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selim ve takdir 
Kırmızı Ordu Aydın mıntakasını istilô.ga çalışan Mavileri 
lıareket üslerine çekilmeğe imkô.n bırakmadan esir etti 

Manevra tam bir 1ATATÜRK ANKARADA 
muvaffakiyetle bitti Büyük Şef Ordunun 

yüksek kabiliyet ve Kahraman Ordu yağmur altında taşan seller önünde 
son derece gayret ve f edak6rlıkla çarpıştı, . yüksek 

kabiliyetini bir kere daha isbat etti 
enerjisini takdir etti 
Y ann yapılacak büyük geçid resmine ecnebi 
ataşemiliterler ve lzmirdeki konso~oslar çağırıldılar 
Ankara 13 (A.A.) - Reisi· rdu müfettişi orgeneral lz -

cumhur Atatürk refakatin • ıettin Çalışlar'a sureti mah-
de İsmet İnönü, vekiller he- susada teşekkür etmekle be-
yeti, ve sair zevat bulundu- raber kumandanlar, ve ordu 
ğu halde 13/10/937 ıtaat 21 de hakkındaki takdir ve seı:ım-
manevra sahasından Anka · !arının kendilerine bildirme-
raya avdet buyurmuş.1.ardır lerini rica etmişlerdir. 

Ege manevralarının fill Ankara istasyonunda 
safhası bitmiştir. Ayın 14 dü Ankara 13 (Hususi) -
ordunun istirahati ve yapı • Manevra sahasından dün ha-

\ lacak kritik ile geçecektir. reket eden iki huswi tren -
Ayın 15 inde manevra or- den birincisi bu akşam saat 

dusunun resmi geçidi yapı • on dokuzda şehrimize gel -
lacaktır. Resmi geçide ecne- miştir. Bu birinci trene bağ· 
bi ataşemiliterlerle !zmirdı 1ı bir vagon servisi Polat~ı is. 
bulunan bütün konsoloslaı tasyonunda bıı akılmış ve ve 
davet edilmişlerdir. killer ayni istasyonda kala . 

Atatürk, manevra esnasın- rak Büyük Şefe intizar et . 
da her iki tarafın harekAtlll! mişlerdir. 
yakından takip etmiştir. Or· Celal Bayar ve vekill~r Po 
dunun disipliıı ve enerjl!fni Jatlıda Atntürke iltihak et -
subaylann vukuflu gayretle- mişlerdir. Cumhurreisi ya • 

Ierketa lfanpl Çakmak w genmıll« harek4t ıahantıeıa rinl ve büyük kumandanlar· nında İsmet İnönü, Celal Ba-

Atatürk manetmılan takip eder bapnd.in faaliyetleri, çev:lklllderi -:::ı:===========::-. da yüksek sevk ve idare ka- yar, vekiller, profesör Afet 
. Aydın, 13 (Manevraları takip eden ar- l~rüJmele pyandır. Hu biri vazifeye M .. biliyeüni büyük memnunl - Atatürk ve maiyeti erkanı olduğu hal-
~daşı~zdan) _ Kahraman ordunw: ~uhabbet, emre itaatin misal olacak n6· U V 8 Z e 0 e Ve yet .v~ takdirle müşahede ve tesbit ey· ı de hususi trenile saat yirmi biri on bet 
dan gundenberi devam eden manevralar elerini tefkil etmektedir. Çarp1f&!lt b h ·ı • lemıştir. geçe Ankarayı şereflendirmiştir. Atatıırk 
=~n tam bir muvaffakiyetle sona er • ~ oradan oraya aıçrıyan, kotan bu U ran Vergı eri Genel kurmaf başkanı mareşale, ve (Devamı 11 inci aayfada) 

ittir . kahramanların yüilerinde yorıunJ.u1' ye- • • k • ) 
Vazifeye muhabbet f (Devan JJ had ıa1/fadtJ) JÇJD ÇJ an şayıa ar lngiltere ve F ransanın 

son bir fedakarlığı 
Ordunun efrat ve subaylarının vazi e-_ , ,., __ .. 

Atatü~k;ii~ N•selimlarını Ba vergileri küçük maaşlı 
ve küçük kazançla memur
larla ameleler lehinde 
mutlaka tadil etmek lizım 

Ya&IUI ı Muhittin Birgen 
(Yazısı ikinci sayfada cHergüıh 

liltunumuzdadır.] 

/ngillz kabinesi glJnillliller me11eleslnin ademi 
müdahale komlteılnde, ailr'atle karar verllmelı 

şartlle, görQşillmeıine muvafakat etti 
Londra, 13 (Husust) - Kabine bu· kında İtalyanın verdiği cevabla meşgul 

Mareşal Çakmak bir 
tamimle Orduya bildirdi 
"

0 
1Jsterııen 60 9a1ı.e1ı ııtıtatıar Ed b. . . gün haftalık mtltad toplantısını y•pmı• olmuştur. 

b 
rdaga gÖ vsiJmil /1//harla Jıabarfmıfflr,, e 1yat DJÇJn para ve bilhassa, gönüllüler meselesi hak- (Devamı 11 inci sayfada) 

enim de g g ı
1 k d ? T d 

d ınanev komutanların ve kıt'a komutanlarının azan ırmıyor e ı e f o n 1 

ı· a r es ı· y • Aydın, 13 (A.A.) - ~~e or u mi: muvaffakiyetlerini takdire !Ayık bulduk· e n 1 
;:~~\ ~~~la;gıcı~~~ ~;:r:~n::~~eisi Jannı ve modem ailihların iyi kullanıl- Bir anketimizin doğurduğu • 
Ata~r:, ~an::. mıntakasından ayrılır- ==:b~~v: ;::.:ı:=::::~; büyük alika tesısat yaptınyor 
ken Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev- 6 yu ~ 1 _;.1 dJr· • • zt Ç k t nı orıe- orduya selamlarını soy e~er · Tanınmlf 6ır ftlll' ccEJe6iyat Mll'al· G.. 1 k .. ,. . ak1mağı ve manevrak bomlu ~erek or- Marepl Çakmalm orduya aönderdtli lıôra _ luuantlrrrr biale iu un Ü mukaleme mıktan 36,()()() den 53,000 e çıkb 
neral zzettin Çalışları a u e ,,_ - ' Ş.hr" b" • • • 
du manevrasından çok memnun olarak timim ıudur: --l • .4-"'-' ıaıiatlıar yalı/» diyor. ın ır çok semtlennde yenı abone kaydedilemiyor 

'd · d (Devamı 11 tJM•• •111_, .. ~ldığını. harekatın sevk ve ı aresın e Telefon ucretleri ucuzlatıldıktan aonra ~-.. 
febrimizde mükAleme miktarı, mevcut 

1 Yeni edebi romanımız 1 
-~ L-~==-...::::.:~.:..--::-:---

Sevenlerin ve ızbrap çekenlerin romanı 

Sulara giden köprü 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

• Muthiş bir ruh muammasmı anlatan guzel bir mevzu. 
e Tath heyecanll ve sUrükleyici bir UslOb. 
e Yel\İ 've çok şayam dikkat bir tez. 

' Pek yakında başlıyoruz lloı.tv- ...... mtatnl ,.ır Vaıf' Mahir 
(YUUI Jl nal IG.l/ftunızda) ı 

,ebekenin karşılamasına imkln olmıya -
cak kadar arttnlf, bu yüzden bir konut -
ma buhran1 ortaya çıkınıftır. Şiklyetle -
rin mühim bir kısmı bundan ileri ıeıt -
yor. 

Eski telefon firketi zamanında mükl -
lemeler ,nnde ancak 38,000 i buluyordu. 
Halbuki fimdi yapılan telefon mtıtıle

meleri günde 53,000 den failadır. Bilhas -
1a Bıyojlu mıntakasında konuşma f{iç
l(lkleri daha ziyadedir. Çiln~ telefon 
mükAlemelerinin çoğu bu mıntakada ya
pılmaktadır. 

Şi§lide inşa edilecek yeni santralla va
ziyet düzelecektir. 

Fakat yeni santral ancak bir buçuk se
ne IO!lra faaliyete geçebilecektir. 
/' (Devama 11 inci a11fada.) Telefon idaresi binası 



SON POSTA 

Her gün Resimli X Şüphe hem fayda verir, hem :zarar IC 

Buhran ve müvazene 
Vergileri etrafındaki 
Yeni şagialar 

Yazan: Muhittin Birgen 
fC5J ugünlerdc ıazetelerde bu vergi· 
lQ) ler dolayısile yeni yeni pyialar 

k d dilm ğe başlnndı. Yeni hilkQmetin 
bu vergileri u veya çok nisbette hafif
letmek ıstP.diği söyleniyor; Son Postanın 
Ankara muhabiri de bu fikirde de -
ğildir. Onun malfunatına göre savvurda 
bOyle bir şey yoktur; olsa olsa yüzde on 
nisbetinde bir hafifletilme meselesinden 
bahsedilebilir; belki bu. mümkündür, 
mütaleasmda bulunuyor. Kazanç ve buh
ran vergisı verenler namına - kendi na
mıma değil! - temenni ederim ki, bizim 
gazetenin muhabiri bu yüzde on mcsele
sınde hiç aldanmamış ve üst tarafı için 
de biraz olsun aldanmış bulunsun! 

Dönen şayialar doğru mudur, değil mi
dir? Yahut bunlar ne dereceye kadar doğ
rudur veya değildir, bunlan bibniyo -
rum. Fakat, mademki bu mescleden1 u
zunca bir fasıladan sonra, bugün gene 
bahsediliyor, şu halde ben de, ötedenberi 
müdafaa ettiğim bir fikri burada bir kf
re daha tekrar edip, tadil lehinde bir pro
paganda yapmak istemekten kendimi a

Şüph insanı hakJkate götüren bir ışıktır. Onun ziyası blıe 
bilmedilfmlıı §eyleri öfretir, gömıediiimiı §eyleri gösterir. 
Fakat fÜphe itıdali aşıp tn insanı hi~ terketmiyen bir itiyad 
halini alırsn zehır olur. Bünyemizi mQteınadiyen kemirme
ye başlar. 

Hiçbir ıeyden §ilphe etmJyen iman hu vakit aldanmıya, 
her pyden fiipbe eden de her zaman ıztırab çekmlye mah~ 
kfundur. İnsan biraz araştırmalı, tecrübeden ıeçirdili fey
lere de biraz emniyet etmelidir. Zira emniyet ve :itimad ol
madıkça hayat mümkün değildir. 

lamadım. 

* Bir kere bu vergilerin hemen kaldınl-
maları hiç hatıra gelmemelidir. Dünya .. 
nm bu kadar gergin bir devrinde bütçe
mizi sapasağlam tutmak ve ayni zaman
da milli müdafaa ihtiyaçlarımızı her se
ne biraz daha zengin bir kese ile karşı -
Jamak mecburiyetindeyiz. Bu zarureti hü
küm~tin çok iyi takdir edeceği mahim 
olmakla bE'raber, onunla birlikte memle
ket mükelJeflerinin de hakikati böylece 
kabul edeceklerinde şüphe yoktur. 
Eğer mutlaka buna lüzum varsa 
bir zamarJar müvazene ve b~b -
~an isimleri altında konulmuş ~ 

lan bu vergilerin bugün isimlerini 
değiştirip dünya tehlikesi veya milli mü
dafaa vergileri gibi bir isim altında top
hya biliriz. Fakat, şu dakikada bu vergi
lerden devletin vaz geçmesi hem mum -
kün olmaz, hem de caiz değildir. Öteden
beri de ben zaten bu fikri müdafaa et -
tim. O güne nisbetle bugün, milli müda
faa işi ehemmiyetinden kaybetmiş değil, / 

Otomobillerde, frenlerin tutup tut
madığını anlamak için, yeni bir Alet 
keşfedilmiJtir. 

belki de ve maalesef, kazanmıştır. 
Buna rağmen, ben eski fikrimde sabi

tim: Buhran ve müvazene vergilerini, kü
çük maaşlı ve küçük kazançlı zayıf me
murlar ve ameleler lehinde mutlaka ta
dil etmek lazımdır. Bu tadil neticesinde 
bütçenin kaybedeceği şey bir taraftan 

Bu Alet, frenler sailam olduğu müd 
detçe, kırmızı1 bozuk olunca da, yeşil 
ışık neşretmek sureti.le şoförü ikaz et 
,mektcdir. 

büyük olmıyacak ve öte taraftan d3, baş- Pro/esör Pikard 30000 
ka bir şcki. de, tekrar bütçeye dönecektır. k 1 k 
Ben o kanaatteyim ki, küçük aylık ve kü- metreye yü seıece 
çük ücret üz.erinden alınan vergileri mu- Balonla ilk defa Stranfosfer tabaka-
nyyen bir nisbette kısmen kaldırm.ı>k \'e sına çıkan profesör Pikord, şimdi d 
kısmen de tadil etmek suretile yapılacak 30.000 metre yüksekliğe çıkacak yeni 
olan bir hRfifletme ameliyesi neticerin - )lir balonun planlarını hazırl~ bu • 
de bütçe, senede iki milyon lira kaybe- lunmaktadır. Profesör, muhakkak su
decck bile olsa, iktısadi hayatımız pek .rette yükseleceğine inandığı 30.000 
çok kaznnncaktır. Çünkü bu nevi insan- metre irtifada, hararetin sıfırdan S5 de 

Ten kit 
Bin kü.!ur ıayfalık bh' roman VC • 

zan romancı, Tom.amnd4" trif' nüaho 
da manekkid Nurul'lah Ataca götıdcT• 
mi{«. Romanı gönde1'dtktm bir haf
ta ıonra yolda Nurullahı g6rdü: 

- O stad, dedi, :romanımı aldım.ı de
~' ., ., .. tııı. \ 
-Aldım. 

- Ntaıl buldunuz? 
- 1'ena değil, valnı:ı tnldt edece-

lim bir nokta var .• 

- Aman ıütadım bir n ewel '6JJ· 
· leyin., bundan ıonra S/4%4CGDım ro -
ma-ıılara'a onu de nazan d.ikka.te ala
yım. 

1 
- Romanın üt kapa~I• alt Jcaı:ıaDı 

aranndoki mesafe lüzumundan ~ltı 
uzunl 

* * 
Eldivenlerde genl 
Bir lnkıl4p olugor 

1arın ellerine geçecek para fazlası ne recede aşağı bulunduğunu ve güneşin Amerikada eldiven fabrikalarından 
bankaya yatacak, ne de menkul \"eya mavi renkli bir tepsi gibi göründüğü -

Amerikada Atlantic City'de yapı • -
Jan bu büyük daktilo makinesini kul
lanmak için parmak dej'il, kol kuvveti 
bile yetmemektedir. 

Bununla yazı yazabilmek ancak a
yakla mümkün olabilmektedir. 

Kutupta bulunan Sovyet 
alimleri karılarile 

konuştular 
Bu kışı .şimal kutbunda geçirmeğe 

karar vermiş olan altı Sovyet Sliminin 
Jtarılan, geçen hafta ilk defa olarak ko 
calarile 1elsiz telefon vasıtasile konuş
muşlardır. Her çütin konuşması birer 
çeyrek saat sürmüştür. Bu şekilde ko
nuşabilmeleri bir Rus mühendisinin tel 
siz telefonda k~fettiği yeni bir alet sa 
yesinde mümkün olabilmiştir. Şimdi • 
den sonra da ayda bir defa bu müka -
lemeler tekrar edilecektir. 

gayrimenkul kıymetlere inkiHip edecek- nü söylemektedir. Bu irtifada gökyüzü biri, müşterilerinin kıpn, karda, ao -
tir; ele geçtiğinin ertesi gün piyasaya çı- de ay ışığı bulunıruyan gecelerde oldu- ğu.kta ufaklık para çıkarmak hususun
lracaktır. Piyasaya her çıkan paranın, her ğu gi1'i karanlık içinde görünecekmiş. da çektikleri eziyetleri d~ünerek pi -
hareketinde devıete bir şey getireceğini Profesör, balonunu ve içine girece - yasaya sürdüğü eldivenlerde birer u- Bir Lehli kadın 75 santim 
ise ötedenberi çok jzah ettim. ği küreyi hazırlayabilmek için üç mil - fak para cebi yapmıştır. Bunlar bir zip boyunda çocuk do/urdu 

* yon franga muhtaçtır. ile açılıp kapanmaktadır. Lehistanın Pozen kasabasında ge -
Küçükleri ve zayıfları himaye etn•ek de, gizli yollardan, kısmen de patronla çen hafta 7,S kilo ağırlığında ve 7S san 

için, onlara nisbetle daha iyi mevkide müstahdem arasında paylaşılmakta ve za- tim boyunda bir çocuk doğmuştur. Ço-
bulunanları bu bahiste ihmal etmekte ten maliyenin kasalarına eirmemektedtr. On kaplan bir dişi aslanı cuğun sıhhati ve bütün vücudu pek 
beis olmadığını, bu gibilerden af diliye - Hülasa, bu iş yeni kabinenin en hayır- yediler muntazarndır. Anası da tam bir sıhhat 
rek, buraya kaydetmeğe de lüzum gö - lı işlerinden birini teşkil edebilecek de - halinde bulunmaktadır. Gazeteler bu 
rüyorum. Başka memleketler, bizim b!r recede mühim bir içtimai ve iktısadi me- Lil'de bir sirkte aynı kafeste bulu- cesamette çocuk doğmasının beşiz!er 
aralık içine düşmüş. olduğumuz zaruret- seledir. Öyle bir mesele ki maliyeyi de u- nan terbiye edilıniş on kaplanla bir di- kadar ender bulunduğunu, maamafih, 
lerle, bu n Vi vergiler koydukları zaman zun boylu müteessir etmeksizin, kolay- şi aslan arasında bir boğuşma olmuş- böyle fevkalade büyüklükte doğan ço-
asgari ihtiyaç haddini bizdeki nisbetlere hkla halledılebilir. kl b" d k 

k · ks k tur. Sabahleyin hayvanlara yiyecek cu arın, ır ev adar büyümesine nazaran ço ytl e tutmuşlardı. Biz bu Ümit ve temenni edelim ki bugünkü tesadüf edilmediğini yazmaktadırlar. 
haddi çok dar tuttuğumuz için şimdi onıı c:a·vialar bu istikamete doğru inkişaf e _ vermcğe giden hayvan mürebbisi, dişi B d "b" • 

.., " u ev yavru~u gı ı çocugun ana ve 1 

iraz gc>nişletebiliriz. decek bir hareketin ilk işaretlerini teşkil aslanı parralanmış ve karnı ile gög-sü b b ·ı "eli ı 
~ a ası çı tçı r er ve ikisi de kısa boy-'Ju bakımdan da şunları düşünmek mu- etsin! Muhittin Birgen yenmiş bir halde bulmuştur. ludurlar. 

vafık olacağını zannediyorum: Eğer, ha- ~::;::::::::::;:::=:::======~====5:::;:=:=~==::==:::::::;::;;=:=======;::::======:' kikaten bu vergileri baştan başa tetkil: t>-

dip bazı yükleri hafifletmek iızere, umu
mundan yüzde on nisbetinde bir eksilt
me ameliyesi yapmak düşünülüyorsa, b ı 
takdirde asıl hafjfliği, küçuk maaşların, 
küçük ücret ve kazançlann üstüne tev
cih etmek payet iyi bir usul olur. Umum 
üzerincLn yüzde on tutacak bir hafiflet
me ameliyesi, küçükler üzerinde kısmen 
yüzde yüzü. kısmen de daha aşağı nıs -
betleri alabilir. Buna bir başka bakım -
dan da .ihtiyaç vardır; çünkü, bu ne\'i 

İSTER İNA iSTER i 
Bir arkadaş anlattı: Dükkancıya: Sakın Kayseri pastırması olmasın, dedim. Da

ha bir gün evvel dükkanında bir gram İstanbul pastırması 
satmadığını yeminle temin eden bu adam o vakte kadar söy
lediklerini tamamen unutarak: 

cAkşamları Bahkpazanndan geçerken sağlı soııu dükkan
ların bir çoğunda (Halis Kayseri pastırması) ibaresini taşı
yan bir haya levha görürdüm, Kayseride asrt bir mezbaha 
yapılıncıva kadar pastırma imaline fasıla verildiğinin ilan 
edildiği gün bu levhaların hepsi birden ortadan kayboluver- - Ne münasebet efendim, bende bir gram bile Kavseri 
di. Dahası var, müşterisi olduğum bir dükkana girmiştim. pastırması yoktur, dedi. Hepsi İstanbul malı! 

l S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N ~vl A l 
vergilerin bir kısmı, hususi müesseseler- L--------------------·--------------------------' 

r
S özün Kısası 

Serbest delilerden : 
Her kesten üstün 

E. Tola 

K ahvede, tavla oynıyanlım st>yıe

der: 

- Bu oyunu benden üstün oynıy n 
yoktur! Bir tarihte, Beyoğlunda Topal 
Artin adında bir herif vardı; akşamları 

İsponek'e gelirdi. Tavlada bu adam için 
cyenilmez!> denirdi. Huda alem, günün 
birinde karşısına geçtim.. Tam on bir 
parti.. Artin zarları yere attığı gibi ora
dan savuştu. Bir daha da kahveye adım 
atmadı. Sonradan haber aldım: Kahrın
dan, bütün kış hasta yatmış. 

O aralık, kendisine bir parti oyun tek· 
lif edilirse, derhal imar eder: 

- Artık oynamıyorum, bayım. Bana 
yenilenlerden bazılan, baktım ki, nsa bi • 
yet saikasile ileri geri laf ediyorlar, ben 
de eliıne minba'clin zar almamağa yemin 
ettim!! .. 

* Sokaktan, bir seyisin yedeğinde cins 
bir at geçtiğini görür. Herkes bu hayvana 
hayran hayran bakarken, o, dudak bu • 
ker .. 

- Nafile! Çalımı yerinde amma, sağn
m düşük. Bu at, yarım kan bile değildır; 
elimi keserim. 

Ve akabinde ilave eder: 
- At, at. bende idi.. Sattım. Köroıası 

ihtiyaç! Birikmiş vergiler için beni sıklş· 
tJrmaınış olsalardı, biç elden çıkarır mı 
idim? Meşrutiyette, bahriye nazırı Ce -
mal Paşa o kadar üzerime düştil, dört 
yüz altına kadar çıktı. Araya koy~uğu 
adamlar vasıtasile ne vaatlerde bulundu. 
Gene de satmadım, satmadım. Gel gele
lim, zaman, güzelim atı yedi yüz kliglda 
bana verdiriverdi .. 

- Vah, vah! Kime sattınız? Şunu bir 
ıörseydik! 

Diye sormayınız, vereceği cevap şudur: 
- Satan satmış, alan almış.. Kimin ol

duğunu söylemeğe ne lüzum var? Boşu 
boşuna meraklanacağım. İyisi mi bahsi 
burada keselim. 

* Arkadaşlarından ikisi konuşurlar: 
- Şu elbiseyi altmış liraya yaptırdım. 

Nasıl? Kumaşını, biçimini beğeniyor mu
sun? 

Hemen lafa karışır: 
- Bana sorarsan, kulak asma! der. Ar

tık o eski kumaşlar hiç bir yerde yok. Sa
de ben, geçenlerde naSllsa bir yerde bir 
Plbiselik halis İngiliz kumaşı kalmış. 
Metresini yedi buçuk liradan, Meta zor
la aldım. Götürdüğüm terzi on lira teklif 
etti, vermedim .. 

- Şunu bir giy de görelim! 
Teklifinde bulunmayınız. Bu muhave

reyi unutturuncıya kadar semtinize uğ -
ramaz. 

* Her şeyde herkesten üstün olmay: me-
rak haline getirmiş bu zavallıya dokun
mayınız. Varsın, nice serbest delilerin ba
rındığı bu acayip ve karışık sosyete içe • 
risinde oncağız da kendi zararsız mani -
sile hallensin! 

E. Tnlu 

Dün hava tamamen yağmurlu geçti 

Kandilli rasat istasyonunun verd.ği 
malümatu göre dün hava sabahtan gec~ 
yarısına kadar yağ 
murlu olarak geç
miştir. 

Rüzgar gece saat 
21 e kadar cenup
tan azami 1 metre 
sür'atle esmiş, bu 
sür'at 21 den son
ra 7 metreye yükselmiştir. 

Hava tazyiki 755 olarak kaydedilmic: -
tir. En fazla sıcaklık 16 ya, en az da 12,5 a 

1 düşmüştür. Rutubet derecesi de azaın! 
yüksekliğe çıkmıştır. 

Evvelki akşamdan dün saat 14 de ka
dar yağan yağmur miktarı 19 milimetre
dir. 14 den sonra gece saat 21 e kadar 
kaydedilen yağmur miktarı da 12 mili .. 
metredir. 
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Şanghay cephesinde /Diyarbekirde de bir 

Mussolininin 
hesaplan 

Yazan: Logd Jorj 
E' 

• Modern silahlara 
bakt!kça insan, geri 
devirleri nasıl hasretle 
anmasın 

Japon çevirme 
hareketi akim kaldı 

. Fakat Şimalde Çinlilerin ikinci müdafaa hatb yarıldı. 

muallim vuruldu 
Cinayeti yapan iki yıl 
sınıfta kalan haylaz bir 

talebedir 

Lloyd George, son yazdığı «Mussolini 
Eğleniyor> başlıklı makalesinde dün
yanın bugünkü kar~ık vaziyetini tah
~il etmekte, bütün Avrupanın Çin ve 
Ispanya meselelcrile meşgul bulundu
ğunu, dehşet ve korkunun, Almanya 
ve İtalya müstesna, umumi olduğunu 
söylem ektedir. 

Yazan: Selim Ragıp Em~ 

D 

Nankinde bir ayda halktan 353 kişi telef oldu 
Şanghay, 13 _ (Röyter bildiriyor) -ı Yuanshih ve Tsingsing şehirlerini işgal 

Şanghay cephesinin merkez mıntaka~ın- etmiştir. 
daki Japon kuvvetleri, Şapei ve Kiımg- Dağınık bir halde bulunan Çin kıt'al:ı
van'daki Çin kuvvetlerini bir çıkmaza rının kısmı küllisi Hopei ve Şansi ~yalet
&okmak üzere, büyük gayretle cenubu leri hududundaki dağların eteklerine doğ
garbi istikametine doğru bir çevirme ha- ru ric'at etmektedir. 

Diyarıbekir 14 (Hususi) - İki yıl sı
nıfta dönen San'at mektebi talebesinden 
Mehmet fen muallimi Abdülvahidi ağır 
surette yaralamıştır. Mehmet adliyeye 
teslim edilmi~, yaralı muallim hastaneye 
kaldırılmışt;r. 

Lloyd George, silahları bırakma, 
Mançuri, Habeşistan ve İspanya mese
lelerinde mütecavizler karşısında Mil
letler Cemiyetinin uğradığt muvaffaki
yetsizliklere işaret ettikten sonra şöyle 
demektedir: 

cZeki, akıllı şarklılar, mücadele ede
cekleri adamları ölçtüler, biçtiler ve 
nihayet bunların çelimsiz olduklarına 
karar verdiler. Şarklılar, karşılarında 
kimlerin tabancalarının dolu olduğu-

U 
n;;an ihtirasının en yüksek derecesini 

buluşu, cdelik.li demir:rı denilen sila
hın, yani tüfeğin icat edilişi ile bcrabeı 
başlar. Eğer hatıramda yanılmıyorsatı• 
bunun tarihi 1630 dur. 

cDelikli demir> in hazırladığı fec is
tikbali insanlar, onun icadile berabe:- tah
min etmiş olacaklar ki, bir çok memle -
ketler, bunun kullanılmasını menetmiş -
lerdir. 1630 da ilk yapılan tüfek ~ak -
maklı idi. Her yeni keşü üzerinde lSrarla 
durmaktan zevk alan insan zekası, ve • 
receği müthiş neticelerin neler olabılc • 
ceğini tasavvur dahi edemediği bu yenj 
keşif üzerinde ısrarla durdu. Asmı.rca 
çalıştı. 1840 da kapsüllüsünü, 1841 de de 
yivli ve iğuelisini icat etti. 

reketine kalkışmışlar ve söylendiğine gi.ı- Londra, 13 (Hususi) - Geçen .ay z:ır
re, şiddetli bir muharebeden sonra, Ç!n- fında, hava bombardımanları netıcesınde 
Jiler iki mil kadar püskürtmüşlerdir. Fa- Nankinde ölenlerin sayısı 353 ve yaralı
kat bir an için fena bir vaziyete düşen ]arın da 687 olarak tesbit edilmiştir. 
ve mühim imdad kıt'aları ile takviye e· Japonlar tibiyeyi değiştiriyor 
dilen Çinliler ,derhal kuvv.atli bir muka· Şanghay, 1 3(A.A.) - Röyter bildi-
bil taarruza geçmişler ve Japonları, c.s- riyor: Muhasamat bugün üçüncü aya 
ki hatlarınn püskürtmüşlerdir. Japonlar girdiği halde Japonlar Çin mukaveme· 
Jnühim zayiat vermişlerdir. tini kıramarnışlardır. Bazı nişanelere 

Şimalde Çin hattı yarıldı göre Japonlar tabiyeyi değiştirerek Çin 
Tokyo, 13 (A.A.) _ Tebliğ: müdafaa hatlarına karşı bir çevirme 
Şimali Çin'de Pekin - Hankov harekeli yapmak tasavvurunda bulu-

şimendifer hattında Japon or - nuyorlar. Resmi Çin tebligatın:ı göre 
dusu Şengting'deki Çin müda - yirmi dokuz harb gemisi ile 23 nakliye 
faa hattını yardıktan sonra 12 ilkteşrindc gemisi Yangtsede Şanghayın 70 kilo
Çantıng'iıı miitekabilen 40 kilometre ce- metre şimali garbisinde bir noktaya ge
nubunda ve 50 kilometre garbında k~jin lere~ _d_e!11i_I'~~işlerdir. 

A kdenizd;---'j i;.;~Yada büyük 
Emniyet ve Bir hava 
lngillere Muharebesi 
Londra, 13 (Hususi) - Akdenizdeki 

İngiliz donanmasının kumandam Ami
ral Sir Duddley Pound bugün lskende
riyeve gitmiş ve orada bulunan İngiliz 
hah iye nazırı Duff Kupper ile görüş
:rnuştür. 

Rusya da korkunç 
bir tren kazt1 sı 
Paris, 1 3 (Hususi) - Moskovadan 

Sö Suvar gazetesine bildirildiğine gö
re, Sibirya demiryolu güzergahında 
kciin Kotelniç istasyonunda tüyler ür
pertici bir tren kazası olmuştur. 

Biri askeri, diğeri de yolcu katarı ol
mak üzere iki tren, yanlış makas açma 
neticesinde şiddetle çarpışmıştır. 

Askeri katarın bütün vagonları infi
lak etmiş, yolcu katarının da beş va
gonu tamamen harab olmuştur. Enkaz 
altından şimdiye kadar 58 cesed çtka
rılmıştır. Bu adedin daha çoğalacağın
dan korkulmaktadır. Yaralıların sayısı 
da 103 dür. 

Amerika tekrar 
sesini yükseltiyor 
V~ington, 13 - Reisicumhur Ruz

velt, dün akşam mühim bir nutuk söy
lemiş ve bu n utuk radyo ile neşredil
miştir. 

nu, fakat bunları tutan ellerin de kor
kudan titremekte olduklarını derhal 
farketliler. Japonya karşısında dikilen 
silahlara rağmen Mançuriyi yuttu.» 

Lloyd George, bundan sonra, Japon
yanın genişleme siyasetini anlatarak 
istikbalde Birleşik Amerika nüfusu
nun iki misli nüfusa sahih olacağını ve 
nihayet «Ko-Şin-Şin• deki Fransız 
müstemlekelerinin de yutulacağını 
yazmaktadır. 

Japonyanın istila politikasından İtal
yanın vaziyetine geçen Lloyd George, 
Habeş meselesinde İngiltercnin takib 
ettiği politikayı tenkid ederek: cMus
solini hava ile doldurulmuş bombalar
la tehdid edildi, fakat zecri tedbirler 
kahramanı Eden'in bombaları bir sa
bun köpüğü gibi sessiz sedasız sönü
verdi» demektedir. Lloyd George. son 
zamanlarda, İngiliz Başvekili ile Mus
solini arasında teati edilen mektubları 
telmih ederek: cBu özür dileme geçid 
resmine Fransa ve diğerleri iltihak elti 
ler .Fakat Mussolinı bunlara aldırış bi
le etmedi, hakir gördü. Zira onun meş
gul olduğu iki mesele vardır: İspanya 
ve Habeşistan ... 

Yivli tüfek. kısa bir zaman sonra ye • 
rini müteaddit ateşli tüfeğe terketti Ve 
onu, Avrupanın diğer kıt'alar üzerinde 
bu sayede tesis edebildıği hakimiyeti ta
kip etti. Filvaki, Avrupalının , bütün di-

~er milletlere karşı olan tefevvuku, elin
deki silahın mükemmeliyetinde idi. Bu 
vaı.ıta, ona, diğer kıt'aları ve o kıt'alarda 
oturan insanları kolaylıkla istismar e:!c -
tilmek imkanını verdi ve büyiık servet
ler temin eyledi. Vaktaki ortalıkta pı.y
laşılacak şey kalmadı veya çok azaldı o 
zaman, mevcut servet kaynaklarına göz 
diken milletler, bir zaman, kendiler ndcn 
başkalarına. karşı kullandıkları bu mLıt
hiş vasıtayı birbirlerinin aleyhine tevcıh 
etmiye başladılar. 

Bugün, medeniyeti tehlikeye sobnak 
istidadını gösteren müstakbel harbin si
Jahları, dünkü cdelikli demir .. in tekem
mül etmiş ve tekemmül ede ede muhte-
lif şekil ve isimler almış müştakkatından Bu mülakat esnasında Akden:zdeki 

e~n.ıyet ve müvazcneyi alakadnr eden 
butun meseleler gözden geçirilmiştir. 

it /ya Trabl11sa " 
l 'eniden 4000 
Asker gönderdi 

Saragosa, 13 (A.A.) - İspanya har
binin en büyük hava muharebesi dün 
Saragosenin üzerinde ve yakınlarında 
yapılmıştır. Cumhuriyetçilere ait 40 
bombardıman ve 5 avcı tayyaresi cep
heden gelerek Saragoseye ilerlerken 
Pastriz köyü üzerinde Frankocu avcı 

tayyare filolarının hücumuna uğra -
mışlardır. Bir saatten fazla sür<:'n bu 
hava muharebesi neticesinde cumhuri
yetcilcrin 13 tayyaresi alevler içinde 
düşmüş ve diğer altısı da ağır hasara 
uğrayarak pek güçlükle kendi hatları 
gerisine dönebilmiştir. 

Hatib, ezcümle şöyle demiştir: 

«Meden~yet kıymetlerinin tahribi 
karşısında lfıkayd kalamayız. Sulhu 
yalnız kendimiz için değil, aynı zaman
da çocuklarımız için arı) oruz. Ameri
kan rnedeniyeUir4in cihan medeniyeti 
ile temas halinde bulunarak canlanma
ğa devam edebilmesi için cihan mede
niyetinin yaşamasını istiyoruz. Büyük 
demokrasimizin, harbden korunnrnk i
çin harbi gayri mevcud gibi tel:lkki ve 
bu suretle hareket etmenin kfıfı olma
dığını anlıyacak derecede basiret ve ki
~aset eseri göstennesini istiyorum. 

Mussolini demokrat devletlerin Ak
denizde de bir şey yapamyıncaklarına 
kanidir. Hesablarını ona göre tutmuş
tur.> 

başka şeyler degillerdir. Bcynelmilet ha
yatta bu böyle oldugu gıbi ferdi ha· atta 
da bu cdelıkli dcmır. in oynadığı mut
his bir ro. vardır. Tutulan istatistıkler, 
bugün, Paristc yılda (1'>00), Londrada 
(2000), Nevyorkta (3000). Şık g da 
(6000) kış.nin tabanca kurşunlarılc: hır 
alemden diğerine göçtiıkler ni gö.:.t '? yor. 
1814 de Samuel Kolf ısminde haylaz hır 
Amerıkan çocuğunun ilk olarak taht. dan 
yaprıııya muvaffak oldugu diğer ö üm 
vasıtası, yc.ni tabanca da dun için helkı 

insanları ümitle tıtreten guzcl bır icattı. 
fakat bugün haşyet veren hır ölüm vası -
tası olmaktan başka bir meziyeti '>k • 
tur. Faydalı bir varlığı korumak ıçın 
kullanılan bir silı'.ih ne der.ece kıymetli 
bir vasıta ise, bir hiç yüzünden ale\' en
miş ihtiras uğurunda istımal olunan si
lah kadar mel'un bir şey tasavvur edöle
mez. 

Londra, 13 (Hususi) - Bugün tek
rar 4000italyan askeri Napoliden Lib
ya) a hareket etmiştir. 
Ayrıca bir garnizon'un da Tı·ablusa 

gittiği haber verilmektedir. 
Musolini, İspanyadan yeni avdet et

:rnlı; olan General Çerutıyi bugün ka -
bul etmiştir. ------
Mısır da silahlanıyor 

Kahire 13 (A A.) - Hükumet, açılr şe
hirlerın havn hücumlarına karşı müda -
f11ası için bir kanun projesi hazırlamak -
tadır. 

Valans, 13 (A.A.) - Milli müdafaa 
nezareti tarafından neşredilen bir teb
liğe göre yukarı Aragon'daki cumhu
riyet kuvvetleri asilerin Puntacue ve 
Paco de Amun'daki mevzilerini işgal 
etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Ayni tebliğe göre Aragon cephesin
deki hava muharebeleri neticesinde ye 
di asi avcı tayyaresi düşürülmüştür. 
Cumhuriyetçilerin yalnız bir tayyaresi 
düşmüştür. 

Almanya Belçlkaga 
taarruz etmigecek Bütün M,sır gazeteleri, hudutlarda 18-

Yikı veçhile müdafaa tertibatı bulunma- Londra, 1 3 (Hususi) - Almnn hü
ınası sebebile Mısırın maruz bulundu - kfuneti, Belçikanın mülki tamanıiycti
ğu tehlikeleri tebarüz ettirmektedir. ne riayet edeceğine ve Belçıka toprak-

larına karşı taarruzda bulunmıyncağı
na dair bir teahhüdname imzalamıştır. İrıg]iz kabinesj Japonyaya 

karşı iktısadi 
abloka C\:eyhinde bulundu 

Bu teahhüdname mücibince, Belçika 
bir üçüncü devlet tarafından hüruma 
maruz kaldığı takdirde Almanyn ken
disıne yardım edecektir. 

Mütekabil şüphelerle dolu olan bir 
alemde sulhu hararetle araştırmak bir 
zarurettir. Sulhu temenni veya ona in
tızar etmek kafi deği1dir.» 

Bulgaristana 
kar yağıyör 

-
Bu yiizden Avrupa 
•'i s presi geç ge · di 

Avrupa rkspresi bu sabah bir saat 
teehhiirle gelebilmiştir. rötarın se\:lcoi 
Bulgaristana kar yağmış olması, Trakya
d-ı da çok şiddetli bir fırtına hüküm sür
mesidir. Trakyada şiddetli yagmur yağ
maktadır. 

Bir vapur demirini taradı 

Londra, 13 (A.A.) - İyi bir me~b~: 
dan öğrenildiğine göre kabine bugunku 
toplantısında Çin harbi ile de rneşgul 
olmuştur. Nazırlar Japonyaya karşı ik
tısadi ablokanın aleyhinde bulunmuş
lardır. Bu ablokanın tatbik edilemiye
ceği kanaati vardır. 

Fransa ve İngiltere, daha evvel Bel
çikaya karşı böyle bir teahhüdname 
imzalamışlardır. 

Jiornale d'İtalia'nın muharrirı Gay
da, İtalyanın da aynı şekilde bir ga
ranti vereceğıni yazmaktadır. 

Dün akşamki fırtına şehirde ve liman
rla da ufak tefek hasarlar yapmıştır. Bu 
arada Fındıklı önlerinde bağlı olan Vası
liki ic;imli Yunan vapuru demirini tam-

Yumurcağın maceraları: Korku 
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Dük dö Windsor şerefine 
Berlinde ziyafet verildi 

Bedin, 1 3 (A.A.) - Von Ribbentrop, 
Dük ve Düşes de \Vindsor şerefıne bir 
ziyafet vermiştir. 
;;;;ş·;:~·}(;;·k~i~;t··ö;;i;;.ı~-;·k;;;~;·;u·;ük·: 
lenmiştir. 

Bir motör parçalandı 
İki ton balık yüklü Rizeli Niyazi kap

tanınidaresindeki motör Rumelihisarmda 
mezarlık önünde kayalara çarparak p:ır
ça!anmış VP- batmıştır. 

B,,.bekte tramvay istasyonu meydanın
daki büyük çınarların dalları kırılmış, 

meydanı k:ıplamıştır. Ağacın dalları ge
ce snbaha kadar çalışılarak temizlik a -
melesi tarafından kaldınlmıştır. Şehrin 
diğer semtlerinde de duvar, baca ve ağaç 
yıkılması gibi hadiseler olmuştur. 

Bir zamanlar şimendifere hasret Jca. 
vuşturan diyorduk. Bugünkü tayyarelerın 

(Devamı 11 inci sayfada) 

,,-Sabaht•n Sabaha: 

Megdansız şehir 
İ~tanbul, kendi çapındaki dünya Şt>hirfonnin muhakkak meydanı ve bah

ç'"sı en ~z olanıdır. Toprağının h~r :ıvuçluk yeri binlerce lıra eden Nev _ 
yorkta bıle İstanbuldan çok bahçe ve meydan olduğunu görmeden idd l k 
mümkündür. Çünkü meydan ve bahçe modern şehirciliğin ma a 

1
a etme 

b b . 1 ı t b ld k ' b'" .. k y s 1 uzu, 
~. erı ~Y~ ıyor. s an u . a. ı ~yu. mabetlerin etrafı her halde eskiden bu-

gunku gıbı tıkanmış değıldı. Çunki• o kadar e:nek ve servetle ·· d 1 b d . J! • • vucu a ee mış 
u ım ... bıdeleri kuranlar muhakkak ki onları baraka ve çat ğ l · 

b ğ .. .. . ı yı ın arı ıç:nde 
o mayı duşunmıyccek kadar 7C\ k sahibi inslnlardı. 
Yenıcami, Nuruosmaniye, hatta Bc>yazıt camii gibi mimari k ti _, 

1 . 1 h' . b' . ıyme el!, ne o uısa o sun şe ır ıçın ır zıynet olan mabetler her hald · ık k ld ,. 
d · ı d b .. k" 'b" e ı uru Ul\lan 

1 
evır er e . ugun u gı .1 çarşı ''e pı>aırla çevrilmiş değillerdi. Zamanla lıun-
arın nıevkılerl bırcr tıcarct sahası olunca cehJi zevki ı b 1 · 

b · h · . . ne ga c e ça an kım 
ılır angı evkaf softasının hasıs dt' şüncc ile ~ u mab ti · 

• • <J ere aıt yerler kira-
lanmış, barakalar, dukkan lar, çarşılP r yapıl mı o: ve b" k J'k 1 , . ~ ır ese ı ga Ieıvnkıf 
ugunına k~ca san at eserlerı m<>zara gön.ülmiı tür. 
Yen.camıı saran mezbelenin yıkt rıl rnk mab d' d 

d d K "" ·· 1 ın mey ana çıkarılac ''11 

il 
uy ~1?1· okplru~1en stanbula geçer~cn bu s 'at eserinın kaidesini bılh.,1 sa 

o zarı saça arı e vandaki san'ntk• 1 
• • v . • 

0 rane ynpı mıs demir oyma kapıyı ö• ten 
dukkan yığınlarını hır an gözüniızdc rı iliniz M bedı'n d h ı ·d ks · en z cep es me) a-
na çı ın .. . N: muhteşem bır .ıbıde il karşı kar ıya gelc-c ksiniz. 

Bunan gıbı Nuruosmnniyeye bir u ı.ik gibi y:ıo san çar ıyı, Beyazıt camı ne 
ahtapot . gı~ı sarılan sahafları kaldırt nız, yer ne yeşil pnrterler yapınız. Ne 
aznmn,}ı hır manzara karşısında 1'alıı 'i ınız. 

Şebi:· bu sayede muhtaç olduğu m ydanl ra h lk t.Q mabetlere karşı duy
ması lazım gelen t.P.rbiycvi zevke ko vuşmuş olur. 

Bürhan Ca1ıit 
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ispanya ile ticaret ve klering 
mukavelesi feshedildi 

Tüccarlarımız İspanyadan 406 bin lira alacakli 
kalıyorlar, lsveçle ticaret mukavelesi yenilenecek 

Ankara, 13 (Hususi) - İspanyadaki paranın mahsubu yapılacaktır. Tüccar-
' karışık vaziyet dolayısile İspanya hü- larımızm İspanyadan 400 bin lira ala
kfunetince ticaret ve klering anlaşma- cağı kalmaktadır. 

sma tamamen riayet edilmediği anlaşıl- İsveçle ticari anlaşma 
dığından aramızdaki anlaşma fesbedil- 931 senesinde yapılan ve her iki se-
m~tir. nede bır tecdid edilen Türk-İsveç ti-

* caret anlaşması yakında bitecektir. Fa-
İspanyada Türk tüccarlarının kat her iki memleket ticaretinin inki-

blokaj olarak sekiz yüz bin lirası var- şafı için yeni bir anlaşma arzusu gös
dır. İspanyanın da Cumhuriyet Merkez terdiğinden eski anlaşma yerine yeni 
Bankasında 394 bin lirası bulunmak- anlaşma yapılacaktır. Bunun müzake
tadır. Yani bizim alacağımız bir misli resi için yakında İsveç'den bir ticaret 
fazladır. Ticaret anlaşması bitince bu heyeti memleketimize gelecektir. 

Şehir işleri 

Yeni araba plakası verilmiyecek 
Hamallık yasak edildikten sonra yük 

taşıyan at arabalannın sayısı çoğalmış
tır. Bunların yekununun dört bini bul
duğu tahmin olunmaktadır. Belediye 
at nrabalarının tekerleklerine konacak 
lftstikler hakkında tetkikat yapmakta
dır. Bu tetkikat bitinceye kadar yeni 
arabalara plaka verilmiyecektir. 

Umumi binalard aki ahşap 
merdivenler kaldınJacak 

Umumi binalarda merdivenlerin be
ton olması ıcab ettiğinden bu gibi bi
nalarda mevcud ahşab merdivenlerin 
kaldırılması içın alakadar şubelere teb
ligat yapılmıştır. 

Kurtuluş - Beyazıd otobüs ıervisı 
yapılacJk 

Kurtuluş ile Beyazıd arasında otobüs 
seferleri ıhdas edilmesi kararlaşmıştır. 
Topkapı ile Sirkeci, Yıldızla Taksim a
rasında çalışacak otobüsler muayene 
edilmektedir. 

Müteferrik: 
Halk Partisi Ocak kongreferi 

Cumhuriyet Halk Partisi Ocak kon
greleri teşrinisaninin beşinden itibaren 
başlıyacak, bilahare nahiye kongreleri 
yapılacaktır. 

Devlet Havayollarının 
Üçüncü tayy aresi Geldi 

Devlet Havayollarının dört motör
lü büyük yÖlcu tayyare1erinden üçün
cüsü dün gelmiştir. Dôrdüncüsü de 1 S 
gün sonra gelecektir. İstanbul-Ankara 
hattına tahsis edilecek olan bu tayya
relerden dün gelen tayyare bugün ha

va iyi olduğu takdirde Ankaraya &ide

cektir. 

Deniz işleri : 

Vatan vapuru satıldı 

Poliate: -
2.C ıaattaki kazalar 

Beyoğlunda, Bostaniçi sokağında 8 
numarada oturan Mustafa kızı Hatice 
Fındıklı caddesinden geçerken şoför 
İspironun idaresinde bulunan 302 nu-
maralı hususi otomobil kendisine çar
parak kızı ayağından yaralamı~tır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

e Tünelden Şişliye giden 249 nu
maralı vatman Sacidin idare ettiği 
-tramvay arabası İstiklfıl caddesinden 
geçerken ani olarak önüne çıkan 8 ya
şında Mirkad adlı hir çocuğa çarparak 
yaralamış, yaralı çocuk hastaneye kal
~Jrılmış, vatman yakalanmıştır. 

e Evvelki gece saat 2 de şoför Sali
hin idaresindeki 2464 numaralı taksi 

otomobili Sirkecide durduğu bir sırada 
karbüratörün patlamasile ben:ıin tutuş-

muş ve otomobilin ön kısım boyaları 
ile şoför muavini Feti'nin eli yanmış 
ve ateş itfaiye gelmeden söndürülmüş
tür. 

e Paşabahçe ispirto fabrikasında 
çalışan amele Mustafa fabrikanın sahi
linde bulunan varilleri dizerken istü
ten düşen bir varil ayağını ezmiş, ya
rasının tedavisi için Haydarpaşa Nü
rnune hastanesine kaldmlm:ı.ştır. 

Trakyaya bereketli 
Yağmurlar diiştü 

-- ... . . -- . ·-----· ----- --

SON POSTA 

Istanbulun 
Temizliği 
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Galata postanesi veznedarm!n 
katili bir kere daha mahkum oldu 

stanbul Borsası kapanış 
fiatları 13- 10- 1937 
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İSTANBUL 
Öfle neşriyatı: 
12.30: PH'ık.la Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: MuhtelJf plfık neşrlyntJ. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Plô.k.la dnns musikisi. 19: Ncbiloğlu 
İsmail Hakkı ve arkndnşları tarnfından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 19.30. Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafından 20: 
Suad ve arkadaşları tarafından Türk ~usl
klsl ve halk şarkıları. 20.30. Ömer Rıza tara
fından arabca söylev. 20.45 : Suzan ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıla~ı, (saat ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla solo
lar, opera ve operet parçaları. - · . ._ ..... _ . ·--- . ·-----

l\iibetcl 
1.!. czaneler 

l 

Denizyolları idaresi Vatan vapuru -
nu Kalkavan ve Barzilayif müessese -
sine satmıştır. Fırına vapur bedeline 
mukabil Denizyolları idaresıne Zon -

ESKi ! EHi DE 

Ses - Işık Kitap Evi 

ERTUl2RUL SADi TEK 

( PANGAL1'1 - TAN) ı Tilrk altını 1062 
Satış 

1063. 
~63. 

Cuma gUnll akşamı 1 Alış 
si emasıncla ı Banknot Os. B. 262, 

(ERKEKLEH 40 mdan ···---------••w Operet kısmı Fıansız tiyırtrosuııda 

akşam saat 20- O da 
T O K A 

guldaktan 75 bin ton kömür taşıyacak
tır. Vatan vapuru Haliçde tamir etti -
rılecek, şilep olarak çalışacaktır. De -
nizyollan idaresi, Almanyada yapıl -

makta olan yeni posta vapurlan birkaç 
ay sonra geleceği için, İnönü, Sadık -
zade gibi şilep olrnağa elverişli vapur -
!arı da yakında satacaktır. 

11 ültür işleri: 

Muallimlerin ikinci kadrosu 
Ankaraya gönderildi 

İstanbul maarif müdürlüğü ilk ted
risat ikinci kadrosu hazırlanarak tas
dik edilmek üzere Vekalete gönderil
miştir. Bu kadroda birinci kadroda ta
yinleri yapılan bazı muallimlerin yer

leri değiştirilmiştir. 

ilk, Orta Lise mektep Kitaplarının 

Satış Merkezidir. 
~ ............................. ,, 

sonra azarlar) Cumar-
tesi ( Aksarnyda ) yeni 
tiyatroda kış sezonu 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okula 30 eylul 937 akşarruna kadar r:ıüracaat edip kaydolunan 41 lise mezu

nundan maada giriş imtihanlarında muvaffak olanlardan: 346 F. Hamami, 24f> 
F. Akçığ, 247 V. Mengügüç, devlet hesabına mühendis kısmında; 357 A. Kan, 
:i26 ö. Lut!i Aksu, 441 B. Avcıoğlu, 484 H. Öner, 486 K. Celayir, 75 Ş. Belek, 125 
R. Önen, 4130 1. Özgencil, 253 V. Erbek, 177 Z. Varlık, 477H. Yücel, 442 M. Durul, 
401 M. Dincer, kendi hesaplarına mühendis losmında veya devlet hesabına fen 
memuru lmmında; 63 B. Oktan kendi h~sabına fen memuru kısmında tahsil et
mek üzere kabul edilmişlerdir. 

Devlet hesabına tahsil edeceklerin okul katipliğine müracaat ederek vermeğe 
mecbur oldukları taahhütname suretini almaları ve 1937 - 1938 ders yılının başh
yacağı tarıh olan 18/10/937 de okultia bulunrnalan ilan olunur. (6968) - -

Adliye Bakanlığından: 
Açık bulunan Kırşehir Noter Muavinliğine imtihansız ve imtihanla talib olan-

ların bir ay i!ı(inde Adliye Vektıletine müracaatları ilan olunur. c696h 

Yazan: Edvar Hurde 
---------··········-··-········ .. --······-- ........................................................ 991o,.. 

,. -- Bu akşam S A R A Y · S inemasında 
Şimdiye kadar sinemada göremediğiniz en büyük temaşayı 

DEVLET KUŞU 
Fra . sızca aözlii filminde görecekıiniz. 

Bu filmin kahramanı olan bular perisi, patinaj ıampiyonu 

SONJA BEN i E'yi 
ilk defa olarak yt ni, eğlenceli, hareketli ve ihtiraslı bir filmde 

görecek ve hayrette kalacaksınız. 

~--• lıaveten: FOX JURNAL Son dünya havadisleri ..---~ --

HAC IMURAT 
MAR HA EGGERTH·iu İlk Fransızca 

filmi SARAY KONSERi En büyük 
ıaheseri yakında 

TüRK s:nema~rnda 
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C- h d ·· teni Uzunköprü ey an a ottan ve çop Beton olarak 

ev yapılması yasak edildi !!!'!~ılıu:;ur Uzunköp, 

Darende belediyesi su 
işini halle karar verdi 

ril, Nafıa Veklletinden gelen tahsisatla 
beton olarak fnp edilmektedir. Köprü
nün Cumhuriyet bayramına kadar ta
mamlanman için çalıplmaktadır. 

Uzunköpril - Keşan yolunun ve bu yol
daki JdSprOierin tamiri i§i dı hararetle 
devam etmektedir. En bozuk olan 8 kilo
metrelik kısmın tamiratı da yakında bi
tecektir. 

Edirnenin en güzel yeri olan Kıyıkta 
inp edilen umuml müfettişlik binasının 
da Cumhuriyet bayramına kadar bitiri
leceği ümid olunmaktadır. 

Muradhda 450 çocuk 
sUnnet ettirildi 

Ceyhtında" bir g6rllnaı Muradlı (Hususi) - Burada büyük bir Darende oeledi11ut t"eiri ve 4zaları 
Ce Kazada iki 1t11• evveline gellndyı ka- iÜnnet düğünü daha yapılım§, 450 çocuk Darende (Husust) - Darende 1356 edilmiştir. Bir de arteziyen kuyusu a-

ittik Yhan (Hususi) - Ceyhanda nüfUI d bütün evler ot ve çöpt~n yııpılırd\ sünnet ettirilmiştir. evli, 220 dükkanlı bir kasabadır. Ka- çılınıştır. 40 metreye kadar inilmiştir. 
~arı seneden seneye artmaktadır. a;buki bu ot vı çöpten yapılan evler Öğleden sonra Çorludan gelen tren~• sabanın 16 mahallesi vardır. Kasaba Netice iyidir. Safiye mahallesindeki 
" banın 59 bin küsur olan nüfusu her Ha bir ngın neticesinde yanarak ka- kaymakam Niyazi 'Oıkü, kolordu zabita- belediyesi çok iyi çalıştığı için yollan Tatlıca suyu da o mahalledeki mekte-
,, aı 60 bi . k d. B da se- ufak ya l b beb· nı geçme te ır. unun ahvolmasına sebeb olacağın- nı ve memur ar gelmişler, ekserisi göç- oldukça muntazamdır. Kasabada son in önüne akıtılacaktır. 
li ı Ceyhanın bir çiftçi yurdu olmasıdır. saban;,:1 ~· enin kararı ile bu eibi ev- men olmak üzere sünnet ettirilen 450 ço- yıllar içinde bir beton, 8 büyük, 13 kil- Darendenin ikinci ihtiyacı da elek· 

er Yaz kazaya civar yerlerden binlerce da~, ine 1{ kat'iyyen yasak edilmiştir. cuğu sevindirmişlerdir. Kolordu ve Hal- çük ahşap ~rü ile müteaddid men· triktir. Kasabaya bir saat mesafedeki 

d~l el.e akın eder, bu ameleler hem ken- Jerı~ şala ı evlerı·n bı'r kısmı kerpiç ve kevi bandoları güzel havalar rAlmıc:la't"- f 1 lmı t D d il Elb' tan A 'd k .. ·· d k" A · 
1 erı ka h d ·r .

1 
. . . ka Yenı yapı an r- s ez er açı ş ır. aren e e ıs şı u ~oyun e ı şıdu şellalesinden 

zanır, em e çı tçı erımızı - b' kısmı da betondandır. Ot ve dır. Akşam misafirlere büyük bir ziyafet arasında 55 kilometrelik bir yol açıl- istüade edilerek bir elektrik santrali 
zandırırlar. taştan, ır . . . . ·1m· b 

Z 
• .. ten ev inşaatının yasak edılmesını bır verı ış ve aa aha kadar eğlentiler ya- mıştır. Belediye büdcesi 13 bin lira- kurulacaktır. Hamam işi de halledilin· 

ıraı v t• • b k d b.. ··k b" e çop lmıc:tır dır B 11 k b' tan D d h e ıcarı a un an uyu ır - :fl t bilen ev ıahibleri ev kiralarını iki pı ~ · . eş yı ı ır çalışma programı - ce aren enin belli başlı ihtiyacı kal· 
j ~rnınıyeti olan Ceyhanda hayat paha- ~s~. çıkarmışlardır. Mesela iki odalı zim edilmiştir. Bu programa nazaran mamış olncaktır. 
~r. - .. --........................ _ ... _ .. _ :s ::ı ayhğı evvelce 3-4 liraya iken Bir arabaCI arabasımn ilk senelerde su işleri ile uğraşılacak, --------

şimdi 1-a liraya, dört ~daıı bi~. ev 1-s. lira altında ördü sonraıan fennt mezbaha, elektrik, kal- Edincikte bir yaralama 
Fena bir şaka 

Uydurma bir ölüm haberi 
iki aileyi altüst etti 

Hekimhan (Hususi) - Burada mah
keme zabıt katibi Nuri Piatin ile akra
basından Ahmed Yıldırım manasız bir 
faka yüzünden iki gün pek üzüntt.ilü bir 
hayat geçirmişlerdir. Nuri platinin Ma
latyada Nafia isminde bir hemşiresi var
~ır. Bir gün Malatyadan hemşiresinin 
damdan düştüğü, ağır surette yaralandı
ğı Ve ümidsiz bir halde hastaneye kaldı
rıld w h ıgı akkında bir haber almış, derhal 
Malatyaya hareket etmiştir. 

O Malatyada iken buradaki eniştesi 
Ahmed Yıldırım da telefona çağırılmış, 
baldızı Nafianın öldügü bildirılmiştir. 
Ahmed Yıldırım bu kara haberi Nafia
nın hemşiresi olan refıkasına nasıl bildi
:~eği~i düşünmeğe başlamış, gece eve 

Urnkun mertebe geç gitmiş, fakat o es
nada da Malatyaya gitmiş olan kayınbi
raderi Hekimhana dönmüştür. 

.Ahmed Yıldırım Nuriyi büyük bir en
dişe ile karşılamış, hal ve keyfiyeti so
runca çok feci bir şakaya kurban olduk
larını anlamıştır. 

ya iken bugün 16-17 lıraya )Ukselmışttr. Amasya (Hususi) - Hacıbayramdan dırım, yol işleri ve hamam yaptınla- Balıkesir (Hususi) - Edincik nahi-
Kazaya ilk gelen memurlar bu yüzden maden kömürü yükliyerek yola çıkan a· caktır. yesinin Kayalı mahallesinden Ali oğlu 
haftalarca otellerde oturmak mecburi- rabacı Ahmed arabasının üzerinde uyur- Bugün Darendelilerin en mühim ih- lbrahiın, Y cnice mahallesinden Meh-
yetinde kalıyorlar. keıı araba birdenbire bir hendeğe devril- tiyaçlarından biri sudur. Kasabada içi- med oğlu İsmailden alacağını istemiş, 

Mekteh vaziyeti mi§, Ahmed arabanın altında kalarak lecek su yoktur. Halkın ekserisi Toh· bu yüzden aralarında çıkan kavgada 
Kasabada iki ilk okul vardır. Bu oku- ölmüştür. ma suyunu içmektedir. Hal ve vakti İbrahim bıçakla İsmaili muhtelif yer-

Jun biri tam devreli, diğerinde çifte ted· A b" h k I d yerinde olanlar da kasabaya iki aaat lerinden ağır surette yaralamıştır. masyada lr lrSIZ JI 8 IR 1 mesafedeki Hacılar suyunu getirtip iç- - 00
··-

00
• .. --............... --·-·--

risat usulü tatbik edilmektedir. Memle- ı ı 
ketimizin her tarafında olduğu gibi Cey- Amasya (Hususi) - Bir müddettenbe- mektedirler. Kasabaya beş kilometre Koçuk memleket haberleri 
handa da son yıllarda ilk.mekteblere te- ri Amasyada vukua gelen ufak tefek hır- mesafede Paşaçayın, "Oçpınar ve Kay- _ 

sızlık vak'alannın faili olduğu anlAClılan nak sulan vardır Belediye '"'çpınann 
hacüm fazlalaşmııtır. Kazadaki mevcud _,, · u 
iki mekteb ihtiyaca kili gelmemektedir. Karsiver köyünden Mmtafa cllrm(l met- tahlilini yaptırmış, tahlil muvafık ne-
Bundan başka her yıl gerek kasaba, ge- hur halinde yakalanmıftır. tice vermiş, projeler yapılmış ve tasdik 

:~·~:::::;F::~~ :;:: y~;dd~ .. ;p~;· .. h-;;~k~·ı·i~;i 
de olmıyan yavrular yüksek tahsilden Karabükte yeni 
mahrum kalıyorlar. Ceyhanda bir orta bir spor klübü te
mekteb açılmasını bütün halk sabırsız- sis olunmuştur. B11 
]ıkla beklemektedir. klüble Safranbolu 

Su ve elektrik ihtiyacı futbolcuları bu haf-
Kasabada hali hazırda içmeğe elve- ta alay sahasında 

rişli iyi bir su yoktur. Halk su ihtiyacını bir maç yapmışlaı 
:mcak kasabanın civarından her zaman ve berabere kalınıt 
bulanık ve çamur gibi akan Ceyhan ır- lardır. Resimde Ka 
mağından temin etmektedir. Bu su fi- rabük sporcuların 
litreden geçirilmedikçe içilmeğe salih de- dan bir grup görW. 
ğildir. Bunu da her ailenin yapmasına mektedir. 
imkin yoktur. Hali vakti yerinde olan Bandırma idman 

Refahiyede ••tm& 
Refahlye <Hususi) - Burada 1k1 a1dıuı· 

beri mtma zuhur et.mlş, icap eden tedbtrleı 
alın?nlftır. 

Bozöyiikte bir otomobil kasan 
Antaradan blldirlldiğlne göre Ankara • 

dan Bursaya gitmekte olan bir otobiı. Bo
zöyütten geçerken yol kenarındaki bir tel • 
graf direğine çarpmıı. yolculardan Milli 
Müdafaa Veklletl deniz fen ve tmallt fU -
be.si kAtlplerinden Fuad Susever'in bir bu -
çut yqındaki oğlu Erol b:ııından yaralan • 
Jlllf, blraz sonra da nezfi cllmağlden ölmüt
tür. 

Darende yolunda bir kam1~ &eca~ 
edenler yakalandllar 

B1vaa (Hususi) - Konakpınarla Tqlıl\6-
yük yolu üzerinde Slvastan Darendeye gt • 
den Darendell Abdullnha ald ve toför Ah • 
medin idaresindeki kamyonun gece önüne 
çıkaralı: bir çok el sllah atan Davrılböyill 
köyünden Ali Rıza lle kardeşi Abldln ,ata· 
lanmlflar, adllyeye verllmişlerdlr. 

Sıvasta meyY& boUal'a 
!lileler de Ayran ve Kayadelen sularını Yurdu • Ak>'etll 

Borçkada bir kadım vurdular getırterek içmektedirler. maçı 
Kasabanın su l§i üzerinde ehemmiyet- İzmit (Hususi) - Ba '<esir mınta- Edirne (Hususi) - Edime klilblerl, 

Bina <Hususi> - Burada bu senelı:t meı 
n bollutu görülmüş teY delildir, Bllhasll. 
bTUD, karpuz ve üzüm, Malatyadan da meb 
11111 miktarda gelmektedir. 

c· Borçka (Hususi) - Balcı köyünde hır 
ınayet olmuştur. 
Bu köyden Pehhl.l karısı Mes'ude iki 

kız Çocuğu ile mısır tarlasındaki kulübe
d~ YatarkPn bir gürültü olmuş, iki kişi
Jlin kulübeye girmekte oldukları görül
nıuştür. 

1 
Mes'ude bu iki adamdan birisinin köy

Ülerinden Yakub olduğunu tanımlj ve 
:: İstediğıni sormuştur. Fakat Yakub 
b es'udenin sorgusuna cevab olarak ta
ancasını çekmiş ve beş el ateş ederek 

2-\'allı kadını kalçasının üç yerinden ya
raıaınıştır. 

Yakub ve arkadaşı Alacaköylü Hasan 
~~lanarak adliyeye verilmiş, yaran 

es Ude tedavi altına alınmıştır. 

le durulacak en mühim ihtiyaçlardan bi- kası şampiyonu Bandımıa İdmanyur- }>üyük bir ehemmiyet ve humma]ı bir 
ridir. du buraya gelmif Akyeşilsporla bir faaliyetle 1 i ı 

Ceyhan elektrikten de mahrumdur. Be- maç yapmıştır. Oyun .3-3 beraberlikle maçlanna hazır. 
lediye tehrin bu ihtiyacını da yakın za- neticelenmiştir. Misafirler şerefine bir l a n m a k t a • 
manlarda gidermek için gayretle çaht- de ziyafet verilmiştir. dırlar. Bu hafta 
maktadır. Adamada birindlik maçlan Edimesporla Ya. 

Yakacak ihtiyacı Adana (Hususi) - Yirmi mıntaka- wzsporun birin· 
Kasaba halkının mühim ihtiyaçlann- nın iştirakile futbol birincilik müsaba- ci takımlan kar

dan biri de mahrukat meselesidir. Bu yıl kaJarı teşrini sininin ikisinde başlıya· fı.laşllll§lar, çetin, 
halt odun v~ kömür tedarikinde çok 11- caktır. Bu nfisabakalarda mağlub olan h e y e c a n 1 ı 
kıntı çekmektedir. Kış mevsimi yakla§tı- \akımlar elimine edilecekler, derhal ve zevkli bir o
ğı halde kasabaya henüz odun ve kö~ür memleketlerine döneceklerdir. Takım- yundan sonra bir
gelmemiştir Halbuki her yıl bu mevsım- lar, mıntakalarına göre gruplara ayrıl- bire berabere kal
de kasabanın pazar yerleri odun ve kö- mışlardır. Maçlar bir hafta içerisinde mışlardır. tl'ç bin• 
mürle yığılı olurdu. Geçen sene kömü- bitecek, gruplar birincisi olan takım da den fazla seyirci 
rün kilosu 2-3 kuruşa iken bugün 5-6 ku- teşrinisanının onunda memleketine dö- maçı takib etmiştir. 
ruşa zor temin ediliyor. necektir. Yavuzspor klübünün yaptırdıjı lo-

Pazar Ola H•••n Bey Diyor ki ı 
kal tesviye eclilmif, bir an evvel loka
lin tamamlanması için faaliyet artınl
pııştır. Yakında Galatuaraym basket
.bol B. takımı buraya davet edilecektir. 

- Bu dünyadan uzakla:J
lak, mesell kamere çıksalı.. 

... Oradan dünyaya _bak
aak. 

... Acaba ne renkte eöriJ
riiz Hawı Bey? 

Tenis klübünün epeydir devam eden 
müsabakaları da yakında neticelene
cektir. 
Tanınmış spor elemanlarından Naz

.mi Edirneye davet edilmiştir. Nazmi
nin Trakya bölgesi umumi kaptanlığı
na getirileceği söylenmektedir. 

Karagümriik-Dun maçı 
Bursa (Hususi) - Buradaki Dura 

Huan Bey - Her halde spor klübünün daveti üzerine şehrimi-
bn kırmızı! ze gelen Karagümrük ıpor klübil Du-

Bllnada moclelcillk hml 
Buna CHuaual) - Türkkufu tebrlınlD 

bir modelcWk tursu açmata karar vermlf
tır. Bu ıube kursunda 90lı: fakında derslere 
bafl•nacattır. Bu kursa, 7alnız 1lk okul Gt· 
retmenlerl devam edeceklerdir. 

Katta ... , lJ&n 
Kat <Bu.sual> - Beled11e ölle tatwert a

om Klmalıdatı ustalardan blrlslne b1r ca • 
navar dlldülil yaptırmııtır . 
....._ llalknl ıençlerlaba tee.irlerl 
Bursa (Hususi> - Halkevt balta her ba• 

bJndan faydalı olarak göstertt tube.d n tet 
n1lı: n metodik çalışmalannı tal • n edil -
dlltnden fazla llerletmlştlr. Oöstertt IUbt-
11 bu J1} blr çok tem.sil vermlf, halt tara • 
tından çok takdir edllm!ıUr. 

Maamatlh Halkevt gençleri Bursa Kur • 
tuluo bayramında mevcudl1etıerlnl göatere
bllmet lmltlnını bulamadıkları için mtlteel
alrdlrler. 
Bir kaçakçı bir belediye memanunı ,........ 

Bursa (Hususi> - Kaçak et satmak iste
yen ve bu yüzden me bahadan kovulan İl· 
mali adında biri, tabakhanede blr beledt11 
memurunun gözünü yumrukla berelemlf " 
hırsını alamıyarak belindeki kasap bıçatll• 
de yarahynrak kaçmıştır. İsmail aranmak• 
tadır. 

Dancada sünnet dililııl 
Danca (Husu l> Burada bir sünnet dtl• 

tünü yapılmış ve 86 çocuk ıiinnet ettlrllmlf
tlr. Dütilnü Darıca Halk PartlJI tertlb et
mtıtır. 

raspor klubünün birinci takımı ile kllr• 
şılaşmış ve sıfıra karşı iki gol atarak 
galibiyetle lstanbula dönmüştür. 
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Fransada düşkün 
kadınlara yardım teşkilitı 
insan bu teşkilah gördükten sonra bu gibi müesseselere 

bizim de ne kadar muhtaç olduğumuzu anlıyor 
Yazanı Muazzez Taheln Berkand 
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Gerek madam 

Brunschwig, gerekse 
madam Lacore'la 

yaptığım mülakat-
larda ikisi de bana 
hararetle: 

- Sergiyi ziyaret 
ediniz. Kadın ve ço
cuk pavyonunda cid
den çok enteresan 

y 

şeyler göreceksiniz, 
tavsiyesinde bulun
muşlardı. Hatta ma

dam Brunschwig o
ranın müdiresine bir 
kart ta vermişti 

Serginin Concorde Paris sergisinde çocuk paviyonunıın bir kısmı 
meydanına açılan kapısından girince iki gösterdikleri kabiliyete ıöre bunların 
tarafı ağaçlarla gölgeli, çok şirin bir yol- bazısını çiftçi yapıyoruz, kimisini san'at 
da, bir insan ı.eli ile omuz omuza yürü- mekteblerine gönderiyoruz. Bunların a
dükten sonra sağdaki geniş merdivenleri rasında büyük mekteblere, hatta üniver-
çıktı.m. sitelere kaciar yükselenler bile vardır. 

Büyük bir bahçenin ortasında birkaç Bu çocuklar 21 yaşına geldikleri vakit 
daire. Bir tanesi müracaat ve istihbarat hazan anneleri veya babalan gelip onları 
kalemi, ik.!ncisi çocukların oyun dairesi. alıyorlar. 
Pannaklıkla çevrilmiş avluda üçle beş - Çocuğunu dünyaya getirmek lste
yaşları arasında birkaç çocuk, mürebbi- miyen hafifmeşreb kadınlan da hastane
yelerin nezareti altında koşuşuyor, ~em- lere kabul ediyor musunuz? 
ber çeviriyor, büyük havuzda balık tutu- - Vaktinden evvel çocuğunu aldırmak 
yor. Üçüncü pavyon çocuk bakımevi, istiyenleri mi? Asla! Fakat böylelerine 
dördüncüsil kadın ve çocuk sahalarında büyük yardımlarda bulunuyor ve hatta, 
yapılan işleri gösteren küçük sergi. hastaneye ismini vermeden, kim oldu-

Elimdeki kartla istihbarat dairesine g!- ğunu söylemeden çocuğunu doğurarak 
riyorum. Gişede laciverd elbiseli, oeyaz çekilip gidebileceğini de kendisine söylü
yaltalı, başlarında Jaciverd örtülerile üç yoruz. Bu suretle memlekete, nüfus ba
hasta bakıcı kadın beni büyük bir neza- kımından büyük yardımımız dokunuyor. 
ketle karşılıyorlar. Müdirenin rahatsız- - Gen~ kızlarda fuhşa mani olmak 
lığı ıebebile bu bayanların en yaşlısi!e için r.e gibi tedbirler alıyorsunuz? 
konuşuyorum: - Bunların kazançlarını artırıyoruz, 

- Kadın vı çocuğa aid içtimai yar- ucuz evler tedarik ediyoruz, ucuz lokan
dımlar hakkında malfımat edinmek kahil tatarda kendilerine yemek veriyoruz, 
midir efendim? hasta olanları hastanelere, sayfiyelere 

- Hay hay, buyurunuz konuşalım. gönderiyoruz. 
Gişesinden dışarı çıkıyor ve bir masa - Bu tedbirlerin faydası oluyor mu? 

başındaki tahta sıralardan birisinin üs- - Ekseriya evet, çünkü bu biçarelerın 
tüne yanyana oturarak konuşuyoruz. çoğu, ekmeğini kazanmak için kendisıni 

Daha ilk cümlelerden, muhatabım ına- bu sefalete atmaktadır. Fakat baza!l da 
dam Gouin'in bizim anladığımız manada kötü kadın seçtiği kötü yoldan ayrıl
bir hastabakıcı, yüksek tahsil görmüş mıyor. 

bir yanın doktor olduğunu anlıyor v~ o- - Çok çocuklu veya hasta analara yar-
nu derin bır alaka ile dinliyorum: dım ediyor musunuz? 

- Biz de hemen her şehirde fakir ka- - Evet, aile kadınlarına elimizden ge-
dın ve çocuklarla meşgul olan yaıduo len muaveneti yapıyoruz. Bu husus için 
müesseseleri vardır. Bunlar, daha ziy:;.- ayrıca müesseseler teşekkül etmiştir. 
de hususi teşekküllerdir. Malum ya, hii- - Bu yardımlar nelerdir? 
kfunet her tarafa kol açamıyor, her ya- - Mesela, üç çocuğu olan bir kadın, 
rayı saramıyor. dördüncüsünü dünyaya getirecek, fakat 
Bakınız size yardım cemiyetlerine tev- evinde ne kendisine, ne de çocuklarına 

di edilen bır çocuğun, daha ilk günden, bakmak içm adamı yok; kendisine, ica
hayatını, anlatayım. Daha doğrusu bu- bına göre, kah az para ile, hazan ~ama
ralara yavrusunu bırakan anadan oaşıı- mile bedava olmak üzere bir yardımcı 
yayım. kadın göndeririz. Hastalık yüzünden ço

Eskiden fakir veya günahkar bir Ka
dın - daha ziyade bu ikincisi - doğurduğu 
çocuğunu kiliselerin kapısında bilhasc;a 
yapılmış olan dönme dolablara bırakır 

gider ve bu yavrular papazlar veya sör
ler tarafınc.Jan büyütülürdü. Bugün bu 
usul tamamile ortadan kalkmıştır. Şimdi 
çocuğunu dünyaya getirecek olan bu g:
bi kadınlar, bizim hastanelerimiz~ mü
racaat ederek gerek kendileri, gerekse 
çocukları bir halta, ba7.an d:lha 
uzun za;r.an lizım gelen ted<ıı -
vi ve ihtimamı görüyorlar. Be 
müddet zarfında geçen anaya to -

cuğunu bırakmaması için nasayihte bu
lunuluyor, ona analık hissini aşılamak 

için icab f'den telkinler yapılarak çocu
ğu büyütmesi, onunla meşgul olması içi:ı 
kendisine icabında iş bulunuyot. 

Ekseriya bu sözlerimiz kar ediyor. Fr
kat bu.an maalt>Sef yavrusur.u, ne ulur
~ olsun, tanımak istemiyen duygusuz 
analara da rastlıyoruz. Bu takdirde bu gi
bi çocuklan himayemiz altına alarak 

köylerde, ufak ücretle bunları emzinr.<:
yi ve büyütmeyi deruhte eden sütninc
lcre tevdi ediyoruz. Bu yavrular, sü~nl
nelerinin yanında, müfettişlerimizin s1kı 
kontrolü altında, çok rahat ve sıhhi hir 
şekilde büyüyerek köy mekteblerincie 
okuyorlar. 

On iki on üç ya~ma geldikleri v~~t, 

cuklanna bakamıyan analara da gene 
bu şekilde muavenet ederiz. Vaktiniz ol
sa size bu gibi aile kadınlarından gele!l 
teşekkür mektublannı gösterirdim. 

- Bu söylediklerinize bakılırsa Fran
!3da zavallı kadın, bakımsız çocuk kal
madı demektir. 

Muhatabım zeki bir gülüşle başını sal
ladı: 

- Ne münasebet! Bilakis bütün !>un
lara rağmen sefalet artıyor diyebilir:rn. 
Yaşamak için eskiden bir dilim ekmek, 

bir bardak su kafiydi; bugün ihtivaçlaı· 

arttı. Herkf's karşısındaki adam gibi ra
hat yaşamak hakkını kendisinde bulu
yor, bunu istiyor, bunun için her çareye 
ha§ vuruyor. • 

Madam Gouin'e bu kıymetli izahatın
dan dolayı kşckkür ederek ayrılmak is
tedim. Fakat yaptığı işi sonuna kadar ba
Ş?rmak istiyen bu enerjik kadm benı e
limden tutarak karşıki pavyona götürdü. 
Burası modern bir çocuk bakım evi idi. 
Temiz taş merdivenlerden çıkarak sıra-

sile süt k•ynatma odasından başlıyarak 
çocuk yataklarına, doktor salonlarına, di' 
muayenehanesine kadar her tarafı gez
dik. Pavyonun bahçesinde minim:niler 
nefe ile oynuyorlardı. Madam Gouin 
bun!ara şefkatle baktıktan sonra banl 
döndü: 

- Burası umumi çocuk bakım y~rleri· 

SON POST~ · 

HADISEL:ER 
KAR$1SINDA 

Piyango gününde 
Eskiden takvim yapraklannda cll> ra

kamı görüldüğü güne ayın on biri der
lerdi. Şimdi adı değişınl§.. cPiyango gü
nü> diyorlM. 

* Müvezzi bağırdı: 
- Kazanan numaraları yazıyor. İkin-

ci tabı ..• 
Kadın; 

- Haydi alalım! 
Dedi. 
Ham erkek kızdı: 

- Ne o daha şimdiden mi israfa baş
ladın? 

- Ya çıktıysa .. 
- Onun için söylüyorum ya, böyle dü-

şünmeden para sarfedersen çıktıysa da 
az ıamand.ı bitiverir. 

* Piyangoda kazanan bir apartırnana sa-
hip olmuştu. Kazanmıyan ifildü: 

- Ben de böyle bir apartımana sahip
tim. 

- Ne oidu? 
- Ayın on birine kadar duruyordu. On 

birinde yıkıldı. 
- Yeri nerede idi? 
- Hayalimde! 

* Aylıkçı söyledi: 
- Ayın birinde para, ayın on birinde 

de ümit bitiyor; artık ay ıonuna kadar 
yaşıyabilirsen yaşa! 

* Erkek evine geldi: 
- Karıcığım bugün genı yüzüm gülü

yor. 

- Ne oldu? Piyango bize mi çıktı? 
- Hayır bfae çıkmadı amma Ahmet -

lere de çıkr.ı.adı. Necatiyı çıkmadı, Nec -
laya da çıkmadL Senin anlıyacağın ta -
nıdıklardan kimseye çıkmadı. 

- Oh ne AlA, §imdi benim de yüzüm 
güldü. 

* - Piyangodan birinci ikramiye bana 
\ıktı. 

- Merruıun görünmüyorsun? 
- Kanm, bir buçuk lira verip bilet al-

dığımı duyunca kızacaktır da .• 

* Kız baba"ll sordu: 
- Oğlunuz neci? 
Oğlan bal>ası cevap verdi: 
- Şimdilik bir iş görmüyor. Fakat is 

tikbalinder:. eminim. 
- ?????? 
- Her &y piyango bileti alır. 

* - Sana piyango çıkmış. 
- Çıktı evet! Dört tane süt kardeş, on 

iki tane amcazade, sekb tane dayızade. 
dört tane halli, üç tane dayı da cabası .. 

* Şişman k<.dın kocaSlna aokuldu: 
- Ben dP senin için bir piyango sa -

yılmam mı" 

- Yazık ki biletli piyango değilsin .. 
Öyle olsaydın, tam bilet yerine onda bi -
rini alırdım 

1ımet Hulusi .......... _. ....................... ~ .. ··-············-·· 
nin bir ır.inyatürdür ve oradakiler de 
bunlar gibi neş'e ve şetaret içerisinde 
ömür sürmektedirler. Vaktiniz varsa bir 
gün sizinle büyük bir bakım evini ı:le ge
zeriz. 
Hayatını yavrulara hasretmiş olan bu 

nazik kadına teşekkür etmek istedim, 
mani oldu: 

- Size bunları anlatmak vazifemdi ve 
ben bu vazifeden başka bir şey y.ipma
dım. İsterseniz şimdi sizinle bu pavyon
lara aid sergiyi de gezelim. Orada bu 
söylediklerımi resimler, istatistikler. 
mecmualar ve broşörlerle tevsik edecr.
ğim. 

Yanm saat sonra, ellinde bir tomar 
kağıd ve mecmua ile tekrar kendimi kay
naşan kalabalığın ortasına attığım zaman 
derin derin bizi düşündüm ve bizdeki 
.Süt damlcısh veya cAnneler birliği> gi
bi içtimai yardım müesseselerinin ve 
hatta cÇocuk Esirgeme Kurumu> gilıi 

geniJ teşkılatın memleketin ihtiy•cına 

ne kadar gayri kafi oldufunu her zaman
kinden daha acı bir anlayışla gördüm. 

Ne olurdu? Bizim zengin kadınlarımız 
da, haftada bir defa, poker masası ba~ın
dan veya ~inPma salonundan uzaklaşsa-

lar da o gi.in sarfedecekleri parayı ç.mtc.
larına koyarak bir hayır müessesesine 
götürüp verseler! 

Bu para ile kaç ana ve kaç çocuk s••fa
let ve öJümden kurtulurdu. 

Jf. Berkancl 

c 
Kadıkö 

skand 
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Benim yerime yanlışlıkla Celal Sahiri yak lamışlar ve 
zavallıya sabaha kadar çile doldurtmuşlardı 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
12. - rı 

Karanlıkta Reşad Nuriyi aradım: 
- Neredesin, Reşad? 
Bir el koluma girdi ve Reşadm sesi 

kulağıma: 

- Haydi, diye fısıldadı, dışarıya kapa
ğJ atalım. Yoksa tevkil ediliriz hat 

- Hakkın var, dedim, polislerin gözü 
kızgın! Durmak doğru değil... Herhalde 
Afife de kaçmıştırk 

Böyle kulak kulağa fısıldaşarak: ve ka
ranlık sahnede el yordamile yürüyerek. 
kulislere sürtünüp iskemlelere çarpa çar
pa locaların arkasına çıkan kapıyı bul
duk. Koridorda başkalan da dirsekleri 
ve omuzlarile bizi itiyorlardı. Böyle iüle 
kakıla irlerliyorduk. Derken bu lAblrcnt 
gecesi içinde karşıdan gelen başka canlı 
mahluklarla karşılaştık ve göğüs göğüse 
toslaştık. Bunlar sahneye doğru gidiyor
lardı ve telaşlanndan bizi pek fena sar
sıp böğrümüzü eziyorlardı. Hattn ayak
!arımıza basanlar da oldu. Hamlı ah de
dik, of dedik ve nihayet pestilimiz çık
mış bir halde koridorun dibine ve ora
dan ay ışığı ile parlıyan tiyatronun gişe
leri önün<leki taşlığa, taşlıktan da soka
ğa fırladık 

Sokakta halk kaynaşıyordu ve beliti o
tuza yakın Kadıköylü genç karşıki duva
rın dibinde sıra olmuş bekleşiyorlardı. 

Hepsinin gözleri tiyatronun kapısında 

idi. İçlerinden biri bizi görünce: 
- Afifeyi bekliyoruz, dedi, polisler 

tevkif etmişlerse kurtarac.ığız! 
Bu anda arkamızdan bir başka deli

kahlı sökün etti ve Afifenin kurtulduğu
nu !lU cümle ile müjdeledi: 

- Kız sahnenin altından arka sokağı 
boylamış. Artık kurtuldu. Polisler zor 
bulur. 

- Ohhh! 
Bütün göğüsler bu cOhhh> la ferahlar

ken halk ta akın akın dağılıruığa başla
mıştı. Biz de Reşad Nuri ile yokuş aşağı 
yollandık. İkimiz de sevinç içinde idik. 
Afifenin tevkiften kurtuluşu bize bir 
mkıliıbın zaferi gibi sarhoşluk veriyordu. 

Şimdi, parlak bir ay ışığı altında .kal
dırımları parlıyan Moda caddesinden 
geçerek iskPleye inen tenha sokaklara 
sapmıştık. Reşad: 

- Rıhtımdan mehtabı seyrederiz. Bu 
?<adar heyecruıdan 30nra bu şairane sü
kfuıa ihtiyacımız var! 

Diyordu. Ben de ona hak veriyordum. 
Ermeni kilisesinin karşısmda bir lfilı

za durduk. Oradan doğruca iskeleye ine
bilirdik. Fakat içimizde birden bir merak 
uyandı. Acaba karakolda tevkif edilmiş 
kimse var mıydı? Bu düşüncemizi birbi
rimize söyledik ve dosdoğru yuru
yerek ikinci sokaktan sola saptık. Kara
kal o tarihte o sokağın sonunda, köşede
ki mahallebicinin karşısında idi GeçPr
ken baktık: Karakolun içinde birkaç po
lis ayakta duruyor. Bir iki de sivil var. 
Fakat kim? Memur mu? Yoksa mevkuf 
mu? Her ne ise, kadın yok ya, demek ki 
Afiie sahiden yakayJ kurtarmış! 

Bu emr.:yetle tekrar neş'elenerek is
keleye gittik ve Reşadın arzu ettiği gibi 
doya doy~ durgun sulardaki gümü~ pıni
tılnrı temaşaya daldık! 

* 
Ertesi sabah ilk vapurla İstanbula in-

dik Ne de olsa Kadıköyünde göriinnıem 
tehlikeli idi. Çünkü tiyatroda dağılmak 
!stemiyen halka s6.z söyliyenler arasında 
en son ben de vardım. Bilh<:tSsa sözlerim, 
Reşadın da dediği gibi, oldukça okkalı 
düşmüştü. Öyle ya, Afife için: 

-- Çıkamaz .. Bugün de, yeırın da çıka
maz. BekHyelim o büyük inkılabı .•• 
Demiştim. 

O daki~'ada polislerin bir kaçı içeride, 
oir kaçı aa locaların arkasında idi ama, 
hl'rhalde çok geçmeden sıra ile söz söy
Hyenler arasında benim izinıı de bulur
lardı. Hatta sabahleyin nasıl olup ta tev
~if edilmediğime şaşıyordum. 

Meğer şaşmakta hakkım da varmıs! 

Çünkü benim yerime, yanlışlıkla 1.avalh 
Celal Sahiri yakalamışlar ve talisiz dos-

[ J nu yaıı m11ıbarririn (Kadıkö7timle 
be~ ) 11 süren bir edebiyat St'zunu) başhkh 
scrisin~ı ıı lnd 7ansuhr. 

Reşad Nurl 
1 dol' turna sabaha kadar knrakolda ç1 e rl 

durmuşlar! Bizımse bundan Re~ d .. 1l 

ile haberımiz bıle yok! 
Bu tevkıf hô.disesuıi nusıl öğr r.dı • 

me gelince anlatayım. Ertesi gun o e• 
den hır iki saı;.t evvel Şehzad başında ; 
rah tıyatıosuna Darulbedayı mu ur )-e 

odası ııı ıtm tım. Hüseyin Suad da 
da idı. Alu.arnki vak'ayı duşu U) or, bUJl• 
dan sonra -Afifeyı sahneye ÇJKar b ı ı es· 
teki zorlul~ları konuşuyorduk. Ik n oğ· 
leye dogru tcle:fon çaldı \e Cclw S"' ırıtl 
sesı duyuldu: J 

- Karakolda mevkufum, diy ra 
akşam salmede halka ~ô..G s ) lem 
halde benı yakaladılar. Bu yanlış gı .b. • 
.!Bh a§kını.ı düzeltin ve brni burad<>ll 
kurtarın. 

1 
Bunu iş:tince bende şafak attı. Eı vnb 

Sahir bizim narımıza yanmıştı biJıasS~ 
benim patavatsızlığıma kurb n olmuştıl• 
Hüseyin Suad, teessürümü )alışt rncıılı 
00zler söyledi \'E: hakikat n bir sant sorı· 
ra öteye, bcı iye ve bu m yanda pol ~ 
tr.üdüri} etir e b. ş vurarnk Cclfil Sabirı 
kuı taıdı. 

* S .. hiri M ıl tevkif <>tm 1 rdl' BuJltlı 
a~· aonradnn b:zc anJattığıı a gör , .o !I 

ımdan nııklroc im· 
- B::ı.ktım k p rdc a ılmıyor, 

iceride, ne oluyor dive m raka du 
Bunun üzednc ye 'md n hllnp .., 
gıtmck üze I:' 1 .ar ..ı ı d 
dora çıktnn. Koridorda mün kaşalar ~at' 
dı ve Afifcyı polisle>rın t '\ıkife gt • lt ~ 
r;Jli söylüyorlardı. Bunu du:>unca bil bil 

tün heyecanıi:lndım. Zat n sabncnın O' 

nünden Hüseyin Suadın ve arkası dıı~ 
Galibin St:!slcrini de duymuştum. Seyirci~ 
Je.ri dağılmağa davet ediyorlardı. Fak; 
dağılan olmuyordu. İşte tam bn clakık3 1 

k-orldoru ge~erek sahnenin kapısında~ 
içeriye girnıiştim ki b:rde>nbire 1şıld:1• karardı. Kc:.ranlıkta ne van::ı.cağımı, ılc 

.. • t' 
ye mi, geriye mi adım atacoğunı şnŞl 
mıştım. • 

Derken suratıma bir el fenerinin ışığı 
nı tuttular. Bir komiserle bh polis 'Jt!lf" 

şuna dikilmi~ti. Komiser: tl 

- işte demin o inkılab diye laf C(ie 
bu adam cıl:nah! . i1 

Diyordu. Bense böyle lakırdıyı işıtt11 e
biJe değildim. Fakat derdimi dinleteıt1 
dim Komiser polise emretti. 

0 
- AI bu efendiyi karakola götür! 13e: 

ne geliyorum. 1 

Fena halcit: canım sıkılm~tı Fakat; 
yapabifüdıın? Çaresiz, polisle: bP1'\ ;ı 
yola koyu1duk. Yolda, polis.in geveze 
tuttu ve bana: . ce' 

- Ben sizi tanırım, beyefendi! Sız 
lal Sahir Bey değil misiniz? 

Dedi. 
Kısac;ı. 

- Evet.. 
Dive C'C'vah verdim. 

(Devamı 7 inci ıayJada} 



ABoüı.HAMtD DEVRiNDE İLK 
TATfL OLUNAN GAZETE 

linO rıhte İstanbul.da çıkan gazctele
adedi bu · külerden fazla değildL 

Yukanda: Seyrek, kabmk bir Jı:lk6l. Bfltb 
Sol yanda kabarık bir bakla. Ensede sıkı bir rul=-~~tb ~ ~ taramnlf. 
tarz saç :kendiler.ine .ıım•ln t kıl yun eydandL B• 
Uduılar içindir. &ra1UD.1f vaffm:leıa ziyade kabarık uçlar yarapn 

Af&ğıda: Bu kuvafür de çok ,.enı ve çoik '"'"zeldır· .x._ • ..,.,.. ._ d k . ııı.- • vıı --:.-r auıı tamaım,e 
me~ a~a çı ar.acak tekilde arkaya taranm11. Yanlar ince ince etüd edilerek dö-
zeltılmış. Ensede fazla bir değııik:lik yapılmamış Hemen hem n tab • 11 muhafaza ıed ..,_,,. .. _,___ ıı a ermı 

d k 
en -~ :1~u.. geriye doğru kıvnlllllJ Bu saç tu al tı d ha zıya-

e ço açık ıenk ~lara gWer. 
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8 Sayfa SON POSTA 

, __ M_ÖZAHj 

Alaturkacıların toplantısı 
Yazan : ismet Hulüsi 

Alaturkacıların bir 
toplantı yaptıklarını 

haber almıştım.. Fa
kat nerede toplandık
larını bilmiyorum. 

- Arayan mevlasını 
da bulur, belasını da!. 

Deyip matbaadan 
çıktım. Gitmediğim 

yer, çalmadığım kapı 
kalmadı. Nihayet bu
lamıyacağıma huk-

metmiş dönüyordum. 
İstanbul radyosunun 
önünden geçerken 
kulağıma şöyle bir 
ses geldi: 

cHaydide hoplada 
gel;> 

olur mu alafranga -
c1> adlı bir mizahi 
roman yazarım. 

Münir Nureddin -
Smokin ve frağın 

alaturka musiki üze
rine yaptığı tesirler 
adlı bir seri ma~ale 
hazırlamıştım. . On
ları da gazeteye ko
yarız. 

Kemençeci Fahri 
- cŞık kadın nasıl 
giyinmelidir?, ba' -
lıklı bir yazı serisi 
yazmayı da ben üze
rime alıyorum. , 

Saddedin Kaynak 
- Bunların hepsi 
iyi ama, hakkımızı 

müdafaa edecek ya -
zıları kim yazacak? 

cŞalvarmı toplada 
gel;> 

cCebini yoklada gel..> ı lnr anlamıyorlar, Bay Sadeddin, l:>enım ı 
Birdenbire sevindim. Herhalde orada Çclntamda var alın! 

- Kim yazacak? 
- Kim yazacak? 

idiler. İçeri girdim. Yanılmamışım .. Bi:.- Sa~din Kaynak - Gene aklımı ka
tün tanınmış. alaturkacılar bir araya gel- rıştırdınız. Esas diye fasıl yok, çalgı da 
miş, hepsi ayrı makamdan bir şeyler söy- yok, esans da istemi§ değilim... Sadece 
lüyorlardı. sizin susmanızı istiyorum. 
Hafız Yaşar beni görür görmez bir ga- Belma - Bir şey sorabilir miyim, Bay 

zele başlad~. Sadeddin... Kaça kadar susacağız? 
cSakiya meclise gel cisrrpme ge~si.n Sadeddin Kaynak - Susacaksınız işte! 

canım!• Belma - Olmadı. Ben ancak sekize ka-
- Geldik! 
Dedim ve bir köşeye çekildim. Onlar 

konuşmalarına devam ettiler.. Ben de 
çekildiğim köşeden konuşulanları not et
tim: 

Sadeddin Kaynak söylüyordu: 
- Son günlerde bizim alaturka için 

söylenen sözler artık canımızı sıkmaya 

başladı. Guya alaturka içkisiz olmazını~. 
Yaşar - Olamaz ah olamaz. 

d<tr susabilirim. Çünkü sekizde radyoda 
ş::ı rkı söyliyeceğim. O zaman da susarsam 
olmaz. 
Nebiloğlu İsmail Hakkı - Efendim 

burasını kadınlar hamamına benzettiniz .. 
Niçin topfandığımızı bile daha doğru dü
rüst anlıyamadık. 

Tanbud Saliihaddin - Sahi biz niçın 
toplanmıştık? 

Mes'ud Cemil - Bilmiyor musunuz? 
Salahaddın - Ne münasebet daha öğ

renmedik. 
Sadeddin - Böyle söylemeyin, bizim 

aleyhimizd• bulunanların ellerine silah 
vermiş oluyoruz. Mes'ud Cemil - Bu gidişle kolay ko

ben lay da öğrenilmiyeceğe benziyor. Top
lanmamızn. sebebi şudur: Biz alaturkacı
lara karşı bazı gazeteler harb açtılar. 

Nezihe - Anneciğim anneciğim 
korkuyorum. 

Fikriye - Neden korkuyorsun? 
Nezihe - Silahtan! 
Safiye - Silahtan da korkulur mu 

imiş! Korkudan kurtulmak istersen i.ıç 

defa birbirı arkasına c Yiğit Ömer> oar
kısını söyle, korkun zail olur. 

Belma - Bundan daha iyisi var: cAt 
martini Debreli Hasan, dağlar inlesin> 
şarkısı .. İnsan bir kere söyledi mi uma
cıdan. evcudan değil, fareden bile kor
kusu kalmıyor. 

Sadeddin - Bayan şarkıcılar, şimdi bu 
lakırdıları bırakın da beni dinleyin! 

Hı.faz Bürhan - İsterseniz ben okuya
yım da beni dinleyin, benim sesim daha 
gürdür. 

Münir Nureddin - Gürses benim bay
lar. bir emriniz mi var? 

Hafız Bürhan - Herhalde sesin benim
kinden gür değildir. 

Münir Nureddin - Soyadımı söylediy
dim. 

Sadeddin Kaynak - Ama da çok lM 
ediyorsunuz, işi curcunaya döndürdünüz. 

Kanuni Artaki - Curcuna dediniz de 
aklıma geldi. Bir curcuna plağı doldura
caktım. Hazır hepimiz burada iken §U 

i~i de yapıverelim. 

Mes'ud Cemil - Muhterem dinleyici
ler, bir dakika da beni dinlemek lutfun
da bulunUl' musunuz? 

Udi Fahri - Mes'ud Cemil Anadolu 
Ajansı havadislerini okuyacak galibu, 
kendisini dinliyelim. 

Mes'ud Cemil - Buraya biz bir iş için 
geldik. Halbuki hepimiz ayn telden ça
lıyoruz. 

Tek telli Aşık Cemal - Ben tek telden 
çalarım efen dilerim, başka tel bilmem. 

Tanburi Refik - Sahi aklıma geldi. 
Benim tanburun teli kopmuştu. Bir tel 
lazım. 

Udi Fahri - Ben satayım, gayet iyi 
kirişlerim var. 

Sadeddin Kaynak - Kirişi, çirişi bir 
yana bırakın da esasa gelelim. 

Bimen ŞPn - Esas nedir? Bu da yeni 
bir fasıl mı? 

Zeynclfibidin - Sakın, benim Cümbü
şe benzer bir çalgı icad edip adını Esas 
koymuş olmasınlar? 

Safiye - Ne de anlamaz şeylermiş ca
nım, Sadeddin Kaynak esans istiyor, on-

Nebiloğlu - Topları, tüfekleri var mı? 
Kemençe::i Fahire - Onların top~arı, 

tüfekleri varsa bizim de mızrablarırnız, 
yaylarımız var. 

Udi Fahrı - Vallahi ben şakaya gel
mem yani kafam bir kızarsa udumu alır. 

Knnunl Artaki - Başlarına mı vurur
sun? 

Udi Fahri- Hayır, bir taksim yaparım . 
Tanburi Refik - Doğrusu bu Jtadarı 

da fazla, bh: buraya derdleşmek, hakları
mızı korumak için toplanmıştık. 

Mes'ud - Ne yapacağımızı şaşırdım. 
Şöyle bir lt'onuşup karara bağlıyam1ya
cağım. 

Sadeddin - Bu böyle giderse üç gün 
üç gece burada konuşsak gene bir netice 
çıkmıyacak. 

Mes'ud - Benim bir teklifin'f var. 
Bürhan - Teklif var, dur bakalım; 

belki bir düğüne filan çağırıyorlarciır .. 
Bizim arkadaşları toplar, gideriz. Her 
halde gene birkaç kuruş çıkar. 

Mes'ud - Öylesine teklif değil, a~a
turkacılar, bizim aleyhimizde bulunan 
gazetecilere karşı bir mücadele :ıçmai..ı

yız. Bun4n için biz de bir gazete çıka
ralım. 

- Çıkaralım: 

- Madem ki buna karar verdik. Gaze-
teye şimdi hemen bir isim koyalım. 
Bimen - f sme ne lüzum var. Gazeteniıı 

birinci satırı gazetenin ismi olur. 

Sadeddin - Bu şarkı değil ki binnci 
~atırı ismi olsun. 

Safiye - Ben buldum. cAlaturkacıla
rın kendilPri aleyhinde yazı yazanlarla 
mQcadelc etmek için çıkardıkları gazete.> 

Mes'ud - Gazetenin ismi bu kadar u
zun olursa, gazetede yazı yazacak yer 
kalmıyacak. 

Belma - Ay gazeteye yazı mı yazıla
cak? 

Ncbiloğlu - Ya ne olacak? 
Belma - Ben ne bileyim. Okunacak, 

sonra da paket sarılacak zannetmiştim. 
Udi Fahri - Şimdi gazete çıkarmıya 

karar verdik. Ben tarihi bahisleri yaza
nın. En evvel; cPompeinin aon günleri> 
gibi bir tarih romanım var. 

Mes'ud - Adı ne? 
Fahri - Darültalimin son günleri. 
Hasan Ferid - cKırk yıllık alaturkacı 

- Kim yazacak? 
Hafız Biirhan - Yazılan maaaraaya 

aklım ermez .. Nihayet biz yazıcı değiliz. 
Şarkıcıyız, çalgıcıyız .. Biz kendimizi ken
di vasıtalarımızla müdafaa edebiliriz? 

Artaki - Bu nasıl olur? 
Hafız Bül'han - Bizim aleyhimizde ya .. 

zı yazan gazetelerin muharrirlerinin ya
zı yazdıkları yerleri öğreniriz. Beşimiz, 

onumuz bir arada oraya gideriz. En tiz 
perdeden ahenge başlarız. Muharririn o . 
sırada eli kalem tutar da aleyhimizde bir 
şey yazabilirse aşkolsun ona! 

Hafız Yaşar - Bence bu fikir hepsin
den iyi! 

Bu sırada birdenbire kapı açılır ... İçe
ri biri girer .. Yerleri aramaya başlar: 

- Ayol çocuklar tam kapıyı açarken 
tek gözlüğumü yere düşürdüm. 

Fikriye - Tek gözlüğünüz gözünüzde 
olmayınca göremez misiniz Bay Muhlis 
Sabahaddin? 

Muhlis SabQhaddin - Görürüm ama, 
başkalarının beni tek gözlüksüz görme
sine tahammül edemem. 

Fikriye - Neye? 

Muhlis Sabahaddin - Tek gözlüğüm 
olmazsa ben ben olur muyum ki .. Bir an
da kıymetimi kaybetmiş sayılırım. 

Vedia Rıza - Benim gözlüğümü ister
seniz size ve.reyim, ama benimki tek göz
lük değil, kL1laktan geçme çift gözlüktür. 

Muhlis Sabahaddin - Olmaz, besteli
yernem efendim. Besteliyemem, çift göz
lüklü bestekar olmaz. Ben olmam. 

Safiye - (Yanındaki küçük Safiyeye) 
Küçüğüm şu senin ağzındaki oyuncak 
halkayı versene! 

Küçük Safiye - Vermem abla .. Onun

la ben oynuyorum. 

Safiye, halkayı küçük Safiyenin elin
den zorla alır, Muhlis Sabahaddine uza
tır: 

- İşte bayım tek gözlüğünüzü buldum. 

Muhlis Sabahaddin halkayı tek gözlük 
tarzında gözüne takar. Halkanın kırmı -
zı kordelii.sı yakasından aşağı sarkar: 

Muhlis Sabahaddin - Beni alaturkacı
ların toplantısına çağırmak yok mq? 

Bimen - Biz sizi alafrangacılardan 
addetmiştik. 

Muhlis Sabahaddin - Ben alafranga
yım ama, hem alafrangacıyım, hem de 
alaturkacı. Alaturka bir kanto yaptım. 

Duysanız kulaklarınız ağzınıza varır. 
Hele alafrsnga bir Uşşak peşrevim var. 
İnsan dinforken mestoluverir. Şimdi size 
çalıvereyim.. Hele hele cKfitib Üsküda
ra giderken. tarzında bir operet beste
ledim .. Bütün dünya operalarında bu 
oynanıyor .. Bizde de Naşid ve kumpan
yası tarafından oynanacak tam manasile 
beynelmilel milli bir şaheser .. 

* Muhlis S2bahaddin anlatmakta devam 
ediyordu. Etrafıma baktım. Herkes kaç
mış, bir o bir de ben kalmıştım. Sıra bana 
gelmişti. Ben de kapıdan sıvışıverdim. 

Merdivenleri inerken Muhlis Sabahaddi
nin sesini duyuyordum. 

- Hele hele baylar, alaturkada öyle 
bir inkılab yapacağım ki; ud keman tar
zında çalınacak, kanun caz davulu vazi
fesini görecek, kemençe bir ağız çalgısı 
olacak!... Ve saire ... Ve saiı'e ... 

lımet Hul11ri 

Son Posta'nzn zabıta hikô.geleri 1 
Cinayet • 

mı, 

ı - Mister Hudson kendJslnl, son haf
talarda o :tadar 111 hbsetmlyordu. Hele 
perşembe ıünü ö~e yemetine tadar Ja
taktan kalkamadı. uıatı o gün kendial
ne en betend.111 n hotlandı~ elblaelinl 
giymek; hususunda yardım etti. 

3 - Townsend pencereye yflkltntnce 
açüdı ve hemen içeriye daldı. Gözlllk
lerlnln altından, artık buz ıcesllmq cese
de baktı, ve: cZavallı dostum• diye mı
rıldandı. Buna ıebeb ne ld.l? 

1 - Mülettl.§, Tow~uu uc birlikte 
eve döndü. Ev, caddeden epeyce ıertde, 
ve civar komşulardan da oldukça uzak 
bir mesafedeydi. Mü!ettlf, hiçbir ıeyl 
ihmal etmedi ve rovelverdeld parmak iz
lerinin maktule aid oldutunu anladı. 

7 - .llı{thettış, ifadelen alırken, ıu mü
hlnı noktayı tesbit etmişti. Townsend, 
1çerl girip cesedin üzerine eğilir etll
mez, uşağa seslenmişti. Sokağa çıkm?J ol
duğu anlaşılan uş:ıktan hiçbir cevab gel
mediğini görünce o zaman bizzat ken
disi dışarı çıkmış ve polise koşarak hA
diseyl bildirmişti. 

~ 

intihar mı? 

2 - Perşembeleri, Townsend Jsmlnde 
eıti bir arkada§I, saat dört raddelerinde 
ıellr, Hudson'u ziyaret ederdi. Bugün ise, 
bplJ'l çaldığı halde cevab alamadı. Pen
cereden baktı. Fakat gördüiü manzara
dan kam dondu. Feryadını, keskin bir sl
J.lh seal taldb etti. 

' - Aradan biraz geçtikten sonra 
Townsend poll.s müfettlş1n1n yazıhane

llnde bulunuyordu. Ve homurdanarak: 
c- HAdlse gözlerlınln önünde cereyan 

etti Bay Müfettiş. Bunu ömrilm olduk
ca, unutamıyacatım .. ı dedı 

• - Kurşunun açtığı dellıt cıe mtıhara 
hak 'Yerdirecek blr şeklldeydi. Müfettiş, 
cesedi sırtüstü çevirirken, Townscnd. 
kederli bir sesle: 

c- Allahım, diye söylendi, blr türlii 
anlıyamıyorv"l. Neden yaob bu 1a1?» 

8 - Hakikatte de uşak sokağa 
çıkmıştı. Bir müddet sonra, eve dö
nünce müfettişten knra haberi aldı .. ..,e 
zlyadeslle kederlen'nlş gibi goründu. ıtn~ 
desinde: cÖğlcden sonra, biitun vakt n 
bahçede ağaçlara aşı yapmakla geç r
dlğini ve hiçbir gurultü işitmediğin ' 
söyledi. Göstenlen tabancanın d::ı efe ı
dislne a ld olduğunu t sdtk etti. 

• Müfettiş, bağ, evin arka tarafında ve biraz uzakta olduğu için mic;afir od:ı~ıı1 • 
dan atılacak tabanca sesinin, bata ulaşamıyacağını tahkik etti. DerkC'll TO'' il' 
send'in aklına bir şey geldi, ve işte o zaman müfettişin, bu hadisede ataca~• 
adımın yeri taayyüı>:ı etti. Siz bunun ne olduğunu bilemezseniz, resimlere b•' 
kere etaba dikkat ediniz. Gene bulamazsanız 11 inci sayfaya bakınız. -
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"Atatürk'ün büyük eseri 
olan Türk ordusu,, 

Yugoalav SaraJ Maı·eşali, Trakya manevrala~mız 
hakkındaki ıörlı ve mütalealannı ı~yanı dıkkat 

bir makale ile nefl'etti 

2'atlklanta ı.ımay<'sintfe 7ıtlcum 
Belgrcıdda çıka" Vl'ftM gazeteli, Yu • , İstihkam ~taatı i~p ~.aeh tarzda ıs.ti: 

'°81av aa.ra.g mare,aU Çolak-Antiçin bü- mnl edilmiştır. Teknık mufrezeler pek ıyı 
tüle Trakya ~ 1aakkıftda bir çalıştılar. 
tnakatesini u,,..mıifdr. Orcunun techizatı fevkalade asri olup 
cKemaı Ata.türkü" ,.m olotı ordu .,e modern harb idaresine tamamen tevafuk 

tlonanma. bClflalı alımda tntifar eden bu etmektedir. Bu hususta Türkiye ordusu ci 
tnakalede, makale aaMbt, manevralann hanın en müterakki orduları arasında bu
feknik inkifafım ve elde edilen teknik ıunup techizatının ikmal ve itmamına ça
•eticeleri bütil" taf.u4tile amattıktan Iışm3kta Jev&.m ediyor. 
eonra ıöyle demektedir: Hayvanatın miktar ve vaziyeti oütün 

cTürkiye ordusu teşkilltı büyük harp- manasile rr.emnuniyet bahştır. Topçu a- ı 
tt"n alınan tecrübelere lltiııat etmektPdir. raba ve beygirleri birinci sınıf cinsten -
Beyeti umumiye itibarile Gf kısma ayrı- dir. Süvari beygirleri, mitralyözler~e di
lan kıtaat barekltm bflQmum ıeraitine 
tevafuk eden bir tarzda çall§Dlışlardtr. ğPr cüzütamların yük hayvanatı da en 

B 
iyi cinstendır. Bütün bunlar orduda mü-

ilOmum erlinıharbiyelerin teşkilatı 
lsri yükseklikte bulunup mesai ve faali- kemmel bir inzibat ve intizamla anlayışın 
•etle ... ta mccburiye•ine parlak birer delildir. 
, ·• nı maııaile muntazam ve mü -

Geçit resmi, Genel Kurmay Başkaııı ve 
Türk ordusunun hakikati halde kuman -
danı olan Ekselans Mareşal Fevzi Çak-

kemmeldir. Kumandan heyeti seçilmiş ve 
~uktedir eşhastan terekküp edip bi \1 -
lnum mücac.lele vaziyetlerini idare ede -
lflmek liyakatini göstermiştir. Efrat ve 
eüıütamlann talim ve terbiyeleri gayet 
&<1..,I m esasa istinaden icra edilmiştir. 

S rr. dıki Türkiye ordusunun kumandan 
fıPvetinde VE' efradında bilhassa göze ç.ır
J>a ve bunl:ınn evsah mümeyyizelerini 
te kil eden cihet askeri inzibattır. Türk 
•'>k0 ri; ciddi, vazifesini bihakkin ruiıd -
tik. mahvi.yetkar, gayet buibatlı ve ma
fevkıne fevkalide muti bir askerdir. Türk 
askeri vazifesini son derece ciddi surette 
tE>lakk1 etmektedir. Ordunun intizam. her 
hususta ve bütün ahvalde mükemmel -
tlir. 

Keşif, mücadele ve bombardıman t:ıy
Yareleri muntazam, mahviyetkarane ve 
kara kıtaaüle anlaşaraktan vazifelerini 
lf ıı etmişlerdir. Piyade gayet iyi talim ve 
terbiyeye malik oldujuııu, hulaten hava
dan görünmeğe karşı müdafaa ile emrine 
Übi ateşli mevaddin iltlm•Dnde mü -
kcmmel bir talimü terbiyeye ıahip ol • 
dutunu isbat etmiştir. Süvari de g9yt!t 
bi techfz edilmiı olup asrt yükseklikte 
•ulunuyor. 

'l'opçu teknik ve taktik bakımından ga
J et iki talinı ve terbiye görmÜf olup en
«ahttn bil\lnnmı url usul ft barekltı tat-

'"' etmektedir. 

mağm hu:turile icra edilmiştir. Milşa -
rünilcvh; Kemal Atatürkün en yakm ve 
en sadık mesai arkadaşlarından biridir. 

Resmi geçıtte askeri murahhas heyet
lPrle askeri ataşeler ve kalabalık bir halk 
kütlesi hazıl' bulunmuştur. 

Resmi geçit öğleden sonra saat ü~ten 

altıya kadar devam etmiştir. Bütün kıtaat 

seyirciler üzerinde her hususta mükem • 
mel bir tes:r icra edip manevrada oldujtu 
gibi geçit resminde de Türk ordusu~un 
bütün evsafı hasenesi tecelli etmiştir. 

Hülisa Türk ordusu; url, sağlam ve ~ 
s3slı bir surette teşkilitı yapılıJiıf, mü -
.k(ımmel bir tarzda talim ve terbiye gör-
müş ve gayet iyi bir halde techiz edilmif, 
mükemmel inzibata malik ve sağlam as
ke-rliı ruhu ile mütehassis bir ordudur. 

Türk orc!usuna beynelmilel münaSPLat 
ve \'a2iyettc .Ayık olduğu ehemmiyet ve 
rolü veren Kemal Atatürk dehasının yt-
ni Tfirkiyccle yaptığı teceddüt eserlerınin 
t>n bi:yükleı inden ve en güzellerindP.n 
biri dP. hiç ş-lphe yok ki Türk ordusu~ur. 

Kemal Atatürk bu büyük eserile bihak -
kin iftihar edebilir. Türk vatanı da bu 

vaıiyctle müsterih ve milreffeh buluna

bılir, 

Manevradan intibalar 

" 4 

ManWTaJlı tdan eden ıcuma.nd4nlarda.n htri 
tmıyett tetkik edJ11or 

AsJccr t&akliycıtı ı1apan bi,. Jcam.11°"' 
Jaclt'ekeı halinde 

• 

:Atqe hcınrlanan kahrama" topçulanmı.ı fileler 
altında beklerlerken 

..,...,..,aı '"n Çatmak orgenera. ı·e1trn dm t:t Trakya 
umaml tnifettlıi Kdnm Dlrik Slftı'ek'• 

• 



10 Sayfa 

Günde yalnız 

bir defa DANTOS HASAN DiS MACUNU 
ile . dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince 
sağlam ve gibi parlak · Ye 

çürümez, diş etleriniz 

• • 
ıncı . beyaz kalır. 

kanamaz. 

dişleriniz 

Dişleriniz 

Tüp 7,5, dört misli 12 1/2, en büyük 20 kuruştur. 
\(.J.\ŞE" i Beyan ediyorum! 1 

"BU BiOCELI 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 
o 1 

itfaiye amir ve efradına yaptınlacak .f30 çift çizme açık eksiltmeye konul
muştur. Bu çizmelerin hepsine 4730 li:a bedel tahmin olunlDQftur. Nümunesile, 
şartnamesi Levazım nrildürlügünde görülebilir. İstekliler 2490 ımmaralı kanunda 
yazılı vesika ve 354 lira 75 kurufluk ilk temiııat makbaz fty& mektubile bera
ber 15/10/937 Cuma giiıdi saat 14 de Daimi Encümende bul..,..bdırlar. 

(B.) (&861) 

---Mezat İşleri Miidürlillft ena tabesine Muzaffer tanfmda atm alman bil' 
tahta karyola ilan tarihinden itfbU'en on bet ıüıı içilade sahibi ıeJip bryola9tnt 
götürmediği takdirde satılacakar. cB.• c'102?.• 

---Fenerbahçe - Kalanuf aram, Fenebrbah ~ mesiretıt w clnn, Mecidiye köyü, 
Florya Park şehri, Kasımpaşa Kllıthane ynlu ve .Bepktqda Barbaros Ha~ -
din türbesi etrafının Nafia Veklletince tasdik edilen kısmı ileri plinlarının birer 
suı-eti İstanbul belediyem kapısına birer sureti de aid olduğa belediye şubeleri 
kapılarına asılmıştır. Yapı ve :rollal' ka:ıununun üçünd madd8lıi mucibince INl -

IUnı olmak üzere ilin olunur. cB.• c7015h 

WZ7 ~~ ~~~~---------------------------------·----~ 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada SeJhan sal ve 801 sallll ana kanalı. K"'şif 
b~del 927.447 lira 52 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 12/Sonteşrin/937 tarihi.ne rastlıyan Cuma günt saat 15 de Nafıa 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su :Kks;Itme Komisyoım Maanda kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme prtnamesi, mut.nele projesi, Baymchrlıt işleri genel 
şartnamesi, fennt şartname ve projeyi. 48 lira 38 bıruş bedel mukabilinde Su
lar Umuıp. Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Ebiltmeye girmek için istektlerin 40.847 lira 90 kurafhat muvakkat ~ 
minat vermesi ve 250.000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip anaffaltiyetle bi
tirdiğine ve bu kabil ifleıi baprmakta kabiliyeti oldufmıa dılıir Nafıa Yek.Ale
tinden alıtıınl§ müteahhitlik veCbst ibraz etmesi. İsteklilerta teklif metıub'.a
nr.ı ikinci maddede yUlh saatten bir saat eneline bdar s.ı.r Umum lliidiir
lüğüne makbuz mukabilinde wnneleri Jtmndır .• 

Postada olan gecllnneleır kabul edilemez. c380'1a ..... 

lstanbul Eeşinci icra Memurlujundan: 
Taksimd<ı Sıraserviler caddesinde 4.1 numaralı hanede °"""P'e'1a ika nerede 

olduğu bilinmiyen Hüseyin Ziyaym. 
1 - Vakıf Paralar idaresinden 20914 ikraz numaruile " t faiz ve komisytJA 

ll/61337 tarihinde borç aldığınız 128 liraya mukabil ipotek gösterdiğµıiz Ko'Jka· 
da Çobança,ruş mahallesinde Havuzlu Külhan sokağında eski l"/ mükerrer sayılı 
arsayı borcunuzu müddetinde ödememiş olduğunuzdan alacaklı Vakıf Paralar 
idaresi tarafından paraya çevrilmesi menmi§tir. 

2 - Borcunuzun 30/5/934 tarihinde balit olduğu milrdar G5 lln 18 kmuf olup 
bundan 19 !ira 20 kUl'Uf teslimatmı-ı çıktıktan sonra 433 Un • lmrUf olup 1/1/ 
934 tarihinden itibaren de hergün için faiz. konm,on ft ı:mwıneJe vergisi kar
şılığı olarak borcunuza '1 kurut zammedilecek ve aynıca biltmam iera masrafla. 
tile takdir olunacak ücreti vekilet te tanafmmı aid olaeakbr. Ba ilinm nefl'( 

Şayanı hayret bir 
cild unsurudur. ,, 

Sabit olmuş
tur ki clld 

Doktorum 
demiştir ki; 
bu hososr cild 
unsurunda bulunan 
Biocel, kemali itina 
ile şeçilmiş genç hayvanlardan 
istihsal edilmiştir. Cildin derinlik
lerıne nnfuz eder. Ve genç ve taze 
görünmesi için muktezi gıdayı ve
rerek besler. Bnynk bir Viyana 
t)nivenııtesi Profesörü tarafından 
keşfedilen bu cevher, şimdi (beya.z 
rengindeki) Tokalon kremi terkı· 
bine höceyreleri beslemek için tam 
maUılp nisbet dairesinde kanştı· 
rılmıştır. Bu kremi gece yatmazdan 
evvel sabahlan beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Oç 
gUn zarfında teninizi gayri saf 
maddelerinden ve zayınamış yüz 
adalelerinden kurtarmağa başlar. 
Doktor Stejskal tarafından bir Vi
yana hastanesinde 00-72 yaşların· 
daki kadınlar tızerinde yaptığı 
tecrQbelerde bumşukluklann altı 
batta aarfında zail olduklan gOı111-
m~tor. 

NEDEN? 
Uylmamluğa, aabi çarpıntılara, 
bq d&mıelerine göğüs prmeli ? 

KARDOL 
banlann pfaaıch. 

Dr. A. K. KUTİEL 
Karald5y Topçular cad. 37 

Son Posta 
Ymal. 81Jui. Baftdls ft Halt ıuetell 

n .-. 

Yerebatan, Çatalçeşme IOka.k, 25. 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıaimleria büt6a baklan 
mahfuz ft gazeteame aittir. -

ABONE FIATLARI 
t • a 1 

Ay AJ AJ 
~- ICr. L. ICr. 

TCUllJI tfOO '150 '°° 150 
n>••wtwrAR 2MO 12'l0 '110 270 
BCHBBt ?700 1480 800 800 

;Abaae bedeli peşindir. Adres 
deliftirmek 25 kwılflm. -

c.ı- ...... .n .... a. 

~ ---7'11 aluunca.. 
~ .... DJıPktııplara ıe bruthat 

N~ıtzımchr 

Paa .... : '141 frtphel 
'J'.ı,,nıt : Sca Poa 
Telefor&: .m 

HEDYitl 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - Ad~na Tütün fabrikasında keşifn:ıme ve krokisine tevfikan yaptınlacak 

marangozhane inşaatı açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keş.if bedeli 577~,62 lira ve muvakkat teminat 358,47 liradır. 
3 - Eksiltme, 22/X/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat H de Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 29 kuruş mukabilindE: hergün İnhisarlar Umum Müdürlüğt 
İnşaat Şubesinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin diplomalı mühendis veya mimar olmal~ 
ve mukayyet bulundukları Ticaret Odasından alınmış iktidari mallsini ve şiıır 
diye kadar bu gibi inşaatı yapmış olduklarını gösterir vesikayı İnşaat Şubesine 
ibraz ederek eksiltmeye iştirak için aynca vesika almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-
lariyie birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. cB.. c873'b 

I - Resm.indeki ızgarayı kaldıracak kabiliyette ve şartnamesi evsafında 2t 
adet alttan siirme araba pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Eksiltme 1/XI./937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır.· 

III - Muhammen bedeli 2880 lira ve muvakkat teminat 216 liradır. 
iV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen şubeden alı

nabilir. 
V - Fiataız teklif mektubları eksiltme gününden en az bir hafta evvel Tütün 

Fabrikalar Şubesine verilerek münakasaya iştirak vesikası alınmalıdır. 
B'1 vesikayı haiz olmıyanlar eksiltmeye iştirak ettirilmez. 
VI - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte münakasaya iştirak 

vesikası ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
:ilan olunur. cM.. c6809. 

11.alm cinai 

Kanaviçe ıskarta 
Çul • 
İp • 
Kınnap • 
Tönbeki bezi 

• derisi 
Kırıntı bez 
Soba 

Mikdan 

4193 Kilo 
1703 • 
5054 • 
1440 • 
111 • 
4G'1 • 

\ 40 • 
9 Adet 

Bulunduğu yer 

Ahır kapı 

• 
• 
• 

Cibali Tütün !'abıikuı 

• • 
• • • 

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

YBarıda cim ve mOrdan yazılı efY& 25/X/937 tarihine ruthyan Pazanetl 
giina •at 19 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan hi7.alarında yazık 
yerı.rde hergb. görebilecekleri ve pazarlık için de" 15 teminat paralariyle bir
likte IDllaYJell gön ve mtte Kabataşıa Levazım ve Mubayaat Şubesindeki S.. 
tıf Komisycımma gelmeleri ilin olunur. cB.• c6888• 

Nana Vekilennden: 
ı - Eksil~ tomılan if: Aydın batatblı kurutma kanalı kefil bedeli 4llM 

lira .. kuruftlir. 
2 - Eksiltme: 3/Scllltepin/91'1 tarlbble rutlıJD Çarpmba günti IUt 15 dl 

Nafia VekiJMI= Sular Umum !ftdlr1Qil Su Dsiltme Komiqonu odamnda a
pak arf u.ıtyle yapdacaktır. 

3 - f.tetullr. Eksiltme ~ mukavele projeli, Bayındırlık ifJeri genel 
şartnamesi. ı.-t şartname ve projeF 2 lira 45 kurut bedel mukabilinde Sular 
Uımm MiidiirlQündm alabilirler . 

• - J:lrsilinwye giıe1ıl1mek içla ı.teklllerin 3873 lira 10 kmufluk ımmkk8I 
tea+wt venne9 ve aaoo liralık nafıa if1erini taahhüd edip muvaffa1dJetle bl
tirdlllme ve 1ııa. kabil 11Jıeri baprmakta kabiliyeti oJdıJiuu dair Nafıa VekiletiD" 
dm ahBIDlf dteahhttft veslbm l!>raz etmesi. İ~rin Teklif ~ 
ildDd madcllda )'Ulll m1ten hk saat evveline bdar Sular Umum ımdilrll
iinıt müt.w nmJraNlnde vermıeı.t llzımdır. Postada olm pdkrfte)er .kablll 
edOmn ..... 

tarihinden itibaren 20 gün zarfında bu borcun tamamına ftJll lıir kısmına veya 
yapılan bu takibe karp bir itiramm val'sa dairemizin 9M/8700 numaralı dosya
sına yazı ilP. veyahut şifahen bildirmeniz ftya 30 giia zarfında borcu tamamen 
ödemeniz 15.zımdır. Aksi takdirde yukarıda adresi yazılı gayrimenkulünüziin dai
remiz marifetile satılacağı ödeme emri ve sened sweti makamnıa kalın olmak 
üzere 30 gün müddetle ilan olunur. (7001) a:.~·:::.:. KATRAN BAIUU BB.BIM 

• 
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Atatürk'ün selamlarını 
Mareşal Çakmak bir 
Tamimle Orduya bildirdi 

1 Emniyet sa.,dıiı Hanları 1 
Emlak alıcıl;ırına sekiz taksitte satış: Manevra tam 

muvaff akiyetle 
bir 

bitti (Btı§tara/I J tnd ıayfada) 
Eıı manevruını bidayetten itibaren 

bütün teferruatı ile mahallinde takib bu
yuran eumhurrelsimiz Atatürk ordumu
zun m modem ıUAhlan pek iyi kullan
mamu, komutanlarla sübaylarımızın sevk 
ve idaredeki kabiliyet ve maharetlerini 
fevblide takdir buyurmllflar, beraberle
rinde bulunan hilkdmet erklnının ela bu 
takdlrata ift1rak ettiklerini blldimdfler 
ve bu takdiratm .ılmJarile birlikte bü
tün orduya t.tmtmtnı emir buyunnUflar
dır. 

Semti 
Muhammen kıymeti 

Lira 

(Bq tcırcıfı birinci 
ıa.yftıda) 

tine vazifelerini yap
maktan mütevellit 
ne,'e ve fevk görül· 
ınüştür. Köylületi· 
nıizin ve halkımızın 
aösterdikleri allka 
her türlü ıitayi1lere 
lezadır. Orduya gösterilen bu ,ebek Utifatlan 

J;enim de ıöldmll iftiharla kabartmıJ
tır. 

Gösterilen bu ıayret ve muvaffaltiyete 
ben da te§f'.kkilr eder bu hususun bütün 
komutan, stıbay ve erlere tebliğini tlmi
men bildiririz. 

Kuzguncukta Çifte meyhane ve Bakkal 
~lyevm Dett Fınnı 1<>kağında eski 2 
Mü. 9 yeni 22, rJ./1, 24 No. lu. 

Vefada Hacıkadın mahallesinde eskı 
Vefa yeni Kltipçelebi sokağında eski 
30/1, 32,6, 6,8,2 yeni 32, 34 No. lu. 

Vefada Hacıkadın mahallesinde Vefa 
nddesinde eski 19, 19 Mü. 21, yeni 31, 
33 No. lu. 

Çarşambada eski Beyceğiz yeni Katip 
Muslahadd;n mahallesinde eski orta 
yeni Telci sokağında eski 9/2 yeni 11 
No. lu. 

tiçer katta dörder odalı 
terkos ve elektrik tesisa
tını havi bahçeli ürgir 
üç evin tamamı. 
Dokuz odaiı iki sofalı elek
tıik ve terkos tesisatını 

havi bahçeli kargir liki 
evin tamamı 
İki katlı sekiz odalı elek· 
trik tesisatını havi bah
çeli ahşap bir evin ta
mamı. 

Bir katta ikı odalı el k k 
tP.sisatını h \ i kiırgir b 
e\•in tamamı. 

Boğaziçind'! Anadoluhisarında Göksu İki katlı beş odalı ah p 
mahallesinde Nişantqı ıokağında esk bir evin tam mı. 
7 Mü. yeni 1 No. lu. 

3550 

3100 

2100 

o 

2 ( 

Manevra sahasın • 
daki bütün köyler 
taklar yapDUf, bay • 
raklarla süalenmiı -
tir. Gerek kırmızı ve 
gerek mavi ordula ~ 
rın tayyareleri kay
da şayan .keşıfler 
Yapmış, bombardı -
:rnan vazüclerında 
çok 

Ata tarlı 
Anllarada ı - Arttırma 3/11/93'7 tarihine d~şen Çarşamba günü sa t 14 de Y• pıl c k ve 

muvaffak1yetli (Bq t4nı/I l inci .avfada) gayrimenkuller en çok bedel verenin üs tünde kalacaktır. 
neticeler elde etmiş • istasyonda Abdülhalik Renda, burada 2 _ Arttırmaya girmek içm muhammen kıymet n 10 nu nisbEt pey 
lerdir. Keşif tayya - bulunan Sıhhat Vekili Refik. ıriyul mfll- akçesi yatırmak lizundır. 
relerınin te bit et - tep.dar, meb'ualar, askeri ft mOlkl er- 3 _ Arttırma bedelinin dörtte birl peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz mü· 
tikleri haberler ve Jtcmnnı ıahanncfa tAn tarafındaıı brplanmqlardır. avi taksitte ödenir. Taksitler '1 5 faize tlbidir. 

po-lnalfunaUar mavi ta- . 'altın kalemle yuılmıya Uylk bir mu - Atatilrt vagonundan befal bir ~ 4 _ Taksitler ödeninciye kadar gJyrl menkul S ndı b rinci 
rat için bılhassa ehemmiyetli ft iltifa - harebe sahnesi bq6n Ep munralan - tle lnmif ve kendiaiııi karphyanlara de - tekli kalır. c6729> 

deli ohnustur. nın netic:esinl .llll1ed1. Ve aırdumumn vamlı yalan yajmuru ıpret ederek: ---=--=---=-==---=-=-==--==ı:::::::====:::==========~==--
Kırmmıarm nmbbil taama11 . yüksek harp tabillJetlnl bir defa daha - Ialanacatanıı Gara strellm. Orada Tele'on ldareal geni EdefJiyat niçin para 

Bugün harekat kınruZı tarafın lehi- meydan• koydu. ıelimlA§alım diyerek Uerlemi§tir. J 1 K 
ne ınkişaf etmiştir. Marepl Çakmak harekitı adım adını Cumhurreisf prm içinde iltikbale a• - f'e•iaaf gapfırıgor BZandırmıyor ? 

11 birinclteşrin sabahı kuvvetli bir takip ediyor, kırmızı mavt. topçuları, !enlere ·ayrı ayn llüfatta bulunmnflaT - (Ba,ıarafı 1 tnd ıayfllda) Geçenlerde gazetl'lllizde biri İbrahim 
iklet merkezi olan Abdurrahmandan makineleri meydanı bir harp llhnes'..ne dır. 0 zamana kadar, Beyotlunda yeni abo- Hoyi ve diğeri Naci Sadullah taraf ndan 

ve cenubundan Qrtaklav jSti]wneün- çevinn~ ku]aklarmm top tellerile uğul- -------------- ne kabul edilemiyecektir. yazılmış ikı yazı çıkmıştı. İbrah·m Hoyt 
den mukabil taarruza geçen :kınmıı ta- duyor. her dakika yeni bir haber ahyo- R Hiç olmam mevcut abonelerin ul1'8 - yazısında başka mem1eketlerd ed b ya· 
rat sahilden itibaren çok yıpranan ma- ruz. esimli zabıta dıkları zahmet ve cüçlilkleri daha ev. - tın getirdiği bwuk k zancı nlatı ordu. 
vı kuvvetler cebhesinin mühim bir kıt- Sünıi maharebesl vel hafifletmek maksadile başka tedbır- Buna mukabil Naci Sadull h y nda 
nıını çökerterek geri çekilmeye mec~ Bu esnada ba§lıyan fiddetll yağmur hikayemizin lfre ba§ wrulmuı tararlaştınlmış!ır. bizde edebi eserlerin ne k r a ka nç 
etmış ve şiddetle tak b eylemişti:. Bil: bir aralık bora.halinde diipniye ba§1a - Hatların çok sürşarjh olması, abonele- getirdiğini hikaye edere > ed bi tın bir 
ha sa Reşadıye, Dereköy etrafındaki yınca barekibn duracağı sanılmıflı. Hal- hal şekli rln bekletilmealne sebebiyet veriyor. geçinme vasıtası olm d wını y ptıwı an .. 

Hl arebe er çok şiddetli olmuştur. buki bu iki taraf için de büyük bir fırsat- Şimdi her 100 abonelik bir devrede ay- ketlerle ileri süruyordu. 
Karaova garb sırtıannda kırmızı ta- b. Artan kırmızı taarruzu karpanda ma- Mtlfettlf, 11lalı taammlda um -- ni zamanda ı mQkileme yapılabiliyor. Bu Bu yazılar f kır ve n'at alemim zde 
r:rı.ızu inluşaf etmiş ve 16 tilonıetre viler yağmuru bir nimet sayarak kurtul- -;!e ı:::=-. : ::• ...:.,-:-;:: mDk•Jemeler cereyan ederken o hattaki büyük bir alaka uyandırmış leh \ e a -
n dad eden muhare~ ~~~ mıya çabalıyor. w ıewt cwc11 m11&79ne edll'bD. TowD- cq.r teWcın uJıiplerl bekJemete mee- Jeyhte bir çok rnütale lnr il r1 - ülm -

)'9i ur ve d r le n getirdıgı .s:eıı~rın Kahrama:ı askerlerimiz .pddetli saga- aend bu ıea;,ı pm pına CI n11111U1ıb bur oluyorlar. ıine sebep olmu~tur. Bu m ynnd Mn1 t-
on nde kıt' fütur getırmıye- nak altında saatlerce devam eden yal - realm). Fakat IODl'adan babrladl ld. Ha1bWd Parllte ayni zamanda mükile- ya li e i mü.dürü ş ır Va f1 'Mah·r Ko -
rek son deı Ve fedakarlıkla rnura rağmen büyük bir vazife aşkilc mısanruıe geld111 amanlar Dk önceltrl mı yapabilenlerin sayısı Jilzde 18 dır. C!ltürk te mut l a ım bıldirmektc.dır. 
Ç ış ı d h bu lete yoktu. O halde bu lüe nuıı oı-

mış aı ı · cAllah Allah> diyerek süngü mu are - mutta da bir ll:aJbolmUI. PDI mesrdana BeJollunda da buna yakın bir kolay- Vasfi Mah;r bundan on iki sene evvel ye-
Mavil rın akıbeti heleri yapıyordu. ~ıJmupı? bk temin etmek için temat hazırlan - di genç s.aırın müşter ken çı'kaı dıkları 

Mavı kuvvetler at 13 den itibaren Saat onda Abdurrahmanlar tepesi Mlf•Wt bun• 4QUDCa. ._ ...... b1- maktadır. Yedi Meş'a!e i imli kitapla e9(lb·vat ha-
Az ıye istıl.a ı. d çekilmeye çalış- kı-·.., ordu tarafından ı.-1 edilmiş, lutundakl kan Jebi'ntn IMNdeD cıldala- Bu tesilat j)d aya kadar tamamlana · yatmıı atılmış bWha e de .Uya ı'li ve 

&~ 196- nu .ordu (8 nmnarah rala). llunma i-
n sa da, Se çuk ~m ndeki sahil mın- maviler muntazam fekilde çeldlmiye serine 9ll'k aPllll bkb. eaır, 0 uman her 70 abcıDede 9 abone ay- cllleş'ale> mecmualarına yazılar yazmıı· 
takasında har k t m vı orduyu aol ce- başlaınıflardır. Upt ne Bad8cm'Un 'boJlan blrdl <l Dl amanda miikileme imkAnını bula - tır. Univenite tahsilin ikmal ett:kten 
nahından bir gece ba kmile sahile doğ- Meşeli koyu altındaki dere yaimur- nmnarab rellm). Utü "Ddlon'u nr- blleceklerdir. sonra maarif mesleğine intisap eden Vas-
ru sıkıştıran kırm .. 1 ordunun Selçuk dan taşmıştı. m ... etene""""' .ata Dl ..... .....,,. na,ıece hatların yüJd1 aza>•cak, ko • fi Mahirin mtitaleası şudur-
- Aziziye uzer·nden cenuba sevkcyle- Yan 1teJ1ere bar ınalar altuuta =--~•= ~ DUflD8 buhranı hafifliyecek:tir. - Edebiyatın kann doyurmadıgı et-
d ih bir kısım ıhtiya arının tesmirile Askerlerimiz en mii4kül prtiar i- pllneeJ9 kadar da artua P9DeereJ8 ~ BeJollmıdan IO!ll'I, f8hrin mevcut p- rafındaki iddiaları ben kabul etmıyorum. 
Aydın mıntakaı;mı ıslah etmiye çalışan inde yan bellerine kadar sular altında nn cııldutu baldt beklemlfU. 8onra, ta- hep.ine &6re en fazla mlklleme yapılan Ben yüksek tahsilimi edebıyattan kazan-
d~ş.man kuvvetleri hareket üsl~ ~ tecıefe bir dakika evvel yetişmek için b&Dean•n ••Jwma, bluma dalr1I yeri Jtadık6y olmUf, fikl,wtler bqlamış- dıjım para ile yaptım. Fakat bu edf'b • 
kılmeye imkan kalmadığından esır edil· cansiperane çalı§J1lJ'1ardır. tıatmae. ~• tnhlraf eWıwek &eUl1Dl tB- tir. AJnl tedbirlerle anda da lllU,aeın yatın çok para kazandırdığını ıfade L-
ınişlerdir. ~-• L--L mit " •bicim ftnllm11t llM , ..... , ~--1··-- d6tfln616.,... w.H, edebivatın çok para kazandırru" .. numa ._..... slslemele dlkb& ~ ,_.. .......... w_.-.w- .. _. ...__,_ ,.,.._.. J w 

Manevra sbna ermıştir. Yann Ger- Nihat harb Dereköyün cenubunda 'l'cnrlmDd mlJOP elmak ıa.a.rue ......._ Şebrtmbde mevcut tıeac&~-;:l'IC"i için edebiyatçının cenuyet ihtiyaçlarıu 
mencikte kritik ) apılacaktır. lerl bemedllfncleD <~ anm- 11,a cltlr. Bunan s• 1 da, t'evab verebilecek derın ve geniş görilfl:i 

Cuma günü yapılae4lk olan büyük ge- olmuştur. daD llüıııtml llallltaJDm), ..... Blld- 3IBI t latanbal tarafında, '1'10 1 Jtadıkö • Juıvwtlı bir san'•tkir olınası lhımdır. 
ıu. .. Ja- --- • ....l.LI -11~ - ·-- ... ..,. bir ..... atar .... -a..Aadho ~ld resmi hazırlık.ınn ıimdjdeo ~ .DCD r-- .,.._ mu lmdad için .. 1ı:1 • .,....-ı. Bu ...._ ~--· daha IOO aLo _ Mesela Ustad Huscıın Rahllll buwn ha-

Jnıştır. Kırmızılar merkezi faik kuYvetlerle 19ıten ldtfad4 .._ Qfat, J1ü1t1 -e y=ır:ı=::ı::.u k6yt1 dete- yatını eserlerile ve ~bıyattan kazan-
A~cbada yajaıs yarıyor. Şimalden de çevrilen maviler llrlUıllJertk cıırla1a tettuııdi JeDI ..,_ ne e J• JZUftlr. Hasta, cılız ve anormal ed biyıt 

Aydın 
13 

(AA _ Bugün sabah- son neticenin alınmasına mani olum- tan lbdllmll " 8 ftld19Unl aldJnrU: lefcıaa ~- mii imana para değ ı, hıçbir ş y k ndır-
' lar B. Jrtada u .. -.1 Ç;a'lnn.ak eline de tendl parmak blerlnl on.dan AlMme olmak için yapılan ,ıııJeree - rna . Turk yede de"'-rll ....... •atl..ı:.- h-

t n başı yan yagmur aat 10 dan sonra yor . ır no --~ ~ &aı.MAJI tuıı..._.. llDma J'8CUt. tebekmill kudreti kAft ohnamaı •" _. MU• ~· 
det} ~ nkl· r 3 b r •ufan halini al- mavi sübaya soruyor: da bala slımJl*l. dolaJlll)e bekJetl1mektecU zaman koruyacak ıenif bir okuyucu küt-

.ır tır 1 
sagn. _ Neden duruyorsunuz? •------~~~-----' Yeni santralin binadle birlikte yanm lesi bulunduğuna kuv\"etle k ni m. Eeu 

~evra saha 
1 

da d;.hil olduğu hal - Şu cevabı veriyor. milyon liraya ÇJbcaiı tabmi necliliyor. on ta?~ .es.er bas~ırdım, fakat bunların 
de> Şlmdiye kad:ır kuru o1an dereler sel- _ Bizim batarya ölüdür. Ben şehid Yakında ihalesi yapılaeakbr. Telefon ma- h.iç bırısını sevmıyorum. Bana teref ve 
ll'rle dolmuştur. oldum. Jdnelerindeld kordoıılaruı kıa olmall bir §Öhret verecek eserı de henüz yamııf 

Arkadacnntzın intlbalan Bu cevabın. manası şud~r: ~ pklyetlere 101 açıyor. değılim. Benim eskilerden en çok scvd.-
Y • ar_ Türk askerı ancak şehid okluktan Telefon idaresi, uzun kordon kuUanıl- lirJı ve büyuk olduğuna inandığım Tev-

Aydın 13 (Manevraları takıp~ at kendiliğinden kesilir. mumı, aık aık bozulmuı 1ebebile, malı- fik Fıkrettır. Mehmed Emini de çok tak· 
kadaşıınızdaa) - M De\i ra tarihlennde ~~ ... eş .. • ,.,. " zurlu pdül\lnden bqb bir tedbirle ih- dir ederim. Yenilere tel ince benimle be-

ı• Dgı• ı te..,r"e"" · ~e Fransanın =~=:.-:::=:: ~=:...on:.~.:ı..;::~: 
nlmaneJeri ,.urtilmifttr. vasıflarını haiz kimse lirmü,onını. 

Son hıra fedakaA rlıgı"' Bunlar Wr metre boyandadır. Fabt çe-
ldliDce daha 1d.r metre uachlm'- t.eJe- ıı d •ı•Jıla ı._ 1_ bıun bllanılmemnı blaylaparacaldır. lYI O ern SlıQ Ta DfUCU/tçG 

1çlrlr. Demir, ,umurla alu k J • J • ı l 
Fransa iki nokta üzerine tamwnen mu- " arMnikten yapt111119 Yakmcla bu it bir karara NtJenaca br. nsan, gerı aevırıeri nası 

fBeıtara1ı 1 mri ravfadaJ ıtabılt kalmışlardır: . . '"'•ttrVP .,..... açar, Hasretle anmasın 
Hariciye Nazın Eden, bu hususta 1 _ Ademi müdahaJ• koDUteai İs- vOcudu ıcart.Ozleftirir Wladlmir Dormellcm, .a1ı. JU11W: 

Pransn htik61netile yapılan temasların panyadaki gönüllüler Jıalrlnnda en k~ "._ ,.,.,. ~~ ~~~u:O~: (Bqtuafı 3 tinei ..,,,._, 
beticesıni ve Franmz noktai nazarını •bir müddet içinde )EaranDı vermeli- AlllllflUlllll lak, bunu dolnJda~·.Tcİotru,. kimseden yanında trenin öküz arabasından büyük 
&rkadaşJanna izah etmiştir. dil'. . ...... istemeden yapahnı. İtalyanlar, ~ir farkı kalmadıp muhakkaktır. Sözü • 

Vaziyetin .Dft,Aket.ini tamamen müd- 2 _ Bu yeni teşebbüs akim ı:_:ıi' mü kın k~miş olmak tçin diyorum tJ 
ilti. bu-·ı. _ .. 1 IÜl'en --- ve •--nt.en ya sırf kendi anularile Majorque adasında d .1. h . ).,,..,, bü'""'ı. ... 

lik olan kabine, ~- - M A takdirde, r.ı-..-- . ~ bahmayorJar. Nizam ve intizam tekrar mo ern sı a , ınsanın ~ına J._ ıııır 
t>ir müzaltereden sonra, Fransız hükil- qJerinin şimdiki vazıyette kalamıyaca- tıu•ı edi~ kadar l'ranaız _ İngiliz felaket açtı. Birbırinin il.zerine atılnı k 
lnetini de muvafak.atile göniillü1er tını kabul ederler. Jmnetlerinin Jlbıorque aduuıı ellerin- için di~lerını blliyen milletler, bu dava-
Dleaele~~ ademi miıdahale ko~ite- FraDSIZ kabineli tle ~ de t.ahmchırmalan için ne llzıma Japa- da galebenin kendilerinde Jralac-Am.ı •-
•ınde göriK:übnesini son bir fedakarlık Faris 13 (A.A.) - Başvekil Chau - ._ mrlarken hep ellerindeki bu vuıtaya Sil· 

A -y ı.. • ..i' ~.ıı.1 ... c1eıı .an&'a yarınki b - -Ohnak iizere kabul etmiştir. temps .,.,...ın ua- olmak üzer deniz erklnı harbiye reialerl. devleı na- Muaolini eler kıt'alarının t.panyada veniyorlar. Bu derece medeni olup. bu 
Ademi müdahale k<>tmtesi cuma gü- bine topl~tıs:;ıa :~~ tima yapm: zırlan ve hariciye ,mel sekreteri Lepr \almamı 1rtt,orsa, bu anun bileceji iş· kadar muLhij oyuncaklaruı esiri olmak -

rıü hariciye nezaretinde toplanacaktır. arkadaşları f' us ır ıç - hazır bulunmuftur. tir. Bu kı\'alar, f(ipheatz kıp. ilkbaharı tansa, orta çag hayatını yaşa) ıp daha 
Komite reisi Lord pıymouth azalara tır. . d Bl bafil'ive harb•ve Bir l'ı n a p rt_... Cani.releri ve yaza orada ıeçireceklerdir. Çünkü fü. !a&la m :ın ol n )ı goni.ıl ne çok arzu edi-

Bu ıçtima a, um, -~ • ..., ' ... _,,. S ı· D E 
davetiye gönderecektir. de lz ve maliye nazırlarile hava Paril 13 (AA) - l'lpro p1ttnmct. tlllfm bitmnbae Ulllll ~ laJlllD 'ftrdar.a yor. - e ım nagıp me' 

Bu fedakarlığı yapan İngiltere ve hava, n 



12 Sayfa 

• Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişleri 

ile niçin fırçalamak lazımd,r 

ÇUnkü: 
Radyolin dişleri tcmizliyerek sağ- azami tazeliği temin ederek Sizi ya

lık ve güzellık veıımekte, sizi, şu ve- bancı ve pahalı macunlardan kurtar
ya bu diş macununu deneyerek diş- mıştır. Radyolin mikroblan öldürerek 
ler inizi bozmaktan kurtarmıştır. dış etlerine ve bütün ağza temizlik ve 

Radyolin terkibin in kudret ve ha- sı hhat kazandırır ve bu neticeyi garan-
1isiyetine rağmen azami ucuzluğu ve ti eder. 

Sabah, öğle ve akşan.e her yemekten sonra günde 
3 dehı dişlerinizi fırçalayını~ 

Daima Radyolin 
Levlet Demiryolları ve Limanıarı ışletme Umum idaresi ilanları 1 
Muhammen bedeli 7471 lira 28 kuruş olan 25471 kilo muhtelif eb'atta yuvar

lak demir 8000 kilo muhtelif eb'atta lamr. demiri, 2000 kilo müsavi köşe demlrl, 
2000 kilo ~ubl T putrel demiri, 2070 adet fakriben 15920 kilo muhtelif eb'atta de
mir levha, 4-Xl-937 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahi
Jindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Bu işe girmek 
istiycnlerin kanunun tayin ettiği vesliK ve resmi gazetenin 7/5/936 T. 3297 veya 
1-7-937 T. 3645 No. lu nüshalarında intişar etmiş talimatname dairesinde alınmış 
ehliyet vesikası ile 560 lira 35 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi teklıf 
zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. c7010> 

~~~----~~~~·~----~--------~-----------

Fatih Tapu Sicil Muhafız.lığından: 
Fatih Hoca Hayreddin eski Emirbuhari yeni Fevzipaşa caddesinde 10 nunıara1ı 

Emirbuhari camii arsasının müstağnaanh olarak İstanbul Vakıflar Başmüdürlü
ğünden tapuya raptı talep olunmuş, işbu mahallin de tapu kaydı olmadığından 
senedsiz tasarruf muamelesi yapılacağın dan bu yer hak.kında şayet tasarruf id
diasında bulunan varsa vesaiki tasarrufiyc ile beraber tarihi ilandan itibaren 15 
gün zarfında Fatih tapu sicil muhafızltğu~da müracaatları iltın olunur. c7005> 

" Son Poıta • nm edebi tefrikası : 61 

Hayretle yüzüme baktı: 
- Alay ediyorsun değil mi? Çünkü 

bir zaman ben de Gönülü beğenirdim 
değil mi? O zaman çoculanuşum. Be
reket versin ihtiyarladım artık. 

- Çok mu ihtiyarladın? 
- Daha doğrusu değiştim. Islahı bal 

ettim.. eski 'halimi düşündükçe kendi 
kendime şaşıyorum... O halime nasıl 
tahammül ettim hayrettir. 

- Benim sözüme geldin demek? 
Mazlum eğildi, saçlarımdan öptü: 
- Muhabbetine geldim. 

Yuan: SELAMI iZZET 
Evet, bir düşündüğüm var... Belki 

de ihtiyatsızlık yapıyorum ... Fakat dü
şündüğümü yapacağım. Teşrinievvele 
daha vakit var; o zamana kadar daha 
neler olur. 

* Hayat ne tatlı. .. Mazlum ya va~ ya-
vaş mazinin seslerinden sıyrılıyor, gö
zünü dışarlardan ayırıyor... Dalına 
neş'eli.. dalma benimle meşgul. Hemen 
hemen her akşam bir küçük hediye ge
tiriyor, bir vazo, bir biblo, bir çanta, bir 
demet çiçek, bir kutu şeker .. eli boş gel-
miyor ... 

Getirdiği çiçekleri kokluyorum, içim 
açılıyor, Mazlum yanımda gibi geli-

SON POSTA 

ll~~tWW 
Başkalarma minnet etmiyen 

bir tip 
Trabzondan Rüs

tem de fotoğrafı

nın tahlilini isti
yor: 
Başkalarına min

net etmekten mü9 
tağni ve ağır ta
vırlıdır. İşlerini, 
hallerini etrafın

dan gizler. Geve
zelikten ho~laı

:maz. Herkese sokulmaz, kendisini çabuk 
~evdiremeı. İzzeti nefil meselelerinde a
lıngan ve asabt olur. --Yuvalarına sadık bir çift 

(Kütahyada Cahtd - Rebia) istmlt Ud 
okuyucumuz da şunu ıoruyorlar: 

- Hayatta mukadderatıTttıZ nedir? 
Yekdiğerini seven vı ıayan eşler mu

kadder olıını bizzat tayin etmeğe yardım 
etmiş olurlar. Her iki tipte yuvaya sada
kat ve muhabbet ifadeleri var. 

""""""' Muvaffakiyetler şanslara 
bağlanamaz 

Tire okuyucu'la
nmızdan Mehmed 
de şunu soru.yor: 

- Muvaffak ola
cak mıyım? 

Hal ve tavrın

dan pehlivan oldu .. 
lu anlaşılıyor. 
Mesleğinde mu
vaffakiyet şans işi 
olamaz. Emir al .. 

tında çalışmak ta ağır gelir. Müstakil iş
lere baş vurmalı fır. 

Sun Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

lıim • • • • • • • 
Adres • • • 

DİKKAT 
Fotograf tnhlll11çln bu kuponlardan 
S adedinin gönderilmesi şarttır. 

Mazlum geldL Acaba ne yazacaktım? 
Bilmiyorum ... 
Akşama doğru idi. Def terimi açtım. 

Vak'a kaydetmiyecek, gönlümü döke
cektim. 

Kocam gelmiş, usulca odaya giımiş. 
Parmaklarının ucuna basarak bana 

yaklaşmış, bakmağa başlamış ... 
Birdenbire ensemde nefes duydum 

ve döndüm. 
Mazlumu görünce haykırdım, yerim

den fırladım, defterimi kapadım. 
İş işden geçmişti. Bunu yapmam bü

tün bütün fena oldu. 
Mazlum gülümsüyordu. Kilc.ük bir 

kutu uzattı. 
- Gene mi hediye?. 
Kutuyu açarken: 
- Dikkat et, benim yüzümden ifl~ 

edeceksin!. dedim. 
Kutunun içinden bir demet menek

şe çıktı. Kokusu odaya yayıldı. 
Masama gittim, vazodaki karanfille

ri çıkardım, Mazlum 
Bu sefer tam aradığım yoldaydım, fa

kat takibe cesaret edemedim. Aradı
ğım yolu bulduğum halde yürüyemi
yordum. 

Dün Mazlum müjdeledi. Fabrikada 
münavebe ile birer hafta izin alacak
larmış. 

- Tamam, dedi, karanfiller solmuş. 
Birdenbire vazgeçtim: 

yor.. _ Hayır, dedim, daha solmadılar. Bu 
Defü~rimin baş yaprak.larınlı .genç .menekşeleri senin yazı masana koya

kızhk dileklerimi okurum... Çok mü- lım. 

- İyi bir adam. Ben yeni olduğum 
içın bu yaz izin istemiyecektim. Fakat 
o ısrar etti... Bir hafta seninle nereye 
gidelim? .. Düşün de söyle .. 

- Sen iznini yarın alma da teşrini
evvelde al. 

- Neye? Yoksa bir düşündüğ~n mü 
var? 

tevazi isteklerim varmış. Bugün çok Ben defterimi gözüme koymuş, fakat 
daha mes'udum. İstediğimin fazlasını gözü tamamile kapıyamamıştım. 
buldum. Acaba hayat bana fazlasını Mazlum yarı açık duran çekmeceye 
mı verdi, yoksa ben biraz daha mı mü- bir göz attı, mütebessim mırıldanıyor
tevazi oldum?.. Doğrusunu isterseniz pu. 
aşkın kudretini bilmiyordum. Kocalar çok mütecessis oluyorlar. 

Halbuki o zaman da Mazluma aşık- Bereketversin yemekten sonra unutur. 
tım. Ne diye halimle, telaşımla belli ettim?. 

Birindtqria 14 

Resimli fıkra müsabakamız 
Son Postanın kış mevsimi programınıjnumaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 

tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kalesi, hikayesi, romanı kafi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek-
da eğlence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. .. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gu-
müsabakanın esası §Udur: zcl bir fıkra okumuı, hem güzel bir re-

Musabakan n esası sim görmüş, hem de bir müsabakanın 
-----'---- verdiği heyecanın zevkini tatmıı olacak-

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUkAfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de ,ene (1) den Bu müsabakada kazananlar aruınd 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfatı verece 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi fUdur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o ıün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 50 • 
mı:, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • ~ • 
ranın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 > 15 ~r lira 
soracağız: 63 • 1 ıer buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükafat kazanan okuy.ıculan noter 
Siz de bize meseli (40 numaralı re.sim, tayın edecektir. Müsabakamıu 12 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. On üçüncü resim ve 
numaralı fıkranın. 1' ııumaralı resim 88 fıkrayı ~ağıda bıılpa0k•ı.ou.a. 

Resim: 13 

Fıkra: 13 
" Bir daha çıkmam ,, 

Karısı Bekri Madalanın ha gün meyhaneye gitmuine lmarj • 
mıı; bir gün tlemİf lıi: 
- Eğer aeni meyhaneden ,ılıa.rken görür•em yapmıyacaiun W

maz. 
- Merak etme karıcığım, ••n bu aözü aöyletlin ya, bir lıere pe

• rim ve bir daha gıkmam! 

L,----------------------------------------
Devlet Demiryollan 9 ncu işletme Direktörlüğünden: 

56 No. lu banliyö katarının Yeşilköy - Küçükçt>kmece kısmı ile K. Çekmeğ~
den saat 0,30 da İstanbula kalkan 227 No katar 15 Birincite~rin 193"1 tarihln-
dcm itibaren lağvedil.mişlerdir. (7023) 

bahatli gibi bir tavrım vardı. Halbuki 
vicdanım rahattı. Ama kocamın bakış
ları beni şaşırtıyordu. Müvazenemi 
kay bediyordunı. 

Mazlum da gayri tabit ldL Acaba ge
ne aklına ne kötülük gelmişti? 

- Bir şey söylemiyorsun? 
- Bir şey anlamak istiyorum. Beni 

merakta bırakmazsın ya.. eğer merak
tan kurtarırsan sana minnettar kalı -
rım. 

Vazoyu masaya bıraktım: 
- Nedir merakın? 

Vazoyu götürmek h8hanesifo Ma~ 
lumdan uzaklaştım. Bu uzaklaşmak ho
şuma gitti. Biraz daha rahat nefes al
dım. 

Fakat Mazlum arkamdan geldi. Eli
mi tuttu: 

- Beni tecessüsle itham edeceksin ... 
Biraz evvel odaya girdiğim zaman ya
zı yazıyordun. 

- Evet. 
Sarardığımı hissettim, fakat belli et

memeğe, göstermemeğe çalıştım. Bir 
kere daha teiaşıma lanet ettim. Eğer 
hiç bir hareket yapmasaydım, Mazlu
mun nazarı dikkatini celbetmiyecek -
tim. 

- Mektub mu yazıyordun? 
-Hayır. 

- Ya ne? 
- Hesapları yazıyordum. 
- O deftere mi? 
- Evet. 
- Bense hesaplarını şu ajandaya ya-

9. İşletme Müdürü 

Çalııma kudretimiı oıatı,ore 
elimizdın hiçbir lemiı it 9'""YOI' wo 
heqey bizde hakizlik, OOn ~ 

lıte burada 

VALi DOL imdadımıza yef1tltt 
Onu bir hre tecrilbe ediıılL lendW• ,.. 
bir çalqma zmınin ~ .... 1 

• & 

VAUDOlıfaı.ı.. ...... w .. 
lıolinde ........ ..... 

ANKARADA 41m• 
AKBA 

Kitap Evi Kutçılık 

BUtun mektep kıtaplıınnm ubş 
yeridır. Meklep kırtasiye 08f1Uer1 
en mUsait şartlarla temin edilir. 

Tel 83Tl 

,... D:. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

ı - Belki 
- Peki. 

* Ben çiçekleri yerleştirirken Mazlum 
Dün gece bir şeyler yazmak isterken ,dikkatli dikkatli beni inceltiyordu. Ka-

zıyorsun sanıyordum. 

BelıatukluAıı ve ibtilitlanıaa k.,. ... tr 
ıirli ve taze qıdır. DiYaDyol• Wtu 

Mahmut türbe.i No. US 
(Arkan var) 
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.. -: Peki, ya Eren
koY'Ündeki köşkte 
Na ' zan hanunın ya-
tak odasında küçük 
koınodun ö .. d g zun e 
rnevcud iken firan-
~ızdan evvel orta
an Yok olan mek-
lubıara ne diyelim? 

- Ha, onlar nu? .• 
Bu eski bir hika-
Yedir. Çok k" B· es ı ... 

ır gençlik hik" 
&ı.. . aye-

. Geldı ve geçti. 
- Vahde sultanın 

gerdanııg-ı . . K 
se ıçın ev-

r ?anıma ne tekli1 
etınıştiniz? 

k -b. ?n bin lira mu
a ılınde bu g d er-
anlık üze . d ki 

hakk rın e 
. ından vazgeç

nıesını· E . 
h . ··· vınde ta-
a:trıyatta b l 

- u un-"'1atna ·· rn . musaade et-
n · esbıni ve bildikleri-

1 ana -
ni.. soylemesi-

.son Posta> nın zabıta roman1 · 80 

DANLI . FEHMi 

d~ _Böyle bir ger· 
tin ıgı~ mevcudiye-

e emın misiniz? l a bcrn1amıştı Bu. ha.1 hepimizin nazan dikkothıl ceThetti 
- Evet... · Suçlu şa§alamı§, boca a~ıy . ~ . 1 çağı çekerek üzerine yürüdünüz. Bunu 
- Ke h . . . · · J Serkomıser. w w • 1 söyı ~s7r anımın !>ıldikler~:ıı sıze p ki gelelim Erenköy hadisesine? gören kadın ba,2ırmaf!a basladı, degı 

ltleke~esını şart _koştugunu~ gore de- ~ F:k~t durun, bir dakika! mi? 
_ .. u kadın hır şeyler biliyordu. de · s dullaha dönerek ila"ve et- E t 

Oyıe zannediyorum. Rıdvan a - ve . 
- Sıze göre gerdanlık nerededir? ti: - Ve siz de üzerine yürüyerek bir 

d - Ya Erenköyündeki köşkte, yahud _ Hocam, sizin bu bahis etrafında elinizle boğazına sarıldınız, öteki eli-
l a Boğaziçindeki yalıda bir yerde sak- soracağınız bir sual var mı? niz1e darbeyi indirdiniz. 
ı. Arayıp bulmak lazım. - Evet, müsaade ederseniz ben de - Evet, böyle oldu. 

-:- Pekala, geçelim. Kevser hanımı birkaç sual soracağım. _ Karşı karşıya idiniz değil mi? 
ne ile öldürdünüz? Bütün başlar bizim bulunduğumuz _ Evet. 

- Bıçakla! tarafa döndü. Bu arada suçlu da baktı. _Hangi elinizle boğazını tuttunuz? 
- Bu bıçak nerede~ Rıdvan Sadullahı tanıyınca kaşlarının s - ı· 1 

B 
- Şey... ag e ım e ... 

- ıçak mı? Denize attım. endişe ile çatıldıgwını gördüm. Ad - Ve sol elinizle de bıçağı sol tara-

k - aya Kevser hamını öldürmek Rıdvan Sadullah: ararı·ı · fına havale ettiniz ... 
e mı gitmiştiniz? · t h H _ ihsan bey, dedi, bize emaye sa - _ Öyle oldu. 

·~-: ayır, tekliflerime muvafakat et- nesini kafi derecede sarahatle anlatma-
tıgı takdirde öldürecek değildim. dınız. Lütfen biraz daha izahat veriniz! - Siz çolak mısınız? 

- Ya bu bıçak? Ne b b · "zde k _Hayır, hayır, bıçak sağ elimde idi. 
b" · ye era erını Kevser hanımla aranızdaki müna aşa 

~b~kgfilürd~fu? ~::z:~~b=·=o:··;w~~;·~i~y=e=k=a=r=a=r=v=e~=~=ı=·z=.=B=ı=-~==~==~==~'=A=r=k=M=ı=v~M~)-
t - Razı olmazsa öldürmek için ... Za-;n bu bıçağı daiına yanımda taşırdım. 

d~şıınasam bile bir tehlike ihtimalini u .. 
şunerek yanıma alacaktım. 
- Nazan hanımla nerede buluşarak 

otele gittiniz? 

- Otelin kapısında. 
rn::- l 3 numaralı odaya çıktınız, oturup 
u~akaşa ettiniz. Sonra Kevser hanı-

mı öldürdünüz! Nereden kaçtınız? 
- Gizli geçidden. 
- Ya Nazan hanım ne oldu? 
- Onu odada bıraktım. 
- Bu suretle tehlikeli bir şey yap-

nıı_:_ olmuyor muydunuz? . 
·· Kendisini tehdid ettim. Bır şey 

soylezn· w • d. 
ıyeceginden emın ım. 

- Gizli geçiddcn evvelce haberdar 
nııydınız? 

- Hayır odaya girdikten sonra öğ-
ı-endiın. ' 

- Peki, farzediniz ki bu gizli geçid 
nıevcud değildi. o zaman nereden ka
Çacaktınız? 

- Geldiğim yerden. 
k - Bu yol tehlikeli değil miyd"? Ya
alanm_anız ihtimali yok muydu?. 
~ Kım bilir, belki... Belki de bu ge

~dı görmeseydim kadını öldürmezd·m. 
ararımı bir başka zamana bırakır

dını. 

Baş ağrısı, diş ağrısı 
NEVRALJi 

Bütün ıstırabları teskin eden: 

GRiPiN 
Eilhassa lunlara karşı mües5ird.r. 

Posla,, nın Hikayeleri 

ARADAKİ FARK .. 
Yazan : ır adlrcan Kaflı 

- Bak ta gl51', aramız da ne fark var! 

- Eflak beyinin elçisi kırk katı.Pla ge-1 - Ne var, ne oluyor? 
Jiyor! Diye koşup gelenler zifiri karanlıkta 

Dediler. büyük kapının açıldığını, yalın kılıç .. t
lıların içerı <ialdıklarını, Romen dil ln bir
birlerine seslendiklerini görüp duydular. 

Hadım Hasar: Paşa bu asinin t?s:crıne 
vürümek için hazırlanıyordu. (Varaı1} 
kalesine yardım işini sonraya bırakmıştı. 
Zaten bu kalenin dayanabileceğine gü
vendiği gib; Eflak işinin de uzamıyaca
ğına emindi. 

Bunlar Mişelin adamlarıydı ve kaleye 
bnskın yap:nışlardı. 

Bununla beraber kendisine verilen ha
bere sevindi. Doğruca ve askeri yorma
dan (Varad) üzerine gitmek şüphesiz da
ha iyi olacaktı. 

Uzun burunlu, tilki bakışlı, biraz kam
bur ve sıska bir adam tüylü şapkasını 
yerlere kadar eğerek ve başını da dizleri 
hizasına indirerek sadrazamı selamladı: 

- Efen dimin pişmanlığını bildirmek 
için acele ettim. Onun baş kaldırması 
Nemçe kralının zoriledir. Halbuki ondan 
ziyade Osmanlı padişahına ve onun bü
yük vezirine güvenilebilir. Bundan böy
lE' padişahın bir kölesi gibi sadık kalaca
ğın, , baş kaldırmıyacağına, vergisini ve
rt:ceğine inc:.nmanızı yalvanyor. Bu yılın 
vergisini de hediyelerile birlikte gönder
di. Hediyeler her ne kadar değersiz şey
ler ise de kulun efendisine gönderebile
cPği en güzE'l §eylerdir. 

Sadaret çavuşlanndan Mehmed ağa 
yanındaki arkadaşlarından birınin kula
ğına eğildi: 

- Eflak beyi Mişel, elçi olarak kendı 
örneğini göndermiş! 

- sen üç yıl önce elçilikle ona gitmiş-
tin, değil mi? 

- Evet ... Lakin yılan gibidir. Sözüne 
inanmak olmaz. 

Katırlardaki çuvallar, sandıklar, denk
ler ve torbalar indirildi. İçinden beş bin 
düka altını ıle Venedik kndifeleri, Mos
kof kürkleri. Eflak bezleri çıktı. 
Hadım Hasan Paşa bunları hoş gördü. 
Jfüak beyine inanmıştı. Çünkü şöyle 

düşünüyordu: 
- Bu bir hainlik için olsa bunca para 

ve mnl fedası niçin gerekti. Hele hamlık 
Ptsc bile (Vcrnd) pek uzak bir yer de
lıildir. Elbet döner, tepelerim. 
Çavu~ Mehmed ağanın sözlerine kulak 

asmadı. Mısl'lin elçisine şu cevabı verdı: 
- Vergiyı ve hediyeleri aldık. Hepsi 

hoştur. Pfşınanlığına da inandık. Dileri ~ 
ki bizi pişman etmesin. Padişaha kulluk
ta devam ederse elbet nimetini gönir. 

Bir mektub yazıldı, hediyeler verıldi 

ve elçi gerı gönderildi. 
İki gün sonra Hadım Hasan Paşa, ordu

~·u alarak 'l'unayı geçti. Macaristan içle
rine daldı. 

Niğbolu.:fa Hadım Ahmed Paşayı bı

raktı. 
Ahmed Paşanın yanında ancak üç yüz 

Üç binden çoktu. 
Karanlıkta müthiş bir boğuşma oldu. 
Hadım Ahmed Paşa iki elinde iki kı ıç 

olduğu halde gecelik clbisesile sokaga 
fırladı. Uzun boylu, iri yarı bir adamdı. 
Biraz ince fakat kuvvetli sesile askerı iç 
kaleye çnğırıyordu. Çünkü orada ve o 
kuvvetle riüşmana karşı durmanın mana
sızlığını biliyordu. 

J)övüşe dövüşe ve her yaklaşanı yere 
sererek iç kaleye geçtiler. 

Baskıncılar sabaha kadar halkı soydu
Jor, öldurdüler, birçok para ve eşya aldı
lar ve güneşin doğmasile beraber çekılip 
gittiler. 

Eflfık beyi Mişel sanki büyük bir zafer 
kazunmıştı. Sevinçten kabına sıgamıyor
~n Akınc.ların getirdikleri mnllarn ken
disindeki Türk mallarını da ıliive ediyor, 
böylelikle daha çok gösteriyordu. Bunla
rın içinde onıın gururunu yükselten şey, 
malların arn~anda Hadım Ahmed Paşn
nın elbıselcrmın de bulunmasıydı Onun 
l artanını, şalvarını, pabuçlarını \ c ka
\•uğunu orta malı bir kadına gi) dırdı; 
şehrin meydanında yüksek bir yere Çl

korttı ve bnğlt"dı: 
- Bunu11 şımdi Osmanlı kumandanın

dan ne farkı var? İşte onu tutbm. 
Bu sözlerle Ahmed Paşanın hadım1ığı

na işaret etm!ş oluyor; kahkahnl,ırla gu
liiyoı du. Yanındakiler de bu nükteye bn
yıhyorlar, onun gibi bol bol kal k:ıha a
tıyorlardı. 

Ahm d Psşanın canı sıkılmıştı Fakat 
Eflak beymin yaptığı maskaralığı duyun
ca artık yninde duramaz oldu: 

- Ne fark var, ha? ... NC' fark v r? 

Ahmed Pn a hemen etrafo hab rl r u
çurdu: 

Akına gıtmek istiyenler gelsin! 
Adamlar yolladı, atlar getirtti. 
O ak arn gün battıktan sonra kaleden 

c:kan üç yliz akıncı yanlarındn bırer ta· 
ne de yedek at olduğu halde Tunayı geç
tiler. 

Ahmed Paşa en önde gidiyordu 
Kalenin karşısındaki ağaçlık tepmın 

ırrdında durdu. Üç bin Eflak atlıı;ının Tu
..,aya doğru son hızla gittiklerini gôrdü. 
Bunlar Mışel tarafından Ziştoy )agma
~na gönde:-iliyorlardı . 

. Suçlu bütün suallere sanki bir kırnat 
k~~abı okuyormuş gibi bir lahza tered
dud etmeden, düşünmeden cevab yeri
Yordu. Bu hali nazarı dikkatimi celbet
ti. 

1 asker vardı. 

h tt evde her zaman yanınızrl~ b.' kaşe - Böyle bir kale için bu kadar asker 
fş baş1"rJa, seya a e, çok azdır. Efltık beyi bir alçaklık ederse 

Ahmed Paşa bekledi ve tam güneş te
peye geldiğ! zaman birdenbire pusudan 
çıktı. Hücum o kadar çabuk olmuştu ki 
til'ğll kapı!arı kapamak, toparlanmak bi
le mümkün olmamıştı. 

Serkomiser memnundu. Her cevab a
lışında bizim bulunduğumuz tarafa ba
kıyor, muzaffer bir ed2:Ia cevablarm 
llıdvan Sadullahın üzerinde bıraktığı 
tesf ri anlamak istiyordu. 

:Nihayet Kristal Palas cinayetine tc-
nıas eden son s~alini sordu: 

- Katil olduğunuzu niçin itiraf etti
niz ? 

- Asabi bir adamım. İşlediğim ci

~ayetıer~:-1 verdiği h:_y~anlara artı~ ı 
8~h~mınu1 edemiyecegımı, bunların ak 
Ulanıellerine dayanamıyacağımı anla
~ım. Siz buna vicdan azabı da diycb·-
lır ·niz. . 

bulundurmayı unutmayınız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yo maz. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden ~ -.. - il! 

kınınız .. 

ziyan olur. 
Dediyse de dinletemedi. 
Bir saba'1 Niğbolu pazarına Bulgar kı-

lıklı yirmı kişi geldi. Fakat akşam üstü 
bunlardan nncak on beşi çıktı. 

O gecC' sabaha karşı kapılardan birinin 
iistünde b r küfür duyuldu ve bir adam 
ttirkçc> olarak: 

-Ah, an m! 
Diy in!ıy rek mazgallardan aşağı yu

varlandı. 

Bır ıki giırtiltiı ve boğuşma daha oldu 
ve: 

Kasabada korkunç bir panik vardı. Fa
kat Ahmed Paşa kimseye aldırmıyor, dos
doğru iç kaleye atını sürüyordu. 

Yalın kılıç sekiz Türk büyük salonn 
claldılar. Oraya varıacıya kadar önkrine 
gelen heı·kesi yere sermişlerdi. 

Büvuk salonda Mişel yemek yıyordu 
ve Ahmed Paşanın elbiselerini giymiş o
lan kadın da hizıırıet ediyordu. 

Bir u ak kolunu kaldırdı ve kol ke ilıp 
düştü. 
Mı~elın gozleri oyuklarından f ırhya .. 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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·Yuan : Arif Cemil 

Katilin avukatı: • Tayliryan' rüyasında annesinin {şayet 
Talat paşayı öldürmezsen oglum degilsinl ) demesinden 
sonra bunun tesirile paşayı öldürmiye karar verdi" dedi 

Jüri heyetinin fikri alındıktan sonra di. Bu ifadede bir yanlışlık vardır. Maz
bereket versin avukatın bu talebi red- nun o gün bermutad çayının içine bir 
dedildi. Bunun üzerine gerek müddei- mikdar konyak katmıştır. Cesaret al
wnumi, gerekse başka şahid dinlenme- mak için konyak içtiği hakkında ileri 
sinden vazgeçtiler. sürülen iddia doğru değildir. Zaten 

Bütün bir gün devam eden müzake- Tayliryan yeni pansiyona geçtikten 
reden sonra katilin Ermeni tehcirlerin- sonra Talat paşayı bir daha görmediği
Clen dolayı TaUıt paşanın mes'ul .oldu- ni söylüyor. Nasıl olur da o gün Talat 
ğuna kat'iyen kani bulunduğu netice- paşaya rastgeleceğini bilip cesaret al
sine varıldı. Bunu müteakib mütehassıs mak için konyak içer 
profesörlerin mütaleaları dinlendi. Bu O gün bir aralık Tayliryan Talat pa
mütehassıs tabiblerden dördü katil şanın balkonunda güneşlenmekte oldu
Tayliryamn şuurunda bir eksiklik ol- ğunu gördü. Fakat heyecana kapılma
madığını, binaenaleyh harekatından dı. Almanca kitabından tercümeler ya
mes'ul tutulması lazımgeleceğini söy- parak dersini hazırlamakta devam ~t
lediler. Yalnız bir tanesi aksini iddia et- · 

tı. 
ti. Bunun üzerine muhakeme ertesi Aradan on beş dakika geçtikten son-
günc talik edildi. ra Talat paşa sokağa çıktı. Tayliryan 

Muhakemenin aldığı şekil hiçbir pencerenin önünde durduğu için bunu 
k imsede netice ve hüküm hakkında gördü. O anda gene tehcir esnasındaki 
şüphe bırakmıyordu. Filhakika 3 hazi- facialar gözünün önüne geldi. Anasını 
ran 192 1 de celse yeniden açıldığı za- babasını hatırladı ve derhal sandığm
man muhakemenin aldığı feci vaziyet dan rovelverini çıkararak Talat paşa
bütün şüpheleri kuvvetlendirdi. Müd- nın arkasından koştu ve vurdu. 
deiumumi yavan sözlerle iddianamesi-

Ondan sonra, maznun, müddeiumuni okuduktan sonra katilin müdafileri, 
minin dediği gibi şüpheyi üzerinden at-

hiçbir itiraza hedef olmıyacaklarını mak için elindeki rovelverini bir tara-
anladılar, meydanı boş bulan arsız ço- fa fırlatmadı. Bilakis vazifesini yapıp 
cuklar gibi kıyameti koparmağa başla- bitiren bir adam tavrile silahını oraya 
dılar. 

bıraktı. Tabii gelip geçenlerin elinden Evvela avukat Gordon söze başladı. 
kurtulmak için oradan uzaklaşırken ya-

Bir gün evvelki muhakemenin safha- kalandı. Ben onun bu harekatında 
larını jüri heyetine anlattıktan sonra kasde ve taammüde delalet edecek bir 
dedi ki: 

hal göremiyorum. Tayliryanın işlediği - Bu gibi hayaller Şarklılar üzerin-
fiilde bir kasd yoktur. de daha büyük tesirler hasıl eder. Tay-

liryan da, annesi cşayed Talat paşayı Avukat Gordon birçok misaller ge
öldürmezsen oğlum değilsin!• dedikten tfrerek ve ceza kanununun şerhinden 
sonra bu rüyanın tesiri altında Talat fasıllar okuyarak cinayette kast ve ta
paşayı öldürmeğe karar verdi. Zaten ammüt olmadığını ispata kalkıştıktan 
paşaya yolda rastgeldiği için kim oldu- sonra mütehassıs doktorların izahatını 
ğunu ve nerede oturduğunu biliyordu. da katil lehine tefsir etmeğe ve jüri 
Onun için kimseye haber vermeden gi- heyetine telkinat yapmağa çalıştı. Ni
dip Talat paşanın oturduğu evin karşı- hayette Tayliryanın 15 martta cina -
sındakı pansiyonu tuttu. Eski oturdu- yeti işlediği anda kendisine hakim ol
ğu ev karanlık olduğundan, sıhha,._ için matlığı, harekatından mes'ul tutufamı
zaten daha havadar ve güneşli bir ev a- yacağı neticesini çıkararak dedi ki: 
rıyordu. Tayliryan bu yeni eve girdik- « - Her tarafta harp edilmekte ol
ten sonra Talat paşayı öldürmekten bir duğu görülüyor. Kafkasyada Türklerle 
müddel vazgeçti. Fakat, vücudünde ız- Ermeniler arasında da hali harbin mev
tırab duydukça ve şuurunu kaybeder cut bulunduğu ve kan akmakta olduğu 
gibi oldukça karan gene tazeleniyordu. bir anda yaşıyoruz. Onun için, Taylir-

Pansiyon sahibesi Tayliryan'ın 15 yan hadisesi gibi bir vak'anın halli ko-
mart günü fazla konyak içtiğini söyle- laydır. ( .4.rkası var) 
c=~~=====--=================== 
cnk.gibiydi r --, 
Dışarıdan Türk akmcılarmın harb ve Bir Doktorun 

zafer seslen g('liyordu. Günlük PERŞEl\W& 
Hadım Ahmed Paşa birkaç ad;.m attı 

ve herifi yakasından tutarak havaya kaJ- Notlarından ( *) 
aırdı; sal0'1Ull ortasına attı. 

Pa~:ı elbisesi giymiş olan kadın sıvış- Cild hastaiıklarının 
mak istedi iakat o da tutuldu. Husulünde 
Hadım Ahmed Paşa ona bağırdı: Da hi'i sebepler 
- Uslu dur! 
Askerin biri Mişelin kılıcını almak is- - m -

tedi. Ahmed Paşa: Cümlei asabiye - Clld hastalıklarının 
- Bırak! husulünde sinirlerin ve dimağın büyük 
Dedi. rolleri vardır. Şiddetli blr buhran veya 

blr heyecandan sonra gelen bir çok ha-
Sonr a ka::iın<> da bir kılıç uzattı: rlcl ve clld hastalıkları vardır. Bir çok 
- Hanginiz diğerini haklarsa kurtulur: kaşıntıların sebebini tamamen sinir ve 
Mişelle kadm, paşanın önünde diz çök- dlına~ tarafında aramak lazımdır. 

tüler Kan bozuklukları - Halk arasında 

Ahmed Paşa tükürür gibi Eflak beyine clld hastalıklarının sebebini ekseriya 
kan bozukluğu diye tavsif ederler ve 

haykırdı: böyle zannedillr ve bu suretle hacamat 
- İkinizin arasında ne fark var? ve sülük gibi vasıtalara sık sık müracaat 
Bir tekme vurarak sırtüstü yıktı: ederler. Kan bozukluğu umumi namı al-

k tında mik.roblar tesirlle husule gelen ve 
- Çabuk ·alk! kanında deveran eden mlkroblann clld-
Mişel titdye titriye doğruldu. Kadın de yaptığı hastalıklar ile kanın terkibi 

ağlıyordu. kimyevlslnln bozukluğunu kanda koles-
Ahmed Paşa ilave etti: tini, üre, şeker vesairenin artması veya-
- Çek kılıcını, kendini koru! hud kesilmesi ile alakadar olan bir çok 
Eflak b~yi bir an gözlerini kaldırıp clld hastalıkları mevcuttur. Kan bozuk-

baktı. Kar~!smdaki aslan yapılı vt: aslan luğu dlylp geçmemeli. Cinsini ve nev'ln1 
tayin edip tedaviyi ona göre tanzim et-

yürekli adam şimdi daha.korkunç olmuş- melidir. Yoksa kan bozuldu diye beş 
tu. Kılıç elinden düştü ve yenidm yer- buçuk kilogram kandan (50) gram kan 
lere kapandı. almakla hlç bir fayda hasıl olmaz. Es-

Ahmed Paşa alaylı alaylı gülümsedi; klden kan tem.lzleylci diye tanınmış ı -
!Açlar vardı. Bunların esaslan bir çok 

yerlerde sıir!inen paşa kılıklı kadını gös- kökler ile bazılarının içinde kalevi me.d-
tererek Eflak beyinin alnına bir tekme deler ve bazılarında arsenik gibi mukav-
vurdu ve yeniden sırtüstü yere serdi: v111Açlar bulunurdu. Halbuki böyle umu-

- Bak ta gör, aramızda ne fark var! ... mı bir ll~cın her clld hastalı~ına iyi gel
miyeceğl pek tablldlr. Clld hastalıkların
da esasını, asıl sebeb olan şeyi bulup te
davi etmektir. Yarmki nüshamızda: 

Hasta başında 
Yazan: Pierre Mille 

. Ceviren: Nurullah Ataç 

c•) Ba notlan lı:eıJp 111.klaymu, J&h•t 
bir alltiime 1apqtmp lı:olleblyen J"••••u. 
Bıkıntı r:amanını~d• ba notlar ltlr ılolı:ıoı 
rtbl lmdadm.ua ye&ı.ebDlr • 

SON POSTA 

Son Postanın tefrika.n: 69 

. Denizlerin M.a.bavJ)lf 
Kaptan Bom Bu 

Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğla 

Karanlıkta 
bana doğru 

yolda yürürken birdenbire birkaç kişini 
ilerlediklerini gördüm ve adımlarımı açtı 

Ve ben bu hasta ve rakik kadının re
fakatinde kendimi ne kadar mes'ud nis
sederdim.. Şimdi işte karşılaşacağım 
cAdda• bu kadındı. 

Kendisini beklemekte olduğum lo
kantanın penceresinden «Adda• nın o
tomobilinin gelmekte olduğunu gör
düın. 13en derhal fırlıyarak arabaya at
ladım ve bir taraftan yüzlerce mil 'lle

safe katedip gezintiler yaparken bir ta
raftan da cAdda» ya başımdan geçenle
ri birer birer anlattım, kendisile uzun 
boylu hasbıhal ettim, vaziyetimin teh
likelerini sayıp döktüm. 
cAddaı. tahminim vechile müşkülü 

halletti ve beni gizlice evine aldı. «Ad
da» nın evi kocaman bir bina idi. cŞang 
hay» da hiçbir kimse, hatta hemşeri
lerim bile birdenbire ortadan kaybo
luvermeme elbet şaşmışlardır. Zira hiç 
kimseyi haberdar etmemiştim. cAdda» 
planımızdan tabii ebeveynine· bahset
mişti. Lakin onlar da sırrımızı muha
faza ederek bana karşı duydukları dost
luğu isbat ettiler. 

Bu ailenin bana gösterdiği lfıtuf ve 
muavenetin şükrünü hayatımın sonu
na kadar ödeyemem. 

cAdda> kendi odasını bana bırakmış, 
kendisi başka bir odaya çekilmişti. 

Günlerce bu odada kapalı kaldım. 
cAdda» beni bir gece zorla yakalayıp 
bir vapun bin<ii~rek «Singapur• a 
göndermek istediklerini ~itmiş oldu
ğundan hiçbir yere çıkmama müsaade 
etmiyordu. Ancak ben kapalı bir yer
de uzun müddet yaşıyabilecek bir a
dam değildim; yaradılışım itibarile bu
na imkan yoktu. 

Nihayet dayanamadım, geceleri so
kağa çıkm.ağa başladım. Yalnız «Adda» 
nın ricası üzerine yanımda bir tabanca 
taşıyordum. Bir gece. kendisile iyi gö
rüşmekte olduğum bir dost Alman klü
bünde bir konferans verrnekliğimi rica 
etti. cAdda> nın kıyafetimi değiştir -
mck hususundaki bana yardımları sa
yesinde kıyafet değiştirmeyi adeta bir 
san'at haline getirmiştim. Buna rağ
men böyle umumi bir klübde konferans 
vermek cidden bir delilik olacaktı. Ma
amafih bu işin arzettiği teh~ike benim 
için büyük bir cazibe teşkil ediyor ol
malı ki bu teklifi kabul ettim. 

Bir akşam tebdili kıy af et etmiş bir 
halde klübe giderek bir köşeye otur
dum ve bir vi:ski ile soda ısmarladım. 
Oturduğum salonda yirmiden fazla 
tanıdık vardı. Halbuki bunlardan hiç
birisi beni tanıyamadı ve nihayet bir 
kahkaha atıp hüviyetimi meydana vu
runca şaştılar ve: 

- Lauterbah dediler, bu kıyafette 
buraya her akşam devam etmiş olsa~
dınız bile sizi tanıyamıyacaktık. Dog
rusu çok mahirane kıyafet ve şekil de
ğiştirmLşsiniz. 

Zevk ve neş'e umumileşti. Ben 
de onları aldatmak ıçın ısmar -
ladığım viski yerine sevgili biramı 

getirt:meğe başladım. Nihayet umumi 
arzuyu yerine getirip (Emden)in akın
ları hakkında bir konferans verdikten 
sonra beni tarassut edebilecek kimsele
rin nazan dikkatini üzerime çekmeden 
çekilip izimi kaybetmek maksadile 
cWhangpo» ırmağının sahilindeki umu
mi bahçelere doğru ilerlemeğe başla -
dım. 

Önce hava kapalı idi. Sür'atli adım
larla ilerliyor ve etrafımı kollayor -
dum. 

Birdenbire bir kaç kişinin bana doğ
ru ilerlediklerini gördüm. Bunlar ikişer 
ikişer olmuşlar bir kısmı sağımdan, bir 
kısmı solumdan g~liyorlardı. Hafifçe 
başımı çevirdim. Arkamdan da beş kişi
nin gelmekte olduğunu gördüm. Vazi
yetim müşkiıldü: Bir tarafımda park, 
diğer tarafımda ise alçak bir duvarın 
öte tarafında sessiz ve kara sularını de
nize sürükleyen « Whangpo» ırmağı 
vardı. 

Peşime düşen bu serserilerle cadde 
yolunu tutmak faydasız olacaktı. Bun
.dan emindim. Cebimde tabancanın 

kabzasını okşadım, lakin ayni zamanda 

bu sillhı son derece muztar kalınadtk· ı· tim ve hemen dal~ Nefesimi tu 
ça kullanmamıya da karar verdim. suların altında yüzüyordum. Ni 

Ayni zamanda bu çapulcularla dö~ nefesim tıkanmak derecelerine ge 
vüş manasız olurdu. Zira zabıta İngiliz- .ti k.i suyun yüzüne çıktım. trın 
letin elinde olduğundan bu dövüşten kara sulan üzerinde benden başka 
muzaffer bile çıksam beni mutlaka hap- se yoktu. Demek ki serseri herifler 
se. ata~lardı ve vatanıma dönmek ü - atılmıya cesaret edememişlerdi I 
mıtl~nm de bu suretl~ hay:11 olurdu. . ğın kuvvetli cereyanı beni sürükl 
Bınaenaleyh tek b~ sel~et .. çaresı duruyordu. Ben hiç bir hareket y 

kalıyo~du: Irmak. P~şı.ıne d~şmuş olan madan yarım saat kendimi akınt 
serseriler yanın daıre şeklınde park k 'd · b kt Bır" çok 
t f d kamı k . 1 eli ak sev ve ı aresıne ıra ım. 
ara ın an ar esmış er ve y - , . ... - t 
la~ıyorlardı Herifler tamam üzerime · mıler, hatta vapurlar ırmagın or 

· da demir üzerinde yatıyorlardı. 
saldıracakları sırada birdenbire arka-
ma döndüm ve bir elimi duvarın üze
rine koyup seri bir hareketle kendimi 
cWhangpo» ırmağının çamurlu suları
na kapıp koyuverdim. 

mümkün olduğu kadar gürültü et 
meğe çalışarak bunların yanından 

gidiyordum. Maksadım yerli bir k 
veyahut yelken gemisine tırmanın 

Arkamdan bir el silah atıldığını işit- (Arkan t•a 

B etonarm~ köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Kayseri Vilayeti dahilinde Ürgü!) - Kayseri yolunun 0+500 ncü kilo 

resindeki Ürgüp köprüsünün betonarme olarak inşaatı kapalı zarf usulile 
nakasaya çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli c36.000> liradır. 

2 - Eksiltme 1/11/937 tarihine müs'i rlif Pazartesi günü saat 16 da Nafıa 
kaletinde Sose ve Köprüler Reisliğı Eksiltme Komisyonu odasında yapılaca 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütderri diğer evrak cl80> kuruş muk 
!inde Şose ve Köprüler Reisliği kalemin den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c2700. liralık muvakkat temi 
vermesi v2 bu gibi işleri yapabilece'klerine dair Vekaletimizden alınmış müte 
hitlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci madde~e yazılı saatten bir saat evv 
ne kadar Komisyon Reisliğine makbµz mukabilinde vermeleri muktazidir . 

c3797> c691-b 

Acaba siz de, yemek yemeği bir fedBk!rlık 
tel.a.ki eden bedbahtlar meyanında mısınız? 
ÇO.nkü iştahla ı olmadığındarı en gtızel ye
mekleri tıile isteksiz ve zoraki yerler. Size 
hazırladıkları nefis ve lezzetli yemekleri 
kemali iştihıı ve büyük bir arzu ile yemek 
hoşun!l.Za gitmez mi ? O halde, her yemekten 
evvel iştahı açan, b:ızmi kolaylaştıran ve 

kuvvetinizi iade eden 

QUiNA LAROCHE 

Nafıa Vekaletinden : 

I 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes ıshh ameliyatı sahasında ya 
lacak regülatör keşif bedeli 380933 lira 6 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 3/11/937 tarihine rastlı yan Çarşamba günü saat 15 de rıa 
Vekfileti Sı...:lar Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı '/,ı. 

usuİiyle ve götürü olarak yap1laca'kt1r. 
3 - istekliler: Eksiltme şartnames;, mukavele projesi, Bayındırlık işleri ge: 

şartnamesi, fenni şartname ve projey] 19 lira 5 kLıruş bedel mukabilinde Sıt 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek illerin Hl987 lira 32 kuruşluk znU\'
1 

kat teminat vermesi ve 50000 liralık nafıa işlerini taahhüd edip muvaffaki}'e 

bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair ~8 

Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi kası ibraz etmesi. İsteklilerin teklif ırıı 
t:.ıblarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular U'tl1' 
Müdürlüğime makbuz mukabilinde vermeleri laztmdır. Postada olan geciıcıı 
lcr kabul edilmez. c3770> c6922> 

JS~-~ ·HAZIMSIZLIK 
Bayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeıeri 
· oı 

Ço'~ temiz bi- Karbonattnn ve toz karbonat almaktaki mU~küHlt g 
onnnde tu tularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 
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hazımsızhğı 

M i D E 
ekşilik ve yanmalannı 

inkıbazı, 
1 

MAZO 
Meyva Tuzu • d rl ldD • r. 

E ve barsakJan alqbrw. lfllmeal latif, tealr1 kolay, ft mtUl 
Yerini ldf .. r mOmuU mbtahar tutamu. MAZON U1m HOROZ 

11: 
ana ctlkkat. Deposu· M AZ ON '" BOT o N eoza 'deınrum. ıaU: __ .._. 
yani Postahıme arkumda Mo. , 7• .-- -

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
ı · il -1137 v azıretı 

~n muannıt Oksn tıklerle bron· ••t, astın, Ye bo~ l>ksQrO· 
!°nnn .lıat'i ııacıdır. Oö&Os1"1'1 
ayıt olanlara 't'Üaye ediCi tetl

ri taJanı MkaWJ: 

-:"ıu•czanele~de ltalunur. 
O Z KANZUK );(JZAJiESl 

AK TIF 
KASA-: 
Altın: Safi kiloıram 19.819,111 

BA?mNOI' • • • • • • 
UPAJU.nr. • • • • • • 

o.lıiltlelıi ..... n.r ' 

• • • • 
• • • • 

Lira 

~-... Beyoğlu, lst•bul ~ Ltrası • • • • • • • • • • 1 111.3'1~ 
____ ,;,.,;.,_. 

111.374,17 

ilan Tarifemiz 
Birirtcl ultile 400 larnıt 
llıüw:i .mle Z5tl » 
v~ •ahile ıoo )) 
DWüncii ..Jri/• Jt» » 
I~ -1ıileler # ,, 
Son salıile 40 » 

MuaJYen bir müddet zarfında fazla
ea mikdarda ilan yaptıracaklar ayrıca 
tenzilatb tjlr1fe1J1izden i&tifade ed~ 
~rdiT. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
-ular ıçm ayn bır Lorife .ı..-.;., ttiil . ~~ 

ınijtir. 

H~tclıi ,,...,.,_ ı 
AJtpı: Safi kilogram ..... 
Alma tB9111 bMI SerlJest ~er . 
Diğer dövizler ve Borçlu Jdiring baki-

yelen • • • • • • • • • • • • 

H.-.. T""'1i1Wi ı 
Deruhte edL enala ukdl,.e brphlı. 
~ ... l IDd 111addeıert. teY-
fitan hazfne tarafından va.ti tediyat • 

s.n-Jat Ca.tltını ı 
BAZİlU BOKOLARI • • • • • • 
TlCARf SENEDAT • • ti • • • • 

E•luım .,. T,,,_,,, CWaın ı 
(Deruhde edilen evrakı nakdi· 

1 

1 

1 

1.118. 729,58 
8.415,41 

%7.026.886,27 

158.748.583,-

13.5'17.480,-

3.S00.000,-
37.240.626,93 

38.08'1.823,02 
3. 795.435.58 

Son. ıwta'ma tieaıl ......... akl 
itler içın şu adrese nıdntcaat edil
Dlelidir· 

A - {J9ÜB brpblı l"Aham -.e ~ 
(vilAt (ltibut kıymetle) • • • 1 

B - Serbest esham ve tahvillt • • -------
.. mi* ................. 
B:~Jlaa 

Aabn.ead.._. 

A ... I•: 
Altuı ve ~ fbıerine • • • • • 
Tahvillt 8zeriDe • • • • • • • • 

H;..Jarlar • • • • • • • • 
~ .. ~il • • • • • • • • • ~ 

Re§riyat .Miidü.rü: Selim Ragıp EJMÇ 

BABjpLERt: · R4gtp EMEÇ 
A. EkTem U~AKLIGlL 

-
Saat& oorc ....... mty•t veren .. .,,., ..... allr. 

·REVUE 
_., alan ne akhitn• lllllr, 

ca,. .. eo-neenc tecrOIMt .... itlr 
~ntlY• m.aıldlr. 

lloCfel'•r en eon ve zarif ,.kılcledlr} 

RSVUE aaatlart tan11•m1f uatcllal'da 
aatdmaktadır. 

u...,-... ı letanbUI. ..,.oelc• ... Tllt han. 8lrtnOI ~ • Tılellr ._... 

Sapnsun Şarbaylığındanı 
Belediyemiz çocuk ve dojum evine alınacak 105 kalem muhtelif alAb tıbbiye 

"9 cerrahiye kapalı zarf usulilıı! eksiltmeye laJDulm ur. 
l - Umumunun muhamma bedeli Ul7 liradır 
2 - Muvakkat teır.1nat alrıpsi 119 Jir..U 
1 - İbate 18/10/937 T. ne rastlıyan Paurtesı gur. saat 15 de Dafmf SncOmen 

1-ınında yapılacaktır. 
t - Bu ite aid evrak şunlardırı 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Evsa! p.rtnamesi. 
C - Bu evrakı istekliler g.,..... BeJedlyesf B3ştabAell De fstaribal Beledi· 

il Sıhhat 1ıleri Müdilr:tüğünde gör~ilirler. 
1 - İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olmalan prttır. 
• - Talihler teklif mektublarını ihale günü saat 14 de kadar Samsun Beledi· 

l'tıli Eneünıen Riyasetine tevöi etmeıeri :ıiınodır. Bu miWdeUea .-ra ftl'ile

eıtk teklif mektubl..ı W ecliJmM. 
UMD-Jıiikümle riM teYDlll JaPlllCÜ*R'. ... 

l Yelma 

38.152.031,M 

145.171.083,-

• 

40. 740.626,93 

8.513.899,75 
4.S00.000,-

11.801.588.14 

338.975.9a,88 

, 

...... 
P'8 

PAS 1 F 

s.ma,. ..•.• 
llıtiyat A~ • • • 

Adi ve tevka.lide • • • 
llususf . • • • • • • 

~ . . . 
• • • • 
••••• 
• • • • • 

T.Javültlelıi BanlınotLır ı 

l>lr'uhde edUıen nrüı ~ • .. • 
Kanunun 8 we 8 inci~ tn
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:Sahibi: _ C E M AL C A N T E Z 

dres di kat: se di.k.kat 
İstanbul İstanbul 

Babkjlazarı 
Başında 

Balıkpazarı 

A 
Başında 

MALUL .- CEMAL 
GiŞESi 

~'~g • ~ 

Sahihi: CEMAL CANTEZ -----~~~~~--~-----'----~~ Sahibi: CEMAL CANTEZ 

Bu defa da _ , ve 5, liralık 
~ b~yük ikramiyelei-i vermekle sayın 

müşterilerini zengin etmiştir. 

isabetli gişemde şans denemeğe lüzum yok, zengin olmak için 

BiR BiLET ALMAK KAFiDiR 
tsabetll ve şanslı gişemin bahtlyarlarmdan birkaçı: 

Beyler beyinde 

Bay Fethi 
200.000 lira 

Akbabada 

Bay Kazım 
15.000 lira 

Bayan 

Meliha 
ıo.ooo lira 

Kaptan 

Bay Bedri 
200.000 lira 

/ 

istanbul Balıkpazarı kOşe başındaki 

/ 

/ 

a UI C m 1 Gişesinin 
-

hiçbir yerde şubesi yoktur. 

Taşra siparişleri -muntazaman ve serian gönderilir. 


