:t. nu söylemek icab ederse kış mevsiminde 

_ Siz de cenazeye mi? C~?~1 lbrahim Efendiy!e hoca Ahmet halkın sinemalardan başka da eğlencesi 
Refik. . k 

Sert rüzgara ve biraz da soğuğa rağ - rutün ctos~lar onu es~·denbcri {hoc?.) yo ·· · 
men üst güverteye çıkmak ihtiyacını - Sinemaların fiatlarına pahalıdır de· 

di.ve an2; larlT'ış. n ·yor ne de · · ? duyuyoruz Ahmet Refik te kim bilir kaç .ı ' rsınız · 
<lefa buralara çıktı, belki bizim oturdu- * - Sinemalarımızın fiatları pahalı de-

Dir yokuıu çıkıyoruz. Etrafta keskm v·ıdi d v B" · eml k tt ı ,,.,,..,.,uz yerlere oturdu ve <:11 güzel denize, gı r ogı-usu. . . ızım m e e e 0 -
6...,.. :ı- bır lavan~a bkusu var. 1'~sen sert rüz~ıi d v k d hi b' ı k tt b d köpüklü da!galara rağmen sevimli denize ugu a ar ç ır meme e e u erece 
baktı! ra rağmen havayı tamarr.~n doldurnhı~. ucuz sinemalar yoktur. Bilhassa Avrupa 

Bu hal ;ne.,..arına kadar 1;ür.fü hi ı · d ki · l t b Nurullal: Ataç on beş senelik do<.ıtunu şe r erın e smema ar a eş pa asına-
Onu topr.·.~ anaya ver!ıken gök gürL- dı M ıA p · t 'ki · .. ·· .. d re-

anıyor, bize hayatından kesik kesik film- r. ese a arıs e ı ncı, uçuncu e 
mive. )ağmur serpilmiy~ başladı. İiı:ı d ki b" · kil · b' 

ler gösteriyor. Bir aralık sesini yavaş!a- i~ın kalLe ~·7an kederle:·c, ~ekingen <tğ- ~~me bur:~a~::~;:\~::st =~v~~ 
tarak şöyl~ diyor: ıa,_·ısların iısti.inde bir kadın h.çkırığı A Bul 

_ Ölmesi belki de iyi oldu; çünkü se- ~ !erinden çok daha pahalıdır. Hattu -
falet çekiv. ordu. yuk3cHyor. garistan, Romanya ve diğer komşu mem-

Yoğmur ~1:7Jandı ve A: .• aet Rdiğin tıı- ı k tl · · al dah. b' imkil d n 
Son yıll..:ırda eskisi gibi çalışamadı~- b~tunu örh•n kırmızı top:-akfarı sulamı- e e erın sınem arı ı ız er e 

m, pek üzüntülü bir hayat sürdi:ğiinü, ya başladı. pahalıdır. 
başk~ları da söylüyorlardı. Fakat her şe- Bizim sinemalara pahalıdır deniyor. 

Onu pE.'K sevdiği Adamr. bu yüksek ~"!- Fakat sinemalarımızın kiralardan ve 
ye rağmen biz onun - bir abide halinde pesınde sevgil:sinin koyn:..nda b1r&.karak 
de olsa - aramızda kalmasını elbet is - muhtelif masraflardan maada tam yüzde 
t Prdik. ayrı ld~ k. otuz iki nisbetinde rüsum ve vergi ver-

* Vapurdm Ada iskelesine büyük bir 
lfalab:ılık boşanıyor. Türk bayrağma ~a
rllmış olan büyük ölünün arkasın~ ta -
kılar:!ar ar.cak bir kaç düzünedir: On beş 
kadar liseli yırmi kadar küçük okı.:l ço
cuğu, beş on muharrir ve öğretmen, b!r 
o bdar dnst ... 

Vali Muhiddin Üstündağ bu ka1aba -
lığın ortas!rıda rastgele bir adam gibı sa
kin ve müteYazi yer almış. 

Adalı Avni, Halid Fahri, Esat Mah -
rrıut ta orada. 

Ö11de üç çelenk var; bunları gönde -
rf'nler: B3sın kurumu, Tarih kurumu ve 
Ad'.'!~ar Cumhuriyet Halk Partisi... 

Gfzlerimle üniversiteyi aradım. Fakat 
görm0 k kabil olmadı! 

G"'~tiğimiz yollardaki balkon ve pen -
ce:>rclE>rde gözleri yaşlı kadınlar ve er -
kPkfor ..• 

Adadn h:>rkEs onu tanıyor. O da şüphe
siz 1:-ur.ları biJiyor. Hemen hemen bü -
tün Ö'!nri! Adada geçmiş. O kadar sevi -
yormuş h, AJalı Avni bu sevgiyi göste -

"ren iJ.i mısramı okudu: 
Yürı:ığim m:iıyarak gözlerim afaka da-

lar; 
Y?ı~e eeldikçe yeşil çamlı ilahi Ada -

Iar ... 

* mekte oldukları hatırlardan çıkmamalı-
İ!>k:.:iı·Jeki ı kstahanedc beş on kişi va- dır. 

puru bcA iyo• uı. Adalı Avni o tatlı di,i, - Sinemaların tabi oldukları vergiler 
sc>!:s söz;er:lı: hep Ahmet Refikten bahs::· ve sair resimler hakkındaki fikirleriniz? 
d .\" r. Ahmet Refik cGönül> ad. altınd.~ - Sinemalar, esas itibarile, bulunduk· 
şiirlerini topladı~ küçük kitabı Avni)'e !arı şehir veya semtin en büyük ve en 
ithaf etmiş. Ahniet Refik hakkında e - mutena binalarında tesis edilmek zaru
tüt yapmak i~tiyenler için Adalı Avni retinde bulunan müessesattan olduğu 
başlıca kaynaJ. tır. için, bunların diğer mahaller varidatına 

Anlatıyor: göre irad \'e kiraları fazladır. 
Geçen sene Çallı İbrahim darg.n ol · Sinemaların, diğer ticaret şekillerinin 

masma rağmrn Ahmet Refiğe gelmiş. tabi olmadıkları bir mükellefiyeti daha 
Evir.in kapıc;ını çalmış, açılmamış Bunurı vardır ki o da, beher biletin satış bedeli 
üzeri:ıe elindeki torik balığını p<>ncer~- üzerinden yüzde iki buçuk nisbetinde bir 
d<•n içeri at:nış. Bunu öğrenenler· resim ödenmesidir. 

-- Yahu, ne yaptın? Bir de herhangi bir sinema sahibinin 
Dem:şler. misafiri, arkadaşı, efradı ailesi olacağı 

- Ne olarak, dargınız dedikse rızkım nazarı dikkate alınmaz!. .. 
da kesmedik ya... Sinemacının bilabedel içeriye ıkabul 

Ahmet Refik ressam Çallı içın: etmek istediği şahsa mutlaka bilet kes-
- Boyacı! r..1esi zarureti vardır. Buna dair olan ka-
Derm;ş. nunda açıkça, biletle girilmesi mutad o-

Çallı da karşılık verirmiş: lan mahallerde, bilet istimal etmiyenle-
- Ne olduğı! belli değildir. Tarihçidiı:. ~·in cezala!'\dırılması mevzuubahstır. 

alımdir dem~şler. Ben cehliıni bir sili~- Bir misafiri, veya ailesi efradı için bi
dir gibi geçir;rim de onun ilmir. ezerim. !et istimal etmek zaruretini hissetmiyen 

Çallı Jbrahim Ahmet Refiğin bir por _ sinemacı hemen cezaya çarpılll'. Bu ceza 
tresini yapmış. o kadar canlı V\1 güzel _ mikdarı d.ı çok ağırdır ve cezanın haksız 
miş ki Çallının ona karşı olan derin sev- veya yersiz olduğunu iddia etmek için 
gisini isbat ıçin bu yüksek eser başka sinemacıya bir itiraz hakkı bile verilme-
şahide lüzum bırakmazmış. miştir. 

Şa·r rvhlu Ahmet Refik kısa bir za - Başlıca dileklerimiz, yukarıda adalet 
Ahmet Refiğin bu resmi bir içki masa-mc.n Kin ve Jstemeksizin Adadan avrıl -

dı~· sıraca uzun uzun içini çekerek bun
ları qjylemış. 

Bml"laıı ı-orıra onu Adadan hiç bir şey 
a;vm; rnıy?.cak. 

Ada jl-e Ahmet Refik bfrbirine karışa
ccık. 

* ~rmet Ref'ğin en çok seviştiği adam 
b'i.·iH reı;sam Çallı İbrahimıniş. Bir 
d·Jst mm ara:lı: 

- Yal u! Çnllıyı göremiyoruıl\ 

D<>::ı. Paşka biri cevap verdi: 

kaidelerine mugayir olduğunu anlattığı-
51 başındaki halini gösteriyormuş. Ma - ınız husus:ıtın tadil ve tashihi ve bir si
sada biraz peynir ve zeytinle kavun var- nemacının da dükkanına sahib vaziyette 
mış. Bir zaman sonra Çallı 2ene resmi faaliyet icra edebilmesidir. 
"Öı iinC'e: 
b - Türk sinemacılığı hakkındaki fik-

- Yahu! Masanın üstü pek b'oş! riniz? 
Demı~ ve bir havyar resmi yapmış. 
Böylece her seferinde bir istakoz, bir 

b<ışka yiyecek yapmak suretile duldur -
mn.~ Şimdi masa dolup taşmış bir halde. 

Ahmet Refik masaya bakar bakarmış 
ta: 

(Devamı 11 inci ıayfada.' 

- Türk sinemacılığı ilerlemektedir. 
Daha da ilerliyecektir. Şimdi memleke
timizdeki sinemalar tamamen Türklerin 
elindedir. Mütarekeye kadar sinemalar 
hep ecnebılerin ellerinde idi Vaziyetle
ri sönük, düşkün, cansızdı. Fakat Türk
lerin eline geçtiğindenberi cidden par la-

Yukacıdaki r esim, ilAhl bir gflzellfl e ve san'at kabiliyetine malik olan Greta 
Garbo'yu, ıon çevirdiği ve bu hafta ıeh rimizde gösterilecek olan La Dame au 
Camelia filminde göstermektedir. Sinem a mütehassıslarının iddialarına bak1lacali 
olursa, bu fi.lm, İsveçli yıldızın en ziyade muvaffak olduğu film imiş. 
--~~--~~..:_ __ ..:_...:..~~~----------~--------~~----~~------

Jean Harlow'un aşkı 
Geçenlerde ölen güzel yıldız için 
Şikagoda bir cemiyet kuruluyor 

Zavallı Jean Harlow 

Geçen aylarda ölen sinema yıldızla

rından Jean Halow'u sevenler, Şikagoda 
cJean'ı sevenler cemiyeti> diye bir ce
miyet kurmak üzeredirler. Bu münase
betle Şikago gazetelerinde güzel artistin 
hususi hayatını belirten bir takım mek
tublar intişar etmiştir. Bu mektublar, 
muntazam fasılalarla Şikagoda yaşıyan 

Stanley J. Brown isminde bir İngiliz de
likanlısına yazılmıştır. 

Stanley, Jean Harlow'un ilk Aşıkı idi 
ve yıldız daha şöhrete ulaşmamış iken, 
kendisine ilk mektubu yazan bu deli
kanlı olmuştu ve bu, Harlow ile araların
da artistin son günlerine kadar devam 

mıştır. Diğer ticaret ve sanayi sahala
rında olduğu gibi Türkler sinemacılık ve 
filmcilikte de kendilerini göstermişler

dir. Bunu pek büyük bir iftiharla söylü
yorum. Bugün ister Amerikada olsun, is
ter Avrupada olsun sinema muhitlerin
de cTürk sinemacılığl> anılmakta ve he
saba katılmaktadır. 

Filmciliğe gelince: Bu sahada dahi 

edegelen mektublaşmaya bir vesile teş
kil etmişti. 

J ean, delikanlıya, «benim eski muha
fız bÜbayım:t diye bir ad takmıştı. Bu 
mektubların hepsi samimiyet, sevgi ve 
yakınlığın bütün noktalarını kat'iyyetle 
ifade eden birer vesikadır. 

Harlow ilk zamanlardaki .mektubla
rında delikanlıya: 

cAzizim Mister Browfü diye hitab et
mekte ve sahne hayatından bahsetmek
tedir. Mesela: 

cDün öğleden sonra, bu sene ilk defa 
olmak üzere plaja gittim ve ancak 12 da
kika yaşadığı.mı anladım. Varınız, anlayı
nız, hayatını ne kadar cehennemi bir 
sür'atle geçiyor. 

... ben hakikatte, hiç te fena bir kız 
değilim. Hususi hayatımda aşırı derece
de muhafazakar olduğumu biliyorum. 
Böyle olmaya da mecburum. Yoksa rol
lerimin tesıri altında kalacağım muhak
kaktır.:t 

1932 de de Jean şöyle yazmıştı, 
cSevgili Stanley'im, 
Biraz h'lşarı ve densiz olduğunu söy· 

lemek istiyorsun. Ne olursan ol, ben seni 
bütün bu hallerinle seviyorum. Yani 
mektublarmda takındığın hallerinle de
mek istiyorum.:t 

Ve Stanley, yıldızın «Kızıl saçlı kadın:t 
filminde gösterdiği muvaffakıyeti, tel
grafla tebrik edince de, Harlow: 

.stan, 

Benim en mükemmel ve cici sevgilim. 
Şimdiye kadar senin telgrafın kadar be
ni hiçbir şey mütehassis etmemişti:t diye 
yazmıştı. 

Türkler durmadan çalışmaktadırlar, yal
nız buradc. nazarı dikkate alınacak çok 
mühim bir mesele vardır. Filmcilik ev
velemirde büyük sermayeye mütevakkıf 
b .. d" A 
ır ış ır. 

Halbuki biz küçük sermaye ile hem de 
çok iyi iş görmekteyiz. Muvaffak ta olu· 
yoruz. Yeter ki daima seba\ edilsin. 

O. Tuğrul 



[ ___ n_o....::ş_s_ö_·z_ıe_r ___ ıl •• ,. 
~a:~üyamda ölmüş babamı gördüm. 

S
, sen yatağında öleceksin, dedi. 

- en korktun mu? 

-(.;:: 
- ~orkmadıın, çaresini buldum. 
- ... ,e Yapıyorsun? -o . 

leri d gecedenberi hep dostlarımın ev
n e Yatıyorum. 

~ 

lat 
Evin kü -k k _ Ben çu ızı, misafirlerle konuştu: 

' dedi, anneme her vakit yardım 
~derim. 

Sordular: 

- Sen ne iş görürsün? 
- Misaf1rler · ı ·k ilk! gı tı ten sonra çatal ka-
arı sayar ta 

.~ 1 ' marn olup olmadıklarını svy erizn. 

~ 

ır llauı BDlm•ı 
ır ın~klub g ti eli zarta k e r ler; kenarları siyahlı 

onrnuıtu. 

- Eyvah, dedı" ka d . ··ı .. _ Zarfı • r eşım o muş. 
- y açn:ıadan nasıl anladın? 

az.ısuu tanıdım. 

~ 

Çocllldar ara11ada 
- .Babanı k d" 

diş yaptırdı. en ıne yeni bir takma 

-Ann 
Y~Ptığı gi: ı:abanın es~ elbiselerini 
l'lJıi de kü -ı .. banın eski takma dişle
"'k?.. çu tup sana ıö:re mi yapa -

~ 

intikam 
- Kocanı .. ld .. 

iyi deın. 0 u, onu tedaVi edip te 
- Neıyen doktordan intikam aldım. 
_ lI Yaptın, dava mı ettin? 

aYlr kn.-.. - ··ıdük" Vardun. ' ~-uu o ten sonra ona 
~. -...._ --..... k ••la 

ı Kadlll, kucağında çocuğu kasa b . d .. 
- Bay bsab " a gır ı. 
_ T §U oglumu tartar mısın? 

ar.taYlln bayan· '-- ildi keJniltsiz mi? • At:m mi, voksa 

~ 

- Garso Otelde 
dutun n bu odanın tahtakurulu ol-

u neye bana söylemedin? -a· . 
bili ız.zac bunun farkına varacağınızı 

Yordtı.nı da ..• 

-

: , ' ----·· ....... -

[ 

- Artık uyan kocacıgım, saoatı oıau. 

' - Çocuklar dikkat, delikler gözleri
nizin hizcıstna gelince hep b:rden 
uçacaks~tnz! 

__ ............ --.. ._···-··· .. ··-···-·-····---
Akıllı lllpek 

Köpeklerini methediyorlardı: 

- Benim köpeğim o kadar akıllıdır ki 

her sabah saat yedide havlar, beni uvan
dırır. 

Öteki de methetti: 

- Benim köpeğim daha akıllıdır, be
nim eve geç geldiğim zamanlarda süpür
geyi saklar. 

Lokantada 
- Gars.::ın. 

- Emredin bayım. 
- Bu balık fena kokuyor. 

- Üzerine biraz esans dökc.vim bayım' 

DIDlll 
- Bugün ayın kaçı! 

- Bilmiyorum, elindeki gazeteye bak. 
- Gazeteden anlaşılmaz ki, gazete bu-

günkü değil. dünkü! 

_G_·üz_eı_tık_ra_ıa_r _I Bu hafta çok heyecanlı 
ı,. olda boks mu·· sabakaları var Kan koca oturuyorlardı. Tabancalı 

haydutlar kapıyı kırıp içeri girdiler: 
- Eller yukarı, kiç kimse dışan çı

Yunanistanın orta siklet boks şampiyonu Vasis, 
Kiryako ile Kini de Mendse ile karşılaşacak 

kamaz. 
Kadın güldü: 

- İyi oldu, dedi, kocam gene mey -
haneye gitmek istiyordu. 

1asall 
İki dost karşılaştılar: 

- Merhaba, nasılsın? Mide hastalı-
ğın geçti mi? -.ü cZü 
ğın geçti ya ... 

- İyi bir doktora düştüm. Bir vizi
tede iyi etti. 

- Ne i1aç verdi? 
- İlaç vermedi, karımın yemek pi-

şirmesini yasak etti. 

PIAlda 
- .cay, liitfen bana yüzmek öğretir 

misiniz? 

- Maatteessüf öğretemiyeceğim bayan, 
çünkü ben yüzmek bilmem .. 

- Ne iy!, ben size öğreteyim! 

~ 

lmba 
Memur, müdürün yanına girdi: 

- Bayım mahzende evrak çok bi -
rikti. Altmış sene evvelkileri imha e
demez miyiz? 

- Hayhay imha edin .. Yalnız birer 
kopyalarını alıp saklamak icab eder. 

Amıe, otiıı 

Varisin, Amerikada Dempsey ile a n.treman yaparken alınm11 bir f"esmi 
. Yunanistanın orta siklet boks şam - Son senelerin en parlak boksörle -

pıyonu Vasis iki gün sonra 4ehrimize ,rinden Fahri de Panayot ile karşılaşa. 
gelerek pazar günü tanınmış boksörle- caktır. Bunlardan başka İsmail Edvard· 
rimizden Kiryako ile mühim bir maç ile, horoz siklet şampiyonu Mehmed de 
yapacaktır. Coşkun ile karşılaşacaktır. 

Yunan şampiyonu Vasis timdiye ka T . .., . 
dar Amerika, Fransa, İspanya, İngilte- ekırdagh HUseym Kel suıe1mant 
.re ve Yunanistanda dünyanın en ta - maglOp etti 

Anne çocuğuna bağırdı : nmmış boksörlerile 127 müsabaka yap 
S ·· ı·· B ·· t B 1 d Am ri.k da t - Tekirdağ (Hususi) - Tekirdağın - ana soyuyorum. ugun sokağa çı- ,mış ır. un ar an e a yap ıgı. .. be il Ik" .. 

23 müsabakanın 21 .inde ga.lib gelmit- panayırı munase t e evve ı gun bu-
kamazsın.. . ,rada heyecanlı güreşler olmuştur. Mol 

Çocuk güldü: ür.V . Anı :1• da b 1 d • la Mehmet pehlivan köylü Mustafayı 
asıs er1Aa u un ugu sıra - • 

- Ne tuhafsın anne, babamla konuşu- )arda meşhur dünya boks şampiyonu Ma~a.ralı Sü~eyman ~ ü~ muhtelif ~~ 
yormuş gibı la! söyJüyorsun! Dempsey ile de bir çok defalar antren- reşçıyı yenmış, Hayatı ıle Babaeskıli 

,man yapmıştır. berabere kalmışlardır. 

Clmert 
-Kocan cömerd mi? 

- Çok cömerd .. 

Pazar sabahı Taksim stadında yapı - Güreşlerin en heyecanlısı Türkiye 
lacak olan boks maçlan programı çok baş pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin ile 
zengin bir şekilde tertip edilmiştir. Romanya &erbest güreş şampiyonu De

Yunan şampiyonu Kiryako ile üçer liormanlı Süleyman arasında olmuş -
dakikadan on ravund karşılaşacaktır. tur. Deliormanlı Hüseyinden 15 kilo a-

- Demek senin bütün istediklerini Meşhur boksörlerimizden K Ani de ğır olduğu halde, Tekirdağlı on üç da-
alıyor. Mendse ile üçer dakikadan sekiz ra - ldkada hasmının sırtını yere getirmiş • 

- Evet tnksitle ne verirlerse hepsini 
alır! 

- Cena:e, sizin arkarabanız diJle gel
miştim. 

- Vah 'Vah; ben de sizin akrabanız 
diye gelmistim. 

:wndluk bir maç yapacaktır . tir. 

Şehit müdür defnedildi 
Cenaze merasimi çok acılılı oldu. Merhumun 
mezarı başında hazin nutuklar aiJglendl 

Mersm (Hususi} - Şehrimiz orta 
mektebinde wkua ıelen hazin cinaye
tin kurbanı müdür Ejderin cenazetl, 
geçen cuma günü· öğleden sonra Mer
sin halkının göz yaşlan arasında ebedt 
istirahatgahına tevdi edilmiştir. 

Cenaze merasimi çok acıklı olmuş -
tur. Orta mektep talebelerinin ve hal
kın omuzlarında götürülen müdür için 
mezarı başında nutuklar söylenm~ ye 
katil talebe de tel'in edilmiştir. 

1 

l837 de bilavasıta traş ı:1.>I ete bilvasıta tr<ı§ 

Yukardaki resimler, cenaze merasi -
minden bir intıbaı ve merhumu öksüz 
kalan iki yavrusu ile bir arada iöster
mektedir. 



• 

tO SaJfa 

İki Türk dedektifinin 
muvaff akıyetleri 

. (Baştarafı 5 inci aayfacla) 

Hatice beklemediği bu davete icabet et
mek istememiş, fakat Vehbinin ısrarları
na dayanamıyarak nihayet raıı olmuş., 
:volda bir ara Vehbiden ayrılan Hatice 
kendisine vasıtalık eden Ayşeyi de uyan
dırmış ve Hatice fazla sarhot oldukların
dan Ayşenin de beraber gelmesini iste
miştir. Böylece üç kişiden mürekkeb ka
file, nahiyenin kenanndaki belediye 
parkına gitmişler n burada da içmeğe 
devam etmişlerdir. 

İçki esnasında Vehbi sohbeti eski hatı
ralara in ti.kal ettirerek Boşnak Haticeye 
tarla, ev bağışladığından, uğruna .b.rısııu 
boşadığından bahsa başlamış ve bütün bu 
fedakarlıklara karşı niçin nankörlük et
tiğini sormuştur. 

Böylece başlıyan kavga, eürültil, bara
reUenınek istidadını göstermiş, bir vak'a 
çıkmasından f evkalide korkan Ane kaç
manın çok münasib olacağını düşündü
ğünden onların ağız kavgasına dalmala
rından istifade ederek sıvqmıştır. 

Vehbinin Hatice üzerine atılcfılı ara
da Hasanla Dilaver saklandıklan yerden 
çıkmışlar ve arkadaşiannın yardımına 
koşmuşlardır. 

Asabiyetten vahşt bir hayvana dönen 
Vehbi, bütün kuvvetile kadının boğazını 
sıkarken cHesabmı gördüm. demiş, Ha
san da bütün kuvvetile Haticenin boynu
nu yakalıyarak sıkmakta devam etmiş
tir. 

Böylece işi bitirilen kadının cesedi ci
nayet mahalline (300) metre kadar öte
de bulunan bir ekin tarlası kenarına gö
türülmüş, anadan doğma çırçıplak soyul
muştur. 

Boynundaki altınları koparan bu ilç a
dam bunlan aralarında taksim etmifler, 
bileklerindeki altın ve gümüı bilezikle
ri ub'aşmalarına raımen çıkarmağa mu
vaffak olamamqlardır. Haticeııin çırı~ 
çıplak soyulmasından pye cesedin vahşt 
hayvanlar tarafından bir an evvel parça
lanıp ortadan kalkmasından ibarettir. 

Suçlulardan Hasan ile Diliver tevkif 
edildi. Hilen Turguıd.luda icra memuru 
bulunan Vehbi de maı..m zabıta fıtrafm
den tevkif eclilmJfttr. 

Mtlatalıll Muır lllı 
Mllhlm dalılll 
M'ilşlı il ilerle 
Karşı lıarıı11a 

(Ba,ıtmıfı 1 bal ıayfoda) 
meleye maruz blmalan, esasen yatıı -
ması güç göriiııen ihtillh körüklemiştir. 

Maamafih Nahu Pqa ile Nokra§! Pqa 
çok dosttur!ar. Bu dosthıla ralm.en parti 
disiplin komitesi, bundan evvelki Nahas 
Pap kabir.esinde mftna\•lAt nezaretini 
ifa eden Nokrql Papyı fırkadan ihraç 
Etmekte te.-eddüt göstermemiştir. Bu ka
rara iştirak. etmiyen ayni fırka basından 
meb'usan reisi Ahmet Mahir Beyle fır· 
kanın diğer bazı ileri gelenleri hakkında 
da mümasil kararlar alınacağ~ anlaşıl -
maktadır. 

Yeni istiklaline kavup.n Mısırın sil • 
kOna en ziyade muhtaç bulunduğu bir sı
rada ona, hürriyetini temin eyliyen bir 
fırka içinde zuhur eden geçimsizliklerle 
sarsılması, her halde memleket hesabına 
kazanç sayılabilecek bir ,ey değildir. 

Selim Ragıp Emeç 

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirece 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bailıyarak bize gönderecek 
da eğlence lfızım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Du suretle liz okuyuculanmız hem gü 
müsabakanın esası şudur: zel bir fıkra okumuı, hem güzel bir r 

Müsabakanm esası sim &~rmüş, hem de ~ müsabakanın 
verdiği heyecanın zevkini tatmlj olacak-

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her f4tra için bir resim IDkAfaUar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd 
(40) a kadar numara koyduk. Hereün bu '15 okuyucumuza para mükafatı v·ı>re~ 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- tiz. Mükilfatlaruı 1iatell ıudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o - 1 kifiY• 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • IO • 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık 1 • !S • 
ranın resmi olacaktır. l • 10 • 

Müsabaka 'bitinoe okuyucularımızdan 1 • G er lira 
soracağız: m • 2 ,er buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fJkranındır? Mnklfat bwun okuyuculan noter 
Siz de bize meseli (40 numaralı resim, tayin edecektir. Milaabakamıza 10 g .. 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı rfJllm 1 evvel hqladlk. Oa bir.inci resim 
umaralı fıkranın, H numaralı reatm fıkrayı apjıda bu1acabuıız. 

Resim ı n 

Fıkra: 11 
" ôtekileri ben içmiyorum " 

Bekri Ma•tala: 
- Ben iiç luulehlen itala içmemi 
Dermiı. Fakat ha olurafla içtiği lıadehlerin 1ayıaı o•, yirmiyi 

geçermiı. Bir gün sormuılar: 

- Sen ikide bir ((ben, üç kadehten /azla İçmem!» diyornın, hal
buki on kadeh, yirmi kadeh içiyornın! 

Bekri cevap vamiı: 
- Yalan söylemiyorum. Oç kadehi İçtim mi, tamamile değifiyo

rum. Adeta, yerime bir baıka adam 6elmiı 6ibi oluyor, öteki Jıa. 
dehleri de o içiyor. 

--ı Sertlik saadeti htrpalaıu 
bir kamçıdır 

Nizip okuyucu
lanmızdan Ek • 
rem ıonıyor: ,. 

- Bvlenirsem 
1 

........ hayat• 1 

ta "'U1XJff cık Olcı • f 
cU """'tn' 

Aile hayatında 

daimt sertlik, saa- '~ 
detf hırplbyan bir - ----'..:>.al 
kamçı olur. Hiddtt, şiddet, aaade • 
ti ürkütüp kaçırır. Bunlar yerine sevgi 
heyecanlarını koymakla ve aykırı te -
mayülleri tadil etmekle her Ud dileli 
tide etmek müm.ldln olur. 

ılWW 

Sevgide karşısındakine itimat 
telkin etmesi llzım gelen genç 

Ankanı okuyıı

culanııw:daft Re • 
ıadm naU CS. ,v. 
cıur: 

- Sevilecek mı. 
film? 
Açık göz ve ze

ki olmakla mad • 
dl muvaffakiyete 
ulaşmak mum • 
kün olursa da sev

gicre; muhatabına itimat ve heyecan tel· 
kin etmek lazımdır. 

Özden seven, sebat etmiş ve dengini de 
bulmU§ olursa sevileceğinden §iipheye 
düşmemelidir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

1 • • 
aaım • • • • • • • 
Adreı • • • • • • • 

DİKKAT 
!'otograf tahlll1 lç1n bu kuponlardan 
i adedlnin göndeıilmeal tarttır. 

Neden 
Aspirin? 

Çünkii ASPiRiN SP.neler• 
denberj ~e.- Aürlii ~o~uk~ 

gınlıklarma v~ agrılara kN".Si 
tesiri şaşmaz bir ilaÇ ofdu~un.i .... .. 

isbat etmiştir. 

A S P 1 R İ N in fesirinclen 

emin olmak için lü!fen ffi ~markti 
sına dikkat ediniz4 

• 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz okulları için lüzumlu olan 200 adet tulum ve 600 adet spot 

14stik ayakkabı açık ekailtmeye konmuıtur. 
2 - Muhammen bedel 2650 iki bin altl yüs elli ve muvakkat tem~at 198,90 

liradır. 

3 - İhale Yüsek Enstitü binasında toplanan komisyon tarafından 18/10/937 
tarihine rasthyuı Pazartesi günü saat 14 de yapılacalmdan taliplerin huır bu
lunmaları. 

4 - Daha fazla izahat ve param: prt name almak iatiyenlerin Enstftii Daire 
Müdürlüğüne müracaatları ilAn olunur. c3582> c8544• 

biri 

tikaUrenler• ve 
göll• nezlelerlne KATRAN BAKKI EKREM 
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Mavi kıt'alar dün de Maneora aalıasından 

lntıbalar 

b• kd •ı ı d•ı (Bqta:rafı J illei ıayfada) lr mı. ar 1 er e 1 er 7.8lannı yüksek tepelerile ikiye bö-
len ve Aydınla Tire arasından iti -

A d 1 
• ı baren bu iki havzayı birbirinden a-Ve y ını ı·şga ettı er yıra ayıra Sökenin şimalinden al-

çala alçal& IC"'8dasma doğru giden ı 

Orgeneral Fahrettin 
Altay, "Son Posta ,, 

muharririne anlatıyor 
(&,tarafı ı nci 1ı11yfada) yareler bombalarla hattı ve istasyonu tah- bir takım dajlardan mürekkep bir (Bcrrttrflfa ı f9et •YfeM) ne iş yaptıjuu bilir. Meeeli skiden zırli• 

feklerle taarruzu vuku bulmUflur. rib etmiflerdir. silsilenin cenup etekleri _üzerine c- Generalım, clediın, bir istirhamda lı otomobiller, diifmanın harp sahasın• 
Mareşal harekatı takip ediyor Mavi kuvıeUerin Kumandan kurulmuştur. Ay~ Demıryolu_ - bulunacaiun.> ~irip kendi evlerinde imit gibi dolaşa b!.· 

.,. • nun şube hattı Sokeye kadar ge~. Merısup bulund\lğu ordunun azameti - liyorlar. Fakat ora öjrendiklerini ken• 
Aydın l 1 (~evralan takip eden ~- degı,ti Kuşadası da güzelce bir şe>&e ile Sö- at. ordunun ıerefi kadar yübek bir te- di karargiahlanna bildiremiyorlardı. Bil 

!:::1~an) - Kırmızı o~u bugün Aydın ıı (Harekltı takib eden mu- keye bağlı~. n.zula temsil eden delerli kumandanın Trakya manevralarında içlerinde telsi~ 
ku ı livuından maada ~en~n gelen 1 harririmizden) _ Şafakla beraber bqh- Kuşadası cıvarına çabnlaa ~ tebeesümü, cesaretimi besledi. bulunan zırhlı otomobiller kullandık. CM 
ıa::t~rile Mursalalı, Ozumlü ve Mo -

1 

yan muharebe havada ve karada gittı"kçe kuvvetler, ~ ~yi !'1~ ede ede So- c- Fabl istirhamım, c:ür'etim kadar rüyorsunuz ki eskiden kendi hudutları 
lif eroylerı ar~a ~e. ov~ıq muhte - ,iddetlenerek devam etmektedir. Kımu- k~ye ~elıni§lerdır. Şimdi ~uhare~ büyük generalim.• içinde ne olduğunu bilmiyen kumandaır
ı.J:. leıınde te~ıı _etüğı m~dafaa hat - zılar mavilerin hücumlan kaqısında mu- Sok~-et_ratında c~n ediyor. Sö- Komutan zarif bir niilde ile cevap ver- lar bugur. düşman cephelerinde cirit oJ.• 
J . ilerlemek istiyerı mavı kuvvetler: kavemetlerine nlmen çekilmektedirler. kenın buyük ehemmiyetı v~rdır. K~ş- eli: namaktadırb:r. Düpnan kumandanııu11 
e bılhassa tanklarla çarpışmıştır. Aynı Mavi kuvvetler komutanı General Mus- adasından bu tarafa doğru yüksele yük c- Çok büyükse iktidarım haricin - emirlerini değil, nerede ise niyetlerini. 
:rı:;nda bu mınt~ada sabahleyin her iki tala Muğlalı rahatsızlandığından bu kuv- sel~ gelen ~e düşmanın il~ ~ket- dedir.~ hısler~i ~ile okumak vasitalarma, anı.. 

ın tayyare fıloları arwnda çarpış- vetler Korgeneral Mümtazın kumanda- lerıne mini olan arazı vazıyetı bun - c- Ordumuzun eski manevralarile ye- ınak ımkanlarına kaVU§8caklardır. 
~::.~lmuştur. . . sına girmiştir. Otuz kilometre uzunlu- dan sonra d~ğiş_ıyor. Söked~ it~ba: ni manevraları arasında bir mukayese Halbuki eskiden komutanlar, çadırla• 
cbtuıd uz kuvvetlerının ar~~sı alınma - funda bir cephe üzerinde on ild kilomet- ren meş~ur ınc::. bahçelen,. ~~bıt yapmanızı istirham edecektim.• rınm bölgesine kadar sokulan düşmaIUll 
faa an kırmızı ordu bugun de müda- relik bir saha içinde ilerliyen maviler tarlalan ıle, byüük Menderesın i.kl ta- Bir camiin gölgesindeki koltuğa otu - vücudundan haberdar olmazlardı Hül&-

ıı::zlyetinde kalnuıtır. . karargah}Jrını Azlziyeye kurmuşlardır. rafını ~kiben Edirne ~adoh:' yay!'- rarak yanındaki sandalyeyi bana göster- sa eskiden daha ziy'ade inisiatife dayanaıı 
!zıect epl Fevzi Çakmak ıle orgeneral Kırmızılar Moralı garbına ve prkına ve sına dogru gayet tatlı bır meyille yuk- di: muhariplik san'aU fennin ilerleyişi sa• 
ana dı:ı ve diler. general!er, sayl4vlar, Camköy hattına kadar çekilmişlerdir. selen m~hur. ova bAaşlar. Dü~nın ~~ c- Otur da dii§ünelim. Sual çok p - yeslnde genif, ~plı bir ilim mahiye • 
._:at mümeuılleri Mu~~lı .tepe • Maviler Aydın tren hattım tahrib edebil- ova~a ~rm~sıne. mani ohnak ~re ~ ,anı dikkat. Fakat ehliyetli kafalar ta - tini almış bulunuyor. BÜ manevralarda 
...._r:nevra hareketlennı takıp et - met .için taarruz1annı .fldcleUmdinnit- ke uzenne ıl~lıyen tuvvetlerm ~ nfmdan idare olunan bir manevra, iiç harp meydanında atlarla dolaşan bir çolıf 

• . !erdir. Ric'at _.MJ0 da tamamea taze k~ ~~kezlen Aydın~-et~. Şun MU' evvel de yaplhnıf o1I&, JeDl 18~· hakemler vardır. Bu hakemler, bir hücum 
Bu tepede tanklara karşı ateı açan hır kuvvetlerle takviye eclilmJt bulunan kır- dı bütun bu sahada büyük bir asked Ayni manevralarda senelerin eskiliği. ye esııuanda b. kıt' kadar . 

lopçu lnt'uınm harp faaliyeti sesli ola- mızı kuvvetler mukabil taarruza hazır- hareket faaliyt-ti var. niJi1i delil, kafaJann eskiliji, yenilili receğini k ırt: · anmkınt~ k zayıat Ye--
l'ak f:ı-- 1 M kı H h h es ırıp o anın omutanma 
._ UUJC a mmlfbr. anevra hak n - }anmaktadır. Yarınki muharebelerin mu- erşey ve erkes bu mev um mu- mevzuu bahsolabilir. bildirirler. Kıt' k ta da k diai 

Mare,.1 Çakmağa izahat veren orge - zaffer kuvvetleri belirtecek kadar bt'I harebe ile meşguldür. incir işlerini he- Manevra. bit muhan!beyi tam temsil bildirilen mikı: daomu f ~ en nt ::r-1 İneddinin 'beyanatı da sesli film- ve nehai olacalı beklenmektedir. nüz bitirmekte olan halk, hattl bahçe- etmektir. Binaenaleyh harbi temsilde malannı emred r y nı:;tı:: Y~~_Yat • 
tesbit edildi. Metakau'ua Türk pzetecileri.ne lerin son mahsullerini de ihmal ederek JDUftffakiyet göstermif bir orduyu ve larak har ~er. a ~~ 0 uş ~ 

Karargih Sökeden Aydına nakledil - ı...--... tı manevrayı takıöe başlamıştır Bu ha - onu idare· edenleri devirlerinin iptidat yı P sahasından çekilir. Bu su "' 
~•-6.1- -ı- · .. . retle de kıt'ıJann hareket esnasında e 
-.""'. Atfna 11 (A.A.) _ Seresde kral, baş _ reket ve halkın bu alakası gönılecek vasıtasıle birlikte eski uyamaya. Okla kad . t rd'kl . . .. n 

• 
• b' eydir G" - b' · d b- ı b' h ak'bla erd bile ar zayıa ve ı en bilfiıl anlaşılır 

avı kuvvet' erin Aydını işgal vekil ve atnşemiliterler de hazır olduğu ır ş . unun ınn e oy e ır a ve mızr boğufulan devir! e Fakat b r d bun . . 
• • . . . reket yapılacak olursa kendisi de as - ele!' harbi temsilde muvaffakiyet gös • u_ a 8 u tatbik için bır fır"' 

lttlkl&rl haber V8fİlİJOr hal~ yapılan manevralar bı~r. ~ ker sıfatile, köylü sıfatile vazifesini na- terilmişse orıu bapranlan atqtımak 1'- ka hak~.uı .. .ımllanmamız llzım~r. B~ iti,,. 
~.::.L vekil Metaksas orduyu tebrık eyleJDlf - sıl yapmak 1 A ld" ... . ~- k zundır barla buyük manevralarda zayıat mikta, 

h ~ 11 - Manevra en hararetli saf- tir ·ney k"' r·~zımb.?e_ ırı ~.~" .. e Halbuki h rmın tesbitini bu şek.ilde yapmıyoruz da 
aya Iİ~ bulunmaktadır. Mavi kuv- Ba§Vekil, müteakiben Tlirk gaıeteci - ~ ~b0~':1 errl utunh :ır: ~ ca~i- bunu anla~~r: bir ~ kıt'aları yakından takip eden mahd~ 

'Vetler .Ayd>na da girmişlerdir. !erini kabul ederek Yunan - Türk dost - an ıyo ar_ ve 8 •• m r manevraamı sadece bır göstel'lf 18111r · hakemlerin takdirine bırabyonız.:ıı 
Mavı kuvvetlerin hava filoları dün ge- Juğunu alkışl&mlf ve Türk Yunan or - ~k yherlek~ yaptıgım _müşah~elere Onlara sorarsanız. ~ev~alarda .. ~ Yüksek muhatabımın ltltüfkirlığınd~ 

ee NaziU.ıv; ... baha kaY'C• da A dm bo d yrılma 1 bir L.::.ı +-'1-.'l gore are ata bızzat iştirak ediyor - notlarını manasız bir pterişe ve alayışe 8,d ~ t1 rd .J-ı - ·:ır- y ı m- usu a z ve sarsı maz &u ~·· • • _ • 15 .m cesare e ao um: 
'-rdıman «!derek kırmızının toplanması- eder ve her türlü ihtimale kartı koyacak ~ar. :ıar da ~:_~:len duşman : ~l~ yer vermif ord~: ayırırlar. c- Bugünkü vaziyete göre bu ma • 
~ mini olmaya çalıfmışlardır. Sarayköy kudrettedir• demi§tir. arzk ~~~ ~~&--- IllorlarDe yyaanip- ı.L..1~.1 çu ~nevra~ bakı ~~asıniı nevrada zafer hangi tarafın nasibi ola ~ 
::::::ıu köprüsü berhava ecliJuUttir. Metabas, pek yakında Reisicumhur A- m~ ı:aun;uı: ::Ja~y · ;'e~ ~ ~=tedir . .ınheseJ. cakhr?:ıı 
..... _ ilk bombardımanında asker dolu tatilrkü ziyaret edebileceğinden dolayı on ar . ~ erme manevra 0 asrı • an ma rum General gülüyor: 
iRi' tren lltaa · k .. "k ta d d d . . . h 1 . . emrinı verm)f bul\muyorlar. kaldığı ?.llDWllarda yaptılı manevralarda 

yona gırme uzere ı en y- uy uğu enn sevlncı ız ar ey emıştır. Ş d b"t.. b. An d 1 k da . ..:ıa'-laril ba dı c- Belli olmaz diyor. Mese•A şmı· diı "'"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u an a u un gar ı a o u aya - urın en ıon çeflt auan e şar - w 

~Ün altfllm man~;glü batırdı: !~::ö!~::~~!~~= == ~~f;:r;::~ yüksek bir ;:~nı;~~:;~r~~~~t~=d~e:=~ 

T 
I • • sine maruz bulunan köyleri dolaprak Binaenaleyh bu ordu. her deıvirde har- kenarına gelince kendilerine nehirdeki 

ren geç gitsin Atamızı kırmızılılara yardım için kendi arala- bi temsilde de harbe girmekte olduğu ka- büyük köprünün düşman tarafından ~ 
' nnda bir teşklllt kurmuşlardır. dar üstünlük ve yenilik göstermiftir. Bu kıldığı bildirilecek. Bakalım oradan _. 

b
• d h •• ı • l'L E \ · ,-.... Gittikçe ıemtJeyen bu &efkilAtm i- itibarla evvela eski ve yeni manevralar sıl geçecekler? KırmmJara telince ~ 

Iraz a a gore za1an mavi kuvvetlerin harekit ye fa. arumda bir mukayese yaparken eski •e diköy istasyonunu mavi tayyareler ~ 
ım 1 \) aliyetini kırmm tarafa noktan nokta- ,mi tabirlerini yaıılıJ bir kıymet ola- .Dll§. olacaklardır. Görelim. bakalım, -· 

sına bildirmek ifin kahramanca plq • rat aldıtuuza aydmlatanm. 1PaJden J8- vazıyet ~ kırmızı taraf ne ya -ı 
Aydın, 12 (Manevralan takib için !tarihleri dolduran en üyük zaferlerin- maktadırlar. pdaD maaewalarla §imdi ~ ma • pacak? Şımendifer idaresi ne iş göre • 

8'lreti mahsu~ giden arkadaşımız- den birini daha kazanmıt demektir. ts- İçinden gece yansı aeçtiğimiz bir nnralar diyelim. cek~~ .. 
dan) - Atatürk bugün de refakatle- tuyonu dolduran halk mareşal veto- çok köylerde uykuya yatmış insan yok Şüphe yoktur ki Jkill U'Mmda bir çok Güluyoruz: 
~ismet İnönü, Bayan Afet ve bil- mutanlann ray otobüsten inişlerinden gibiydi. Qtomoblllerimizi, yohımııu farklar YU. Bugün bir kUBHtnclanm dl. c- Bundan Ali Çetlnbyanın haberi !1 vekiller bulunduğu halde sabah ve aoma vagon pencereainde bir müddet sıralanarak 20rla çeviriyorlar: malı genif bir sahadaki biitün harekatın var mı?:ıı 
,leilen sonra manevraları çok yakın- daha dW'an Atalarını, ibadeti andıran c- Düşm8D nerede Söke daha ge- parlak bir aynan gibidir. Karpsmdaldnfn - Değerlj .komutan IÖZlerin1 zarif bir P-
~-takib buyurmuşlardır. Atatürk A- bir sükUt içinde seyretmişlerdir. Ata- J'f ılmmadı mı!, diye BO!'U)'orlardı. nerelerde bulund1Jiana, neler ~ma - b ile bitiriyor: 
ft:!~ otomobille hareket ederek türke hat üzerinde bulun&Jl diler ray Bir çok ki5ylerden Aydına, d&t nal- h niyet ettiiini anide haber alar. Kendi c- Hayır, ondan bile glzli tutuyoruz.• 
~y sırt1arma gitmiş, orada :Ma- otobüsün muvasalatma bet dakjkı kal- la Jqtunı)an atlılar, köylerine, ora • bwetlerinin hatti bir aeferiniD nerede, Neci Scuiulta1& 

~ı:::~era~=:e~': :==~ini daha fazla ıu- :-;=.beJe haber yetişttrn • caı.- Bı·r t""a-r-ı1f ;, •....... tar· ,· L. ..,.,,ol' J.ı,• 
~ Wahat almıştır. - Daha geç eitsin, Atatürk mıt da- 1mıiıden gelen hat boyundaki bü. Y R Uı • 

Atatürk bundan sonra Reşadiye ill- ha çok ıörelim, diye baiırmıftı1 tün istuy~ dolduran halk, keıı • ~· ı Jllll .,. •> ı- - · '-"cın1n... 
1 
-'- . . ecekle . dilerine yem haberler verecek pzete- _ Be ıt-~-.1- ı.a-1- _ .... bir --- remiyorum. Bliyük elektrik fenerleri • 

'f ...._ ge e~ geceyı geçır n A#-ı:n-L . emekfedirl n UUK"1lllK' -zllC--..-. .-ı• nfn keskin 1flklan aJtmcla bir iman 
4ziziyeye gitmek üzere ray otobüsüne "' fılCM. len beki - - er •. kena bapw oturmadım, dermlf. otomobil seli lrarphkh akıp gkli w 
~lerdir. Atatürk ray otobüaün ha- Man•11ralartla . Morali ~:ı. ~~ !:! . * Kimler ôWi .. - laep blyle = 

•et edeceii sırada istasyona inen ma- . viler meYll - ~ ..uaer Aıtı dit amumi tarlhta 1Mıflra bir ~ Netice d . 
l'efal ve komutanları tekrar huzW'lan- (&,tanı~ J İtici ..tatı.~ tarafına toplanan . . koyl~rden birine tariht teıldk e8ft'lerl JUd&. Temiz ve gü- Tarihçi ~':~t Refik · 
ı.a kabul buyurmutlardır. Mavi kuv- Atatlbt in tetklklen köylerinin ~li~1edilmecüiini sor- zel bir üalUbu vardı ve bu ayede zevkle te tarih oldu. 
"-!lerin yeni komutanı korgeneral Söke 11 (Hususi) - Büyük Şef A • duk. fua1 al ezı menin acl8Dl'9 e- okundu. Kacflrccı• K•fla 
~\Ulı&az Atatürke emir buyurdukları tatürk sabihtan itibaren mavi taraf ~~ ahpnt!"'t ~ yıllarca Şöhreti yurd 81Dll'lannı •P"'f*L (Jıfid- * 
lllbatı vermiştir. Aj cenahındaki zırhlı ve motörlil kıt'- bulun dehşet~e çe en. ~lı, ~rmajl- teciler .mese!esi) ve (Lamaıtin) mnin - Ahmet Refijin mmzeai c1ü.n aaat iJd'I 

Atatürk Mareple manevralardan aJarın hareketlerini ve Derbend bota- le arkasındaki heybetli dagı gö8tere • deki iki aerinln birinciaini Macar, ikin- buçukta Haydarpqa Nimune hastane .. 
...._uniyet verici intıbalar edindikle- .zı tarafeyninde cereyan eden muhaN- Nk li)cltl: ciaiDi Fraıma hükUmeti utm aldı. Bun- ıinden motörle BiiJ&kadaya getirilmlf 
ıt.i lllldirmitıerdir Yeryüzünün en beleri takib buyurmuşlardır • -- Yajlm 1Dl Yal'! Btmn1riler (im- Jann türlr~e 1-1""1 pfiıWlvı Jok • ve cenaze "•mazı Bilyilbda camiincle • 

la&1iiJt '-autananm. bu yübek tevec- . Atatürk 10 • il ..-anı Qmahkta mıza)ıları Jrr'ediJor) _ba tepenin anhn- Dlfo lındıktan sonra Ada mezarlıpıda kendl--
ellale.riDe mazhar obnakla Türk ordulu Aziziyede geçinniflerdtr. dadırlar. Az evvel daga aJdııma,a cin ıtendfsl: ıi için aynlan ebedi lltlnbataUuna WY• 

ita 
ranaaa. ..-, yakandan patırdı ko- - Vmedildi Bala 1tenim p11aertmdir. di ~i~r. • 

lya T rablusa F r&DSIZ - Yugoslav punca tabu)an ,aillıdıln.:a Dermtt. Banu en .. ,.,,.,., ft Sa - Merhu~~ 50 ye yakm muhtelif mey. 
saıenm .-s IObtJarmda, mavili flye saJtud•n ~ Anlattık - zulu tarıhi eserlerinden bafb Evli,a 

asker yollayor dostluk ani~ cması ıuba7lar ve kırmızılı esirler doJapyor- lanm ı&'e kitap ha!tne koymak lçln lü- ~elebi Seyahatnamesinin 9 ve 10 UllGD 
-w' )ar. ıapçdara bq YUrJnf. On bet Ura veren c:ltlftinde yapmıf oldalu nokslmız tu-

1-clra ı ı (Hususi) _ .Bugihı yeni- Pan. 11 (AA) - Sto,..tmcwiç Jll'lD Mavilerin bndl erzakları olma.say _ bulunmamq! hihleri de zikre .. yandır. a...en ölü • 
.._ 5400 İtalyan askeri Napoliden Parlli resmen zlyaret edeoettir. Yuc-- dı. topıanna w tank1arma dayanarak Senelerce profea6rlilk yapa, Tirk ta- münden bir kaç aat evvel hep Evli,a 
'rrabhllprb•e hareket etmiştir. lav)'a ~ekili meçhul ubr IDIW'IDID ıalib ıeJclikler Sökenin sokakltnnda, rihçilijinde bir merhale Jafttan bu adam Çelebinin üzerine toprak •tblmı •Yık· 

lha miktar da dAbil olmak üzere IOD ye kral Pi7er ile Y~v kralı Alet - Adeta mhJga ve açbp mağl6p ola- ton yıllarmı ihtiyaç tpde ~mif. lamış w merhum 1Ptri1zam BAmidi ~ 
le hafta zarfmda Trablusa giden ltal • ...&'m ıwnJarma clkiw ~ 1 - 'cat1ardı. Çüııki bir çok dfikJrAnJar, •- Ne JaripUr: İnsanhlm geçndfin1 can- mııtır. Hastaneye bldmJchlı zaman ha
Jaıı llkerinbı ayım 24 bine baliğ ol • abde elildikten 10Dra hariciıe -..n bipleri tarafından kasten kapatılmış bu landıran bu adam kendi pleeetfn1 can- yatından ümit )rMfbn't bir ftZlyette I& 
........ Delbos ile &tiriileeek Ye J'raam • Y11 - lunan Sökede, haJk mnt kuvvetlere aızlıktan Jrurtaraımnnq. Çalışmaktan JWmyan 'ft hayatının.., 
ıw, ... Wr ._ .... Whlll plav dolduk muaheMeinin teedkbe bir bardak IU ftJ'Dlı!kten, br tek yol * nuna kadar çahpn Gstad Ahmet Refi& 
Londra 11 (Hususf) - Bomadan res dalr •vrakı lmu edecektir. tarif etmekten Adeta bir hiyanetten çe- Vapurdaki, hele köprüdeki kalabalı _ son ~larda ~ile bir bç e9el' da-

"- bllcHrildijine göre, Habef rüeu - ibılili göz&ıünde tutarak, İnglllz Jaıiıftsine kaçınıyorlardı. lın arasına kanştılım ı.aman Ahmet Re- ha Jı~ye .~ here fken ne yam ki 
""elan Ras Cebi de, bir isyan hareke - Mısır ittifakının derpiş ettiil sevkül - Kazada .nstladığım sivil bir grupa fiği hatırlatan, ona üzülen hiç bir şey buna omru yefa etmftniftlr. 
~dolayı öklür61m6für. ceyş yollarının bir an evvel yapılması- cuiur ola! Nerey~?• dedim. İçlerinden - Son zamanlaıdf ıeçlrdllf maddi mil-
....... Mı..-.I hava kuvvetlerini nı Mısır hükılmeinden rica etmlştlr. birisi cevap vardı: ceğiz. Biz dağlardaki taşlann bUe ra - zayekaya rağmen hiç bir zaman gurur ve 

utm70rlar Tertibat bilhassa Mıaınn garbında ya- c- Sökeyi kurtarmağa!:ıı vısını biliriz. E r yaşayacak değil\? a, vakanndan zen: kadal' fedaklrlıkta bu· 
ltaJıire 11 (A.A.) .-İnflillz askeri pılmaktadır. İngiltere Mısırdaki bava Bir diğeri de illve etti: bizimkilere kılavuzluk edeceğiz.• lunma~ı~ ve kımseden muavenet talep ..,_Jmllel ~ ,_. -kuvvetlerini de arttırmaktadır. c- Gidip bizimkllere yardun ede • Naci Wallab etmemıştır. 
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200,000 
Lira kazanan 

24411 
Sonları ( 1 ) , ( 3 ) , ( 5 ) , ( 7 ) , 

( 9) rakkamlarile biten bütün 
numaralar onda bir itibarile ikişer 
lira amorti alacaklardır. 

MÜKAFAT 
Sonları ( 411) rakamlarile biten bü

tün numaralar onda bir itibariyle yüzer 
lira mukiıfat alacaklardır. 

3,000 lir.a kazananlar 
29570 

1500 lira kazananlar 

28896 
8464 

31637 
27993 

33466 38370 12741 19129 15889 32417 38504 27771 5909 6281 
20620 19062 37245 20711 29591 16386 8598 33821 35273 12980 
19015 12314 21658 21985 27989 29859 10595 16156 37627 34301 
24686 22070 29676 4527 4636 23215 6973 6620 4404 25623 
18306 37205 28349 10635 15180 36988 34113 7130 31716 22708 
19841 26713 31482 13333 13439 21656 24643 35769 6859 28100 
8297 39319 32728 34675 14057 35232 30817 22734 35491 35050 

9040 38773 18547 18689 8227 27125 35331 3331 260:36 26885 35383 5436 39976 32936 
33959 34932 33714 1809 28175 2028 4240 11458 15396 29331 7320 29578 14644 727 
25344 29143 23802 7334 13282 18069 20026 26989 6561 19150 17418 15325 24920 13734 

8810 32543137967 11582 6479 3226 2458 13022 1739 2052 26112 27535 631 8370 
11950 37182 28113 13646 28291 39214 21663 4650 5589 37965 28811 4539 36698 5501 
5654 5576 3687 37216 14664 16997 453 17876 23290 17045 29813 35644 10098 12282 

9397 32362 7478 21169 20056 7249 7989 30208 37901 32937 24020 12224 

11299 20203 32310 2189 10903 ı0314 40 Hra kazananlar 21576 14076 20516 24598 12884 26824 27857 31519 24294 26599 23955 118 
20019 30723 29659 17544 678 21915 2220 23371 17723 25002 14028 32023 

25
568 

14496 39508 5681 35163 14447 8450 50 000 il 1 k ··k-12367 1814 15773 38940 24152 37407 16960 12460 3907 
3870 596 34871 10686 20714 3516 

28990 39442 34003 9331 27057 17888 26582 
12683 

9709 15836 39709 S6103 16204 37599 
17703 30404 16350 23440 28402 ;:::: 

50 lira kazananlar ın91 

11190 
3667 

15320 

12207 
24146 
1989 

28117 39086 
30140 15285 

12011 27011 26511 9249 1797 37641 
29721 ~~~~~ ~!~~~ 

33924 20997 15098 639 19578 27136 
5497 

22408 9927 
18616 22739 24065 22093 34753 43265 

38846 
1141 6030 

5752 38803 12392 27609 7617 763 
1804 

15557 15864 
23311 15680 33373 7368 5402 31405 

29056 
22622 6622 

26460 6445 13156 20436 27467 14282 
19541 

16787 38350 
19716 36666 23057 32513 18590 11704 

3114 
18087 6625 

39566 16708 23914 32904 1924 23773 
16070 

27257 10360 
28165 18629 28596 22453 19439 26207 

19331 
19242 27203 

4091 2258 5722 12179 6035 6735 ~~~~! 32960 12655 
20187 30398 4933 7966 9563 3960 26015 2056 
13944 30444 27820 12032 17415 9830 

13174 
21298 10821 

17419 
26028 
15977 
37447 
7504 

27687 
33066 
16021 
12916 
5314 

28085 
25108 
14031 
34356 
2882 

29394 
2873 
2900 

16930 
8019 

35437 
36512 
21929 
23362 
25549 
30492 
4882 

15126 
26992 

5963 
3081 
3736 

18326 
1452 

11050 
24805 

24377 15053 32994 15043 9941 2061 4680 ' ra ı mu afat 
2608 39729 751 16168 26755 34940 3529 Elli bin !iralık mükafat keşideden son-

15611 20784 7680 8550 19739 2175 16654 ra dolabdaQ yeniden çekilen şu yüz nu-
23464 
3571 

39939 26800 4864 16554 36952 38733 mara arasında beşer yüz lira olarak tak-

20370 744 20045 281 26625 29154 55851 sim edilmi~tir: 
32372 16575 4340 34898 9431 8400 20328 35263 24079 29355 24270 11447 38025 
26154 21167 32068 7806 20076 632 10811 7895 33817 25432 17897 24703 33965 
14357 2709 38656 21163 39607 11364 15565 20261 24295 20206 30334 38763 13627 
37545 8527 20812 21704 28788 11444 13306 

7726 11967 7453 7161 15387 30403 3422 24523 38748 3420 20663 15771 32187 
25767 17642 21378 28031 23734 20063 942 1482 1068 27790 30492 15492 31408 
17799 33746 35171 25203 27792 8072 32556 23970 6822 10231 33602 3723 14260 
16103 2851 28472 8595 27422 792 28617 19859 142 33266 23172 12002 22856 
12273 37265 20787 18490 18429 14174 11431 2304 34062 8921 638 8343 1599 
12378 24077 2020 1127 20064 1373 24809 8678 21536 28427 6348 39202 39974 
33536 33210 1466 7554 10643 23481 14958 28022 27999 27876 6949 7400 31444 
30645 35827 7479 25248 6399 2554 25066 14446 14495 27949 8325 19286 21745 

11611 2249 22290 14672 4230 5033 
19565 

36401 6264 
10195 

25567 3344 21133 5412 11222 39609 
35685 

15366 15718 
18378 

23291 26574 17853 35355 26768 22118 
21660 

25414 7531 
32675 

1000 lira kazananlar 5865 19852 31938 21688 6796 28534 34467 
38443 

20964 

10358 2995 30299 16521 35680 6533 12689 5749 24653 13205 18303 23377 
31534 

4406 ~!~~! 38132 

35173 9343 33360 33436 26770 25835 21831 
29726 

31927 30345 
32798 

29207 
7253 

19321 
7272 

20334 
31318 
20993 
29283 
18101 

2942 16449 3842 34318 17805 33510 39375 20023 34211 4201 20530 26614 21366 
112 31585 32151 15410 38545 11171 17488 19512 27263 30952 26362 19020 6968 

7602 30606 17015 37290 32645 22829 5995 18162 12433 10240 24303 22383 14371 
10002 25189 5390 31788 781 37759 35582 951 4896 4526 25211 19365 36783.· 
21337 2590 27507 10029 7450 34976 7204 5977 24473 7552 21062 

3779 20546 6540 14837 7599 14910 31866 32565 
25035 

200 lira kazananlar 13501 29130 2952 23773 4364 34693 1;~~~ !~!~~ 2612 
1~~!~ 

39665 12926 8388 2133 7096 28109 13527 20247 377555 10820 29224 157 24796 39914 12959 
22600 19341 19098 13950 4395 24855 38399 38964 6504 5244 20820 3134909903 2:ıg~ 23653 9388 6515 

28926 
39177 

7842 
15332 
21791 

2944 2361 14356 20068 4901 18683 11134 
34019 26775 23704 7508 799 33470 2641 
12873 8276 29870 26278 641 713 16621 
14755 38517 21702 21381 19203 18882 24925 

654 11659 6013 25774 5567 6658 4627 32625 30780 1803 12756 19521 30621 18877 39921 
33456 39416 8459 20782 14029 6053 8353 

6176 
23531 13929 35059 33787 23472 14200 33920 37399 34470 4853 13350 1747 27113 2388 
32883 34568 18732 969 22381 30181 28129 18207 10123 26681 28169 37963 39999 ~~~ 2!i:: 15895 

30896 16622 23280 24291 10141 10036 24883 

19174 33693 8756 29763 33480 38269 17221 15499 21385 9891 8929 2283 
29646 7833 12255 7219 14778 16224 1427 27137 1493 29225 21339 21572 1915 35003 35012 12720 

4937 1908 16973 25136 39360 34822 20730 
21410 23154 27310 24243 10397 6795 7653 3520 

1058 15645 12632 34481 12889 37719 
19950 29023 29467 22762 25028 21059 38275 28574 8755 28118 10902 19509 5708 28065 30130 14510 12589 36075 Çarşambada köylüye kredi 

12373 28289 24062 38011 28374 6321 37859 1677 36503 1749 23295 18525 
33879 10481 33313 38624 28329 2903 21400 13141 veriliyor 16510 11194 26032 130 a1228 11014 

31308 14715 22910 15247 35846 28425 Çarşamba (Hususi) - Köylünün kalkın- 12374 18167 8232 19694 24272 23212 
70 lir& kazananlar 36882 26803 24241 22941 39672 23683 ması için Ziraat Bankası ikrazlara devam 4141 20842 2803 28021 206 8950 

3743 32581 6163 
33743 
30170 
30069 

35255 25684 
38859 19483 
18113 26208 
25245 26446 

16645 29757 12394 16840 38118 21786 27353 etmektedir. 931 senesi sonuna kadar banka-
nın köylüden alaca~ olan 80 küsur bln Ura 15167 25008 28214 34849 3733 31338 

28988 4209 31972 29598 759o 6412 24910 uzun vii.dell taksitlere bağlanmış, geçen yıl 10158 8389 28224 1267 5303 5448 
39584 9691 26458 9792 24714 18756 13202 da yeniden 25 bin lira ikraz edilmiştir. Bu 

37410 23563 
11656 33854 
34809 1862 26174 17486 3903 24108 29077 36594 25182 yıl da gene 1800 çiftçiye 46 bin Ura yardım- 9003 35555 7344 32294 39337 30206 

4674 27595 
i3339 23016 

12544 
9905 

33149 
3160 

32805 
190 

33460 

3709 28317 
2382 34833 
3414 23292 

17136 13403 14674 115 30634 11703 30126 da bulunmuştur. Bu sene tütün mahsulü 13002 37195 25540 38638 14182 22032 
39945 37382 22117 15757 15527 34764 39224 çok iyi olduğu için banka verdiği parayı he- 9356 16951 36585 39390 2957 3002 

men tamamen tahsil etmiştir. 
7370 8637 29573 6940 19425 15002 9299 26218 25880 Mısır mahsulü de normal fiat bulmakta- 37881 32683 28035 24826 37071 1964 

26485 
10566 
15705 
25598 

21479 
24990 

30747 17063 
15307 36200 
16833 5292 
18567 3924 
14399 3693 
24235 29895 
11870 886 
11918 33077 

38179 7601 35408 19587 31426 17619 12226 dır. 37306 25341 35159 32409 21326 34854 

35567 
16893 

36559 12111 913 20220 20320 ııoo 11511 Karabük panayırı 19155 10122 15s39 14659 5562 30131 
33526 35132 28672 30955 25456 34130 25982 Bir gün devam eden Karabük panayırı 32898 32161 21074 26453 32264 760 

8762 
21713 
29559 

2603 
3014 

10452 
16275 

2638 
24349 
4335 

39497 12115 29828 33441 38102 6747 28526 kurulmuş, bir hayli alış veriş yapılmıştır. 
12524 34044 36641 10994 6279 33110 6086 Bir tashih 36415 11201 29414 14210 '1057 2163 
8937 38291 1667 12 33382 5549 3881 7555 35919 24909 36079 4964 12000 

Adana.da pamuk rekoltesini yazarken 
35130 7843 30912 39534 20225 37521 17928 180 bin rakamı yanlışlık.la ıs bin olarak çık- 35260 37046 24802 20843 12434 20233 
23330 28695 18272 32052 15495 14081 30357 mıştır. Tashih ederiz. 9144 18450 25226 34272 11717 
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Bernanın senden teselli umduğunu 
nereden bileyim? ... Filvaki eskidenbe
ri arkadaşsınız ... Hatta Gönül senin o
nunla evleneceğini sanıyormuş... Bu
nu neden söylediğini şimdi anladun. 
Bernaya karşı gösterdiğin dostluk bu 
hissi veriyor. 

Ben şaşalamıştım: 
- Bari sen söyleme Mazlum. Sen 

benimle Berna ile olan samimiyetimin 
derecesini pekala bilirsin. 

- Malum, birbirinizle buluşup ko
nuşmaktan zevk aldığınızın farkında
yım ... Geçen cuma günü de sizi uzak
tan gözledim... Onun yüzüne bakar
ken gözlerinin içi gülüyordu. O da söz
lerini içine sindiriyordu. Yanından bir 
türlü ayrılafnadı. Hele bugün çok mü
teessir olmuştur, çünkü seninle daha 
uzun konuşacağım ümidinde idi... Şu 
anda bana muhakkak lanet eder. 

Mazlumun ne demek istediğini pek 
kıavrı.yamadan, kavramağa cesaret e
demed~n dedim ki: 

- Bernayı tanımaz gibi söylüyor
sun. Eğer sokağa çıkacağımızı söyle
meseydin Berna gitmez, daha oturur
du. 

Mazlum yerinden kalktı• 

Yazan: SELAMI iZZET 
- Onun burada daha fazla oturma

sını istemiyordum ki ... 
Mazlumun bu halini hiç görmem.iş

tim. Adeta kendinden geçmişti. Efıcri 
titriyor, dudakları geriliyor, alnı kırı
şıyordu. Kaşları çatıktı. Gözlerinden 
şimşekler çakıyordu. 

Ellerini ceblerine soktu, odada do
laşmağa başladı. 

Böyle bir vaziyet karşısında kalaca
ğımı sanmıyordum, hazırlıksızdun. El
lerim dizlerimde, olduğum yerde kala
kaldım. Kımıldıyamıyor, düşünemi
yordum. 

Nihayet Mazlum karşımda durdu: 
- Neden doğruyu söylemedin? 
- Ne hakkında? 
- Berna hakkında. 
- Ne diyeyim?. 
- Onu seviyorsun .. 
Kekeledim: 
- Tabii ... Seviyorum. 
Mazlum gene dolaşm.ıya başlıyarak 

haykırdı: 
- Öyleyse neye bana vardınız? Ab

lanızın sözünü dinlemeliydiniz ... 
Ne diyeceğimi, nasıl mukabele ede

ceği.mi şaşırmıştım: 

- Bernaya varmak ömrümde aklı-

ma gelmemişti. Biz birbirimizi kardeş 
gibi severiz ... O derdli bir çocuktur, o
nu teselli ederim. İtiraf edeyim ki, o
nun muhabbeti de bana çok kere kuv
vet verdi. 

Mazlumun dişleri gıcırdadı: 
- Benim muhabbetim kafi değil mi? 
- Senin muhabbetin başka, onun 

muhabbeti başka .. 
- Demek beni de onunla aynı sevi

yede tutuyorsun ... Demek kocanla ar
kadaşlarına beslediğin muhabbetin a
rasında fark yok. 

Bu söz üzerine ben de ayağa kalktım: 
- Kocam benden başka türlü bir 

muhabbet istedi mi? dedim. 
Mazlum duraladı, ben hiddetli ve a

sabi devam ettim: 
- Ben senin arkadaşından başka bir 

şey değildim ki Mazlum... Benim ne 
düşündüğümü, ne istediğimi bir an bi
le düşünmedin. 

- Hata ettim. Ama sorsaydım, beni 
de herkes gibi, meseıa Berna gibi bır 
arkad~ telakki ettiğini söyliyecckti-n ... 

Sözleri değil, sesinin ahengi beni ya
raladı. İçimde bir isyan uyanıyordu. 
Sözlerimi kontrol etmeğe vakit bula
madan, coşkunlukla cevab verdim: 

- Elbette. Çünkü ikiniz de benden 
gayret istediniz. O da senin gibi Gönül 
ile evlenmek istiyordu. Gönülün evlen
mesi Bernayı hnrab etti. O da, sizin 
bana sığındığınız gibi sığınıyor ... İnkar 
etme, kendini teselli etmek için bana 
geldin ... Sen beni düşünmeden benden 
teselli umdun. Berna ise .kendisi tesel
li ederken beni de teselli ediyor. Sana 
varırken beni sevmediğini, sevmiyece-

ğini biliyordum ... Ama yanında büyük 
bir rol oynıyacağıına da emindim. Sa
na yardımım dokunacaktı. Berna da 
bunu takdir etti ve beni seninle evle
neyim diye teşvik etti. .. Gönül evlen
memize muhalifti. Bu izdivaçtan doğa
cak tehlikeleri gözlerimin önüne koy
du ... Benim mes'ud olmıyacağımı her
kesten iyi biliyordu... İşte doğruyu 
söyledim. Bu sözlerimden hangisine 
yalan diyebilirsin?. 

Nefes nefese sustum. Soluyordum. 
Mazlum hayretle yüzüme bakıyordu. 
Hıddeti geçmişti. Her kelimem ile ür
periyordu. 

Mırıldandı: 

- Demek Berna seni benden daha 
iyi anlıyor. 

- Zannederim. Gönüle aşıktL Gönül 
evlendikten sonra etrafına baktı ve ka
derine razı oldu ... Onun bu feragatini 
görerek müteselli oldum. 

- Demek ihtiyacın vardı?. 
- Elbette. Senin yanındaki rolümün 

kıymeti kalmıyor. Sen maziyi unuttu
ramıyorsun. 

- Bernaya şikayet eltin mi? 
- Merak etme, böyle şeyler söyle-

mem. Fakat o anlıyor. 
- Meselfı neler anlıyor? 
Kocam bana doğru eğilmişti. Gözleri 

gözlerimin içindeydi. Bakışlarımı ba
kışlarından kaçırmadım. Ama kaçmak, 
yalnız kalmak, kana kana, doya doya 
ağlamak istiyordum. 

Israr edince dedim ki: 
- Sana varırken, kalbinin yolunu 

daha çabuk bulacağımı ümid etmiştim. 
( Arkaıı var) 

Piyango talilileri 
Dünkü tayyare piyangosu k~ide -

sindeki büyük ikramiyelerden ekseri . 
sinin taşrada bulunanlara isabet ettiği 
anlaşılmaktadır. 

40,000 lira çıkan 26694 numaralı bi
letin bir parçasının Galatada Fransız 
mektebi muallimlerinden birinde ol -
duğu anlaşılmıştır. 

25,000 lira çıkan 3482 numaralı bi
letin onda bir hissesi Beyoğlunda To -
katliyan karşısında berber Stavridisin 
kasiyeri K iryakiçaParaskeva'da, diğer 
onda bir parçası da Beyoğlunda Sutera
zisi sokağında Sümer apartunanında 6 
numarada oturan Nurten'dedir. 

lstan bul Borsası kapanış 
fiatlan 11 - 10-1937 

ÇEKLER 

Londra 
Nn-Yor• 
Parı. 
Mlllno 
Brüksel 
Atına 

Cennre 
Bofya 
Amaterdam 
Prat 
Vlyana 
Madrld 
Berlln 
Varıo'f& 
Budapette 
Bükret 
Belgrad 
Yotobama 
Mosko'f& 
Btotholm 

Açılı, 
'i26.Sl 

0,79)8 
13.86 
lS,1'2'32 
4,691S 

87.23 
S,4370 

63.8467 
1.43 

22,5950 

4.19S 
11.9212 
1.9688 
4.ı83S 
3.99S 

107.4225 
Sot.437S 

2.742J 
20.2875 
3.1.9)8 

SSBAM 

Anadolu ım. " 80 
peıın 

A. Om. " 80 ndell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çlmento 
Merkea bankaaı 
İt Bankaaı 
Telefon 
ittlhat n Delfr. 
Şark Delirmenl 
Terll.oa 

00. 
Ou,0() 
00,00 
11,30 
w.1.s 
ıu,1.1J 

6.SS 
ıı.65 

ı.ıs 

7.1) 

Kapıını' 
677.7S 

0,71l9S 
25.SS 
ıs,rn 

4.6896 
87.1610 
S,4SSS 

6.3.7958 
1.4296 

n,sns 
4 1914 

ll.9664 
1.968!) 
4.18 
S.987S 

107.!365 
S4.41 
2.74 

2'-305 
3.0945 

00. 
00.00 
O(),()J 

11,41' 
9i),75 
00,llO 

O.OJt 

lSTİKBAZLAB 

Türk borcu I pefin 
• • I ndeU 
• • n ndell 

Açdıı 

00.00 
13.6() 
13.SJ 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I ndell 
• JI P9· 
• n Ta. 

Anadolu mO. pefln 

Açılıı 

oo.oo 
oo.oo 
Q(t.0(1 

oo.oil 
00.0J 

PABALAB 

1 

Alış 
l Türk altını 1060. 
l Banknot Oa. B. 262, 

Kapaııı.ı 

00.00 
1S.6J 
lS.3'> 

l<apaa.ı 
00.00 
00.GO 
oo.oa 
ll0.00 
ot.oa 

Satış 
106L 
26S. 
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EV ALİDE SUL TA~lN 

Binbir türlü ma
ceralara girip çık-
mış, para kazanmak 
için hatta hırsızlara 
Ve y · agmacılara ya-
taklık etmekten bile 
Çekinmemiş bir a
darn B'· ı · oy e bir a-
d~rn istıbdad dev
linde bir bina yaptı
rırsa elbet bu dün
Yada ke d' .. h n ısını er 
: Zuhuru muhte
k el taarruzlardan 

Urtaracak gizli bır" 
ge .d 
ih çı açtırmayı da 

ınaı etmez. 

g .. - Peki ya mavi 
OZ)iikl .. 

giz]· u adamın 
du~1 geçidde bulun
ti. .. ~unu nasıl keşfet-
.. ,ız? 

l'l. - Sigara tablası
ın 

• ortaya koydu-

DANUGI CEVAD 
FEHMi 

~ hakikate istinad 
la~n . kuvvetli bir 
ll ınınden ibaretti. 
e~Zden 1 O dakika 
da~eı 13 numaralı 0 Osman Bey lakayıt l>fr tavırla: - Ihsan Bey, Hüma Beyle K~ın .ıfanımı öldür-düğilnüzü itiraf 
?rıı a bulunan ada _ etmi§siniz, bu hu.susta izahat verir misiniz? dedi ' 

l'ip\~e:rıen çekilip gitmektense bekle- Bu odada yapılan toplantının sebeble- Bir kat daha canı sıkılmış olarak a-
leli. ~~un !1el~ .k~~edec;ğimizi ve ne- ri d~ az buçuk malfundu. F~kat işte şağı inen serkomiser Osman biraz son
fa){ 

1 
enııyecegımızı, planının muvaf- hepsı bu kadardı. Buna mukabıl ortada ra kapının eşiğinde göründüğü zaman 

tabiioi~f o~adığ~ 
1
anlamak iste~esi yeni bir cinayet, yeni bir cesed vardı tamamen deği~ bir halde idi. Sevin

aç~){ d · :ilhassa rıc at hattı da d~ı~a ve katil yakalanmadıktan başka hüvi- cinden ağzı kulaklarına varıyordu. 0-
tehlike u~ ulctan soıı:a b~da hiçbır yeti bile henüz meydana çıkarılarna- muzlanndan ağır bir yük kalkmış gibi 

savvur edılemezdi. t B fkA . d eli d" dik d d - Otel -d·· .. il k k d mı.ş ı. una e arı umumıye ne er ? ım uruyor u. 
llu mu uru e onu.şur en o a G t 1 1 kl dı? , . 

?narasının 13 1mas .. . d d aze e er ne er yazaca ar .. Neş elı bir sesle haykırdı· 
dun o ı uzerm e ur- S . . · 

uz. Sizce buna sebeb ne? erkomıseruı canı o kadar sıkılıyor- - Hocam müjde bu menhus mesele Çi; Bana kalırsa bu ~ gizli ge- d~. ~~ .aşa~ıdan gelip ken~isini polis d: s.ona. erd{. Mühe~dis İhsan polis mü
dar n bu odaya açılan kapısı ile alaka- n::u~urıyetınden te!efona çagırdıklarını dunyetıne gelerek nöbetci müdürüne n·· soylıyen garsonu hıç sebeb yokken haş- teslim olmuş. Hüsnü beyin katilinin 
reıt 1~~an Sadullah serkoınisere döne- ladı: kendisi olduğunu, siyahlı kadını da ay-

_1 ~ve etti: - Telefon mu? Hay Allah belasını nı bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş. 
l>ağın sman Bey ıfıuen şu geçidin ka- versin. Anladık. Çek arabanı! (Arkası var) 

S 1 kapayınız! 
ll. erkonıiser istenileni yaptL 
:dvan Sadullah: 

içine ~~~! dedi, şimdi şöminenin 
tuğıaıg rınız. Fakat durun daha evvel 
ltasın arı saymak lazun. Şöminenin ar-1 
Var? 

1 teşkil eden cephede kaç tuğla ı 
-v _ E Ukarıdan aşağı mı sayayım? 

Şağ1 bi v.et evvela öyle ... Yukarıdan a
- tınci sıra! 
_~bir! 

Sayıtıız lınaaı. Peki bir de soldan sağa 
'Osman B ....... ~ki ey. 

ltıd z. 
sonra~an Sadullah bir lahza düşündü, 
c .. 'Gen 
U bir t : olmadı, dedi. Demek 13 ün-

t~Itaın1 ~la mevcud değil. Şu halde bu 
~~ncı sı: ıye bölelim. t ve 3 ... Evet, bi
ırinci :, 3 üncü tuğla ... Osman Bey, 

tıu~. ll.'anın üçüneü tuğlasını bulu-

Serkotni 
........ \'uk ser gepıe ayni suali sordu: 

....... t arıdan aşağı mı? 
. Serk;~ıa öyle. 

cı sı ll'ııser p - ·ı k b" . tadak· .. .. armagı e sayara ırm-
ltıdvan 1 uçuncü tuğlayı buldu. 
- ti t. Sadullah sordu: 

s Une b - liayır asınız! Kımıldıyor mu? 
- l> . dan ekaıa b' 

da 8ağa d _ ır de birinci sıranın sol-
~~Yni teco~ olan üçüncü tuğlasın

dı ~tltornı l'übe_Yi yapalım. d:0tdu. B~ bır makine gibi itaat e
ıru olan ı:ı~~i sıranın soldan sağa 
~dvan Sa uçuncü tuğlasını buldu. 

naıc dullah: 
'l'u • Uıızı enır. . 

da . ğlanUı · ını verdi. 
bal' 1Ser1, dullıaruz kaldığı tazyik altın-
1._ terıe \lara dogru- gö ·· ıd·· - .. .. 
~d.. görd··k mu ugunu 
..... b· u y . d 1 -ia 

1 
ır bo · erın e e sıgacak 

bit~ ~l ııoı!uk hasıl olmuştu. Boşlu
(!etıh u~ilİyij n s~rkomiser· rastgeldiği 
dı, ~ hir kÇektı ve şöminenin arka 

b.. apı gibi içeri doğru açıl-
d" "l.l rrı 

qllen ele d 
l'tııney ~kon/ hallolunmuştu. Yerine 
Caktı? Slizıne ~:er dalgın bak~lar la şö
nıı t ~\ıet b~ başladı. Şimdi ne ola
ı · · tık Sa ltÇok noktalar aydınlan-
s rrı n ?3saçlı kadınla mavi göz-

UkJ numaralı odadan na-
arı b' ır ır.uamma aeğildi. 

'Avrupanın hayat ve terkibi meçhul \ı 1 Yeni neşriyat 1 
çocuk ı?ldalan yerine saf ve halis _B_ir_lltı_s_e'ri-nc---H-üs-am-ed_d_ln_B_e_rk_e_s_ta-ra_.-
ve taze hububattan istihsal olunan tından yazılan bu güzel roman kltab halln-
ynksek evsafa melik VlT AMlN de intl.şar etmiştir. cBlr an sevine> 1n mev-

ve GIDASI çok olan zuu haklkl hayat sahnelerinden alınmış ve 
bu mevzu ince ve hassas bir kalemle işlen
miştir. 

HASAN 
Özlü Unlarını 

yediriniz 

YUksek evsara maliK Hasan özın 
Unları yavruların gürbUz tombul 
ve canlı ve sıhhatli olmasını te
min eaer. Beynelmilel sergilerde 
kazandığı altın madalyalar ve Z!l· 

ter nişanlarile ve birincilikle ihraz 
ettiğı diplom»larla cJhanşQmul 

şöhret kaza.ımıştır. Yalnız ve mu· 
sırren Hasan markasını isteyiniz. 
Bntnn bakkaliye ve eczanelerde 
bulunur. 

.......... __ ......................... -............ __ __ 
KORKU 4' 

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

ması KARDOL'a 
biraz devamla nihayet bulur. 

DOYÇE LEVANT LİNl'.E 
O. M. B. BAMHURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
o. Hamburg, AUas Levant Llnye 

A. o. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Bahrlsiyah arasında azimet ve 
avdet muntazam postalar 

İstanbuld!\ beklenen vapurlar 
ca vana vapuru 13 T. evvele doğru. 
Chlos vapuru 14 T. evvele doğru 

Samos vapuru 18 T. evvele doğru 
Yalova vapuru 30 T. enele doğru. 

Burgaz, varna, Kostcnce için 
llmanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Samos vapuru 22 T. evvele doğru. 
Yakında iiambur~. Bram, Anvers 

ve Roterdam limanları 1ç1n 
hareket edecek vapurlar 

Manissa vapuru 11 T. evvele doğru 
Chlos vapuru 15 T. evvele doğru. 
Futa tafsllit lçib Galata'da <>Ta.. 

kimyan hanınıl" DOYÇE LEV ANTE 
LİNYE Tapar ac-.ntalıf ına müracaat. 

Telefon : 44760 - 44769 

ıa,, dlı, nezle, grip, romauzma ve bltla ağnla
rıaızı derllal kııer. icabında günde Uç kaşe alınabilir. 

isim ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

Sayfa 1. 

Posla,, nın Hikayeleri 

Üçüncü Mevki 
Yazan: G. Rıklin 
Birinci, hatta ikinci mevkide seyahat 

edenlere pek acırım. Ben, yani bu satır
ların muharriri, daima üçüncü mevkide 
seyahat etmesini severim. 

Birinci mevki yolcuları, daima mühim 
§ahsiyetlerdir. Düşüncelidirler; hiç ko
nuşmazlar. İkinci mevki yolcuları biraz 
daha canb, biraz daha konuşkan olmakla 
beraber gene üçüncü mevki yolcularına 
hiç benzemezler .. 

Halbuki üçüncü mevki yolcuları bam
başka insanlardır. Konuşkandırlar; cana 
yakındırlar .. insana çay, kahve ikram e
derler. Hayatlarını, başlarından geçen 
vak'aları seve seve anlatırlar .. 

İşte ben bu defa da, gene bundan ötü
ıii, akşam trenile üçüncü mevki vagonun
da seyahat ediyordum. Kalinin şehrinden 
Vışnıy-Voloçok şehrine gidiyordum. 

Vagona girer girmez, kısa bir zaman 
sonra, herkesle ahbab oldum. Havadan, 
sudan, trenlerin intizamından, Vışnıy

Voloçok şehrinin şimendifer garına olan 
mesafesinden, velhasıl her şeyden bah
settik. 
Yolcuların hemen hemen hepsi, tren

lerin daha muntazam işlemeğe başladık
ları hakkındaki kanaatimle mutabıktılar. 
Hava hakkında da aramızda ihtilaf yok
tu. Vışnıy-Voloçok şehrinin gara olan 
uzaklığına gelince, kimse sarih bir şey 
söyliyernedi. Yolcuların hemen hemen 
hepsi hep bir ağızdan kondoktörden ma
lumat almamı tavsiye ettiler_ Velhasıl 
gördüğünüz üzere; konuşmamız hem en
teresan hem canlı idi. 

İçimizde, hiç 13.fa karışmıyan yalnız 
bir tek koca karı vardı. Görünüşe göre bu, 
kanlı, canlı, sıhhatli bir kadındı. Bütün 
konu~amız müddetince hiç lafa karış
mamış, hep bizi dinlemi§. ve mütemadi
yen sucuk - ekmek yemişti. 

Ben, bu koca kan ile de konuşınağa 
karar verdim: 

- Nine, dedim, sen nerelisin?. 
- Ben bu civarlıyım. Bizim Kolhozı-

mız nah şuracıktadır. 
- Kolhozdan çıkalı çok mu oldu? 
- Eh .. Şöyle böyle iki ay oluyor. 
- Ya!!.. Nerelere gittiniz?. 
- Doktorlara, yavrum, doktorlara .. 
- Jki ay müddetle hep doktorlara mı? 
İşin en tuhafıma giden tarafı, koca ka

rının htç te hastaya benzememesi idi. Ha
yatta insanı aldatan böyle görünüşler o
lur bazan . 

- Evet, yavrum, evet hep doktorlara .. 
Ne yaparsın, hazan icab ediyor. 

- Haklısın nine. Tevekkeli dememiş
ler: İhtiyarlık - maskaralıktır. 

- Hayır, yavrum, hayır; ben şikayet
çi değilim. HaWi halimden memnunum. 

- Hangi doktorlara gittiniz?. 
- Muhtelif doktorlara, yavrum, muh-

telif doktorlara.. İlkönce Bologo'ya git
tim. Orada bir doktor var; genç olmasına 
rağmen romatizma işinde öyle mütehas
sıs ki ... Elini sürmesile beraber insanda 
ne ağrı kalıyor, ne de hastalık. 

- Evet, romatizma, hakikaten mühim 
bir hastalıktır. 

- Çok mühim, yavrum, çok mühim . 
Bundan sonra Torjok'a gittim. Orada da 
maruf bir kalb mütehassısı vardır· sizin , 
anlıyacağınız kalb hastalıklarını tedavi 
eder. 

- İyi bir dDktor mu? 
- zyi de laf mı, yavrum, iyi de lif mı? 

Öyle sevimli çocukları var ki .. Sorma
yın!. Hele üç yaşındaki ortanca oğlu .. Ko-

rR·A··o-voı 
BugUnkU progr•111 

12 TeşrinJenel Salı 
isrANBUL 

ötıe neşriyatı: 

12.30: PJAkla Türk musikisi, 12.50: Hava
dis. 13.05: Muhtellt plAk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans muslklsl. 19: Armonik sa 
lo: Şlller tarafından. 19.~0: Konferans: Bey
oğlu Halkevi namına (Inhisarlar hakkın -
da). İhsan Arif Gokpınar. 20: Mustafa ve ar-

Rusçadan çeviren: H. A1az 

caman kocaman mavi gözleri var. Bana 
mütemadiyen şekerleme ikram etti. 

Bütün yolcular, bu kadar mühim has
talıkların sahibi bulunan bu al yanaklı 
ihtiyar kadına hayretle baktılar .. Nine 
hiç durmadan sucuk ekmek atıştırmnJ:la 
meşguldü. Ufak bir fasıladan sonra gene 
sözüne devam etti: 

- Torjoktan sonra 0-:.taşkovo'ya gıt

tim. 
- Oraya niçin gittiniz?. 
- Gene doktora, yavrum, gene dokto-

ra. Alnımızda doktorlara taşınmak yazı
yormuş. 

- Ostaşkovo'da hangi doktora gitti
. ? 

nız .. 
- Göz doktoruna, yavrum, göz dokto

runa. Onda tamam on gün kaldım. Çok: 
iyi bir adam. Çok misafirperver. Evlene
li çok olmadı. Karısının ismi Vera. Doğ
rusu Vera çok hoşuma gitti. Çok güzel 
sesi var. Mükemmel şarkı söylüyor. 

Hayretimiz gittikçe artıyordu. Nine
nin gayet canlı, gayet neş'eli, hatta gayet 
sıhhatli gözleri olmasına rağmen ne di
ye göz doktoruna taşınıyordu? Ben ona 
bu meseleyi sormak üzere iken nine ge
ne sözüne devam etti: 

- Ostaşkovo'dan da, yavrum, Kalinin 
şehrine yollandım. 

- Gene doktora değil mi?. 
- Gene doktora, yavrum, gene dokto-

ra. Bu ihtiyarlığımda başka nereye gide
bilirim?. 

- Bu defa hangi doktora gittini:.ı:?. 
- Kalinin şehrinde çok meşhur bir ka-

dın doktor var. Ben bütün bir hafta on
da kaldım .. Bu, çok meşhur bir ebedir. 

- Ne?! .. 
- Ebe, yavrum, ebe. 
Yolculardan bir ikisi kendilerini tuta

madılar.. Yüksek sesle kahkahalarını 
koyuverdiler.. Hastalık kumkuması bu 
ihtiyar nine hakikaten acayib bir insandı. 

- Sizin hastalığınız nedir nine?. 
- Allah Allah ne diye hasta olacak-

mışım ben?. Yetmiş yaşıma bastım, Al
laha şükür daha hiç bir hastalık geçir
medim .. 

- Şu halde ne diye doktorlara taşınıp 
duruyorsunuz? .. 

- Kendi arzumla gitmiyorum, yav
rum, kendi arzumla gitmiyorum. 

- Ne gibi kendi arzunuzla grtmiyor
sunuz?. 

- Onlar kendileri davet ediyor, ben 
de gidiyorum. Hem nasıl gitmez olurum?. 
Onları ben büyüttüm, ben bu hale getir
dim. 

- Kimleri?. 
- Demindenberi saydığım doktorları. 

Bologadaki romatizma mütehassısı Niko· 
la en büyük oğlumdur. Torjok'daki kalb 
.mütehassısı Sergey, ortanca oğlumdur. 
Ostaşkov'dnki göz mütehasSlsı Mihayil 
de onun küçüğüdür. Geçenlerde evlendi, 
Ebe Kanya ise, bunun küçüğüdür. 

- Nineciğim, deseniz e, sizin bütün a
ileniz doktor olmuş!. 

-r- Öyle oldu işte .. İlkönce Nikola bu 
mesleği seçti. Sonra artık birbirlerini 
çektiler .. Yalnız kızım Anna başka bir 
meslek intihnb etti. 

- O ne iş yapar?. 
- O Kolhazda çalışıyor. İnek sağıcı-

dır. 

- Bu nasıl olmuş böyle? Diğer bütün 
çocuklarınız ilim adamı, münevver kim
seler olduğu halde Anna neden böyle kal
mış?. Yoksa kabiliyetsiz mi?. 

- Ne münasebet kabiliyetsiz olsun?. · 
Nine bu sözleri söyledikten sonra acele 

acele sepetine el attı. Sepetin içinden 
muntazaman katlanmış bir gazete çı
kardı: ; 

- Bakın, dedi, gazeteler Anna'nın hak· 
kında neler yazıyorlar!. Onun için bil· 
yük bir istidad diyorlar .. 

Gazetenin birinci sayfasında, gülümsi· 
yen çok güzel bir kız resmi vardı. Kızın 
göğsünde kocaman bir de nişan görünü
yordu. 

Vagonun pencerelerine garın ışıkları 
vurdu. Tren V'ıı§ıu-Voloçok şehrine gi-
riyordu. • 

kadaşları tarafından Türk musikisi ve hallı: Ya k" U h " 
şarkıları. 20 30: Ömer Rıza tarafından arab- rln 1 fl S iffif Zua; 
ca söylev. 20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları ç Ev ı• R t N ı· z 
tarafından Türk muslklsl ve halk §arkıları, 
(Saat ayan). 21,15: Orkestra. 22,15 : Ajans 
ve borsa haberleri. 22,30: PlAkla sololar, o- Yazan: ismet Hulusi pera n operet parçalan. j.,_ ______________ _ 
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. ' -.. DeniE,erin MakJ&Vjtll 

Kaptan Bum Bum 
Talat Paşanın 

son günleri 
Yazan : Arif Cemil 

Katil Tagliryan sotuk kanlılıkla: •Talat paşanın gere 
!Javarlandıgını, güzünden kon fışkırmıga başladıtını 

ve ahalinin üşüştütünü gördü mi n dedi 

Çniren: Ahmet C...lettia 5-llCOiha 
Arkamdan biri: "Hello! Kaptan Lauterbab burada ne işinil 

Onun üzerine hemen dışarıya fırla- ı ve cevablardan ve avukatın müdahale- var? n diye seslendi ve ben beynimden vurulmuşa döndüm 
mm. !erinden hiçbir neticeye vasıl oluna-

- Sokağa çıktığınız zaman Talat madı. İlk tahkikatta katil büsbütün baş Binaenaleyh vakit kaybetmeden pon kruvazörünü torpidolad.ıktan son-
Paşayı sokağın karşı tarafında mı gör- ka şeyler söylediği halde bunlar kat'i- ve eşeğin .. biraz soluk bile al- ~ abluka hattını yanp birçok işler 

gelmekliğim başımı bilerek, iltiy ... 
İngiliz glanmm aizma sokmelr~ 
demekti. Çünkü bu tehir bir ha;u;; 
rnandanberi manen İngiliz blkimi~ 
altına girmif demekti. ı 

dünüz? yen nazarı dikkate alınmadı. masına musaade etmeden onla- gordükten ve düpnanın eline geçme-

E t h t bah 
· · t:ı. rın oturmakta oldukları köşkün yolu- mesi için kendi mürettebatı •--•·--

- ve ' 0 ayvana çesı ıs ll\.a- Nihayet, uzun bir sükuttan sonra .. uu.uı met· d g"d" d Be h" nu tuttum ve akşam yemeğini orada dan berhava edilmiı;: ve süvarisi çın· 
ın e ı ıyor u. n onun ızasına müddeiumumi söze 1r ......... hildi. Dedi Y ,. 

gelinciye kadar karşıki kaldırımdan yü- ki: _.,....... yedim. emekten sonra dostlarıma arizisine ilticaya muvaffak olmU§tu. 
rüdüm. Ayni hizaya gelince koşarak planımın ana hatlannı izah ettim. Ba- Çin h~eti kendisine cNankin• de 

Biraz sonra istasyona girdik. Endi". 
şemi kalbime gömerek eşyamı toplr. 
dun ve böyle ansızın gelişimin dostla'! 
nma o~ bdar düşmanlanma d4 
yapacağı acayib tesiri düşüne, düşiiaf 
istasyondan çıktım. 

onun bulunduğu tarafa geçtim. - Maznun biraz evvel avukatların- na •Tiençin• deki ikametgahlar.na bir ev tahsis etmişti. 
_ Yüzüne baktınız mı, yahut ken- dan birinin verdiği cevabda Talat pa- gidebileceğimi söylediler. Gider ayak kendisini ziyaret ettim 

disile konuştunuz mu? şanın İstanbulda idama mahk\ım oldu- O akşam bir tren vardı. Vakit kay- ve hali, hatır sorarak bir müddet gö-
- Hayır, konu~madırn. Fakat kal- ğunu söyledi. Böyle bir idam kararının betmeden bu katara atladım ve saba- rüştük. Nihayet cŞanghay• a yaklaş

dırım üzerinde iken önünden geçtim mevcud olduğu doğrudur. Fakat, bu hın saat beşine doğru cTiençin• e var- tık. 
ve vurdum. idam kararı İstanbulda başka bir hü- dım. Vaktin gayet erken olmasına rağ- Başımı ellerimin arasına almış, har- -20-

Hakika d 
. "? kiımet iş başına geçtikten ve Osmanlı men ~de görülmek istemediğim- bin bütün hayatımı nasıl altüst etmic:: 

- ten önün en geçtinız mı· devleti inkıraza uğradıktan sonra İngi- 1 den doktorun elime tutuşturmuş oldu- olduğunu düşünüyordum. Kim derdi GENÇ BIB·INGtLtz KADINININ 
NASIL MİSAFİ&i 

OLDUM? 
Önden giden Talat Paşayı arkasından liz toplannın tehdidi altında verilmiş-1 ğu mektub cebimde olarak dostumun ki yüzlerce del.a gemı· ile ugra-dığıın bu 
vurmadınız mı? Yan taraftan yakla- t" Bö" 1 b evinin kanu.•mı çaldım. k '·-- dan ed · ., ır. Ye ir idam karanna ne dere- r- şehre bir gün olacak trenle gelecegım·· ·, 
şara. ar1WL1»ın ateş etm inız mı· k d h A Doktor ve -ı· tebdı"lhava ı·,.ın· cPei-B" tarafta .. b.. raf f ·· ceye a ar e emmiyet verilmesi lazım ~ ., hem de kendimi gizlemeg·e -1 ..... rak ... 

- ır n o ur ta a geç ıgım 1 • · · Fa-Ho• ya gı"derken evlen·nı· a..ocaıarı ~ Talit p kas da bul ge ecegının takdirini mahkemeye bıra- 111 Bir taraftan böyle düşünüyor, bir Holandalı Bay cPeter Blov• .şanl". 
zamand aşanın ar ın u- kıyorum. Maznun biraderinin ölüsünü •Tsing-Tau• da bulunan iki bahriye taraftan da yolcu .. ..ı..~ .... lar tarafın- hay• ın ana caddelerinden bırın" · de _;.d 

nuyor um. b ld - zabitinin kanlarına muvakkaten kıra" - ...... ~ <iV' u ugunu söylemişti. O ölüyü defne- dan tanınmış olup olma~ ........... dikkat adımlarla yavaş, ya""-c:: yuru---vnrdd-
- Demek ki arkasından ateş etti- a· tmed·-· lA lamuıtL v.-···aA ilti" kadını bö"yle erken- "'"6&&&08 ·- .,-iliz? ıp e ıgıni utfen kendisine soru- . ..._ «Al ediyordum. Çünkü resmimi Aksayı Pasaport vesaire gibi evrakı muntazll9 

nuz. den uyandırmak münasebet alınıya- Şark merkez ve kasabalannda duvar- idi. Gözlerinde vapur dumanı gözliikteı' 
- Evet, arkasından. d caktı ama başka tu·· rıu·· hareket . ede-- Kafasına mı nişan aldınız? Mü deiumwninin bu suali niçin mezdim. lara asıp para mükifatı vadeden İngi- vardı. Saçlan ise hakı1d bir Holandab-

K dis" aklaş sorduğunu anlamak güçtü. Acaba ka- lizlerin naçiz şahsiyetim hakkında yı bile aldatacak sarılıkta idi. Evet, ..,._ 
- en ıne iyice Y tun. ·1· ·· k"" 1 · Binaenaleyh mektubumu kendile!"i- 1 ..ıc.. _ Rovelverinizin ucunu kafasına tı ı muş u mevkie sokmak mı istemış- , yaptıkları bu bedava reklam yüzünden ların hepsi iyi idi. Yalnız mübarek 15" 

dayadınız mı? ti? Her ne ise, suale ne katilin, ne de ne uzatırken bu kadar erken rahatsız he~angi bir an tanınmakkğım tehli-ı beğimi, bira fıçısı gibi hürmetli göbll' 
avukatlarının cevab vermelerine hacet ettiğimden dolayı kendüerinden özür kesı mevcuddu. g· imi saklıy ......... ,...,..+ır. 

- Evet, çok yaklaştırdım. diledim. -...-&~• 
_ Ondan sonra ne oldu? kalmaksızın reis: Hiç şüphe yok ki benim •Şanghay• a (Aritan tl&f') 

- Talat Paşanın yere yuvarlandı- - Fakat maznun kaçıp gitmeğe mec- Genç kadınlar mektubu sessiz sada-

gın.. ı. yüzünden kan ~ •• 'lr·-.. gaw ı... .... la- burdu. Çünkü tehlilceli bir vaziyette sız okudular. Sonra bunlardan birisi 
. ~...... .._., dedi ki: 

dığını ve ahalinin üşüştüğünü gördüm. bulunuyordu, diyerek hem reislik, hem 
_ Talat Paşanın yanında başka bir de avukatlık vazifesini aynı zamanda - Madam cPaukstadt» evinden ser-

kimse var mıydı? görmüş oldu! bestçe istifade hakkını ancak bir kim-
( Arkaaı var) seye bahşedebilir ... 

- Hayır, hiçbir kimse yoktu. - Bu istisnai müsaadeden kim isti-
- Ondan sonra ne yaptınız? ---- --- -------.. fade edermiş bakayım bayan? .. 
- Ondan sonra ne yaptığımı bil.mi- ~ 

BI D kt Genç kadın beni tepeden tırnağa ka-
yorum. r o orun dar süzüp bir tebessümle: 

_ Kaçıp gı"ttiniz. Kaçtıg·ınızı batır- Gu··nıu··k - Kaptan Lauterbah! cevabını ver-
lamıyor musunuz? N (*) di. Ancak kendisi Singapurda İngiliz-

- Hayır, kaçtığımı bilmiyorum. Yal- Otlarından lerin esiridir. 

BALI 

nız kıtn aktığını ve insanlann toplan- Cild haslaiılılarının Ben de tavrımı bozmayıp soğukkan-
dıklarını gördüğümü hatırlıyorum. hlıkla cevab verdim: 

- Demek ki bunu gördünüz ve on- Huıuli"nde - Kaptan Lauterbah artık lngiliz-
dan sonra kaçmağa teşebbüs ettiniz? Dahi4İ sebep ler perin esiri değildir. Kendisinin üsera 

- Halkın toplandığını görünce beni _ ı _ 
1 
kampından kaçmış olduğunu işittim 

döveceklerini anladığım için kaçmak Gıdalar _ Bazı gıdalar vardır ld 0 1 ama elyevm nerede bulunduğunu bil-
isted"m. IPdaJ& karfı ıuwa.s olan bazı tımseler miyorwn. 

- Hemen cesedin bulunduğu yerde de (kurdeşen> taşıntı, etsema gibi muh 1 Mütecessis ev sahibeleri bu cevabım-
mi yakalandınız, yoksa biraz uzaklaş- t.ellf clld butaııtıan ,..,ar. Bu gıdalar- la iktifa ettiler ve beni hüsnükabul et-
tıktan sonra mı? dan bll4lıcaları konserveler, balıtlar, sa- tiler. 

lamuralar, m1d1e. Jatrid1e, lstatoa gibi 
- Nasıl oldu~unu hatırlıyamıyq- deniz hayvanatı çllet, fındık, ceviz, yu- •Tiençin• de kaldığım bütün müd-

rum. murta vesairedir. Bu nevi gıdaların yen det zarfında mümkün olduğu kadar 
- Kaçarken rovelverinizi attığınız meal dolayıslle mide ft barsatıar bo - yalnız kalıyor ve pek nadiren sokağa 

zularak clld buta1ılclan husule gelir. 1 
söyleniyor. Banak kmilan: Solucan, ferid gibi çıkıyordum. Şehirde birçok tanıdıkla-

- Bilmiyorum. turtıarm tahtı tealrinde blr çok .ııaata- nm bulunmasına rağmen bunların pek 
- Talat Paşayı ölü bir halde yerde Iıldarı da olur. azını ziyaret ettiın. 

Bundan mlda dablll lzammn bo - H b" ilA d T T 
Y

atarken görünce ne duydunuz? Neler ar ın anı sırasın a • smg- au• a sukluklan mide, barsak, karaciğer, böb- k 
düşündünüz? ret haatalıtlan en mühim sebeblerden- cEınden• de vazife alma için hareket 

- Hemen o anda neler düşündüğü- dlr. ettiğim zaman limanın en şöhretli kla-
mü b"lmiyorum. lliluoblar: Kana tarı.tan Ye intan vuzu olan cLindberg• isminde bir dos-

- Yaptığınız iş hakkında ne düşünü- Japan mikroplar da clld haatalıklannın turna (500) dQ_lar emanet bırakmıştım. 

Y
orsunuz? en bUlapt tetillerlnl meydana cetırlr - Çok iyi görüştüğümüz bu arkadaş ba-

ler. 
- Bir kalb istirahati doyuyorum. Qok miktarda gıc:1a " au alarak mide cıa parayı alırken: 
- Adam öldürmenin kanun naza- ff barsaklann faaliyetini güç bir hale - Lauterbah demişti, belki de harb 

nnda memnu olduğunu bilmiyor mu- koymak ve bu suretle baraklarda fazla 1 ansızın patlar. Bu takdirde bana ema-
sunuz? totslnlerln toplanmasına sebeb olmak 1 net bıraktığın para çok işime yarıya

cUd bastalıklannı J&pan en mllhlm l -
- Ben kanunun ne dediğini bilmiyo- mlllerdtr. bilir ... 

rum. Şehre geldiğim günün akşamı etraf 
c•> Ba ao&lan kesip aaklayınıa, 1•b•• 

- Ermenilerde kan davası güdülür bir alltime rapq&anp koDekslyon J•pnuı. kararınca bizim klavuz arkadaşı ara-
mü? Sıkmtı uman11111 .. h •Mlar ltlr ılokıor maya koyuldum. Nihayet buluştuk. 

- Hayır, öyle bir şey yoktur. ıttıl ,_. .. m_ ,..Wllr. Birlikte yedik, içtik, Lauterbah şarkı-
Bu aralık avukat Gordon katilin pa- sını okuduk. Birbirimize anlatılacak 

şaya iy"ce yakla~arak en kısa mesafe- ! pek çok şeylerimiz vardı. 
den rovelverini sıktığı hakkındaki ifa- l\"IJb cLindberg• harbden evvel umumi 
desinı düzeltmeğe çalıştı ve dedi ki: ı 1 elci bir boğuşmanın böyle ansızın patlak 

- Biraz evvel. Talat p~ayı öldürdü-: J_ czaneler verebileceğine inananlardan değildi ve 
ğü zaman Harbenberg sokağının bir a. ıeee ~ e1aa eeaneler şan- benim vazife almak üzere cTsing-
kaldır mından d · er kaldırımına koş- lardır: Tau•a hareketimi alayla karşılamıştı. 
tuğunu söylemişti. Öbür kaldırıma gel- t.tanbal dhetindekller: Halbuki alay ve kahkaha sırası bana 
d .• · T lA ·· ·· · k Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: ıgı zaman a at paşanın onune mı çı - gelmış· oluyordu. 

(Sırrı Asımı . Beyazıtt.a: (Belkls). Sa -
mış, yoksa arkasında mı kalmış? matyada: <Erofllosl. Emlnönünde: (Ben j Arkadaşımın muavenetile he~n 

Bu suale reis cevab verdi: sa.son>. Eyüpte: (Hikmet Atlamaz). Fe - cŞanghay• a gitmek çarelerini araş-
- Maznun bunu izah etti ya! Arka- nerde: (Emllyadl) . Şehremininde: <Ham tırmaya başladım. cJava• da bana 

sında kalmış. dl>. Şebzadebqında: <İ. Hakkı). Kara- tevdi edilmiş olan mahrem evrakı bir. 
.. gümrükte: (Arif). Küçükpazarda: <Yor-

- Oyle ise bu noktanın mamuna bir gl). Bakırköyiinde: CHllll). an evvel yerine teslim etmek istiyor-
daba sorulmasını rica ederim. · lle7otl• clbetiDllekUer: dum. 

Katile bu mesele bir kere daha so- ı.wau caddesinde: (Dellasuda). Yük Nihayet trene bindim. Likin Çin 
ru!du. Tercüman da ·biraz yardım edin- aetbldınmda: <Vtngopuk>). Galatada: trenleri .öküz arabasından farksızd.ır-
ce avukatın ne demek istediğini Tay lir- <Merkez)· Tablmde: <Kemal - RebuU · lar. Nitekim cNankin• de bir kaza ne-

hal ka dı Ik 
1Jifl1de: (Pertev). Beflt\qta: <NaU Ba-yan der vra ve i sözünü tas- ticesi katarımız tamam üç gün tevak-lld). 

hfh ederek: llelultl. ~ w .walardaldler: kuf etti. 
- Talit paşanın önüne çıktım. ö- tt•ildatda: <ömer Kenan). BanJer- cNankin• de bir Alınan bahriye za-

nümden geçmesini bekledim. Ondan ele: <Murt>. Kadıköyünde: <BüJlt>. (Üç- bıti vardı. Bu zat (S-90) markalı Al-
IOnra arkasından atet ettim.. dedi. Jer). BiJIDdada: <Baıt>. ReJbelide: man muhl'ibj,nin Jçumandanı idi. Bu 

Bundan sonra takib eden l1l81lerden ._<_.a,ıt..,>_. _________ __, distroyer harbin akabi ilanında bir Ja-

latanbul Oniversiteai Artbrma, Ekslltmevi 
Pazarltk Komisyonu lllnlan. 

1 - 119697 lira 11 kuruş keJif bedelli İstanbulda Cerrahpapda yap&]acd,' 
Göz pavyonu inpatı kapalı r.arfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şartname& 
D - inşaata dair fenni şartname ve ilişikleri 

E - K~ hülasa cetveli 
F - Pl'Ojeler. 
İstiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel ile Universite Rekt6rll

ğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21/10/937 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Universitesi Rek

törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kuru§ muvakkat _. 
ıninat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığır.dan alınmış 1937 aenesine aid bina_. 
teahhitlik vesikasile bir defa da 100 bin liralık inşaat taahhüt ve ikmal etodl 
olması lazımdır. 

5 - Tekiif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline "OJ1ll 
Üniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektublaı-m nihayet üçüncü maddede yazılı "' 
te kadar gelmif olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılımf oı.-
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6666> 

~------------~------------------------------·------
Mardin Gümrük Taburu Sabnalm• Komisyonu 

Baıkanlığında : 
Cinai llikdarı Tahmin edilen ~ 7 ,6 gOvenme IUl'8t1 llWıe lhalen n ~ 

bedel u~m koall 
Kilo Lira K. Lira K. onn ..,.. 

Arpa 28o3öO 16344 40 1226 -as Kapa) zarf 21-10-911 9 ~ 
Una : "°°° 19620 oo H71 60 • • 21-10-937 ıo 

A - Yukarıda yazılı iki kalem enak hizalarında gösterilen gün ve 
Mardin Gümrük Taburu karargih binasında satın alınacaktır. 

B - İstekliler şartnameyi her gün sözü geçen binadaki Satmalma K--ı;._ 
nundan para11Z alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka ait zarfları istekliler her kalemin hizasında ~ 
rilen saatten en az bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. <ti 

D - Teklif mektuplannda şartnamenin tamamen okunup kabul edildiJi 
teklif olunan fiatlann hem yazı, hem de rakkam ile yazılıp hik ve silinti ol 
mıyacaktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen % 7,5 teminat akçesini 
din Gümrüğüne yatırarak makbuzu veya teminat mektubu ile .-.~ .... 
dördüncü maddesinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacaklardır. 

Bina işleri llin1 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - EksHtmeye konulan iş: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında 

cak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaaudır. 
Kefif bedeli: 32920 lira 22 kuruştur. 
2 - Eksiltme 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 de Nafıa Vekileti Yapı 

Umum Müdürlüjü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle --~-
cakbr. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü~eferri evrak 165 kuruş bedel 111 

linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilsiek için talihlerin 2469 lira 2 kuruı muvakkat 

nat vermeleri ve Nafıa Vekiletinden alınlD.1§ yapı işleri müteahhitliği V 

haiz olmaları llzımdır. 
5 - isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bit 

evveline kadar Komisyon 'lleWlğine ma«buz mukabilinde vermeleri uı 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c37M• c882h 
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vaz'ı hamilden sonra kuvvetlerinin azaldığını 
hisseden anneler, sağlam ve kuvveUi yavrular 
bOyütemezler. Zanf dfişmnş uzviyetlerini kuv· 
v tlendirmek lazımdır. Tnbif vazifelerini ifa 
edehiJmeleri için yeniden ikbsabı kuvvet 
etmelıdırler. Bunun da en mükemmel ve en 

mtlec;sir çaresi 

QUİNA LAROCHE 

tt. ııyı Nf10Rll, hiçbir ıeY biıi 

- .-iyot, fok.at .. •-• 
bGtGıt ....... 4otiler ..... '610 

lııbioıımııdm ...,. biıde9 u«H" ~ 

lıte burada 

VALIOOL imdadımıza yeti~trl 
o.. bit ... llc7Gbe ecr-zı Clftdon IOlwW 
dOnycıyı bir lıd cloho gOul g6recehinlz. 

YA L 1 D O L r dcırnl" ldMf w 
lıop halinde lıeı ıczcıııede bulınıur. 

ı 1 lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
Semti meşhur ve Cadde veya 

mahallelrl sokağı Numarası Cinsi 

Muhammen 

Kirası 

Lira K. -Sirkeci, Hocapaşa. Vezirçıkmazı. 4-7 Dükkan. 25 00 

Kocamust:ıfapaşa. Ağaçkakan. 24-26 Bahçe ve dilkkan. 4 00 
Kumkapı, Çadırcı-

ahmed çelebi. Balipaşa yokuşu. Cami yeri. 5 00 

Tavukpazan. Hüseyinağa cami 
avlusunda. "Bir odn. 2 00 

Mfiddeü icar: Teslimi tarihinden 938 senesi :Mayıs nihayetine kadar. 
Sayımocağıııda Nezirin MekAııı civarın da. 500 Artar la 20 00 

Müddeti fcar: Teslimi tarihinden 939 sen esi Ağustos nihayctınc kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere artırmalan uzatılmıştır. İs

tekliler 14/10/937 Perşembe günü saat 15 e kadar ÇcnberJi 't İstanbul Va-
kıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. ( 940) 

----

1 
Beyoğlunda : Eski 

HA YDEN maftazalaranda 
Nefis ve mOntebup BAKER 
mobilyaları teşhir edilme tedir. 
YATAK ve YE EK odalun 

1 inhisarlar U. Müdürl .. -T • en: 1 

1 1 - Şartname ve k.eşifnnmesine tevfikan Cibali Fabrikası Tavhane ve din
lendirme salonlannm döşemeleri işi, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4763,55 lira ve muvakkat teminat 357,27 liradır. 
3 - Eksiltme, 27/X/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 15 de Kabataş-

ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lstanbul 

ile SALON takımlannın en 
zengin çeşiUerinı her yerden 

ucuz fintlıırıa bulacaksınız. S ı l( 4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilin de hcrgün inhisarlar f n~aat Şubesinden Jandarma atına ma ı omisyonundan: alınabilir. 
f.ı Tahmin bedeli İlk teminatı ~••••••••--••••' 5 - Eksilt~ye iştirak edeceklerin; bu gibi işleri yapmış olduklarına dair 

~--:1:-da_r_ı__ Cinsi Lira Kr. __ L_ir_a_Kr_. _ 1 AN KARADA olan vesikalannı İnpat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştırak vesikası aJ,. 

~ kalem ilaç ve sıhhi malzeme 4155 55 311 67 A K 8 A malan lazımdır. 
bed - Jandarma Genel Komutanlığının Sıhhiye Dopusu ihtiyacı için tahmin 6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme par~ 
'ttltlel Ve ilk teminat mikdar.ı yukarıda yazılı doksan dört kalem ilaç ve sıhhi Kitap Evi Kaatçıbk Jarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6933> 

ıeıne açJk eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 Botun mektep kıtaplnrının satış 

illa - Eksiltme 19 Birinciteşrin 937 Salı günü saat 15 de Gedikpaşadaki Jandar- yeridır. Mektep kırtasiye çeşitleri 
3 Satınaıma Komisyonunda yapılacaktır. en mOsail şanlnrla temin edilir. 
~ - Şartname hergün Gedikpaşadaki Komisyonumuzda görülebilir. Tel. 

3377 ltıbı - İsteklilerin bellı gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yaz.ılı evrak ve ilk te
at lllakbuz veya mektublariylc Komisyonda bulunmnlnn. c67lh 

NE L A 
G R 1 P - N EZ LE - NE V R AL J 1 B AŞ ve 

DIŞ AGRILARI - ARTRITIZM 

Ankara Yüksek Zfraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
~ - Yüksek EnsUtü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabıları a-

2 'k.siıtme ile satın alınacaktır. 
\ut\ı- Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup mukavvat teminat 202 lira 70 

ftUr. 

~~;:- İ~ale 13/10/937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 16 da Yüksek Enstitü 
i Orluk binasında Komisyon odasındayapılacaktır. 

ler t Fazla izahat ve parasız şartname almak ve nümuneleri görmek isteyen-
~&titü Daire Müdürlüğüne 1:1üracaatları ilin olunur. c648h c356()> 

Azami adet Muhammen bedel Yekiin tutan 

~ ~ it Talebe A. K. ,,,..-
> 

... 
450 Çift 

35 • 

(b--.. -.. -hıa Doktor (. 

~ "' im Zati Oget 
t•cı~ karşısında, Piyerlotl 
~tde.rı de 21 numarada hergllo 

..., ll<>nra hastalarım kabul 

~ eder. ,.1••••mtl" 

~011 Posta 
~. s11.-::.aaı::========= 
\' · • Havaeıs ve Halk gazetesi ,,.,._t.a ... 

n
1
. Çatalçeşme sokak, 25. 
STANBUL 

~a~tenıizde çık1:tn yazı ve 
'8iınJerin büfüı.ı hakları 

~ lnahfu~ ve gazetemize aittir. 

liOtte- FIATLARI 

s!ne !Y \ fy 1l' 
~~ ~. Kr, Kr. Kr, 

~ ~~ts-r 14tıii 7":.0 400 t5o 
{.~l!:!li ~ -340 1220 710 270 

A. _:100 1400 800 300 
bQtıe ~d 1 
de~ıst c 1 Peşindıı. Adres 

,... ırnıck 25 kurt.ştur. 
"ele ---lı · 11 evrQlt . . 
Qll/qrcl Berı uer:lme;ı. 

Ct Q,. '" ' l' \tap ıçı e• il ıyet alınmaz. 
n ntektu ı 

Puı ·ı· P ara 10 kuruşluk 
~avesi lfı.zınıdır. 

J> 
~Cl 1ctttu,, ~------· 

,...,l91"af • " : 741 İstanbul 
T,~1 . Son Posta 

-- °" : 20203 

550 
650 

Lira 

2475 
227,5 

2702,5 

Zayi ruhsatname 
Sağlık ve S. Y. Bakanlığının 93/2 No. ve 

15/7/937 tat1hll namıma verilen tıbbi mns
tnhza.r nıhsatnamest zayi olmuştur. Yenlsl 
çıkarılacağından esktslnln hükmü yoktur. 

İngiU.t Kanzuk ecunest sahibi: 
Muhittin Hüsnü 

ESKlf EHi Dl! 

Ses - Işık Kitap Evi 
ilk, Orta Lise mektep Kitaplannın 

Sabş Merkezidir. 

DOYÇE ORI ENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berliıı 

Tiirhiyed•lıi ıabelariı 

Galata - İstanbul - 1znıır 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

1 * Ha türlii bania iti * -

-----
Liseler alım, satım Komisyonundan: 
Cinsi Mık dan Beherinin tık temiat Eks l menin yapılacağı 

Kilo Tabın o fiyab Lira hr. g ln ve sant -Beyaz pe)nir 15900 40 Kr. 
1 891 00 27-1 -9J7 Çttrşamba 

Kaşar peynir 9200 60 > saat. 15 de 

TaVUK Eti 6750 60 > 
1 580 50 27-10-lt37 Çarşamba 

Hindi J) 8~00 45 11 saat. 15 de 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat, eksiltme gün ve saatleri yazılı 
yiyecekler kapalı zarfla eksiltmeye kon muştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Alım, Satım Komis
yonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin §artnamelerdeki yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesikası ve teminat makbuz.lan ile birlikte kapalı zarflarını belli saatten 
bir .saat evvel Komisyon Başkanlığına tevdileri. 
Şartnameler Komisyon Sekreterliğindtn görülüp öğrenilir. (6921) 

Siyasal Bilgiler Okulu Müsaba \ca İmtihanı Neticesi. 
l - Siyasal Bilgiler Okulu Müsabaka imtihanında kazananların adları An.

karada okul binası içinde, İstanbulda Yüksek Öğretmen okulunda ilan edilmiştir. 
2 - Müsabaka imtihanında leyli olaıak kazananlar taahhüt ve kefalete aid 

muameleleri yaptıracaklar ve Birinciteşrinin 17 ne; Pazar günü okul binasında 
bulunacaklarchr. 

3 - Nehari olarak kazananlar İlktcş :-inin 17 ncı gününe kadar okula müra
caatla kat't kayıd muamelelerini yaptu malıdırlar. 

4 - Okul, Birinciteşrinin 18 nci Pazartesi günü sabahleyin derslere başlıya· 
caktır. Bütün okurlar o gün sabahleyin okulda bulunmalıdırlar. c380411 c6912> 
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iki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

u 
-ile yeni bir hale koyarıuıız. Bütün ipekli, . keten ve yünlü mensucatı, çamaşırlar, fanileler, bilbaesa üniformaları, halı, çuha ye 

kumqlan, boyunbağı ve nazık ipekli eıya, cam ve madeni euayı ve kirli ve pis eski mensucftı 

Bir Dakika içinde Temizler 
1 Alm•nyanın yeni lcadettiğl bu ıayanı hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. dünyanın her tarafında müthiı bir rağbet kazanmqtır. 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği bir hakikat: 

Sabah~ öğle ve akşam her yemekten 
sonra gtlnde lJ defa 

Kullanmak 
şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi t ertemiz, 

bembeyu:. ve sap sağ

lam yapar. Ona yirminci 

asır kimyasının harika
lanndan biridir, denile
bilir. Kokusu gfizel, 

lezzeti hoı, mikroplara 
karıı tesiri yiizdo yüz-

dür. · 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Sabah, ille ve üıı• ller 1emıllten sonra 
flade 3 dela dlt1erıaız1 brçalayınız. 

Tercih adilmeslndekl sebeb 

GRiPiN 
Bütün ağrıJara hastalık 

baılangıçlarına karşı te

siri yüzde yüz o~an ve 

hiç zararsız en kuvvetli 

mGsekkindir. 

GRIPIN 
Nezle, soğuk algmhgı, grip rahatsızhklarmda, baş, diş, mafsal, 

romatizma, Asab ve adale ağrı larmda icabrnda günde 3 
kaşe kullanabilirsiniz. 

isim ve markaya dikkat taklitlerinden sakınınız. 

Devlet ~emiryolları ve Limanıarı ışletme Umum ıdare31 ı tanıarı l 

Eskişehir, İzmir cer atölyeleriyle muhtelif depolar için birinci sınıf kazancı 
ve tesviyeci alınacaktır. 

Talihlerin Ankarada cer reisliğine, Es kişehirde Cer Atölyesi Müdürlüiiliıe, 
Haydarpaşada birinci ve Sirkecide dokuzuncu işletme Müdürlüklerine istida ile 
müracaat etmeleri. c3766> c6657> 

Son Posta Matbaası 

(Lokman Hekim) Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
DabW1e mi&ebuınsı : Pazardan maada 

lıergiin <2 - 8) Divan7olu numara 104. ey te- SAHİPLE&İ: S. Ragıp EMEÇ 
lıalOIW 2D81 - ll0'6 A. EkTem UŞAKLIG1L 

HASAN DEPOSU 30 Kuruttur. Topta11cllara tenzllAt. 

"Havalandırılmış,, 

Yeni 
Pudra 

Esm er ve 
sarı§ın/ara 

TASl/BiR 
gliıellik verir. 

Güzellik mütehassıst Parisıt bir 
kimyagerin §ayanı 1ıayret keşfi: 

Evvelce mevcudiyeti bile tahayyül 
edilemiyen on misli daha ince, daha 
hafü ve havada uçurulup tekrar top
lanan yegane pudra haline getiren 
Parisli bir kimyagerin şayanı hayret 
yeni usulü, Tokalon pudrasının ima· 
linde tatbik edilmektedir. Bunun için· 
dir ki, Tokalon pudrası, cildi bir güzel
lik tabakasile kaplıyarak yüze mun· 
tazaman ve mütesaviyen yayılır ve ade
ta tabii bir güzellik temin eder. Bu 
pudra ile cMakyaj edtlmiş' manza· 
rasını veren adi ve ağır pudralar ara
sında ne büyük fark değil mi? Ayni 
zamanda Tokalon pudrasında krem 
köpüğü vardır. Pudranın tamam 8 sa
at cilde yapışmış !<almasına sebeb 
olur. Tokalon pudrasını kullandığınız 

takdirde, en sıcak salonlarda bile tek· 
rar pudralanmıya hacet yoktur. Uzun 
bir dans suvaresinden sonra bile teniniz 
daima terü taze kalacaktır. 

ı DiKKAT!~• 
Yavrularmm sağlığım 

düşünen 

annelerin nazarı dikkatine: 
Çocuklar için en iyi cıda ana sü

tüdür, takat her hangi blr sebeple 
bu sütten mahrum kalan çocukla
ra verilecek: en lyl ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok-

torlar nezdinde hazır

lanan ve memleketlmlz 
doktarlarınca takdir 

edilen: 

S. M. A. 
markah 

Vitaminli süttür 
Fazla tafsilat istiyenlere: Meccanen 

literatür gönderilir. Galata posta 
kutusu 1255 

Her Eczanede Sahlır. 

ilan Tarif em iz 
Birinci •ahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü uıhile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

MuayyPn bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptırscnklal' ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklercÜr. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir larife derpiş 

edilmiştır. 

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

tılncıhk Kollektlf Şirketi, 
Jtabramanzade Ba n. 

Ankara caddesi 

Cildinizdeki lekeler 
Güzelliğinizjn aslını berbad etmesin 

Yapılan bu bir sürü eziyet ve fedakirlıkhı.ra katlanmak netice
sinde : hiç bir şey yapmamak demektir. Buna mukabil 

KREM PE: E 
ile yapılacak muntazam bir kaç masaj ıize göz ile görillebilen bir 
taravet bahşeder ki, "KREM PERTEV,, in yarım asırlık m•dıri 

ve bugünkü meftunları bu ıım çok evvel görenlerdir. 

Saçlarınızı Dökülmekten Koruyunuı 

KANZUK 
SAÇEKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bUyUme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayal ver ir. Kokusu l!tit, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir, 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

Gayrlmtlbadiller Cemi"~Tetlndell: ııa 
Evvelce ilan edilmiş olan 11 Teşrinievvel tarihindeki kongre gününde ııJ" 

ekseriyet hasıl olmadığından tehir edilmiştir. Jl,l' 
Bu kere 20 Teşrinievvel 937 Çarşamba günü saat 14 de Cağaloğlunda ~ ıoif' 

kevinde nizamnamenin 10 ncu maddesi veçhile kongre akdolunacaktır. ce 
t e mukayyed azanın mezklir gün ve saatte kongreye ~elme1cri rica olun~~ 

RUZNAME: 1 - İdare heyeti mesai ı-aporu. 2 - Idare heyetine aza .ill 


