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Ege halkı geçit resmini 
görmek için dün 

·geceden yollara döküldüler 
Manevraların kritiği dün yapıldı. Kritikler çok 

istifadeli oldu, kahraman Ordunun 
manevralardaki ehliyetini meydana çıkardı 

Rasathane yaQmurlann daha bir 
müddet davam edeceğini söylüyor 
Bir yelkenli parçalandı, bir gemi karaya oturdu, 

Balıkesir köylerinde de üç kiıi yaralandı 

y ~""'4 köprü üstü 
Uç gün evveline kadar &(lztl bir yuıglr. fırtına ve soğuklar tehre bir kıt~ 

havası geçiren phirde havalar birden • zarası vermiştir. Sıcaklık derecesi c1ıl 
bire delifmiı, devamlı yalmurlar, rtı.ı • (Devamı 1 tnd 1111/fada) -Bir cürmümeşbud daha 
"Son Posta" nın haberlerini makaslayıp keadilerine 

maleden iki arkadqa yapbğımız azizlik 

Mcninnılanı caU Od ~ ;;ttcdffc Jl....,al Ç.ıctMlt ,...,..... .. ,... UaMh clttalnkn 

1 Ordu, şifa, 

Fundalıklar araıınclca gi.ııen.nJc 1•JiveU geçn bir ~ 
İzmir, 14 (Manevralan taklb eden ı,Asım Gündils olduiu halde- djJ'er p • 

!!.,kadaşımızdan) - Bqla Orgemral tıı.-1 _ .,_, 

Son Posı:a---" 
Din 

Kış programmdan yeni bir parça 
f Y ann başbyoruz 1 

1 - Senenin en g üzel edebi romanı 

Sul8ra giden k6prD 
Yazan: Halid fahri Ozansoy 

Miithif bir rah maammcmın anlatan pul bir mdsa, tallı, heyecanlı 
ve ıiiriilıleyici bir ;;,lıip, yeni o• plı fG)'Oll• dilrlıal bir tes - • • • 
2 - Çok orijinal b.r röportaj sensı 

Ben bir tımarhane kaçkmıyım ! 
Deli diye tımarhaneye gırerek yedi gün kalan 

bir gazetecinin notlan 

sıh~at kaynaQıdır 
• Türk Ordusu tabiatin 

çetin ıuikastlerini bile 
yenebilecek kudrettedir ,, 

Ordu Sıhhiye Reisinin 
•Son Posta,, ya beyanatı 

Aydın, t4 (Manevralan takib eden 
arkadaşımızdan) - Ordu Sıhhiye Rei
si Tümgeneral MazlUnıu seferi basta • 

(Devamı 11 inci ıayfada) 

Macaristan yeni 
bir Milletler 

Cemiyeti istiyor 

(Sem Poıta) 11G geleft NifNfu' aı!ı (bunda Uim VahidcUt') 

(SoA Pom) cl4 1ccucln ( A~) cH119 SIU'!a" tdm Babmle de .,..& 
..... çıkıyor 

Son günlerde gazeteler arasında bir • ı davalar baı1 gösterdi. Havadialert apn 
birlerinden havadis ve resim apnnı fi • tanlar arasında en ziyade fiklyetçl olln-
kAyetleri arttı ve hatta mahkemelerde (DevanM 11 inci ıayfada.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ÇERÇEVEı 

HOCA KATİLLERİ 
Yazan: Necip Fazll KısakOrek 

G eçenlercfe bir talebe, sınıfta kal- termit oluyor. Sakın bana katili mü~ 
dılt için, müdürtbıil öldilrdil. A· faa edeyim demeyin! 

radan bir kaç gQn geçmedi Bir lldncısi (Devamı 3 üncü 111yfada) 

onu taklit etil. Fakat beceremedi Geç -
miı yıllarda da buna benzer vak'alar ha-

Oç gün evvel Budapeıtede Alınan, A • brlıyoruz. 
vusturya ve Macaristan bahriyelileri a- Bu hareket, talimtie acemilik ettili için 

(Devamı 3 üncü aayfada.) kulağı çekilen bir neferin zabitini öl • 
rlürmesinden farksız. İçtimai kork•ı bn -

H a b esi s ta n da :~n;~,d::;..~;. hence Menemen hldısesi-
lnsan münasebetinde iki aziz bağ var: 

ha r P de Va m e d I• yor Anne ve hoca bağı. Biri olmasa dünya • 
ya gele~ez, öbürü olmasa dunyayı öğre-
nemezdik. 

Londra 14 (Hususi) - Yedi bın İtal- - Bana bir kelime ··ıh- te k ı . • . .. o •• e nın o esı o-
yan askenn. hamıl olan uç gemı bugün }urum. 
1-lapoliden Libiyaya h~reket etmiştir. Diyen büyük adam, öğreticilerimize o-

(~mı J tlwca ıa11fada) Jan borcummdan küçük bir meb!ll gös-

Çok güzel §iirleri ve piyeılerile ta
nınan 1. e neslinin en kudretli yrı -
cılcınndon biri olan Necip Fcızıl Kısa
kürek cSon Posta• tahrir ailesine dl· 

hil olmu§tur. Kıymetli mıılıcın n 
ilk yazısını bugün yukandcı venyo -
ruz. Necip Fazıl bu münasebetle f J -
ralcınnın nasıl olcıcağını anlatan h•r 
de yazı yazmqtır. Bu yazıyı iiçuf'cii 
ıayftıda. bulacaksınu. 
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Hergü 
' Yanlış anlaşzlan 
i Bir söz ve 
' Tutulan yanlış yol 

Yazan: 1uhittin Bireen 
fC5) undan bir ay kadar evvel Nü -

llg) rem?>ergde nasyonal sosyalizmin 

bir kongresi aktcdıldi. Bu kongrede bü -
yuk bir nutuk irad eden doktor Göbels 
bu arada şu sözleı i söylemişti: 
cDavamız Leh octanda, Avusturyac!a, 

Bulganstnnda, Yunanistımda ve Tür~i -
yede muvnffakiy tle ilerlemektedir.> 

Ben o z~an bu nutku okurken bu 
cilmle üze rinde bır lahze durmuş ve son
ra da m nasını a layıp geçip gitmiştim. 
Bu ciıml nın man ı şu idi: 

cF:ışızm ve nas;> onalizm gibi n~rnlar 
altında zikredilen otoriter sistem, Çf'k 

fırkalı parlmantarizmin aleyhinde olan 
devlet sistemi ve milli kuvvetleri kuv -
vetli bir şefin idaresi altında topl ) .p 
memleketı siyasi n.ücadelclere düşmC'k -
ten kurtaran ve~ a sıyanet eC:en yeni bir 
devlet anlayışı fıkri, sade bizde, Alrr.an
yc:da veya 1talyada değil, dünyanın b;\Ş
ka memleketlerinde de tatbik edilen ve 
yürümekte olan bir devlet an!ayışıd•r.a 

Doktor Göb lsin saydığı memleketler 
arasında Yunanistan, Avusturya, Bul -
garistan ve Lehistanda sade otoriter de
ğil, ayni :ı.'lmanda, d rece derece, horpa
Tatizme meyleden unsurlar da bulundu
tu için bu memleketlerdeki rejimlerle 
Almanya VA İtalyadaki rejimler arasın
da esaslı bır müşabehet bulunduğu şüp
hesizdir. Türkiye rejiminde bu derece 
yakın bir benzerlik olmamakla beraber, 
davasının lehınde ne kadar fazla dem 
frat edebılırse iddiasının o kadar kuv -
vetli olacağını bilen doktor Göbels ara
ya Turkıv yi de karıştırmıştır. Bir in -
SQn, bir fıkrc propaganda yapar vey~ o
nun do uluğunu isbata çalışırken dai
ma bu fıkrin doğruluğunu göstermek 
İflın kenoisine faz.a miktarda şahit ve 
delil tedarık etmek ister. Doktor Göbels 
de böyle y.ıpmıştı. Hatta, o sırada Viya
nada idim ve bu nutku Freie Presse'de 
okuduktan sonra, Türkiyedeki rejimden 
cie kendisine bir delil aramakta haldı o
lup olamıyacağı bahsi üzerinde bir müd
det düşündüm. 

İşle bu kadar ... O zaman bu meseleyi 
böyl anlamı-. ve geçip gitmiştim. 

* Halbuki, evvelki gün bir meslekdaşı -
mızın, dün de başka bir rneslekdaşı::ruzır. 
bu cümleye büsbiitün başka bir mana 
vermiş olduklarını görerek hayret P-ttiın. 
Bu meslekdaşlarırna göre doktor Göhnls 
faşizm davasının Türkiye içinde fiki-:-, si
yaset ve f.l opa~anda halinde ilerlediğ ni 
söylemiş. Bu meslekdaşlar, ötedenberi 
Alman faşistlerinin Türkiyede şidd<'tH 
propaganda yaptıklarına da kani olduk -
lan için işi bu derece açığa vuran pr"pa
g:mda nazırına çıkı mıya ve Almanyanın 
fşlerimlze ne hakla müdahale ettiğir! 
E;ormı) a luzum görmüşlerdir. 
B~ncc, Alm n nazırının s9ylediği sö -

:din manası yukarıdakinden ibaretti. E -
&asen, çok r.ekl bir diplomat olan Alman 
nazırının bir kaç nıemleketi birden fe
na halde kızdıracak olan bir sözü, hiç te 
lüzum yokken, bütün dünya devlet a -
damlarının ve gnz.ctecilerinin hazır bu
lunduğu bir içtimada damdan düşer glbi 
Eöyleyip, sonra da radyolarla \'e gaze -
telcrle düny<\)'a ilan etmek gibi bir gaf 
yapacağım hatıra bile getirmeğe imkan 
yoktu. 

İşi bu bak.ımd n nlütale edine , nıt s -
lekdaşlarıınııın yhude telaş ettiklerin(.' 
karar vermek te zaruri oluyor. 

Resimli X Batıl itikadlar.. X 

Cahil veya yarı münevver kafada hurafe çabuk yer tu

tar, bir defa girdi mJ yerleıir. İlim ve fen ışığı ile de sökü

lüp atılması JmkAnsız olur, çünkü bir itiyat halini almıştır. 

İnsan inanmaz, m&nmadığı halde de )'apar. 

Haftanın muayyen günlerini uğurlu, rafta:ınlarm bazı'.. 

lannı meş'um sayanların üzerind durınıyabiliriz. Zara.rlan 
nihayet kendilerinfdir, fakat bu gibi ziflara müptelA olan
lar zatlarını içlerinde saklamalıdırlar. İçte kalan mikrobun 
zararı bir kişiye, dısarıya çıka11ııl zararı bin ltişiyedir. 

DA 
Talebe mevcudu 
"1,, olan mektep jj-ERCüN BiR FIKR jj Şarloya benzlgen 

B htlgar bir lıedl 

Amer.ikada Jowa Cherokee'de bu
lunan bu mektept l8 sıra vardır. Fa
kat talebe adedi ancak cbir> dir. Bu da 
9 yaşlarında bulunan Gene Humble -
dir. Mektebin hem müdürlüğünü, hem 
de hocalığını yapan Shaw, bu talebeyi 
okutmak için ayda 80 Türk lirası al -
maktadır. 

Londrada kaç telef on 
abonesi var? 

Londra ile Londraya bağlı semt -
}erdeki telefon abonelerinin yekfuıu 

le 79 dan 1922 ye kadar bir milyon idi. 
1922 den 1937 e kadar abone adedi 

tam 3,5 milyona baliğ olmuştur. Fakat 
bugünkü tesisat daha fazlasını yapma
ğa müsaid olmadığından yanın milyon 
kadftr müracaat yeni tesisatı bekle -
mektedir. Yeni tesisat da ancak J 940-
da tamamlanacaktır. 

şizm. n de propaganda kuvveti ondan 
eksik olmısan komünizm yer tuta -
maz. Buna emin olduğumuz için biz, ne 
bilalüz.um Almanyaya, ne de sebepsizce 

Bunu da alsanız olur 
Tanınmı§ ressamlardan biri atelye

sinde çalışıyOTdu. Çirkin biT kadın a
telyeye girdi; ressam $OTdu: 

- Bir emrin.iz mi oor l>cıyan? 
- Estağfurullah, sizden bir portre-

mi yapmanızı istiyecektim. 
- Hay hay yapayım. 

- Yalnız bir ricam var, portremdr 
güzel görüneyim istiyorom. 

Ressam kadının yüzüne baktı; du· 
ı·ardan güzel bir kadın portTesi i1 dir
d" · 

- !sterseniz bunu size t?ereyim? 
Kadın §aşırdı: 

-Nas:l olur, bu benim portrem de
ğil, bana benzer bir yeri 11ok. 

- Yapacağım güzel kadın portresi
nin de size benzer yeri olmıyacak ki! . -· Elektrik masajile 
Gözleri açılan kör 
Bremant jsıninde bir Amerikalı bir 

gün otomobille giderken birdenbire 
gözleri kör olmuştur. Doktorlar teda
viye başlamışlar, fakat ne hastalık an
h!şılmış, ne de yapılan tedaviden bir 
fayda hasıl olmuştu. 

İki ay sonra aynı adam berberde traş 
olmuştu. Traşı miiteakib yüzüne elek
trik masajı yapılıyordu. Fakat Alet e
tine dokunduğu zaman gözlerinae yır
tılmıya benzer bir şey hissetmiş ve ber
berden masaja devam etmesini söyle
miştir. Ve bunun neticesinde ynnm sa
at sonra gözleri görmiye başlamıştır. 
Doktorlar hastalığı teşhis edemedikle
ri gıbi açılma sebebini de anlıyamamış
lardır. 

Rusyaya çatmamr.yı iar edinmeliyiz. Amatör bir yankesicinin 
Rusya komünist, Almanya nasyonal -
sosyalist, İtnlya faşist, Fransa de.,mok- başına gelenler 
rnt, İngiltere emperyalist, Avusturya Geçenlerde Londrada şu enteresan 
şöyle, Bulgaristan böyle, bunlar bizi a- hadise cereyan etmiştir: 
lakadar etmez. Bunların hiç biri • fakat, Delikanlının biri, arkadaşının ce -
hiç biri! - bize girecek değildir. binden sarkan mendile bayılır. Fakat 

Bugünkü ı jimi lllım gelen mukabele- gururu cbunu bana ver!> demeye ma
yi kendi kendine yapacak kadar kuv - ni olur. Çare mi yok? Derhal hisset -
vetlidir. Eğer bu rejimler, bizim aramıza tirmeden mendili çeker ahr. Artık ici 
S'>kulmak ıçın müteaddi bir faaliyet gös- rahattır. ~ 
1 crirl rse bu faaliy tlerin hepsine - fakat, T m bu sırada omuzuna bir el do
h.-psine! - karşı biz de lazım gelen muka- kunur. Korku ile başını çeviren ama -

.Bu kedinin 1ami Şarlo'dur. ve A • 
merikalıdır. Neden mi Şarlo diyorlar? 
Sebebini, pek iyi anlıyorsunuz. Bıyık
lan tıpkı Şarlonunkilere benzemekte -
dir. Bu yüzden •en garip hayvan> ser
gisinde iki kere altın madalya kazan -
miştir. 

Eski lngiliz Kralının 
yeni meşguliyeti 

Londrada çıkan News Chronicle ga
zetesinde okunmuştur: 

Windsor Dükü, hayatının yeni bir 
dönüm noktasında bulunmaktadır. En 
yakın arkadaşlarının teşvikile, işçi sı
nıfının refahına ve sAyi rasyon~leştir -
meğe matuf beynelmilel bir cereyan -
nm alemdarlığını yapacaktır. Bu a -
lemdarlık dünyaya csoyal huzurlan -
dırma> ünvanile sunulacaktır. 

Anlatıldığına göre, Windsor Dükü, 
Almanya v~ Amerikayı ziyaret ettik -
ten sonra, Italya ve İsveçe de giderek 
amele ve jş meselelerini 1etkik edecek
tir. 

İki demokrat ve iki otoriter ülkenin 
seçilmesinin sebebi, bu çalışmanın her 
hangi bir siyasi ve ideolojik cephesi ol 
madığını göstermektedir. 

İtalya, Dükü resmen d vet edecek
tir. Amerika ile İsveçin de ayni şekil
de hareket edecekleri ümid olunmak -
tadır. 

r-- ' Sözün KıSdsı 

Kadro 

E. T:ılo 

K adro, bir memur için, hali \ c is

tikbali, ümidi, emelleri, ülkü) ü, 

saadet ve felaketi, hasılı hayatın bütün 
mana ve mefhumunu temsil eden bit ta· 
birdir. 

1905 senesindenberi devam eden me -
muriyet hayatımda fırsat buldukça, bu 
tabirin gerek kend: üzerimde ve gereli 
arkadaşlarımda ) aptığı sihirli tesiri tet
kik ettim. 

1908 e kadar, ckadroa büyük bir rns
na ifade etmezdi. Esasen, devlet teşk; -
Uitmda, meşrutiyetten önce kadroya lı~n' 
zer bir şey de yoktu. Filan adamın fa -
lanca daireye memur edilmesi için ne 
münhal gözetilir ne sıra kullanırdı. Ma
aşlnrda nisbet yoktu. Ufacık bir kM:p 
1500 kuruş alır, onun mümeyyizine GOO 
kuruş ver!lirdi. 

!ıanı meşruti) tte ckadroa tabiri bir· 
dcnbire, ortalıkta bir bomba gibi patla· 
dı. Devair mahdut birer çember ıçerısi
ne alındı. Bazı yerlerde bir tabur teşkil 
edecek kadar çok olan memur! rdan bu 
dar çerçevenin hududuna sığan sığdı ... 
Sığamıyan açıkta .. (Kadro harici) ltaktı. 

O gün, bugün .. Kadro sözü, hangi mf'
murun yanında, ve ne zaman tekellt"m 
fdilecek ol~a, o memurun yüreği bir ke
re hoplar, kulağı kabarır, dikkati bu sö· 
zil söy]iyendcn tarafa teveccüh eder 

İlle muallimlerin! 
Zira, her yıl değişen, her yıl tadile uğ

nyan, ve her yıl da - zahir karışık ve tes
biti güç olduğu için - geciken kadro, m a· 
rif kadrosudur. 

Maarif kadrosu bu sene de, her tarafa 
vaktinde tebliğ edilememiş. Mektepleı 

ne zamandır açıl . Tednsat başladı .. Fa
kat buna rağmen b çok muallimler \ar 
ltl hala, oldukları yerde mi kalacaklar, 
yoksa başka t rafa mı nakledilecek!er? 
Bunu bilmıyorlar 

İçlerinde: Oturduğu evin konturatı bit
miş, kışlık yakac ğım bu tereddüt yı.i -

7.Ünden henüz tedank etmemiş, başka b'.f 
vilfıyete tayin edildiğini mingayri re~ 
min haber aldığı hzılde, henüz emrini tc
belluğ etmemiş, üzüntü içerisinde bekli
yenler var. 

Bunlar, bu işin böyle gecikmesindeki 
illeti bilmezler. Koskoca bir maarif or -
dusunun kafi kadrosunu yapmak, tcsbit 
etmek, basi! bir mesele değildir. Bütiin 
bir tatil de,-resinde, maarüin lakadar 
erkan ve memurlarının nasıl boğucu, bu
naltıcı bir faaliyetle bu iş üzerinde çalış
tıklnrını, ne güçlükler iktiham ettiklt!ri
ni hatır ve hayale dahi getirmezler. 

Lakin getirselerde ne olacak? Onlar da 
kendilerine göre haklıdırlar. Dünyada 
tereddütten (acaba?) sualini her gün 
kendi kendine ormaktan daha müz'iç, 
daha ıztırap verici bir şey tasavvur edi
Jem<:z. 

Dün, m:"ıtbaaya kadar ihtiyarı zahmet 
tden ve ayni elim vaziyette olduğı1nu 
söyliyen hır muallim bayanın muztarfp 
vaziyeti karşısında, acımamak elimceo 
gelmedi. 

Şu kadro tabirini bir umacı, bir he~ ül~ 
tesiri yapmaktan kurtaracak hüsnüniyc
tin, maarifte maziyadctin mevcut oldu • 
ğunu bildiğim içindir ki, böyleleri namı
na biraz d~ha sür'at ve biraz daha him
met diliyorum. 

E. Talu 

tıl'lede kusur etmeyiz. Yalnız böyle, her tör yankesici delikanlı, tanımadığı b"r Dük, bu seyahatlerden edindiği ma 
Son zaman 'a.rda Alm· nya aleyhine ,bu si>Jd n bir ıı ana çıkararak mütemadıyen ad "'mın kendıs· ı"ne bı' r para ~ntası u - 1 ~ t \ e ı' t b l k't b b ·· D d t d b hil l ld E a >"- uma ' n ı a arını, ı a ve roşur ün e lıava tlzmamen yağmıırlu 

arz a azı cur:. ar yapı ı. V\: .c tbir ti:lrafa hucwn et.mek dı.inyanıu "U pe- 7.attığını görür ve: halinde neşredecektir. Beynelmilel 
yapılan nerriyatın hakl~ v.eya haksı~1 •0 - rişan devri!lde, memleketin kendi) etra- - Affet arkadaş, senin de bizlerden sosyal huzur cemiyeti de Düke bu me- geçti 
lanl:ırım araştırma.k fıkrınde değı.ım. (ında mütemadiyen bir dostluk ~ebekcsi olduğunu bilmiyordum, dediğini du - sfüsinde yardım edecektir. Cemiyetin Kandilli rasat istasyonunun verdıği 
Fekat, bu nevi neşrıyat haksız olduğt; z:ı- vücuda getirmek siyasetine zarar verir. yar. ismi dahn kat'i olarak seçilmiş değildir. maliımata gtire diin havn. tamamen yağ-

n, Avn·panm büyük bir memleketi ile Haddım oJmıyarak, bu nokta üzerine * murlu olarak geç-
d h l b Bu hamlenin asıl gayesi, hedefi ras-

·~ nmız a oş o mı~an ır hava hu&ule nrkad. !arımın dikkatlerini celbct:nck is- Delikanlı çanta) ı a ır. Bir de ne> .. r d.. miştir, rüzgar sa . 
g tirmckt n başk hiç bir fayda VC' mi - tcdım. .Muhittin Bırn"n r yona ıze en ustri bağlan dahilinde p:ıt niyede 15 m tr 
yf'Ceğine kaniim. l,._ siin, kendi p. ra çantası değil mı? ıonlarla işçileri yakınlaştırmaktır. sür'atle poyrazd ., 

Y~ı Tu~~nin harici ~y~et~kl ~ -----------------------~~~~----------------~~~~~, e~i~enfu~ah-
büyük kuvveti, büt ın dünya ile dos•. oJ- j s T E R ı• N A E ı· A N M A J. raret 13, en az. da 
1ayı şiar edınmC>ktir. Sul un en \uv - 11 olarak kaydC> -

vetli müdafansı da ancak bu sur~t•c n· k d d·~· h be b k ı k 1 k" 0 1 1 k dı·lmiştir. ır ar a aşm ver ıgı a rP an aca o ursa e ı <: - c "ki o ara alındı d;ırına göre her biri otuzar, kırkar yn~ın-
mümkündur. Biz, şahsan fas ·z.m alı::ı.• ·lıin- l d d k ı b ı ·d d 1 •· Sabahtan itibaren saat 14 de kader ,·:ı-mnn ı ı aresın en a ma azı vapur arın o ı arc za ., d ) a t ·• ömiirlcrinin sonu ·gelmiştir. Bınaenaleyh 
de olabilir1.; fakat, bu aleyhtarlıg·:n b:.ti ko ı ş ı n k" · · ı · · t•· k ı t ·ı 1 · d'" ·· ğan yag·m11r miktarı 11 milimetredir. BA-nu mu o.a es 1 ısım erının ur çe eş ın m erı USt' - biz ~eni ısim altmd eski bir vapuru karşımıza almakhnsa 
h<'r ver; leden bilistifade oaıeteleriımz.de nu· Jmektedı·r Bu C!e,·ı·ıd d g· · k · · 1 · k • k b 1 1 rometre de 761 i gösterınic:tir. 

Q • -s ~ e e •şece ısım crın ye unu aç un ann ıcp ini h rdcn kadro haricine çıkarıp yerlt'rine -s 
Almanya oleyhine nc~r yatta bulunnın·a t d. b ] f k t ı 1 b an ır, ı mıyoruz, a a ne o ursa o sun u vapurJ<.ıı,-ın ) eni vapurları koyr1ay1 düşünmenin daha faydalı oldı.ığu-
sevketmem,,.lidir. Çünkü faı::izm bizden h · d 'd ed k Idıkl "d ~ epsı e o ı ar en a arına ve o ı ate zamanıııda da na inanıyoruz. J<"akoıt ey okuyucu sen: 
uzaktır; Tu:rkiyedr> hııküm süren reJim J İ İ 
ve bu Ft'j:1f> e>t1'8fmt'l;ıkı milli birlik 1) >ra- s 1 E R N A N s T ı:: R ı l~ A N .~ A ı 
u:ır kuvve.ııd.ır kı hızım aramızda ne fa- L------------------------------------------------J 

6 19 Ollo U. JO 
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Çerçeve n6dir? 
YAZAN 

Ç• 1. • ş h d ş• Jd 1 Necip fazıl Kısakürek j in llerln ang ay a ıma e Bu başlık a ltında •Son Posta -. d" 1ıa-
' :~~;;:i3t::~~;:1;~;1~ef,~~:~~~~::7,:: ko·~ • Ademi müdahale 

k 1 • • ek komitesi bir defa rn u avemet erı gıttı çe artıyor ::::~".:U!i::g·~~~c:~;:.=hsus bir'"- daha sahneye çıkıyor 
Yazan: Selim Ra,m Em~ 

Bır damlalık esansa, bütün bir Ol:y!I- ------

Japon 
I • ~ /ı f k b b d nusu ıtırla,ıdıracak bir cevher sığar mı IL.JI er geçen gün, Avrupanın geı;ir-

iaggareıerı vang ayı e rar Om Qr ıman Btğar. Ama o cevher nerede? Hangi ta_ lr'll di~ı buhranın neticesine b:zi 

ettı·ıe·.- Bı·r bomba Amerı·kan şın altında ve hangi başın içinde? lı o- yakl&ştırıyor. Bu netice, belki bir harp 
, . nu bilmekte. olacak, belkı de muslihane bir şeklı tes-

/ı b b b J b • du" -~IU.. * viye. Fakat. her gün perde perde inkı!;af Zir ftSlna, diğer İT Om Q aQ lT tramvaya r Bir döküm ışı y~ılırken, r.ritilmif eden hadisut gösteriyor ki İngiltere ile 
_ madene i.ftenen şekli vermek için kum- Fransa, varılacak neticenin bir harp ol-

1:-<>ndra 14 (Hususi) _ Japon ,ayyare-, Çia tayyarelerinia faaliyeti ı ar~da Tatoung'dan Taiyuan'a giden da oyulan yuva, o işin çerçeve~idir. H:i _ ması ihtim;.Jıni de düşünerek teyakkuzla 
lerı bugün tekrar Şanghayı bombardı • Nankin 14 (A.A) - Çin tayya!'eleri yol uzerinde şimal istikametine tardet· diseler de böyle. Beynimizin için~, kız • ve ihtiyatla hareket etmektedirler. 
ınan etmiş~erdir. Çin mahallesinden baş- ilk defa olarak §imali şarki sahi! mın - mişlerdir. gın bir mayi halinde boşalırlar. ()Tada İtalyanın bu iki devlet tarafından m~~· 
~a, beynelmilel imtiyazlı mıntakadaki bfr takası üzerinden uçmuş ve Takou lima • Tokyo 14 (A.A.) - İlkteşrinin 12 nci buldukları yataklarda donarlar. ŞeHLle- tereken verilen notaya verdiği nazik, fa 
Çok binalar da hasara uğramıştır. ~undaki Japon .kamyonları ile mühimmat günü Japon hava filoları, Kouantoung rine kaVU§tlrlar. Bana sorarsam"' heT k:ıt kat'i nj cevabı karşısında bunlaru. 

Japon mermilerinden biri Ogusta A- depolarını bombardıman etmiştir. eyaletindeki mühim şehirlerin ekserisini şeyin. dışımızda, kendisine gÖTe blr küt- t:.ıtabilecekieri yol, derhal Pirene hu • 
~eri~an. zırhlısına isabet etmiş ve bir Chic~iacoung'un cenubunda ~o~i'i bo.mb~rdıman etmiştir. Japon tayyareleri, lesi, bir de içimizde, bize göre bir yu _ dudunu açmak ve Balearlarda Minorka 

h~ıyelınin ölümüne sebep olmuştur. Honan dan ayıran hudut boyunca Çmlıle- ıkı Çın ganbotunu Cantoo açıklarında t•ası vardır. içimizdeki mana oyukları, nd~smı işgal etmekle beraber Akden"zin 
. Çın kuwetleri gerek Şanghay cephe - rin yeni bır müdafaa hattı tesis etmek - batırmışlardır. yuvarlak ahçıbaşı aynalarının tersindeki belli başlı sevkülceyş noktalarına ei ko· 

sınde, gerek şimalde fevkalade hir mu - te oldukları da haber verilmektedir. Bu Cantonun 170 kilometre şimalinde Arap resminde açılmış ,.,,kurları an.dınr- ynrak İtalynyı mutlak bir emri vaki kar. 
kave d ks kA• Sk" h · la ;r- d b met göstermektedirler. hattın inFlsın an ma at, Japonların sa- aın ınc ow ıle Canton arasındaki 23 r. Nasıl, ,, çukurlara m inicik .::ıpzıplan şn.m a ır.ıkmak olabilirdi. Bunu yap • 

Tramvaya bomba isabet etti n nehrin ~ımal sahiline doğru ilerleme - istasyon Japon tayyareleri tarafından oturtmak icin çabalarsak, Mdise!eri de, ınadılar. Yapamadıkları için değil , faknl 
.Changha1 14 (A.A.) _ Changhai'ir. lerine mini olmaktır. bombardın.an edilmiştir. beynim.izdeki yataklarına oturtmadan 1 yapmak istemedikleri için yapmadılar ve 

~ınli mahallesi olan Chapei'in bombar - Çinlilerin muvaffakiyeti Japonlar zehirli gaz kullanıyorlar tartamayız. O Jıalde (Çerçeve), bir tab- is•C'diler ki, karşılarındaki muam:a \'a-
n 'ma~ı esnasında bir Japon bombası, bev- Changhaı 14 (A.A.) - Central News Nankin 14 - Resmen bildiriliyor: Zonun et:a!ındaki tahta ku§ak değıl, eş- ziy~t~ bozr.ı~k . de~il , düzeltmek istedik-
elrnılel imtiyazlı mıntakada bir tram - ;ıjansına gôre Çin kıtaatı Chahar veChan- Japonlar, Şanghayda zehirli gaz is- ya ve hadıselerin ruhunu vezneden lıır lerının delılını bır defa daha gösterdi • 

taya düşmüştür. Telef ve mecruh olan- si hududlarında kain Laiyuan'ı istirdat timal etmektedir. Bu hususta mütead • miyar. !er. İtalyanın ileri sürdüğü teklifi ka -
:.::: miktarı mühimdir. etmişler ve Japonları Toyo ile Houaijen dit vak'alar kaydolunmuştur. * bul ettiler ve ispanya işin in müıakere-

G,O~: ·n• .-.U:: •ı• ı••U:71••e• •:.&••• m• • • • •e•....-Se••ı• e• • •S• • •J,• •y• • • "a••r• ••J•D• • • •ı• •s• •p• • •a••n• • y• • •a• •d• • •a•• • •h• •a• • •r•pu ~!:~§~~ö~°:~~~ :::;~ve ıaubali bir ~~~i!:~;;; ~~~~~~~:~.i ;~e:~-t~ü~~.h~~ 
,~ kalıp olan gii.ndelik fıkra tabutunda har- 1 ko~te luf ebeliğinden vaz geçerek elın-

can.ıp gitmek. dekı rnevzutarı sur'a tli bır surette ır,tat 

b h •• •• •• ı •• tek ra r ş ı' d d t 1 en d ,. Bakalım, bu korkuyla üfliyeceğim bu ~t~ı~e yanaşsın. Eger, bu defa da. b~ sa a goruşu uyor e köhne alette yeni sesler bul.abilccek mi- ıyı Jı ıyet mukabelesini görmez ve ehem· 
yim? miyetsiz b,r rnC'sele, talimat beklenilmek 

F: l k Necip Fazıl Kısakürek bahanesile ve günlerce talik ve tavik e-
ransanın ve ngilterenin Minor a adalarına Hükumetçiler Aragon dilecek 01u:-sa, o zaman komitenin mas; 

Yer/eMeceklerl haberi 1tal11anları kızdırdı h . d ·ı Macariatan geni bir ilan edilecl!k ve herkes serbestisini ihra4 
Y' cep esın e 1 erliyorlar M I etmiş olacaktır. Bu serbesti, neyi ifade 

1 letler Cemiyeti eder, dersıniz? dah~nd~a. 14 (Hususi) - Ademi mü· 

les. a. e talı komitesi, gönüllüler mese
ını ·· ·· hah goruşmek üzere cumartesi sa -
~ toplanacaktır. 

fırsa~ ~opl~n~~ İtalyaya verilen son bir 
da rn .. 

1~ Go~ullüler meselesi bu defa 
dirde us et bır karara bağlanmadığı tak 
rek ' .F'ransa ve İngiltere serbestçe ha 

üç filonun Akdenizde serbestçe hare -
ket etmesi şartile Baleares adalarının 
işgalini teklü edecekleri söylenmekte 
idi.» 

Sinyor Gayda eentibnen anlat • 
masından bahsediyor 

Londra 14 (Hususi) - İspanyadaki 
harb tekrar ıtddetlenmiJtir. Billulssa A
ragon cephesindeki harekit hükQmetçi· 
Jerin lehine olarak inkipf etmektedir. 

Jsfigor Vaziyetin ~imdiye kadarki muhtelif te-
(Btınllra/1 ı met «1.'IJ/tlÜ) zahüratını takip etmiş kimseler ~ıfııtile 

rasında büyük bir nümayiş yapıldL Per- diyebiliriz ki bu halin tekrar şu veya bu 
tede yeni yapılan ve Amiral Horty'nin şekilde müznkere veya münakaşa k:ıpı· 
ismini ta~ıyan muazzam köprüde cihan larına dayanabilmesi muhtemel olduğu 
harbinde ö:en Alınan, Avusturya ve Ma- gibi sabrı tükenen bu iki devlet ve onla· 
c-ar bahriyelileri için çok güzel bir abide rın Cemiyet\ Akvam Azası sıfatile kollek· 
yapılmıştı. Geçenlerde köprünün, üç gün tif müzahırlcrinin isyan etmelerile niha
evvel de bu abidenin açılma merasimi yet bir harbe de varabilir. Amnıa mut
yapıldı ve bu münasebetle Almanyadan lak suretle varır mı? dıyecek olursanıı 
ve Avusturyadan bahriye zabitlerinden kat'i bir şey söylemek mümkün olamaz 
mürekkep birer büyük heyet Peıteye Çünkü İngıltere tereddüt içindedir ve bt. 
geldi. Heyetlerde amiraller ve her sınıf- tereddüdün ne zaman nihayet bulacağını 
tan yüksek rütbeli zabitler gelmişler. Bu kestirmek güçtür. 

et edeceklerdir. 

l Fransız kabinesinin bugünkü top -

Londra l .f (Hususi) - Fransa ve 
İngilterenin Minorka adalarında yer -
leşeceği meselesini Jinornale d'İtalia 
gazetesinde mevzuubahseden Gayda, 
böyle bir hareketin İngiltere ile İtal -
ya arasında aktedilmiş olan centilmen 
anlaşmasına mugayir olduğunu yaz -
makta ve bunun fena neticeler doğu -
rabileceğini tebarüz ettirmektedir. 

Saragosaya doğru ilerlemekte olan hü
ktimet kuvvetlerini püskürtmek ıçın 

Frankocular azami gayret sarfetmekte -
dirler. 

antısında h . . . pa • arıcıye nazırı Delbos Is -
- nkya meselesi hakkında cereyan et -
uıe te ola .. 
raf} . n muzakereler hakkında et • 

ı ızahat venn· 1· 

Franko tayyareleri bugün Barselona
yı bombardıman ederek büyük hasarat 
yapmışlardır. 

~ ış ır. MaclrWia ................ Dl 
ri] azırlar meclisi, Londraya gönde -
_ .ectek nota muhteviyatını tasvib et -
.. ıış ır. Fransa Akdenizde harekete 

Madrid 14 (A.A.) - Dün Madrıdin 

bombardıman edilmesi neticesinde bir 

M pçibneeuıi istivor k t 1 f t -- -'- g 1 ...... 

suretle, bu üç memleket bahriyelisı ara- Fakat Akdeniz davasının, İtalya, f n • 
sıncUi cihan harbine ait müşterek feda • giltere ve Fransa arasında bugün mev .. 
kirlıkların ve müşterek kurbanların ha- zu bulundugu şeklile ilanihaye böyle d~ 
tıralarının yükseltilmesi vesilesine bü • vam etmesi mümkün değildir ve bu bir 
yük bir ehemmiyet verilmiıtir. harp doğuracaktır. Fakat. ne zaman? o. 

atin ne diyor? " ço e e a vu.a.ua e mıv.ır. Birdenbire 
Paris 14 (A.A.) _ Matin gazetesi R9yterin istihbaratına göre, Fransa sür'atle yapılan bombardıman, halkı te • 

diyo!' ki· ~önüllüler meselesinin ademi müdahal~ taşa düşürmüftür. Bir çok ölü ve yaralı 
f 

1 
«Iyi malumat almakta olan meha • komitesinde görüşülmesini kabul etmiş vardır. Macar hükfunetinin reisi bulunan A- rası meçhuldür işte!. 

ik
i l~e dün . ak. şam Londra kom. itesinde olmakla beraber bu akşam hariciye ne - s· ı b 1 - .. 

hafta ıçınde bir hal suretı bulun - 7.aretine tevdi edilmiş olan notada Ak - .. ın~ma ann . pı an onune obüsler 
~adığı takdirde Fransa ve fngiltere - denizde harıakete geçmek istedil\ni sa - duşmuı ve panık çıkarılmıştır. Hemen 
llın İtalyaya tam müsavat dairesinde r3haten bıldirmektedir. hemen bütün mahallelerde bombard: _ 

miral Horty bu münasebetle, heyetler Selim RQl}ıp EmPç 
şerefine verdiği bir ziyafette çok mühim T k d 64 bir nutuk !radetti. Nutuk, alelade bir me- ra ya 8 mektep 

lktısat ~-----7m;ti;;ıe bir trene "'7W::::;ı:.-::::· .. Sesena•nın 
Vekaleti suikast yapıldı ;;e:~~om:::;u!:':r:~::.::r:: 
Ankara 14 (Hususi) - Yeni kabinede 

Ceıaı Bayann tktısat Vekiletini de uh· 
desinde bulunduracağı haber verilmek -
tedir 

liabeılstanda 
llarp devam ediyor 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

Kı.düs 14 (AA) - Hayfaciaıı Litvar
tı- gitme~..E> olan bir trea Yafanın otuz 
kilometre kadar §imali prldsinde bir sui
kasta uğramıştır. Tam tren geçerken ray
ların altına kazılan bir lağım patlamış ve 
uç yolcu öimüıtür. İnfilaktan sonra tre -
nin üzerine tüfek ateşi açılmııtıı;.. 

ÇERÇEVE: 
Bu suretle Libiyadaki İtalyan mevcu- Hoca katilleri 

dunun adedı 60 bine yükselmiş bulunu -
Yor. Habeş harbi esnasında da, yerlilH (Baştarafı 1 tnci ıay/ada} 
ll~riç olmak üzere, hemen hemen ayni - Ne n uallimler var! Neler yapıyor-
ll'lıktarda asker sevkedilmişti. )ar! İnsanı nelere zorlamıyorlar! 
b ~apolide neşredilen bir tebliğe gön., Tarzında bir şey söylemeyin! Olabilır. 
cıabeşistanaa çarpışmalar yapıldığı iJk N° geçmiş diye sormam, dü ·· nmem bile 
defa olarak itiraf edilmektedir. Mümkündür ki her hangi bır oğretıci, 
Yalnız ey!Cıl avı içinde 99 hüküme! .~ünvanın en pestpaye adamı olsıın. Bu 

memuru İlP muhtelif rütbeli subavın :ıd:rn.!a öğıt-ticilik, Ş('rd ve izzetind('n 
~abeşlerle ~ apılan çarp1şmalar netı~" ~ 1 bir buğda.ı tanesi bile kaybetmez. Fakat 
~ınde ölditğt.. bildiı ılmektedir. Buttdan CiğrC'r.ici!.k. hocası.na kurşun atan tek biı 
aşka yol inşaatında çalışan 66 İtaıyan ta!C'beyle her şeyı kaybeder. 

•melesi de verlilcr tarafından ö'düriıl _ Talt belı iddiasındaki bu sefil mahllı-
mliştür. · ku, Türkiy nin en kalabalık meydanın -

Çete muharebesi da ipe çekmeliyiz. Eger yaşı buııa ımkan 

Lo '!ernıiyorsa - ki belki de hesaptan dönen 
b

. ndra 14 (Hususi) - Romadan 
ıld ·1d katil talebe. liıunu muhakkak he~ap et -

d 
ırı iğine göre, vağmur mevsimin-

en · " miştir - Kültür Bakanının vazifesi, mec-
lia~S.tifade edeı: Habeş çeteleri orta 'isten, yalnız bu şerefli isme mahsus bir 

h.. Şıstandaki ItaJyan karakollarma 
tıc Jc:ınuu isterr.E:ktir. 

1 ~m ederek, ağır zayiat vermiş - ----··------------
erdır. tenkil ve ileri gelen Habe§ .reislerini 

İtalyan kuvvetleri mütecavizleri de idam etmişlerdir. 

uptetmişl~rdir. 

Asilerin zayiatı çok mühimdir. 

Bir kayık parçalandı 
4 tayfa boğuldu 

Şileden. odun yükü .ile limanımıza ge
len İsmaıl kaptanın ıdaresindeki kayık 
Kavak civarında Yön burnunda kayalara 
çarparak parçalanmış, tayfalarından Ağ-
vanuı Kerçit köyünden İsmail, Hüseyin, 

kardeşi Hasan, Büyükaşağı köyünden 
.ı\1i boğulmuşlardır. 

rasim ve bir bahriye hatıralarına ait b!r daha açılıyor 
nutuk değüdir. Enternasyonal ehemmi - Edime 14 (A.A.) - Cumhuriyet bav· 
yeti haiz b!r nutuktur. ramında Tuıkyada 64 mektep açılacak·. 

Amiral Horty'nin üzerinde ısrarla tır. Hazırlıkların sona erdirilmesi için 
durduğu nokta şudur: cBugünkil Mil - l.araretle çalışılmaktadır. 

!etler Ce~ıyE:ti, Avrupa milletlerini ve noktalarına kuvvetle işaret t · - _ 
onların muşterek ve hakiki menfaatler.ini 1Prlni bitir:nezden e·1..·eı b" ekmıı veA soı 
te ·1 eden b" il t vv , ır ısım vru-

m:n. . . ır m essese değildir. ç=nde pa milletlerinın bol,evizme karşı müca _ 
T~~ıtı ~~ı manası olmıyan bir devJetın ~eleye ahdetmiş olduklarını sö leuı' lir: 
~umessıli bulun~~ğu halde Almanya Alelade bir hatıranın zikri ~ün! .' 
hu~en, ~em de .fiılen, İtalya fiilPn cemi- betile üç millet bahriyelisi arasında ter-
yetın harıcındedırler. Japonya ve Am(>- tıp -edilmiş olan bö l b ' · 
1:k d · t d . . · Ye ır mer:.tsım içti-

. a. a cemıye t~ . eğildırler. Cenubi A- mı.ında Amiral Horty'nin Milletler Ce _ 
merıka devle.tlerının Avrupa işlerinde miyeti aleyhinde bu kadar kuvvetH b'r 
rf:! ver~"!erı kabul ediliyor da, Avrupa tenkit yaptıktan sonra yeni bir cem' \ 
~ı~letl~nnın bu cemiyette söz: söyleme- kurulması IUzumundan bahsetmesi veı~ 
erme. ırnkan bırakılmıyor.> araya bolşev'zm alevhindl' birle me . u 
Amır~.ı Horty bu tezi kuvvetle ve ıs- sokmuş bulunması ·Bcrlin _ R ~ . yı .dhe 

rarla mudafaadan 50 b . . . · oma mı • 
.. . . nra ya u !:emıyet.n 1 vl"rınin yakın zamanda Mili t1 C . 

cfozeltılmesı ve yahut yeni bir Milletler vetı rneselPsini de ortaya a~ er emı • 
Cemiyeti teşkil edilmek zaruri olacağ: delil olarak t<'iıikki edılebilir."ağına biı 
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Kıymetli camileri örten 1 

binalar yıktırılacak 

imar projeleri 
Prust bazı uf ak kısımlara 
ait projeleri tamamladı 
Fenerbahçe mesiresi, Mecidiye kö

yü, Kasımpaşa, Kağıthane caddesi Ye 
Barbaros Hayrettin türbesinin imarına 
aid avanproje şehircilik mütehassısı 
B. Prust tarafından hazırlanmıştır. }"e 
nerbahçeden Kalamışa kadar olan sa -
hilboyu İstanbulun en mutena mesiresi 
olarak aynlmıştır. Bundan sonra bura
larda yapılacak binaların mesirelere 
yakışacak biçimde olmasına gayret e -
dilecektir. Florya bir plaj ve park şeh
ri olacaktır. Kasımpaşadan Kağıthane
ye kadar olan sahil boyunda ana bir 
cadde açılacaktır. Barbaros Hayrettin 
türbesinin etrafındaki ahşap baraka ve 
saire kaldırılacaktır. 

Büyük seyyah kafilelerini çeken İs- j 
tanbulumuz camileri ile şöhret bulmuş
tur. İslfun tarzı mimarisi denen yedi 
biçim tarzı mimariden birinciliği Türk 
tarzı mimarisi almaktadır. Türk mima
ri üslubunun şaheserleri de İstanbul -
dadır. 

Cumhuriyet hükumeti camilerimi
ze icab eden ihtimamı göstermekte ve 
onları aslına irca için her türlü mas -
raftan çekinmemektedir. , 

Ötedenberi cami duvarlarına yapı
şacak kadar yakın incir ağaçları dik - ' 
mek, saçakları pencerelerden içer.iye --•~~~w~ 
sokacak kadar camilere bitişik ev yap
tırmak adet olmuştur. Bu sebeble bir 
çok camilerin etrafı incir ağaçlan ve 
ahşap evlerle kapatıldığı için camiler 
uzaktan görülemez hale girmişlerdir. 

Müzeler Umum Müdürlüğünün mü
dahalesi üzerine belediye bu hususta 
mühim bir karar vermiş ve ileri şehir 
planına eklemiştir. 

Buna göre camilerin etrafında yüz 
elli metrelik bir saha dahilinde inşaat 
yapmak yasaktır. Bu mesafe dahilin -
deki bütün ağaçlar kestirilecek, ve ge
ne bu mesafe içindeki binalar peyder
pey istimlak edilerek yıktırılacak ve 
abidelerimiz muazzam san'at kudret -
lerile meydana çıkarılacaktır. 

Hllltür işleri: 

Yeni ilk tedrisat müfe~i 
İstanbul ilk tedrisat müfettişliğine 

tayin edilen Nureddin Biriz işe başla -
mıştır. 

Nureddin Biriz Manisa, İzmit, Ada
pazarı, Tekirdağ müfettişliklerinde ça
lışmış bir kültürcüdür. 

Dönen Oniversitcliler Ankaraya 
hey'et gönderiyorlar 

Üniversite Fen Fakültesinden iki, 
Hukuk Fakültesinden üç talebe Üni -
versitede sınıf dönenleri maarif veka
letine karşı temsil etmek üzere pazar
tesi günü Ankaraya yollanacaktır. nun 
l r hukuk fakültesinde üssü mizanın 
altı olmasını, birinci sınıfta bir dersten 
dönenleri ikinci sınıfa d€vam edip se
ne sonunda kaldıkları dersten imtihan 
olmalannı, istemektedirler. Ankarada 
bu istekleri etrdında teşebbüste bulu
nacaklardır. 

Türk mimarisinin m güzel 4bidelerinden 
olan Firozağa camii efe bugünkü ~jmCTde 

halindn kurtarılacak 

Müzeler idare.!i bu gibi camilerin 
listesini hazırlayıp belediyeye vere -
cektir. 

Şehir işl~rl 

Nümunelik el arabası yapılacak 
İptidai şekilde seyyar satıcılık ya -

sak edilince İstanbulda bin bir çeşit el 
arabası türemiştir. Belediye İktısat mü 
<lürJüğü el arabalarını dünden itibaren 
tetkike başlamıştır. El arabalarının fo
tografları çekilecek, adet ve biçinileri 
tesbit edilecektir. Belediye bu tetkikle-
ri aybaşına kadar ikmal edip garip şe
kilde el arabalarını .kaldıracak, piyasa
ya nümunelik araba tipi verecektir. 

Eminönündeki durak yeri de 
kalcbnlıyor 

Karaköy tramvay durak yeri kaldı
rıldıktan sonra tramvaylar Köprü üs -
tünde Kadıköy iskelesinin karşısında 

Dün denizde· 
bir ceset bulundu 

, Dün öğleden sonra, Fındıklıda Gü -
zel San'atlar mektebinin arka tarafm
daki deniz kısmında, kıyıya yakın, bir 
insan cesedinin su üzerinde yüzmekte 
olduğu görülmüş, polise haber veril -
miştir. 

Biraz sonra ceset denizden çıkarıl -
rnış, üzeri aranmış, fakat, hüviyetini 
tesbite medaı: olacak hiç bir vesikaya 
tesadüf edilmemiştir. 

Ölünün ayağında üstüste giyikıiş 
iki pantalon, sırtında da muşamba bir 
ceket olduğu görülmüştür. Cesed, tah
minen kırk yaşlarında bir balıkçı veya 
gemiciye aiddir. Ceset 15 gün kadar 
deniz içerisinde kalmış, yüzü ve ·Jü -
cudu fişmiş, derileri soyulmağa başla
mıştır. Bunun için de teşhisi imkansız 
görülmektedir. 

Polis bu hususta tahkikata başla -
mıştır. Adanun ne suretle öldüğünü 

tesbitc medar olacak bir emare bulun
mamakla beraber, cebir veya şiddete 
veya boğuşup dövüşmeğe dela1et eder 
bir alamet de görülmemiştir. Cesedi 
muayene eden tabibi adil Salih Haşim 
Morga kaldırılmasına lüzum göster -
miştir. Ceset Morga ka1dınbnıştır. 

Romanya rejisi ttıttln alıyor 
Bir müddet evvel memleketimıze 

gelerek İstanbul piyasasındaki mevcut 
tütün stoklannı tetkik eden Romanya 
rejisi bir miktar yüksek kalitede Sam
sun - Bafra tütünü alınış ve İzmire git
miştir. Romanya rejisi İzmirde de ba
zı mübayaalarda bulunacaktır. 

Jlirinciteşrin 1 $ 

80 yaşında bir ihtiyar 9 yaşında 
bir çocuğu öldürmüş 

Çocuğun anası 10 bin lira ist;yor, çocuğuna ihtimanı 
göstermediği için de bir doktoru dava ediyor 

Hırkaişerifte bir bahçe çapası vası- lenilen Nebile, mahkemede şunları an• 
tasile 9 yaşındaki Alunedin ölümüne lattı: 
sebebiyet vermekten maznun, 80 ya - - Hadise günü evimin penceresın ' 
şındaki Hasan Şendereli'nin muhake - de oturuyordum. Bir aralık yand:ııd 
mesine, Ağırceza mahkemesinde de - bahçeden gürliyen bir erkek sesi • i ' 
vam olundu. tildi. Tam bu sırada duvardnn bıziJJl 

Evvelki celsede, mahkemede dinle- kapının önüne bir çocuk atladı ve yera 
nilen ölen çocuğun arkadaşları, Ahme- yıkıldı. Arkasından atlıyan arkadaş 1 

din oyun esnasında maznun Hasanın ları çocuğun kan içerisinde, boynun • 
bahçe duvarına çıktığım, o sırada ku- dan saplanmış bir kazmayı çıkardı.af• 
yunun başında olan ihtiyarın eline ge- Çocuğu da götürdüler. Ben, hemen bah 
çirdiği bir dişli çapayı çocuğun üzeri - çcye koşmuştum. O sırada bu ihtiyat 
ne fırlattığını söylemişlerdi. Çapanın duvardan seslenerek, bir dişi kırılrn ş 
sivri tarafı zavallı Ahmedin boynuna olan kanlı çapayı istedi. Verdim. Ba • 
saplanmış ve çocuğun ölümüne sebe - na: 
biyet vermişti. Maznun ise, hakkmdaki - Sakın, kimseye bir şey söylerncı 
bu iddiayı tamamiyle reddederek, ken dedi ve çekildi. 
disine isnad olunan suçun hilafı haki- Şah"din ifadesine karşı, suçlu: 
kat olduğunu, duvarın haricinde bulu- - Hiç 80 yaşındaki bir adam böyle 
nan mahalle çocuk1annın, mevki iti - bir cürüm işler ~i?. Ben bu kadını tS.' 
barile bahçe içerisinde cereyan edecek nımam bile .. kend·s:nden çapa istedi ' 
herhangi bir hadiseyi göremiyecekleri- ğım de yaland ır, dedi. 
ni iddia etmişti. Bunun üzerine, hadi- Ahmed"n anası, çocuğuna icab ede~ 
se mahallinde bir keşif yapılmasına lü ihtimamı göstermediği için, Ahmedi 
zum görülmüştü. Teşkil edilen ehli vu- muayene eden doktor alcyhıne de aı· 
kuf hey'eti hAdis~ mahallinde keşfini va açtığını söyledi. Duruşma, müdafat 
yapmış ve raporunu mahkemeye tevdi şahitlerinin celbi için başka güne bı ' 
etmiştir. rakıldı. 

Dünkü celsede okunan bu rapor, Bir kadın hapse mahkOm oldU 
maznunun ileri sürdüğü mülahazayı Tahtakalede İran .ı Abdülka • 
reddeder mahiyetteydi. 

dirin metresi Adı e, bundall 
Bunun üzerine reis Refik Onay suç- bir müddet evvel Abdül ' 

luya sordu: kadiri terketmiye karar vererek, f'!Viıl 
- Ehlivukuf raporunda bahçe duva- bütün eşyasını toplamış 'e ayni senıt· 

rmın dışarwnda bulunan çocukların, te bulunan dostu Mustnf nm evine ta• 
içeride olup bitenleri görebileceklerini Ş?mıştır. Bunun üzerine, Abdülkadi1' 
ve senin bulunduğun kuyu başı ile, ço polise müracaatla kadır.1 yakalat.ı:nıŞ 
cuğun tırmandığı duvar arasında hiç ve suçlu Adi!e adliyeye t ~l im edile .. 
bir hail mevcut olmadığını kaydedi - rek, tevkif olunmuştur d enin Sul .. 
yor. Ne dersin? tanahmet 2 nci sulh C"C' mahkeme "' 

İhtiyar güçlükle ayağa kalktı ve şöy .. sinde yapılan duruşma nunda cür• 
le cevab verdi: ı ·h t• mü sabit görülmüş ve h m Sala n 

- Yalan.. Ben hiç bir şey yapma - tin Demirelli tarafından v müddet" 
dım. Kuyudan su çekiyordum. Bu olup le hapse mahkUm edilrr 
bitenden haberim bile yok. 

Bundan sonra ölen Ahmcdin valide- Şehremini Halkevinde -;-esim ser# 
si Falınanın mahkemeye verdiği istida 
okundu. Fatma bu istidasında, Hasan 
Şenderelinin, oğlu Ahmedi yaralamak 
kasdile ölümüne sebebiyet verdiğini, 
cczalandınlmasını ve yavrusunun diye
ti olan 1 O bin lirayı kendisine ödeme
sini istiyordu. 

Müteakiben imıne şahidi olarak din 

Şehremini Halkevinden: 
Evimizde cumnrtesl gün ı a'.lt 16 da blt 

resim sergisi açılacaktır. Sc Jde evimiz al 
kolu üyesi ve Topkapı .sarn~ı muzesl ressa " 
mt Abdullah Çlzgen'ln sarnyn ald tarihi re• 
simleri tP.şhlr edilecektir. 

Sergi 22/10/1937 günll nk amma tadat 
her gün ıo dan 15 yn kad r açıktır. nave • 
tiye yoktur. Herkes gelcbll!r 

Galata mevlevihanesi 
mektep olmuycr 

durmakta ve biletçiler buradan Tak -
sime gidecekier için Eminönü bileti 
kesmektedir:. Belediye Şirketler Ko -
miserliği dün bir tezkere ile buradan 
tramvaylara binecekler için Karaköy 
bileti kesilmesini bildirmiştir. Gülhane hastanesinin ,------------. 

111111111111111 Şehır '1 ıyııtrosu 
Dram .kısmı Tepebaşınd' Galata Mevlcvihanesi binasını ma -

arif Müdürlüğü tamir ettirip mektep 
şekline sokacaktı. Burasının mektep o
larak kullanılmasına şehircilik müte -
hassısı Prust muvafakat etmemiş:ir. 

Bu sene Mevlevihanenin avlusuna ye
ni mektep binası inşa edilecektir 

Miilef errllı: 

K \Jzımallar komisyoncu değilmiş 

Kabzımallar, dün Ticaret Od3sJna 
müracaat ederek komisyoncu olmadık
ları halde komisyonculara tarh olunan 
kazanç vergisine tabi tutulduklarını 
söylemişler ve kazanç vergisine tabi 
tutulmamaları için teşebbüsler yapıl -
masını istemişlerdir. 

Sanayiciler mesai saatinin 
arthnhr.annı istiyorlar 

Karaköydeki tramvay durak yeri 
gibi Eminönü meydanındaki tramvay 
durak yeri de kaldırılacaktır. Burada
ki tramvay durak yeri meydandan baş
ka bir yerde yapılacaktır. 

lngillz hastanesinin 
Kapıcısı gafletiniµ 
Kurbanı oldu 

Galatada Bereketzade mahallesin -
de Medrese sokağında eski İngiliz has-
tanesi binasının kapıcısı Halil sabah -
leyin saat sekiz sularında bir iş için bi
nanın birinci katma çıkmıştır. Aşağıya 
jncceği sırada arkadaştan: 

Muayene gilnleri 
Gül.hane Hastanesinden: Otilhane nske

rl tababet tatbikat mekteb u kliniği ~7 -
938 senesi derslerine bugiln başlıyacaktır. 

Muhtelit şubelerin poUkinllt ıün n saat 
oedveli aşağıda yanld~ı g1b1dtr. Bu saatler 
zarfında müracaat eden bütün hastalar pa
rnsız muayene ve tedavi olunurlnr. 

Pollldnllk müracaat saaUert: 9 - ıı, mu
ayene saatleri 11 - 13 e kadardır. 

Dahili hastalıklar: Salı, cuma ıünlerl prof. 
Süreyya ve prof. Abdülkadir. 

Hariciye hastallkları: Pazartesi, perşembe 
gi.inlerl prof. Mim. Kemal •• prot. Murat. 

Göz hastahklan: Çar~ınba, cuma prof. 
Niyazi Gözciı. 

Asa'bb-e hastalıkları: Qaroamba, cumar -
tesı pror. Nazım Şakir. 

Fhiyoterapi bast. : Pazartesi, perşembe 
pror. Nuzhet Şakir. 

Kadın BasL Salı, pertembe prof. Ali Esat. 
K11lak Usı&llklan: Pazart.esı, Cumarte

- İstersen asansöre bin de öyle in! m prot. Sani Yaver. 
demişlerdir. Cild " %iibrni .lılLlit.ahklan: Çarşamba, 

cuma pror. Bürhan Remzt. 
Halil, asansörün o katta olduğunu Uru ,..10 hastalıkları: Balı, cumartesi 

:t.annetmiş, bir taraftan arkadaşlarile profesör Fuat KAmll. 

Nöbelcl 
Eczaneler 
Ru gece nöbetçi olan eczaneler f1lll • 
larc1ır: 

İstatıbul dheti.Dclekller: 
Aksarayda.: (Sarım), Alemdarda: CMı
dülkadir), Beyazıdda: (Cemm. Snmat
yada: (Eroıllos). Emlnönilnde: (Beşir 

Kemal), Ey(lbde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Emllyadl), Şehremininde: <Nazım), 

Şehzadebqında: (Hamdi), Kamgümıilk
te: <Sund), Küçütpaza.rda: (Necati Ah
med), Bakırköyünde: (Hll~ll. 

Bcyollu dhettndekDu: 
İstlklll caddesinde: (Galatasaray), Tü
nel başında: <Matkovlç), Galat.ada: <i
kiyol), Fındıtbda: (Mustafa Nail), Cum
huriyet caddeslııde: <Kürkçlyan), Knl
yoncuda: (Zafiropulos), Firumtada (Er
tu~rul), Şlşllde: (Asım), Beşlktn~: <Nıı
ll Hnlld). 
Ropz.içi, Kadıköy " Adalardakiler: 
Üsküdarda: (İmrahor), Sanycrde: <Nu- ı 
rl), Kndıköyünde: (Saadet), (Qsman 
Sıtkı), Büyilkadada: (Şlnasl Rısa), Hey
bellde: (Tanq). 

!!,:::!!! 1 

Bu akşam 

saat ~0.30 da 
KURU GÜRÜL Ti) 
Y nzan : Sl nkespeare 

. 
Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 

Bu akşnm saat 2H· O da 

T O K 
Yazım: Edvard Uordet 
Komedi 5 perde 

_____ ... _.__ .. 1 • • .... • .................. -~ 

RRTUÖRUL S Dl TEK 

Bu gece 
( PANOALTI) T.ı\~ 

sı eınasında ~ 
( J<;RKEIO .. F.R 40 INDı\ 

SONRA AZARLAI{ 

Yeni vod\ ıl ve Re,rO 
Y ann gece ( Aksarnyds ) yeni 

tiyatronun açılışı 
Sanayi müesseselerinde haftada '48 

saat çalıştırılmanın tatbikinden sonra 
muhtelif snnayi müesseseleri -48 saatin kanuşurken bir yandan da kapıyı aça- ----------------·--------------------

istibsallerini azaltacağını ileri sürerek rak asansöre biniyorum diye ayağını 
mcsiıi saatinin arttınlmasını istemiş _ atmıştır. Asansör orada olmadığı ~çin 
)erdir. Mesele jktısat Vekaletine bil - Halil ayağını boşluğa atmış, akebinde 
dırilmiştir. de, beş metre kadar yükseklikten ze -
Yeni beş liralıklar piyasaya ç.ıl b min kntınm taşları üzerine düşmüş -

Merkez Bankasının bastırdığı yeni tür. Bu sukut nctkes'inde, 65 yaşında
beş liralıklar bugünden itibaren teda- ki Halil muhtelif yerlerinden yaralan-
vül rnevkiine konmaktadır. Bu 'Ünden mış, beyni patlamış, çok geçmeden de 
itibaren beş sene zarfında eski bes Ji - ölmüştür. 

ralık evrakı nakdiye de tedavülde ka- Halilin cesedini muayene eden ta -
Jacak, ondan sonra da, beş s ne müd- bibi adil Salih Haşim ölüm sebebini 
cJrtle C'umhuri)ct 'Merkez Bankası gi- teshil etmiş, defnine ruhsat vermiş -

Avrupaıım bir ucundan diğerine... Memleketleri dola~ralt ... .. 
Tehlikeli ye aevimli.... ErkAnıharplerin esrarını gözetleyen ... . 

MATMAZEL DOK R 
Tamam~n Selanikte çevrilen Fransu:ca .sö"li 

filminde p 1 ER R E B LAN c H AR o ile beraber oyn1yan 

DITA P A R l O her tarafta aşkı ve ölümü saçmaktadır. 

Pek yakında S O M ~ R sinemasında 
şcle.rindc tebdil edilecektir. tir. • ...... ................................. ~ ............................................................................................................... ~ ............... ...... 

------GE TH'in lık ~~=suca SARAY K Ri ,ah~erib::ü~nda • - Sınamasında 





e Sayfa 

Spor işlerinde program a 
hareket zamanı gelmiştir 
Halef, selefin yapbğını bozar, evvelce verilen kararlar 

\atbik edilmezse, Türk futbolu düıtüğü 
çukurdan kurtarılamaz 

Lik maçla;ı ha başladı, ha başlıyor. ..~-r.-
Derken ort.•ya yeni bir münakaşa mev- • 
.ı:uu atıldı: 

Hilal klü1'i: ikinci kümeye gider mi, gi
demez mi? 

Hilal klubü hakkında futbol federasyo
nunun verdiği kararı doğru bulmıyan 

mıntaka başkanlığı, lik maçlann111 baş
lamasına ve Hilal klübünün ikinci kü
meye gitmı:sine mani oluyormuş 

Milli kiime nasıl doğdu? 
Geçen ,,ene de futbol ajanı ile mıntaka 

başkanınm münakaşasından milli küme 
doğmuştu ,.e milli kümenin doğmasıle 

Türk sporu sevinmişti. Çünkü milli kü
me ile çok ~eyler kazanılacaktı. En kuv
vetli 8 klüp, mütemadi şehirleri dolaşa
<'ak, hariç sahalardaki oyun avantajım 

kazanacak, yC!bancı halk önünde oyna
masını öğreuecektL 

Bundan başka, karar dolayısile her se
ne milli kümeye İzmir, İstanbul, Ankara 
mıntakaları namına iştirak eden takını
lardan mı:ıtakalannda sonuncu olanlar, 
milli kümey~ iştirak etmiyen tak~mlarııı 
hirinci ile otomatikman yer değiştirme'< 
ve bu suret~e diğer klüplcrde çalışma ve 
terakki imkanını elde edeceklerdi. 

İşte geçen seneki milli küme nıdçları 
bu hulya ile başladı, ve biz futbol sevi
yemizin yükseleceğini ve memleket dı
ıında artık jyi derece alacağımızı zanne
diyorduk. 

Halbuki verilen bu kararlar, federas 
yon başkanının değişmesile hasıraltı edı
liverdi ve spor işleri eski tas eski ha -
marn oldu Halef selefin kararlarını ta
nımadığı içtn, milli küme maçlaruıın ni
hayetinde İstanbuldan sonuncu olanla, 
milli kürr,eye dahil o1mıyan sekiz klübü
nün birinc·sjne yer değiştirtmedi. 

Çıkan güriiltünün menşei 
Fakat diğer taraftan ~elefiniıL hazır

ladığı talimlltnamenin diğer bir Madde
sini yarım ~·amalak tatbik etmeğe kalk
tı. Bu karar, birinci kümenin sorıddn bi
rincisi ile ikincisi, ikinci kümenin birinci 
ve ikincisile otomatikman yer değiştir

mesi idi. Halbuki yeni federasyon başka
nı bunu yalnızca sondan birinci ile ikinci 
küme birincisine tatbik etmek istedi. Bu 
suretle veruen kararların bazılarını yap-

mak ve ba7.ılarını da yapmamak ~uretile 
büyük bir ihtilafın ortaya çıkmasına se
beb oldu ve kabak ta zavallı Hiltıl klti
bünüıı başına patladı. 

Mesele çatallanıyor 
Hilal hakkını arayınca ortaya bir de 

Altınordu meselesi çıktı. O da verilen 
kararın doğru olmadığını iddia ediyor 
Yarın sekizlik galibi Beykozun veya 1.ıı
tanbul beşir.cisi Vefanm da iddialarını 
ortaya atmıytıcakları ne malUm? 

Yeni futbol ajanı Abdullah 

İşte bu keşmeke§ler, spor işleıinde e
~slı program olmadıkça her za10an de
vam edecektir. 

Spor için 5 yıllık plan 
Türk sporu, diğer işlerde olduğu gıbi 

ı;saslı bir programla idare edil!nelidır. 

Mesela bu iş için de beş senelik bir prog· 
ram yapılmalı ve iı başına yeni gelenler, 
bu programı bozamamalıdır. Aksi tak· 
dirde biz ırJJli kümede ve diğer S!J•'r iş· 
!erinde fayda umarken zarar görürüz ve 
nitekim de gördük. Geçen sene berabere 
kaldığımız bir milli takıma karşı. bu se
ne milli kümenin teşekkülü ile daha iy;, 
netice alacağ1.mızı ümid ederken iki defa 
yenildik. 
Diğer taraftan milli küme haricındeki 

klüplerden milli küme klüplerine bir o
yuncu akır.ı başladı. Bu klüpler, kendi a
ralarında yaptıkları maçlarda seyirci bu
lamamakla ve maçları zararla ka;>nmağa 
başladılar. 

Neticede sekiz klüp daha ziyade fakir
leşmeğe ve en iyi oyuncularını kr.ybet
meğe başladı ve bu suretle de yeni ele
man yetişE:mez oldu. 

Neticede de tabii olarak Türk s?oru
nun seviyesı düşmeğe ba~ladı. Bu düşüş, 
asgari bir hesabla yüzde ellidir. 

Küçük kliipleri tutmak zamanı 
gelmiştir 

Artık kiicük klüplerin de tutulması V•~ 
yükselmesi•:e çalışılması zamanı gelmış
tir. Ümid edelim ki yeni münakaşanın 
~onunda bu mesele, kat'i bir şeki1d~ 

halledilsin. Yeni mıntaka başkanının ti
tizliğini ha!dı ve yerinde buluyorut Hiç 

~üphesiz Türk Spor Kurumu da İst!lnbul 
mıntakasının talebini haklı bulac.ık ve 
Futbol Fecterasyonunun bu haksıı, kara
rını bozmak suretile Türk sporunu r, kal
kınmasına ve düşmüş olan seviy~slni tek
rar yükseltmesine yol açmış olacaktır. 

Haluk San 

CÖ ÜL iSLERi . 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 

ler de yok değildir, bunlara bazı Okyanus 
adalarında, yanı medenice geri olan yer
lerde tesndüt edilir. 

Okuyucularımızdan Bayan Birsen B. 
Ş. a: 

- Bu hll.disede sizin de suçunuz yok 
değil. Kadınlar ekseriyetle kendilerini se
ven erkekleri k.ıskandırmaktan hoşlanır
lar. Siz de belki bllmlyerek sevglllnizi 
kıskandırmış oldunuz ve onda şu zehabı 
uyandırdınız: Havai ve delişmen bir genç 
k.ızln yuva kurmama imkan yoktur. 

Şimdiye kadar ne yapmak lizım gel
diyse yapmışsınız, takat yapmadığınız 
yalnız bir şey kalmış: Ona gayet mülfi -
yim, tatlı blr dille bir mektup yazınız, a
rada bir suıte!ehhüm olduğunu, bu suite-
1ehhümün lzalesl için buluşarak görüş -
meniz lfızım geldiğini, ve insan gibi ha -
reket etmeğl kendisinden bckledlğlnlzl ya 
zınız. Buna cevab vermediği takdirde ar
tık ümldlnlz.I. tamamlle kesmcllslnlz. 

* Sökede bay ıP.D.,a: 
Aile hayatında rey ve karar hakkının 

sadece kadınlarda bulunduğu cemiyet .. 

* Ankarada bay CAskın)a: 

Fazla yemiş, fazla içmiş ve hazım za
manını beklemeden yatağa girerek bir 
tfıbus geçirmişsiniz. Mektubunuzu oku
duktan sonra hatırıma gelen cevap sade
ce bu satırdan ibaret oldu. 

* Bayan eF. A.> ya : 
Genç göze güzel görüntir, kalbe yakın

dır, fakat gelmesi lle gitmesi bir olur. Ben 
olsaydım biraz yaşlısını, biraz görm~ünU, 
biraz bıkmışım tercih ederdim. 

* Bayan cC. K.>ya: 
Pllitln yüzüğü tercih etmeyiniz, geçen

lerde bir arkadaşıma soruyorlardı: 
- İtalyanlardan sirayet etmlş bir usul 

olsa gerek! Cümlesi evvel! hayretimi mu
clp oldu, sonra gümüş sanarak söyledlk
Jerlnl nnladnn Altın müreccahtır. Hem 
'daha &:ilzeı du~uyor .. hem daha ucuzdur. 
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Aylıkcının karısı 

Akrabamdan bir bayan kocasından 

bahsetti: 
- Benim kocam bilseniz ne 

damdır, sonra huyuna diyecek 
san değil, melek .. 

güzel a
yok. İn-

Uç gün geçti, gene kendisini gördiım. 
Söz döne dolaşa kocasına intikal etti: 

- Kocam, dedi, güzelce adamdır, hu
yu da fena değildir. 
Bayanı, her üç günde bir görüyordum. 

Üçüncü görüşümde, kocasını sordum; 
yüzünü buruşturdu: 

- Güzelliğine güzel değil, huyu da 
biraz aksi.. Ne yapayım çekiyorum. 

Dördüncü defa görüşüyorduk. Bu se
fer i§ büsbütün değişmişti. 

- Nasıl o herifle yaşıyorum bilmem, 
dedi, yüzüne bakılmıyacak kadar ~irkin, 
huysuz, terbiyesiz, münasebetsiz. 

Bu işe merak sarmıştım. Üç gün sonra
ki tesadüiümüzde gene sözü döndürüp, 
dolaştırıp kocasına getirdim. 

- Allah aşkına ondan bahsetmeyin, 
dedi, münasebetsiz, huysuzun huysuzu, 
berbat bir adam. 

Sözünü kestim: 
- Bari yüzü güzel mi? 

- Ne gezer, insan onun yüzüne tükür -• mez bile! 
Kocasının çirkinliğini, kocasının ah -

lilksızhğım derece derece arttırarak an
latıyordu. Bakalını sonu neye varacaktı? 

Kendisini altıncı sefer görmüştüm. Bir 
evvelkinden bir derece daha mülayimdi. 

- Yaşıyorum işte, gerçi yüzüne bakıl

mıyucak kadar çirkin, huysuz, terbiye
siz amma. 

Yedinci seferde biraz daha mülfıyim 

cUl kullandı: 
- Güzelliğine güzel değil, huyn da 

biraz aksi ... 
Sekizincide daha yumuşadı. 
- Kocam güzelce adamdır, huyu da 

fpna değil! 

Merak bu ya; kocasını aradım, bul -
dum ve gördüm: Ne güzel adamdı, ne 
de çirkin .. Görünüşe nazaran ne pek iyi 
bir adam tesirini veriyordu, ne de pek 
fona! 

Kendimi tanıttım, karısının hakkın -
da söyledi!derini tekrarladım. Bir kah -
kaha attı. Ben şaşırdım: 

- · Rica ederim, dedim, merak ediyo -
rum, sizin kamnız, benim akrabamdır. 
Fakat sıhhi vaziyetini yakından bilmem .. 
Biraz ... 

- Anladım, biraz deli mi? diyecclr..si -
niz ... Zannetmem! 

- İyi amma, sizin hakkınızda her üç 
günde bir başka türlü söylemesine ne 
<!ersiniz? 

- Söyliyene değil, söyletene bakmalı. 
- Bir şey anlıyamıyorum. 

Duvardaki takvime döndü: 
- Benim hakkımda cgüzel adamdır, 

sonra huyuna diyecek yok! insan dı>ğil, 

melek> dediği gün :ıyın biri değil miydi? 
• - Evet, nereden biliyorsunuz? .. 
- Ben bilirim .. Münasebetsiz, huysu-

7un huysuzu. berbat bir adam .. İnsan o
nun yüzüne tükürmez bile> dediği gün 
de ayın on üçü, yahut on dördü idi ... 

- Evet bunu da iyi bildiniz. Fakat na
s:l oluyor? 

Gene kahkahayla güldü: 
- Nasıl oluyoru yok, ben aylıklı me

murum. Maaşımı her ayın ilk günü alı
rım. Ayın on beşine doğru param aza -
!ır, on beşinden sonra da gelecek ayda 
alacağım ruaaşa mahsuben evvel~ az az, 
sonra da bol bol borç yapmıya başlarım. 

lsmet Hulti.si 

lngiltere lik maçları 
İngiltere lig maçlarının onuncu haf

tasında karşılaşan Arsenal iaknnile, 
Chelsea arasındaki maçta 75.952 kişi 
bulunmuştur. Maç 2-2 berabere bitmiş
tir. Şimdiki halde Chelsea ligde üçün
cü, Arsenal altıncı vaziyettedir. 

Ligde en başta Charlton takımı bu-
~unmaktadır. · 

Birincitcşrin l 5 

Eş iz 
Şirinlik 

bir mektep: 
ve cilve ektebi 

Nevyorkun en büyük caddesinde açılan enstitü 
şimdiye kadar 500,000 kadına ders verdi 

Nevyorkun rneş • 
bur beşinci cadde • 
sinde 1145 numaralı 
müessesesini idare e
den Madam Mar • 
gery Wilson Ameri • 
kanın en mühim §ah 
ıiyetlerinden biri .. 
dir. Çünkü kendisi 
Amerikanın güzellik, 
firinlik ve cilve mü

tehassısıdır. Mües .. 
sesesine devam eden 
kadınlara daha ca .. 
zib olmak için neler 
yapmalan, nasıl ha .. 
reket etmeleri lazım 
geldiğini öğretir. 

1Iadam Marge:y 
W.ilson'un mües:.ese
si o kadar büyük bir 
rağbet kazanmıştlr 

ki kendisine mürc. • 
caat eden binlerce 
kadınla me~gul ola ~ 

bilmesine, hepsini 
karşısına alıp kcn • 
dil erine çok en tere
san derslerini bizzat 
vermesine imkan 
yoktur. Madam wn .. 

"\ 

son bunun için de 
bir usul bulmuştur. 
Derslerini küçük bro 
şörler halinde tabet
tirrniştir. Bu suretle 
yalnız Ameıikanın Erkekleri celbetmekt~ statik' tutıl kullan an bir 1ta!m 
değil, hatta dünyanın her tarafında olan 
talebelerine tahriren de dersler vermeğe 
başlamıştır. Bu suretle muhabere ile den 
alanlar da ş1rinlik mütehassısmdan ra
hatça istifade edebilmektedirler. 

Madam Wilson'un broşörlerinde me
sela şöyle kayıdlar vardır: 

cBu ders size kolay bir şekilde zarafet
le yürümeğl, telaf fuzunuzu düzeltme~i 
ve daha ziyade espri yapmak yollarını 

öğretecekhr. Bu dersi iyi öğrendiğiniz 

takdirde hiçbir zorluk hissetmeden güzel 
şeyler söyliyebileceğiniz gibi, erkeLeri 
çıldırtan ve size fevkalade cazibe kazan
dıracak olun latif rnuziblikleri de tatbik 
edebileceksiniz. Altıncı ve on ikinci ders
lerde v.s ... V.s ... 

Madam Margery Wilson bu müesseseyi 
Açınadan ev,·el senelerce erkekleri ve ka
dınları tetkik etmiş, her devirde büyük 
riikse yapan kadınların, erkekleri hımgi 
vasıta ile "e ne suretle çektiklerini arat
tırmıştır. Simdi herhangi bir kadın 15 do
lar c20 Türk liras1> mukabilinde ve üç ay 
zarfında muhabere ile ders almak ıure
tile bunları öğrenebilmektedir. Şimdıye 
kadar Madam Wilson dünyanın her tara
fında 500 bin kadına bu şekilde muhabe
re ile ders vermiş bulunmaktadır. 

Wilson enstitüsünün beşinci caddede
ki dairesi 11 büyük salondan mürekkeb
rlir. Ayrıca 84 üncü caddede de bir şube
si bulunmaktadır. 

Mektebdeki dersler çok enteresan ce
reyan etmektedir, Tatbik edilen mctod
ların en şayanı dikkat olanlarından biri, 
t:ılebelerin sabahları 15 dakika müdd~t
lf" bağıra bağıra ve durmadan konuşm:ı
farıdır. Bu dersten edilen istifade dilde, 
Pğer varsa peltekliğin giderilmesi ve se
Sf' muntazam bir ahenk ve tatlılık verme-
sidir. 

Bundan sonra talebeler, parmakları
nın uçlarına basarak ve kollarını açarak 
yürürler, böylelikle bir nevi bedii, be
deni hareket yaparlar. Ayni zamanda dn: 

c- Ben bir devriiılem seyahati yap
mak istiyorum~ cümlesini mümkün mer
tebe sür'at ve kat'iyetle tekrarlarlar. 

Bu hareketJ yapmaları ve bu cümlevi 
tekrarlamaları, kadınlara hem çevikhk, 
hem de nefse itimad verir. 

Bu hareketlerden sonra günün muhte
lif derslerine iptidar edilir. Bu ders!e
rln en başında giyinmek ve soyunmak 
dersleri vardır. Bundan sonra çehre ve 
vücuda göre elbise ve renk intibah et
mek, nazarı dikkati celbetmek, meşgul 
ve dalgın ~rkeklerin nazan dikkatini cel
bedip onların hoşuna gitmek dersleri 
gelmektedir. 

Cilve dersleri umumiyetle iki kırma 
ayrılmaktad1r. Birincisi hareketle yani 
dinamik usulle erkekleri celbetmek, ikin-

Dinamik usuıtı tercıh ıden bir gazel 

cisi ise durgunluk yani statik metodla 
muvaffak olmaktır. Talebeler, kendi tip• 
lerine göre bu branşlardan birine süluk 
etmektedirler. 

Dinamik usulde talebelere mcseıa knh· 
kahalarla gülerek sinek avlamağa çalış· 
ması ve bacaklarını mütemadiyen hare· 
ket ~ttirmes! talim edilmektedir. Statik 
usulde en büyük vazife gözlere düşrnek·ı 
tedir. Bu kura devam eden talebeler, ca·. 
zib bir poı aldıktan sonra gözlerine en 
~ekici manayı nasıl verebileceklerini oğ· 
renmektedirler. 

Müessesenin direktörü bir gazeteciye· . 
şu sözleri söylemiştir: 

c- Kadının yaşamasının manası nc:k• 
tır. Fakat kutublardan hattı üstüvaya 
kadar aşkı saf ve tabii bir şekilde an•1'" 

yacak ve bir kadını böylece saf:fefü: se
vc?cek erkek kaldı mı? Dünyanın bug'Jn· 
kü vaziyetı, insanların makineleşmesı, btl 
hissi onlnrd&n silmiştir. Hele esasen 1.ıll 
gibi işleri diişünmeğe pek az vakitleri o· 
lan erkeklerin kumar ve spora karşı dııf· 
dukları inhimaki de nazarı itibara a'ır
seınız bize büsbütün hak vereceksinız. 

Bugünkü kadın bir erkeği kendisine 
bağlıya bilmek için muhakkak surf'I te 
dünkü kadma nisbetlc çok mahir, çok da
ha usta olmalıdır. Biz de kendilerine h~
nu talim ediyoruz.> 

Yeni Eskrim njanı 
İstanbul ınıntakası, münhal bul:.ın:ı; 

eskrim ajanlığına Kuleli lisesi jimnastı 
muallimi Hüs:ımeddini seçmıştir. 

Yeni ajanın muhtelif sporlard:ı ihtis~~ 
sahibi oldt.<ğundan bu sahada da ınüfı 
olacağı muhakkaktır. 



15 B" · "t • ınncı qrm. 
SON POSTA 

Son Posta'nın tefrikası : 14 

mez.• 
Kelimelerini de ilave etmişti. Ve bu 

gazeteyi bir zarfa koyarak, derhal Mi
ta t paşaya göndermişti. • 

Çok garibdir ki; -bizzat Mitat paşa
dan işittiğimize göre- Abdülhamidin 
gönderdiği bu zarf, Mitat paşanın eline 
vasıl olduğu dakikada, o da aynı gaze
teyi okuyarak büyük bir sinir buhranı 
geçirmekte idi. 

Netice, malum. (İstikbal) gazetesi 
o gün, ckat'iyen ve müebbeden• kaydı 
ile (tatil) edilmişti. 

ABDÜLHAMİDİN BURNUNDAN 
GELEN BİR ZAFER SEVİNCİ 

.. 
Küçük san'atlar 
Ecnebilerin 
Elinde nıi? 

Anknrada çalışan Kilçuk Snn'atıar 

erbabından bir okuyucumuz yazıyor: 
- Kuçuk S:ın'ntlar kanunu çıktıktan 

sonra dn memlekette ecnebi san'atktır -
ların fnnliyetınc halel celmtş değildir. 
.MeseH'ı Anknrndn bir çok ecnebi işçi var
dır ki, istediği gibi rahatça, korkusuzca 
çalışıyor ve verdiği rnndmnn bizden çok 
az olduğu halde bizden birkaç misli fazla 
parn kazanıyor. 

Bu yuzden işsiz kalan bir vatandaş sı
fatllc nUikadnrların nazarı dlkkattnl ceı
bederlm .• 

* Bu okuyucumuz: Memleketine milfld 
olmak istediği takdirde isim ve adres ver 
meliydi, iddiasını isbat etme.llydl. Maale
sef pek mübhem kalmıştır. Bunun lçln -
dlr ki nlAkadurların harekete geçmeler! 
beklenemez. 

* 6ir i~çiyi bu kadar götiirlip getirmek 
doğru mudur? 

Dün matbaamıza Ömer Yılmaz ıa -

Savfa 7 

mlnde bir işçi okuyucumuz geldi. Söylcdl~l 
ıu: 

- Geçen ayın, yani eylfllün 6 ında 
~ursada Merinos fabrikasında çalışırken 
lstanbulda Haliç Alman şirketinde iş ol
duğunu haber aldım ve buraya geldim. 
Şirketin rniırncaat memurluğuna gittim. 
Yarın derhal işbaşı yapınız, dediler. Er -
test cün işe başlamak heveslle gittim. Ge
ne .. yarınnn bıraktılar. Böylece her gün 
gidişimde bana bu ıynrın. ı tekrar etti -
Jer.,Tnmam 36 gun sallandım, durdum 

Işslzllkten ailem ve ben perişan ~ı -
duk Hulbukl bana iki iıç gun içinde ma
alesef kadromuz doludur deseydiler, ben 
de hem perişan olmıyacnk, hem de Bur
sndnkl işimi knybetmlyt?Cektlm. Benim gt 
bl bir işçiyi bu kadar göUlrfip getirmek ve 
işimi kaybetmeme sebeb olmak do ı u 
mudur? 

* Darendelilerin teşckkiirii 

Geçenlerde memleket haberleri sayfa
mızda Dnrendenln yakında elektrl •e ka
vuşacağını yazmıştık. Darende okuyucu -
lnrımızdun bir çoğundan müteaddit mek
tuplar aldık. Bu mektuplarda Darende -
lller kazayı elektriğe kn vuşturncak olan 
müteşebblslere teşekkilrt etmektedirler. 
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5 Kuruşluk FEVA 
De Jenl bir bale koyarımız. Blltlbı ipekli, keten Ye y6alll meuacab, çamqırlar, fanileler, bilbasıa thdformalan, 

bm•tlan, boymıbajl ve nazik ipekli etJa, cam ve madeni 911ayı Ye kirli Ye pil etki menaucab 

Bir Dakika içinde Temizler 
Alman1anm peni lcadettiii ba ,.yanı ba)'l'et ibtiradan bllttlD kadınlar memnundur. Donyamn h• tarafmda mlthit Mr nfbet kazam!lllll~ 

HASAN DEPOSU 80 Kuruftur. Topta•e1lera te•zlllt. 

lstanbol Sıhht Mtlesseseler Art- l~~f'
tırma ve Eksiltme Komlsyonondanı _J!~it itR,.. 

lstanbul Sıhhi mtlesseseler 
tırma ve Eksiltme Komlsyonund 

İstanbul Leyll Tıp Talebe Yurdu hademeleri içiD mevcud prtnamestn• &ör• CIJmertliği israfa 
135 çift iskarpin açık eksiltmeye knnmuftur. 

Yapılacak lf: Bakırkliy Emruı Akliye n Asabiye haataned Merkez pa 

1 - Eksiltme: Calalollunda latanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğ(i Vlrdırmlmlhdır 
inpatı. 

lluhammm fiat: 32,800 liradır. 
Muvakkat prantl: Hl5 lira. tinasındakı komisyonda rt/10/93'1 C•t'f&mba g(lnil Aat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat: Bir çift iskarpin 480 kul'Uftlır. 
3 - Muvakkat garanti: 48 lira 60 kul'llflur. 

BatırkGJ Emrazı Akliye n Asabiye butaneslnde yaptınlacak olan 

· 4 - İstekliler şartname ve nD.muneyi hergün Çenberlitq civarında Fuatpap. Zuuor: 
pavyonu lnpatı kapalı zarfla eksiltmeye koııulmujtur. 

1 - Ebiltme ~/10/art Çarp.mba ,nıın saat lG,.10 da Calalollunda Sıhhat 
içtimai Muavenet Mtldilrlillfl blnuında kurulu Xonrlayonda yapılacaktır. türbesi kaı·şısında Leyll Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. . _ Mt.ıtHıffalc 0 • 

5 - İstekliler cari seneye aid Ticareı Odaaı vesikasiyle 2490 sayılı kanunda laca1c mıvım.? 1 - Mubftle.name, Bayuıchrlık iflerl pnel, hUIUll ve fenıll prtlan, proj& 
illlf bOilıam ile buna milteferrl diler evrak 183 kurut bedel mukablllnde 
mllymıdan ahnabWr. 

yazılı belgeler ve bu ife yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubla-
riyle birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c6818> Sevimli ve Jyı' 

kalbli olmak mu

vaffaldyet Amil· 
Ierinden blr1 fM 
de rikkati, sinir 
zayıfiıfı merte • 

1 - İIWrJOer ~ seneye ahi Tlcat'et Odası veslkuile 2490 Ayılı kanunda 
ah belgeler w bu ite benzer 215,000 liralık it yaptılma dair Nafıa Ve!kllııtllllll 
almıf oldula mflteahhltlik veslkulle muvakkat garanti makbuz veya banka 
tuhlarlle birlikte teklifl havi 'flktublannı ihale Aatlnclen bir saat evvel ma 
mubblllncle komisyona vermeleri. c 888'1• 

Bq, dllt nezle, grip, nmattzma we llltlll •ini•· 
nnıza derhal lleHr. icabında gUnde Uç kaşe ahnabilir. 

besine, cömertlift de israfa vardırma • 
mak Ibundır. Bir de dikkat edilecek ta
raf: 

Temiz ve şık if yinmek ve giyd!fini 
yakıştırmak selim bir zevke delAlet e -
der. Ancak sevgi ve heyecan macera -
larına fazla yer verilmemesi llzımdU'. 

Yüksek mühendia Mektebi Artbrma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eblltmeye konan Tahmin 
Mevaddın afD.li Mikdarı Ftatı Pey akçesi Eksiltme T. 

isim ve markaya dikkati Taklitlerinden sakınınız. 
Beyu Pe~ UOO K. 

--------------.....-: 
.O.OO J 165 L. JR/101937 Carsamba l 

Kapr ı IOOO K. 60.00 

lstanbul Vakıflar Direktörlugu ilanları Un 'ı 6000 K. 17.00 l 
Makarna ' 1500 K. 31.00 

1 - Es1'ışehirde mazbut vakıfiudan Akarbaşı, Defterdar ve Çeribaşı adların
daki üç dı>ğirmenin satışına aJd ilanda ihale günü rt/10/937 yazılacak iken seh
ven tatile rnüsadif 28/10/937 ıöaterilmif olduğundan yapılan ilanlar hükümsüz 
addedilmiştir Mezk(lt değirmenlerin mülkiyetleri satılmak üzere yeniden 11/10/ 
937 tarihinden 27/10/937 gününe k:adar prtnamesı mucibince kapalı zarf uslılile 
arttırmaya konulmuştur. 

Dik baflı olmama11 llzım 
gelen bir koçak 

Trab.rondanı Ta
l4t ilimli okuyucu
m.u.ı da foto~ra~ 
tıın tahUZinı iıtt

JIM: 

İrmik ' tsOO K. l'UO J 118 L. 27/10/9Yr Çarşamba ti 
Piriııg Unu • l50 K. 18.00 
Şehriye r aoo K. 81.00 

Mektebin 13'1 maU eeııeai Ma111 938 ııilıayetine kadar ihtiyacı olan yuta 
c!m, mikdar, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı erzak açık eksiltmeye 
nulmuıtur. Bblltmesl hizalannda gasterllen gün, tarih ve saatte yapılaca 
Şartnamelerini görmek lstlyenlertn hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli 
ve ıaatte GOmilşsuyundald metteb binası dahilinde toplanan komisyona m 

2 - Her üç değirmenin birlikte muhammen bedeli (70,000) liradır. 

3 - İha!e bedeli dört taksitte alınacaktır. Birinci taksit hini ihalede nihayet 
l::ir hafta ;çınde peşin verilecek ve d~ğer üç taksiti müsavi mikdarlar üzerinden 
thale tarihinden itibaren birer Rne fasıla ile üç senede ve her taksit &ene ba· 
fında nakden ödenecektir. 

Zelrt11nı denle
rine huretmeli n 
eöz dinlemekte dik 

bqlı o11Nm111 11-
r.ımdır. 

caatlan illn olunur. c7042> 

Nafıa Vekaletinden: 
4 - İhalesi 27/10/937 tarihine mündif Çarşamba l(inü saat 15 de Eski§ehl» 

Vakıflar Müdürlüğü İhale Komisyonunca Vakıflar Umum Mildürlüğilııiln tas
dikine talikan yapılacaktır. Bu aate kadar teklif mektubu n teminatı verme
miş olanlar arttırmaya kabul edilmiyel'ektir. 

l - Eksiltmeye konulan if: Bursada Kirmastl ÇllJI ve ApolJODt gölil .-dttıeJlll• 
rile tefcir kanallan n teferrilatı. kepf bedeli c562139> lira c991ı kuruftUr· 

1 - Eksiltme: 9/Sonıe,$/937 tarihine rutlıyan Salı güntl .. t 15 de N 
VeWeti Sular Umum ımdür1qcı Su J:blltme Komisyonu odMmda bpe]ı 5 - Muvakkat teminat muhammf-r. bedele eörı (4750) liradır. 

6 - Satışa aid şartname Anbradıı Vakıflar Müdürlüğü EmlAk Müdürlül\ln· 
de, İstanbul'da İstanbul Vakıflar S.şmildürlütünde, Eaki§ehir'de Vakıflar Mil· 
dürlüğünde parasız verilir. 

Son Poeta 
Fatoğrıf tahlili kuponı 

usullle yapılacaktır. 
3 - İstekliler: Ekslltme prtnamest, mukavele projeli, Bayındırlık iflerl 

p.rtnamesf. femıt prtname ve projeyi c 28• lira cl2• kurut bedel mubbl 
7 - Arttırmaya iştirak edenler p.rtııamenin bütün muhteviyatını kabul etmlf t.lm • • • • • • • • 

Sular Umum lmdürlqthıden alablllrter. 
~ - Ekslitmeye pbllmek için llteklllerfn c28 235• lira cflO> lrurufluk 

vakkat teminat vermell ve c150 000. liralık nafıa lflerlni taahhtlt edip muva 
kiyetle bltirdllfne ve ltu kabil ff]eri bapmıakta lrablliyetl olduluna dair N 
VeWetinden ahnDllf milteahhitlik vealkası ibraz etmesi, isteklilerin teklif 
tublannı ikinci maddede yazılı saatten bir aaat evveline kadar Sular Umum 
dilrlfltüne makbuz mukabilinde vermeleri llzımdır. Postada olan gecikmeler 

,;ayılır. (6896) 

.-.----~~----------------------------------------· Aclre1 • • • • • • • 
Sftleymanlye Kltapsarayı 

DlrektUrltlğtlnden: 
'Kitapsarayımız İlbaylıktan verilen müaade üzerjne 1.f/10/831 aabahmdan iti-

DİKKAT 
l'otosraf tahllll lçln bu tuponl&rdaD 
ı adedlnln ıOndırllmell p.rttar. 

baren bir h~fta süre ile kapılı bulunacaktır. c7048> bul ellilmez. c380~• cl828> 

" Son Posta • om edebi tefrik .. : 82 Hem onun bildiğini istemediğim, iste- - MazlWil, dedim. Bu defterin ma· 
miyeceğim şeyler yazılıydı... Eski ziye ait oldujunu söylemekle clolruyu 
Mazlumdan bahisler vardı ... Kendini söyledin. Mademki mazi silindi diyo?P 

RADV-. ,ı 

Elini uzattı, takvimin altında duran 
hesap defterimi çıkardı... Bu günün 
hesapları da yazılmıştı. Mazlum göz 
gezdirdi sonra gülümsedi: 

- Cürmümeşhud halinde yakalan -
dın Sevim ... Demek kocandan gizli yap
tıkların var ... Acaba o deftere neler 
yazıyorsun?. Doğrusunu istersen çok
tandır merak ediyorum. 

- Demek çoktandır biliyorsun? 
- Bir kaç kere gördüm. Bir gece be-

ni uyuyor sandın, kalktın, defteri çı -
kardın, on dakika kadar yazdın. Sonra 
hasis bir adamın parasını sakladığı gi
bi, defteri göze sakladın... Bu nazarı 
dikkatimi celbetti. Fakat evlendiğimin 
ilk günleriydi. O zaman böyle merak
larım yoktu, itiraf ediyorum, o zaman 
sana bugünkü gözle bakınıyordum. 
Yapt kların bende alaka uyandırmıyor· 
du. Onun için bir şey söylemedim, sor
madım bile .. ama o gün bugünden çok 
değiştim. Sormak için de bir fırsat bek
liyordum .•• 

- Ehemmiyetsiz bir defter. 
- Göreyim ne olur. 
- İnkisarı hayale uğrarsın. 
-Olsun. 
- Ya göstermezseml 

unuttuğu anlar olmuştu. Ona bu anlan sun, una başka bir şey, mAnevt bir 181 Bug UnkU 
hatırlatmak işime gelmiyordu. teklif edecejim. 

Ben bunlan d~ünürken, o da çatıl - - Nedir? U 8ldaeltepib urr cmu 
mış, somurtmuş d~ünüyordu. Ama - Benim mfinasebetsiz düşünceleri- l 1 TA.KB U L 

gözlerini benden ayırgııyordu. mi taşıyan bu defteri yakalıı\ı Ama ~.ao~:Ttirt m1111kial, ıuo: 
Yuan: SELAMI iZZET Nihayet: onu okumam•hsın... Kuzum okuma dll. ıs.Ol: Kahtellf pl&k netrlyatı. 

İşi kısa kesmek istedim, çünkü kocam - Görmem lazım, dedi Mazlum... Dpm Jllll'lpU: 
ısrar edecektL - Rica ederim ısrar etme Mazlum. Yalvanyordum. Nihayet Mazlum: ıuo: PlAtla dam mUllJdal. ıt: 

Ama Mazlumun tebessümü sil. cU. - Beni zora götürme Sevim, belki - Peki, hemmı yakalım, dedi. Dik dram. •: All Bllbll ~ 
m . kır Derin et. aldım, ...AM. ,,_irdim: m1lllklal w baDt prtllan. .,,.,, '---

Kaflan çatıldı, sesini yükseltmeden: senı arım. n ava- 0 -• tarafmdaD Anpoa qln, • • ..a: lledl9I' 
- Ben senin kocanwn, dedi. Bilmek, - Ne yaparsan yap, bundan fazla . - Bana bırak, dedim, yana olup arbdqlan untmdall Tlrt mualklll 11 

görmek hakkımdır. kıramazsın. ~rannla kı~ıyorum. bıter. l&r)r:dan. (IU& aJUI), 11,15: lan 
_ Isra edi ? - Beni lyı dinle Sevım. - Neden, fimdi bm yakayım! .. refabllle: ftdba TntDt taratmdaD. 

Eve~ mı yorsun - Dinliyorum Mazlum. Soba Jerinde duruyor. Atar, atefleriz- Orbdra. 11.11: .Alw w ~ 
- ., - Bizi birbirimizden ayıran yalnız .Olmu mı? ::= l'Wıla IGlolar, GP11'9 w ...--
- Çok iiıadçısııı. Her yaptılum b~e- bu defter ltaldı. Seni iemın ederim kf ,..~- .....L.....,_., Bu -~ ..ı- '--

cek misin'> ' ~ ısrar WAu. ~er \19 aa• YAIUNKI l'llOGBAM 
- Elbeite. Ha dl Sevim çocukluk ~aziden hiç bir h.a~~ kalmadı. ~ .. çamak yapmam doğru olmıyacaktı. H ~ m Ollmefllll 

.__ H ben Ydef~-...:ıı 1 rumden her şey sılındı. Bu mucızeyi Peki, --'dip· defteri a.•'-im. llT .&WaVL 
ewuc. em o ı.ca"Ue ne er yazılı ptın. Seninle evl dikten - ~ •-N.6._3 

olduğunu biraz biliyonun. Gönül şair sen. ya w en ' Mazlum aobaya kliıt doldumyordu. Ölle ...,_..: 
olduğunu söyledi ... Eğer şiirlerini yaz- aeninle yqamagaldbaşlaİkdıktanimiz d sonra Geldfiim zaman sotiada alevler gör • ıuo: Pl&tla Ttirt mm'tJR ıuo: 
dınsa b de k başka bir adam o um. e yeni düın ... Yaklattmı, defteri attım. dll. ıs.Ol: Muhtelli pWt DllrlY&tı. 

en ° u!ayım. bir hayatın eşiğindeyiz. Ama bu defter Birdenbire Mazlum elini uzattı: 41ıpa aeptıata: 
- Alay mı ediyorsun? maziye ail Senin gibi bir genç, düşün· N hani d tin? ıa,ao: Pl&tla dam m1liltlal ıı: ~ 
- Neden alay edeyim ... Son günler- celerini yazdıınıydı, kendini anlatır. - e yapıycmnm, va etmiş J&troını. 19,30: KonferDa: Doktor 

de ruhun bir mıknatıs gibi beni çeki. Her satırda tattığı acılar vardır. Ben - ~.~yapmıyorum Sevim. Z&tl tarafından. IO: lteedet ve ar 
yor Sevim ... Ben seni tanımıyormu • sırf kendimi düşünerek yaşadığım za- - Sözunil pli mi alıyorsun? ~~Tart z::!':d: halk be& 

şum, hill da tanımıyorum. İçin bam· man içinden neler geçiyordu? Bekledi- - Bilmeliyim Sevim. :-:; Sema~e arbdql•~ra 
bqka, hi9 değilse akislerini göreyim. ğin neydi? Ne ümit ediyordun?. işte - Hayır, bütün yazdıklarım evvel- Tİrt mualklal ve halk p.rtıJan. <Baat 

- Sana o defteri gösteremem. bunları bilmek istiyorum. den yazılmıştır. o zamen benim kocam 11,11: Orkestra. 22,11: AJana 'f8 barl9 
Bunu neden anlamak istiyordu? Ko- o konuşurken ben kanapeye otur • değildin. İstediiJmi yapmakta serbest- berl8rl. 22.30: flAtla IOlolar, opera" 

cama genç kızlık duygularımı göstere- dum. Gözlerimi gözlerinden kurtara- tim... İstediiimi dfltibıebillrdtm ••. partaları.-------·---= 
mezdim. Genç kızbk hislerimi gözleri- bilmiştim. Ama Mazlum yaldqımf, Doğru değil ba yaptıtın ••. Mertlik de- KaJll: btanbal mlftlltllnden il 
Din önüne yayamazdmı Genç kızlık üstüme doğru eğilmiş konuşuyordu. jil... = ıı:.a:.:::-_::..,:.. 
esrarımı faşedemezdim. Kalbimin ına- Nihayet bu çıkmazdan lrurtulnwun Defteri elinden kapmala çalışıyor .. bettllll YenlllDl Dldlraclılımdaa 
alım ona okutamazdım. Hem b• masal çaresidl buldum. Yivat. laaık, ya.ah dum. Ama natlle.'l btltmtl 70ktur. DM 
ümitaia, betlbia <gilalerimde ~ bir sesle: (Arıcan ben') an _. ..._. - ..-



l S Biriacitepht 

Rıdvan Sadullah 
gülümsedi. Sualle -
tin birisini bitirme· 
den ötekini ye -
tiştiriyor, suçluya 
göz açacak vakit bı
raknuyordu. 

- Şu halde sağ e
linizde bıçak bulun~ 
duğuna göre boğazı
nı sol elinizle tut • 
ınuştunuz değil mi? 
Cevab veriniz! 

- Evet, sol elim· 
le! 

, .. son Posta> ıun zabıta romanı : 81 

!§VALİDE ·sQLTANJN 
J't w;;;;;; CI. V AD 1 

Ul==: FEHMi \ 

Hikayeleri 

Hasta başında 
Yazan: Pierre Mi12' Çeviren: Nıınıllah Ata9 

. - İhsan bey, bu 
ışde gene bir yan -
lışlık var. Bir insan 
kendi boyunda bir 
.şahısla karşılaşır ve 
sol elile gırtlağına 
sarılırsa sağ elinde
ki bıçakla sol tara • 
fında yara açar ama - /lerm acıyor yaVf'Um, göster, neren acıyor? 
bu Yara aşağıdan yu Bu küçük kasabaya deniz tarafından sareti, hislerini giileme kalbillyeti, so .. 
kan değil, yukarı - esen buz gibi rüzgar, meydandaki ağaç· ğukkanlılığı, sevdalı kadınlarınkinden 
dan aşağı imtidad e- larm son yapraklarını da döküyordu. 1:-ile bin kat üstündür. Madame B!uzeı 
der. Maktulün o"lu" • Madame Bluıe oğlunu, biricik oğlu Elise'e yavr.~ça: 
tnüne sebeb olan ya . bir köşesinde siyahlar giııinmiş, yüzü.nü de ıiyah. tüllt 6rtmii.f bir Marco - bu çocuk dolduktan birkaç gün - Çabuk git, başka bir doktor bul, de .. 
ra ise memesinin al- Yarı karanlık korıdornn kadın bekliyOTdu. bab 1 d' v.ı. 
t sonra ası ölmüştü - kucağına a mtş, ı. t:rin, Baltusse, hangisi olursa obun ... 
ından başlamak • . lim lmı k B d v ·ı y B ta ve bov v . 'd d tmekte· de motörde polise tes o ya arar - u teferrüat aklımda egı o · soruyordu: en bunu kovmanın çaresini bulurıAm ... 

d . gazına dogru untı a e d dı'm diyorsunuz. İnsan böyle bir rulduın. Artık auallerinize cevap ver- - Neren acıyor, yavrum? Göster, ne- Hadi, durma, ~abuk git ... 
ır. Bu da hücumun arkadan yapıl ı- ver ' . .•. . .. ğını k tT k d . 'ce .karar verince ışledigı suçun delillermı miyeceğim. · ren acıyor? Elise, hanımını o adamla yalnız bırak-

' a 1 ın kadına ar asın an ıyı imh k 11~az Ne diyeceksiniz? R dvan Sadullah hafif gu" Jümsedi Çocugu· n benzi, korkunç denecek bir maktan korkuyordu. Tcreddüd etti. Ma· 
YakJaı::tıktan sonra sag· elile ag· zını ka- aya aıNu - · anlıl - uhaf. 1 çe · " S ı soğukk ıgını m aza S .. dd · • d" k· derecede sarı idı'. Marco henüz dört ya- dame Bluze: Patıp .. d" .. .. d.. t ttı'r uç unun onra mu eıumumıye onere • vucu unu vucu une emas e ~ . .•. . · h D d b k 
ttığini 1 lil b _ k lb' batırıp için büyük bır gayret sarfettıgı bellı _ İsticvaba bir müddet fasıla vere _ ~ında var, yoktu. Buna rağmen sesı, as- - urma. cdi, çabuk, ça u ... 

' so e e ıçagı a ıne d C binden mendilini ıka a talıktanberi, adeta bir ihtiyar sesine, da- Sonra doktora döndü ve yine deminki 
Y"Ukar1 d<ıgr· u "ektig· ini gösteriyor. Ne oluyor u. eb. i.k t 

1 
. ·ıd~ r - lim, dedi. Emrediniz de suçluyu tekrar 

d " k ln d ır en er en sı ı ha doğrusu bir sarho~ geğirtisine benzi- süklınu ile: 
ersiniz? ra a ın a · getirmek üzere dışarı çıkarsınlar. yordu: _ Boş yere korkmuşum, dedi... H3k•. 
Suçlu ı::aşalamıc:, bocalamıya başla- - Söyliyeceğ~ ~ç ~.ir ş,ey Y?k! Kev- Müddeiumumt muavininin işareti ü- 1 d d ı. • ıı· b" h st ı k · 

:ı '( h ben oldurdum dedı - Buram... şte buram acıyor... e i. ıanız var, ehemmıye ı ır a a ı ete .. 
mıştı. Bu hal hepı'mı'zin nazarı dikkati- ser anımı . 

1 
S ·

11 
. · h .. zerı'ne mu"hendıs' İhsan dışarı çıkarıla- d ·· 

tm Boynunu gösteriyordu. Madame Bluze ğil ... Biraz tentürdiyo surerim, siz de ni celb tt· _ Acele e eyın. ua erını enuz 1 ~t- .. 1d .. 
e ı. 1 al aki 13 rak Kapıa tına go uru u. çocuğu soydu, hırkasını, pantalonunu çı- l;ir şurup yazarsınız, bir şeyi kaln rz .•• 

Bir m"dd t Rıdvaıı Sadullah bitmedi. Bize Krista p ast nu· u e susan i! d b'l' • · · ? Kapı kapanınca Rıdvan Sadullah o- kardı, gömieıt.ini kaldırdı. 1\tarco zorla Rereteyi yazıverin ... Buvurun, oturun ..• yenid h .. . maralı odayı tar e e ı ır mısınız. 6 ıs _ ,} 
en ucuma geçtı: d . d' . · e tarafta dada bulunanlara aöz gezdirdi ve son- nefes aiıyc..r, boğuluyor gibi idi. Birden- Kalem, kağıd var ... 

_ ?vI ,. .. .. _.. .. ı·hsan Kapı an gır ıruz pencere n . , &: 
be ? 

0 
a\ ı g?zlugunuz nere~e lavabo nerede? Karyolanın yeri neresı? ra sordu: bire öksürmeğe başladı. İstifra eder g;bi Doktoru yataktan uzaklaştırmağn ça-

h Y · te!e ~ır~.1:.~~n kullandıgını: meş- Gizli eçit nereden başlıyor? (Arkası var) bir öksürük ... Sonra beyaz ve uzun, deri lışıyordu. Flichoux ise inad edip ynkl ştı. 
~ma~ ~~uguwruymum.Eg~~ ~~~g~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~~a~na ~nur ~ylff tükü~ü. O w- B~d~tavrıde~şti: 

vınizde ise adresinizi bize verin, şimdi 1 man yüzüne biraz renk geldi. Şimdi daha - Vay canına, dedi. O kadnr da pek 
Rdaın yollayıp bulduralım. Dev.et Dem iryolları ve Limanları ı slatma Umum ı dara.>ı ıl a ıl arı nefes a]abilıyordu. Madame Bluz,~: hafife benzemiyor ... Dispne var, h1•·1ltı-

- Hayır, evimde değil. - Kuşp:ı1azı! Kuşpalazı olmuş! diye lar var ... 
- Ne oldu? Ankara - İstanbul arasında seri ve gündüze mahsus devamlı bir yolcu servi- bağırdı. Madame Bluze, bütün gayretine rağ-
- Denize attım. S'jnin ihdası muvafık görülmüştür. Hemen hizmetçisini çağırdı: men, bu sefer merakını gizliyemedi: 
- Bıçakla beraber mi? Ankaradarı Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma günleri saat 8•20 de kalkarak Hay- - Çabu!ı:. dedi, doktora koş. Do\tor - O hald<> kuşpalazı mı, doktor? 
_ Evet. darpaşaya saat 20,00 de varmak ve Haydarpaşadan Pazar, Salı, Perşembe, Cu- Flichoux'y:ı. Hemen getir. - Evet, çocuk difterisi... Öyle ... 
_Bu işi ne vakit yaptınız? martesi günleri saat Q.00 da kalkarak Ankaraya saa! 21,03 de varmak ve 21.HJ.37 E1ise gitti. Çocuğun hırıltıları tekrar Madame Bluze yalvarır gibi ellr>rini 
·- Adadan İstanbula dönerken. tarihinden itibaren başlamak üzere sefere vaz'ı talrnrrür eden bu gündiiz sE:fe- başladı. Hep o boğuk, ahenksiz ses: san- kavuşturup· 

. d" rjnde yolcuJarın yemek, içmek ve her türlü istirahatleri temin edildiği gibi bu ki bu masum çocuk göğsüne sarhoş bir - Senım gPtirdiniz .mi? dedi. Şı• t'~a 
- Adadan ı·stanbula ne ile don u- .. ı· f kı l ~ İ ? B d tıüz? trenle seyahat eden yolculardan da ekspres ucre ı ar 8 ınmıyacagını sayın şeytan girmi~. kide birde o kirli beyaz yapacak mısınız. en oktor Baltu se'e 

yolcuların ıttılaına arzederiz. c.386fh c704·h deri parçaları çıkıyordu. Kuşpalazı ama de habr>r gondcrdim, o gelince serumu 
- Motörle. } ona karşı da serum var. Demek ki küçiik şırınga ediv rirsiniz, değil mi? 
- Saat kaçtı? ~ Marco'yu da doktor serumla kurlara- Flıchoux: 
- Saati bilmiyorum. Muhammen bedeli 27096,« lira olan cebire ve travers bulonları l~/11/193'7 pa- bilir. - Serum mu? dedi. Bu gençler de se-' 
- Takribi olarsk da bilmiyor mu- zartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın Sokak kapısı açıldı. Elise merdiveni rumdan başka bir şey bilmiyor. Ama se--

SUnuz? alınacaktır. nefes nefese çıktı. Madame Bluze: ruma vaktimiz yok ... Ben hemen ameli· 
"t kip derhal Bu jce girmek istiyenlerin 2032,23 lirahk muvakkat teminat ile kanunun tayin D k d t w k ğ 1 Hayır cinaveti mu ea w - o tor nerede? diye sor u. ya yapacag:ıın. Va it geçirme e g mez. 

dönd" , • ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat - Evinde yokmuc. Hemt>n gazinoya Aletlerim ~anımda ... um. • d y 

_Ya demek cinayeti müteakip der· 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım ır. koştum. Bugün orada toplantıları var- Çantayı masanın üzerine koyup açlı. 
hal döndünüz. Buna emin misiniz? Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. mış. İçeri h&ber gönderdfrn, acele olduğu- Elleri o kadur titriyordu ki aletlerd n bir 

(6920) nu söyledim... ikisi ehndf·n fırlayıp yere düştü. M dame 
- Tabii. dik ~ Madame Bluze, hizmetçinin söyledikı.~- Bluze kolııcw yakaladı: 
- Osman bey bu cevaba nazan -

katinizi celbed;rim. Motörü nerede Eskişehir, İzmir cer atölyeleriyle muhtelif depol.ır için birinci sınıf kazancı rini dinlemiyordu bile. Onun kulağır>u. - Heme11 olmaz. Size söyledim ya: Ev-

b Ve tesvl·y.<>••i alınacaktır. u.valh yavrusunun göğsünden çıkan hı- vela bir kon.siiltasyon lazım... Doktor 
Uldunuz, İhsan bey? -" 

Taıı.blerı·n Ankarada cer reisligvine, Eskişchirde Cer Atölyesi Müdürlügu·-ne, rıltılardan başka hiçbir ses girmiyordu. Baltusse şimdi gelir. Konsültasyon iste-
- ı·stanbu1dan kiraladım. EJ' d k h kk 

k S. k 'd d k · 1 t Mu-du··rlu"kl ı · ·d il ıse c gnzinoda gördüklerinden, du.v- me a ırn. ·· .. b ize te rar Haydarpa~ada birinci ve ır ecı e o uzuncu ış e me er ne ıstı a e 
- Kiraladığınız ımotoru duklanndan korkmuştu. Gazino dcf,ıl Doktor Flil'boux azametle: 

gösterebilı'r misiniz? müracaat etmeleri. . 3766> .6857~ de • b' k" . 
·d~ fur _ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a ta ır ~ti meyhane... ~Gcnk lıas~ların, gerek ~rabnlu~ 

- Hayır, çok heyecanlı 1 
' - İşte geliyor, dedi. nın konsiiltasyon istemeğe hakları var· 

kında değilim. .d .. Birci- NEOKALMı•NA Kapıyı açmak için aşağı indi. Sofrcfa dır am:.ı böyle mühim \'ak'alarda h"'kim 
- Gelirken heyecanlı 1 mız. bir gürültü: dolttor, ayakları biribiı ne de, bilhass'l evin daima hekimi olursa, 

nayet işlemiştiniz motörün biçimi ve dolaştığı için, şemsiyeliğe çarpmı;;;tı. Bir tecrüb sinın <>mrettiği bütün tedbir:ne, 
nıotörü kullanan 'şahsın eşkali nazan de küfür S3vurdu: kimseyi dinlemeden baş vurabilir, buna 
dikkatinizi celbetmemiş olabilir. Fakat G R ı p - NE z LE - NE v R AL J 1 B Aş ve - Canına yandığımın evi... Zindan gi- mccburrlur. 1Ia:;lalık da vahim, o ha'de ... 
Ya Adaya giderken ... O zaman cinaye- D J Ş A }'. R J LA R J • ART R J T J Z M bi be!... Mndamc Bhızc yalvarmağa başladı· 
te karar vermemiştiniz. Bu heyecana lJ Arkasın<lan da kahkahayı bastı. M.ı- - isliralı;;tf• ihtiyacınız var, doktoı. A-
sebeb ne? İnsan hrkında clmaz ~ur ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• dame Bluz~ tit~ili. Bu da ne? Duvduğu pgı ~ın oda~na inclim. Biraz dınl~ 
mu? d 1 k 1 dı Dahı·ıı·ye VekaA Jetinden: ses, oğlumrn çıkardığı o boğuk SC~l! ben- ndin. Riı· Çf')l'l k saat müsaade edin, fazla 

Suçlu bu suali şid et e arşı a · ziyordu ... Doktor da bir taraftan, .ı.eııde- ğ 1, bir \l')'rC'k saat... 
Rıdvan Sacfullah ısrar etmiyerck 

1 
·- Vekaletin 937 malt yılı ihtiyacı için .350> ton Sömikok .. Türk Antrastfü liye sendc·~iye merdiveni çıkmıstı. İı·eı 1 Doktor Flıchoux: 

başka bir suale geçt: ........ 
11 

mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. girince: - Bir çnıck s:ıat mı? dedi. 
- Motörle Adadan dönünce ne yap- ko;ur~siltme 3/İkinciteşrin/937 Çarşamba bünü saat 15,30 da Ankarada Yeni- - Elise anJattı, dedi. Bir şr • deği 1 , h\ç Madanıt' BluzP koıku ile bakn du. 

tınız? . d V kalet binasınd~ toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. bir şey ... Teşenniicü hançere iltihabı ö- Dol.tor o Limı bıtirdi: 
- Polis müdüriyetine gelerek itiraf- ~e~ıı~ M:hammen bedel .. ıoı~o. liradır. teki hastalı8a benzrr ama o dı•ğildır, hi!. - O zan :ııı·1 kadar i~ i :ten gc~ ı. 

ta bulundum. -4 _ Muvakkat teminat c76h lıra c.25> kuruştur. korkmayın... Titn k f'l cı ıni fıletk rıne dogru u . l!ı. 
- Şu halde buna motörde iken karar 

5 
_İsteklilerin bu baptaki şartnameyi Vekalet Levazımından almalan rn- Madamc Bluze, oğlunu müdafaa elm<>k Mad ım Bm r ba[::ııdı 

Verdiniz. d ister gibi k:ıryolanın önüne geçti ve sakin l L ) •ı d ktoı. b ı m 711im J 1 S.-
. k k ar ver ıım ır. 3 .. k d t kl'f k bl - Evet motörle gelır en ar -

6 
_ İsteklilerin 3/İkinciteşrin/9 7 gunü saat l4,3l> za a ar e _ı. me tu arını Mr ses!C': zc mü l ı mıyorum. c- ığull' d ·• 

diın. 1 a Komisyonu ReisJiğine mtıkbuz mukabihnde vermclcrı ıcab eder. _ Evet, doktor, dedi, hakkınız v~r mı~ıı de ctmı' rum B m 
Satına m · . 

- İhı::an bey, dikkat edin, gen: .ya- 7 _ Pos·a ile gönderilecek teklıf mPktublarımn 2ltıncı maddede yazılı saate Çocuk ımtc.ı iyice. Sizi rahatsız ctt ~· 1 
nıhyorsunuz. Biraz evvel suç dehlı 0 - kadar R isliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olncak gt cikmeler muteber iı;in affı dersiniz. Beyhude telaş d. 

Evladını müdafaa eden bir aııneııın c1::-
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söz aldı ve Türklere, dinlerine ve ölmüş bir adamın Bir gün, bir Çin gazetesi, kaptan Lauterbah 'ın lngı·liı 
şahsiyetine karşı hezeyanlar savurmaya başladı 

Hardenberg sokağındaki hadi -ı Werthauer bu parlak sözlerle jüri Kolombiyasında bir vapurda tevkif edildiğini yazıyordu 
seden dolayı, her tarafta akıtılan kan heyetini aldatmağa çalıştıktan ve bila- ı 
deryalarına bir damla kan ilave edil - kis binlerce sene sonra bile adaletsiz Nihayet bir «Sampan> «Çin yelkenli runda tevkif edilmiş olduğunu bildirl-ı bot buldum ve bu istimbota Amerikan 
miş olursa, ne yapalım taliimiz bizi bir hüküm olarak anılacak bir karar gemisi» gördüm ve gemidekilere ses - yordu. bayrağını çekerek doğrudan doğruya 
kanlı ve dehşetli bir zamanda yaşatı • verdinneğe teşyik ettikten sonra 

0 
da, lendikten sonra yelkenlinin bordasına Vakıa hukuku düvel ahkamına göre cMongolia>ya gelip yanaştım. Ameri.I 

yor diye, bu sözle müteselli olarak birinci avukat gibi Alınan ceza kanu- tırmandım. Zaten kendimi ırmağa at- ben ?itaraf bir gemide açık denizde kan denizcisi cW. Johnson> yepyeni il• 
me~ktir hadise üzerinden de geçip gi - nunun 5 l inci maddesinin tatbik edilip tığım zaman vakit kaybetmeden kendımi emniyet altında görebilirdim niforması arkasında vapura biner b in· 
derız. edilıniyeceği hakkında uzun uzadıya cŞanghay>ı terk etmek için bir plan ta- ancak «Mangolia> seferi esnasında mü- mez c88> numaralı kamarasına hemen 

Ben Talat paşanın şahsı hakkında bu- beyanatta bulundu katilin ruhi ahva- sarlanuştım. cSi-Kiang> ismindeki Al- teaddit .Japon limaı;Iarına uğramak kapandı. Vakıa kamarada yalnız değil· 
rada bir hüküm vermekt~n uzak b.uiu- lini mevzubahsetti. 'ondan sonra şu he- man vapuru limanda idL Geminin ku • mecburıyetinde idi. Işte bir düşman dim; iki Ranzalı olan bu kamarada bit 
nuyorum. Yalnız şunu soylemek ıste- zeyanları anlatmağa başladı· mandam eski, çok eski bir ahbabımdı. memleket sulan dahilinde bulundu - de yoldaşım olacaktı. Uklıı bu ut he· 
ıim ki kendisine benziyen bazı arka _ M · 

1 
k tl Binaenaleyh bu gemide çok emin bir ~uz anlarda İngilizlerin beni tevkü nüz gemiye gelmemiştL Lfildn birat 

d l ·b· d ·· h T .. kl « - aznunun cenup meme e er melce bulabilirdim. Beni sudan çıkar- ettırmeleri muhtemeldi. Diğer taraftan sonra gemiye gelen ufak tefek bir mis· 

ı aş arık~ı ıb, .o T~ mk udn al sı~atn . ur erk- ahalisine mensup bulundugu- ve ce - 1 l d d 1 d .. Ş h d e mes un ır ur ev etı esıs etme ınış o an ara ne en o ayı suya uş - ang ay an hareket eden hemen her yoner keşişin benim kamarada can yol· 
istediği için Enneni milletinin imhası- nup.luların şimal ahalisinden daha a - müş olduğumu izaha bile lüzum gönne- vapurda muharip devletlere mensup daşım olacak kimse olduğunu öğrenin· 
na çalışıyordu. Bunun için Avrupalılar teşlı ve daha cevval olduklarını unut- den beni hemen cSi-Kiang• vapuruna c~suslar bulunduğunu da h~rkes bilir- .ce sevindim. Zira bu yoldaş bir İngiliz 
nazarında asıa caiz görülerniyecek va- mamanız lazımdır. Oradaki milletler götürmelerini söyledim. dı. yolcu olabilirdi. 
sıtalara müracaattan çekinmiyordu. arasında daiint bir kan mücadelesi de- Ben cSi-Kiang• a vardığım zaman «Mongolia• vapuru c Voosung •da Akşam saat altıya doğru gemide ha· 

Asyada hayata daha az kıymet ve- vam edip durur. Türklerin, her nereye vapurda herkes çoktan uyumuştu. Yal- .demir üzerinde yatıyordu ve gemiye reket telaşları başgösterdi. Güverteye, 
rildiği için bu gibi mezalimin hoş gö - gittilerse kan akıtılmasına delalet eden nız nöbetçi tayfa lumbar ağzında nöbet giden yolcuları bir İngiliz romorkörü çıktım, yolcuları taşıyan İngiliz ro .. 
rüldüğü iddia olunuyor. Bu iddıa doğru bayraklarını da beraberlerinde taşı - bekliyordu. Gemil}.'in süvarisi vaktile ~aşıyordu. Bu romorkörün tayfası hep morkörü «Aleksandr> sonuncu yolcu· 
değildir. Çünkü Asyada yaşıyan öyle dıklarını bilirsiniz. Bu bayraklar Viya- bana muavinlik etmiş bir denizçi idi. Ingilizdi ve Amerikan vapuruna nak- ları da getirmişti. Romorkörün lngiliz1 

insanlar vardır ki mesela Budistler gi- na surları önüne kadar gelmiştir. Şa- Tayfaya kendisini uyandırmasını söy- lettikleri yolcuları birer birer gözden efradı Amerikan gemisinde pis pi! do· 
bi, hayvanlara bile merhamet ederler. yet Türkler 

0 
zaman buralara kadar da ledim. geçiriyorlardı. Vakıa şüphelendikleri laşıyorlar, etrafı kolaçan ediyorlardı. 

Fakat buna rağmen, ben bugün toprak gelebilselerdi bugün Almanyadan eser • Bizim eski ahbab arkamdan şırıl şı- adama, bitaraf sularda bu1unma1an (Arkan oar) 
altında yatan o adamı daha yüksek bir bile kalmazdı. rıl sular akar bir halde kendisini bek- yüzünden hiç bir şey yapamazlardı, an-
noktai nazardan muhakeme ederek (Arkası. var) ler görünce gözlerine inanamadı; şaşı- cak telsizle Japonlara keyfiyeti haber 
şahsen mes'ul tutmak istemiyorum. Vu- ____ .,___ rıp kaldı. Bu suretle cŞanghay>da ge - verecekler ve vapur «Nagarnki> lima-

Beşiktaşta lisan kurslan 
Beşiktaş Halkevinden: Evimizde açıııın 

Fransızca, İnglllzce, Almanca dersleri ayın 
on sekizinde başlıyacnktır. Kurslara devam 
eden talebenin kayıtlarının yenilemeleri ve 
:renlden devam etmek lsteyenlerln de her 
sün saat 12 den akşama kadar Evhnls ldare 
memurlu!;unn müracaatla kayıtlarım yap • 
tırmaları lftzımdır. 

kua gelen müthiş hfıdiseler ne olursa -•••••mı:m::mam~ çirdiğim son günleri cSi-Kiang»ın ten- nına girince Japonlar o şüpheli kimse-
olsun, onlardan tek bir adamı mes'ul t b l B k ha kaptan kamarasında yasa. dım. yi yakalayacaklardı. 

ıs an u orsası apanıı t tutacak kadar küçüklük göstermiyelim. cStandard oil> kumpanyasına men· Bu itibarla benim ngiliz romorkö-
Korkunç bir talih üzerimize çökmüş fiatları 14 - 10- 1937 sup kaptan «Eisler>in Şanghayda bu- rüne binmek işime gelmiyordu. Bu iti-
bulunuyor. Bu talihin küçük bir par- 1----·--~--------t lunmakta olduğunu biliyordum. Bu zat barla dostlarımdan birinin yardımile 
çası da Hardenberg sokağındaki vak'a- ÇEKLE B bir Avusturyalı idi ve yakın ahbabla- bir Çinli zenginine ait küçük bir istim-
&~ A~ı, Kapanı' nmdanm~~~.K~disine~~~ınp ~==~~==~=----~~===~==~===~=~~~ 

Fakat, şayet bir Alman mahkemesi Londra '>26. 7S 627 .oo vapurunun üçüncü kaptanını göndere- r 1 
bu talihe, facialar la dolu bir hayat ge- Mn-Yd 0,790S 0,79J1 rek bana yardım etmesini rica ettim. İki Re s 1m11 f 1 k ra mu" saba kam 1 z 
çirmiş olan maznun Tayliryana karşı, Par11 13.4725 "·4575 gün sonra bana mühürlü bir zarf geti-
sükunetle düşünülerek tesis olunması = ~:~!~: ~:~!sı rildi. Zarfı alıp kamarama kapandım. 
lazım gelen adaleti ihl81 eyliyecek bir AUna 11.19sa 17.1610 Zarfta bir pasaport çıktı. Bu pasaport 
surette hareket etmek fe18.ketini de ka- eenene S,09S S,4390 Amerikan bahriyesine mensup kaptan 
tacak olursa bu pek müthiş olacaktır.> SOfJ& '5.821S '5.7958 cJohnson> namına tanzim edilm~ti. 

Gondondan sonra katilin ikinci avu- A.m.sterd~ 1
•
4

'
14 1

""
10 Sonraları öğrendiğime göre hakiki bir 

katı Werthauer söze başladı. Bu ada • Pr-* ~:!:: 8!:~:~! · kaptan cJohnson>da varmış ve bu zat 
mın Türklerin milliyetine, dinlerine ve ::::;: 11.9664 ıı.9617 cSanfransisko> da bir müddet içki ya-
ölmüş bir adamın şahsına karşı savur- Berlln t.9696 1.9692 sağı memurluğu da yapmış. Pasaport-
duğu hezeyanlar, ağza alınır şeyler de- vartoft 4•1818 4·1818 ta «yelkenli gemi süvarisi• kaydı bu-
ğildi. Onları işitenler bu gibi sözlerin Budapetı- ı~:~: 10~:= lunduğundan bir Çinli terziye müraca-
nasıl olup ta bir mahkeme huzurunda ::d S..42S6 N.41 at ederek kendime iki kat Amerikan 
sarfedilebildiğine hayretten kendileri- Yokohama ı.7410 .274 kaptan üniforması ısmarladım. Çinli 
ni alanuyorlardı. Mahkeme re ısı MoakoTa ~. 29.s 2t. SOS ağzı kulaklarına vararak: 
Lehmberg bu sözleri büyük bir zevkle Btokholm s.0945 S.09ss 
dinliyordu. O bu zevkini istediai gibi J: 

8 8 
A M - Vücudunuza bu üniforma ne kadar 

tatminde serbest olabilirdi. Fak~t ay- yakışacak!.. deyip duruyordu. Ben he-
ni zamanda Alman adliyesine leke sü _ A;uıı Kapamı rifin memnuniyet ve neş'esinin hakiki 
rülmesine de müsaade ediyordu ki işte Anadolu ım.. • eo sebebini pekala anl~tım: O ünifor-
buna bir türlü akıl erdirilemiyordu. ~:n. " eo ndell ::oo :.oo manın bana yakışmasından ziyade iri 
Werthauer diyordu ki: BomonU _ Nektar oo,oo oo.oo yarı vücuduma fazla kumaş sarfedece-

« - Maznunun beraatine karar veril- Aslan çlmento 11,25 ıı, 20 ğini ve bu itibarla fazla kazanacağını 
mesi her insanın duygularında mevcut Merkn bantua ~~:oı> 92.51) düşünerek yılışıyordu. 
olan bir şeydir. Burada mevcut olan ~eı!:O~kaaı 6.as 

00'"° Yalnız muhakkak olan bir şey varsa 
müşkulat belki kendi kendimize şu su- itUhat n oe11r. tl.6S - o da üniformayı arkama geçirince Bir-
ali sormamızdan ileri gelebilir: cBöyJe Şark Ddtrmenl ı.ıs leşik Amerikan ticaret bahriyesinin en 
bir şey yapmak doğru mudur? Bir adam Tertoa 7.1 l O.OJ> ş~ko kaptanı oluverdiğimdir. 
diğerini öldürdüğü halde öldüreni t 8 T 1 K B A Z LA B Bu hazırlıklar bittikten sonra dost-
nasıl olur da mahkfun etmeyiz? Biz Al- Avıfıı Kap&ııaı larımdan birisi bana Amerikan bayra-
man adaletinin hakimleriyiz. Hak ve nrt borcu 1 P8l!n oo.oo oo.oo } lığını taşıyan cMongolia> bva

1
purile seya-

adalet dairesinde hareket etmek için • · • ı ndell 14. 75 15.90 at edebilmem için bir i et aldı. Bu 
yeminliyiz. Onun için öldüren bir ada- • • n ndtll ıs.775 ıs.825 vapur meşhur cPasüik Mail> şirketine 
mı adalet noktai nazarından serbest mensuptu. 
bırakamayız.• Hayır, bu düşünceniz TA B V t LA T Nihayet en son bir ihtiyat tedbiri ol-
doğru değildir. Maznun, Alman ka _ AeJ,ı K.apaıa&f mak üzere cNorth China Herald> ga-
nunlarına nazaran beraat etmelidir. Anadola 1 pe. oo.oo oo.oo zetesinin muharrirlerinden birisile an-

Bizler maznunun müdafileri haksız : ı: ;:.cıaıı ::: :::: laştım. Bu gazete Amerikan malı idi 
bir karar verdirerek Alman ka~unları- • n TL 40.40 40.40 ve gazeteci benim hakkımda bir takun 
nı kirletıneğe teşvik etmek ( ! ) iste- A.na4olu mil. ı>ellD oo.o.> Ot.OJ sahte havadisler yazarak peşime düş-
miyoruz. Bütün dünyanın nazarları p A a A L A B müş olanları şaşırtacaktı. Alman klübü 
bugün bize doğru çevrilmiştir. Sizden 

1 

azasından bulunan muharrir «Emden> 
sadır olacak hüküm binlerce sene son- 1 T1lrt altım t::l Babı hakkında vermiş olduğum konferans 
ra bile adilane bir hüküm (!) olarak ta- 1 Banknot OL a 262, 

1~;~ esnasında benimle görüşmüş ve bu hu-
nılacaktır.> susta aramızda bir kaç laf geçmişti . 

. 
1 

. . . Kend isi büyük bir samimiyetle: 
ğı ~ısınız? . . 1 mış, onu sadece bu hareketi ile iyileştir- - Şüphesiz, demişti, size yardım e-
.. ~ıç sarhoşa sarhoş denır mı? Herif bu miş gibi bir hissi vardı. debilirsem pek memnun olurum. Yal-

sozu du b .. b""tü k · yunca. ~s u ~ endınden geçti. Elise, doktor Baltusse'le beraber geldi. mz havadisi ne şekilde yazmamı arzu 
ha~ ;~'d·ded_~, .. 0Y~.e .~ı? Ben sarhoşum Yerdeki cesede, bir de onun başında vah- ediyorsanız bana söyleyiniz; derhal ya

. d ğ'\ g~r~rs~nuz, ben sarhoş mu- şi vahşi bakarak duran Madame Bluze'a zarım.·· 
yum. e 1 ~ıyım · baktı. İşi anladı: Artık hareket etmek üzere 
Trakeotomı sondasını almış, çocuğa bulunuyordum, muharrir arkadaşa bi-

yaklaşıyordu. Bir takım bıçaklar da ma- - A! dedi, zavallı kendisini yaralamış r isini göndererek vaadını hatırlattım. 
sanın üzer;nc serilmişti. Madame Bluze: olacak ... Zaten ben halinden korkmuş-

İ · k M · d tum: hiç o halde adam eline bı,.ak alır Binaenaleyh cMongolia> vapuru Şang-
- znım yo .. . üsaa e etmiyorum ~ h d h dedim ya! mı? ... Buy.ıı·un, doktor, işte bizim küçük ay an areket ettikten sonra «North 

D hasta b d China Herald> gazetesi guva cVanku-
oktor bh den bire elini boğazına gö- ura a .. · " 

türüp: .-:--~----------- venden almış olduğu bir havadisi yaz-
- Ha! diye bağırdı. 'Yarmki nüshamızda: mak suretile Şanghay sokaklarında b~r 
Ş h d merak ve heyecan uyandırıyordu. Bu 

a amarJ kesilmişti. Yere yığılıvcr- Son ••• ve son nefes havadis İngilizlerin pek hoşlarına git-
di. Madame Bluze küçük bıçağı yere attı. Yaptığına kat'iyyen pişman deg~ildi. Bı1i- miş olacağında şüphe yoktu. Çünkü 

k Yazan. Sal'Ahattln E i kaptan cLauterbah>ın İngiliz Kolombi-
is, fevkalade sevinmişti. Oğlunu kurtar- • a n S yası açıklarında c Mounteagle > vapu· 

Son Postanın kıı mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 
tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kalesi, hikayesi, romanı klfi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek· 
a eğlence lfizım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
şünce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hF gü 
müsabakanın esası §Udur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir r 

MUsabakamn esası sim ~~rmüş, hem de bir müsabakanın 
verdığı heyecanın zevkini tatmıs olacak 

Meşhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim 
yaptırdık. Fıkralara 1 den fO a kadar, fık

MUkAfatlar 
raların reınmlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasında 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para mük:Afatı verece· 
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. Mükafatların listesi §Udur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kişiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- ı • 60 1 

mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 • 
~·anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyucularımızdan 8 • G er Ura 
soracağız: 63 • 2 ıer buçuk lira 

- Hangi resim, hangi fılcranındır7 Mükafat kazanan okuyuculan noter 
Siz de bize meselA (40 numaralı resim, tayin edecektir. Müsabakamırı 13 gün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı resim 17 evvel başladık. On dördüncü resim ve 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 fıkrayı aşağıda bulacaksınız. 

... 

Resim: 14 

-
Fıkra: 14 

" Eğer şişe bit~ eydi ,, 
Bekri M_ustala bir giin zil zurna sarho§ bir haldi! hodbehod 

Yeniçeri ağasının yanına çıkml§tı. Ağa Bekrinin bu tarzda yanına 
çıkmasına kızmıftı: 

- Bu ne hal, dedi, böyle hodbehod sorup soruıturmadan Ye • 
niçeri ağasının yanına gelinir mi? 
Bekri Mustafa cebinden yarıya kadar İnmİ§ rakı fiıuini 

fıkardı: 

- Böyle hodbehod luırıına çıktığıma ıükret, dedi, eğer bu fİJC 
bitmi§ ol•aydı, emreder ıeni yanıma çağırtırdım. 



1 s Bbinritey:ba --== -
Ordu, şifa, sıhhat kaynağıdır 

• . . d .. mur sağanakları altında 
(BU§tarafı l inci sayfada) ıkı defa a yag , .. millen kıt'alar 

nede ziyaret ederek manevradaki ya- beller ne kadar su) a go • d.. ··ş 
ralılarm mıktarını öğrenmek istedim. arasında yaralanmada~ yataga uşmu 
Tümgeneral dedi ki: tek nefer g~_rum:emışkt·ı~·T .. k ordusu 

cH . . . 1 1 Bu da gosterıyor ı ur 
b" . astanemıze !?etırılen yara ı ar o~ . !;uıkastlarını bile yene -
~ı geçmemiştir. Içlerınde manevra fı tabıatın çetın 

ŞegiJe ·· • . d ·· ek kudrettedır. 
b 

gogsunden vurulmuş bır e yuz- c C hı.. t kd'- nag-ıdır. Geçen 
aşı vard B·ı·· h · · r Oıdu ~ a, ı • a .; 

1 
ır. ı mstısna epsınm ya o. - 1 ç k" cMuvaffakiyet 

darı <mdi~eye mahal bırakmıyacak ka - ün ~~ ıe a d m nın r Vazüesini 
ar haf ıftır ne 'e ı ) eı ın e o ' . ' . i · · ı , 1 apan ın an yoı ulmaz. Neş eyı 

11 
zmır hastanesıne gönderilen yara- ı Zf'\ < c ) hh tt B;n naleyh sizier 

/arı da hesaba katınca Ege manevra - "arat~n 51 
d ' r. s hhatmden dolayı 

arı yaralı mıktarı b"nde iiç nisbetini ene a or unu? 1 diyordu 
zor bulur ncc:'ec:inden me u unu • . . • 

D · · B dan d ı er u hakemlerı a .. -
rındau unun ki b .. tün dünya ord~la .- ir:..ın t'h tıni k rumak için kendi :;ıh 
k t' kışla ında i tırahate çekılmı~ k . t hkar edere 5·ne çalışıyor -
h 1 alarda bıle bınde dort nisbetinde h e m c. 1: talı a karşı kat'i za -

k
nsta bulunmaktadır Ye düşiinünilz lar. Or umu ' 
• Ege · . ft f kuLanm.ş bu unu) or.• 
. nın saıp daglarında tam hır ha a er Naci Sadullah 
ı;ece ·· d h tt• ~n üz ) ürüyen, çarpışan a a 

B·r c··r ümeşhu daha 
tunlarına g<'çirmişler. Hakikatte: mual -

1 d (B~ tarafı 1 inci savfada) ı.: ..... in ısını Abdulvahid dcgıl, sadece Va-
~ an bır1 de biziz. Arad.ı bir şikay ... t "' 

e. eriz, fakat, bizden sonra çıkan tekiif- h~ddir. k' t sız a k Bu suret!e meşhud cürüm va ssı cs-

h 
r adaşlarırnız hiç durmaksızın, ra - h'· atra · 

1 
bı"t edilmiştir. Bunun ü.wrine Dl& r:emc-

., ış eru1de devam ederler. 1 k · t 13 ı \"P g·tmek ve derhal hükmu a ma ış en 
"\ un ara karşı kiıçuk bir azi7Jik olmak t:zere d"· k t b"l değilken şimdılik bunu yapmıya -
ti un ii nüshamızda bir oyun er- ı.ğe isııvoruz ki arkadaşlar arasında 
.,: ettik. Diyarıbekirde, hocasını vur - ra ız. J h k k 
.. uş olan talebeye ait havadise - tıpkı hu nevi şeyıer yapılmasın ve er es cn-

~•ŞVet olarak verilecek paralara yapıl - rli alabildiği havadisleri vermeğe v~ ka-
ığı gibı" b d ~ .. . k" ına bo'-·ur. t:ğmeğe razı olsunlar... Bu 
.. - ız en aşırıldıgını gosterır U· m J • • b"" ı ru)t b" . defalık bu ;ıziıJiğı yapmak ve ışı oy ece 

'reı ır ı~arct koyduk. İşaret bas·t.tir: t h ·r etmekle iktifa ediyoruz; arkadaş -
...ıu··ıg~~ftakı Vahid ismınin başına bir Ab· <'!' ı d · B d '' ıla lanmızdan ı icn e erız: un an sonr.a ya 

'b· •ve ttmc>kten ibaret. k ı .oızd hö"yle şeyleri yapma. ta. n v .. az g_cç. sın .c. r, 
li en sonra çıkan iki arkadasımız 
b a~er ve Son Telgraf, bu işaretli ha - vahot ta atfamamak ıçın go:tlennı dort 

el"i, kelimeleri kısmen değiştirerek, sü- ~çsınlar! 
~======~~,:;==~===========:=:::::::=:::::::::"" 

ATI 
--~davi 

K•n çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşınblar, 
dolama, meme iltihabı ye çatlaklar, flcgmoolar, yanıklar, trq 

yaralan, ergenlikler, koltuk alh çıbanlan. . 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temm eder. 
t ISTAN~UL 

•ark lapençlJ•r• Llbor• uv•rı, -

o ------·~ 
lstanb;ı Liman İşletme idaresinden : 

1 - İd . . . . -· • u salonu binasının pazarlığı 2/11/937 salı 
.. .. aremızın ınşa ettırccegı yolc 

g\inu saat 14 de İdare Şefler Encümeninde yı:ıpılac~ktır. . 
2 - B i . . t 30 ooo liradır. Ta!ıbler asgari 250.000 lirs k1y-

u Şll\ muvakkat temına ı · . 
tlletinde b" . 1 1 tevs:k edeceklerdır. 

3 
ır tek bına yaptık arın d .kk"te ala"ak olan idare işi en ucuz fiat 

- Tal"' ı · f ı naznrt ı "' • Verene . ıo c>rın rt' erans n~ılnd~ Teklif ~ahiblerinin vüruda getırdikleri eserle-
ri . \ erm v ME'Cbur değı ır. . . . 

n bır listesi tcklıfnameye raptcdılt'cektır. . . 
4 - T k " d ·çinde kapalı olarak verılecektır. 

e .lifler Encumene za 1 • uı:-de 1 
5 - B . roicler fen scrvısinden 25 lıra mukaı.ıuu• a ı-

u ı a"d c:art ame ve P ., 
~~k~ - . 

6 - .• ." .. . 
1 

lonu fm;aat bürosuna müracaat edilecektir. 
nfotemmi.m izahat içın yo CIJ sa c704h 

--------------------~--:-----------------~ 
TÜRKİYE 

Şişe ve cam fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden : 

F' . . 1200 ton mermer taşt alınacaktır. Ta· 
. abrlkamız içi n hir s~n• ıçınde "' k ozrre 20-10-937 tarihine ka· 
~plerin şerttlti öğrenmek. ve nOmt~ne '~e;;I'ı~8 ışlirnk ıcir '-9-1~937 ouma 
ar ve nOmuııe ,·ercıılerm de açık pa d k. erkezırnize mnracaatlan. 

ınnu saat onbeştc Birınci Vakıf hanın 8 ı m 

Fran~ nın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edılen saf ve şeb
nem gibi taze erimemiş balmu
mu ıle yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kafidir. 
Parföm lerin istilısal edildiği bu 
havalinin kadınları, ilk defa o
larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası

nı keşıf ve bunun yerini tutaca~ 
başka bir maddenin mevcud ol
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananlann yeni ve 
gençleşmi~ cildlerini bu havaliyi 
z.iyaret edenler tarafından tak
dir nazarlanle seyredilmekte
dir. •Sır a Şeptin> tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, gece 
yatmazdan evvel cildinize tat
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
cie husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesnmeler de zail olur. lhtiyar
lık çizgileri silinir w altındaki 
yeni cildiniz tazeliği ve yumu
pklığı ile meydana çıkar. Yüzü
nüzün açık ve beyaz cildin güzel
liği ile ntıhoş bir tezad teşkil et. 
memesi içiıl cSir a Septin> i 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanı• 
Jii.zundır. Yalnız Paris Aseptio 
liboratuvarları bu calibi dikkat 
ve şayanı hayret cSir Aseptinı. t 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par
fümörünüzden cSir Aseptin>. i 
muslrren isteyiniz. 

Dr. H AF 1 Z C E M A L 

1 

(Lokman Hekim) 
Dablli1• mutehıısst!1: Pazardan maada 

Jlerıün <Z - 6> nıvanyolu numara lot, .., ı.t· 
le!onu 11391 - 21044 

Son Posta 
Yevml, Slyas1, Handls Ye Halt ıue&ul --Yerebawn. Çat.alçcşme sokak, 25. 

iSTANBUL 

Gazetemizde çıketn yan ve 
1 esimlerin bütÜJJ haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABO E F ATLARI 
1 6 3 1 

SPne Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TURKİYE 16U 
YU.'ANİ· fAN 340 1220 710 270 

ECNEEI ..!'iO J 1400 800 ~ıoo 

Abone bedeli pc>şindir. Adres 
de tirmek 25 kurı.ştur. 

Gelen evralr geri uer :lmf!:z. 
ilanlardan me•'aliyet alınmaz. 
C vnp < •n mc>ktuplara 10 kuıuşluk 

Pul ilavesi lizınıdır. 

1 

Asri kadın güzelliği 
VENO~ Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS PudraSI 

VENÜS Allığı 
V ENfjs Briyantini 

VENIJS Esansı 

VENÜS ~~~~~.ı 
VENÜS Kolonyası 

90 derece 

A ri kndı Ilığının tılsımı oldu. 
BOlllıı ık \ e kibar famılyalıır 

imdi nu kuılanıyorlar. 

Depoau ı Nure din Evllyozad • lstanbul 

lnhisarlar u. Müdürlü~ünden: I' 
I - ldarcmizin Çamallı tuzlasınd ı ~artnanıc ve t~ b o Şl'masına uygun olmak 

üzer<' ~eni bir elektrik santralı tesi · iı:i kap lı 7.n f u uliyle eksiltmeye kon-
muştuı. 

JI - Bu tesisntm montajı da dahıl olclugu hald ı uhammen bedeli sif İzmir 
95000 lira ve muvakkat teminat 60~ lhadır. 

rn - Eksiltme 9/XII/937 tarihin,.. ra tlıyan P r embe gunü saat 15 de Kaha
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesi:ı.deki Alım Kor ~onunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 415 kuruş muk bı :nd İnh. ar Levazım ve Mübayaat 

Şubesiyle Ankara ve İzmir Başm•id"ır.ükkrindrn .. ın. bılir. 
V - 1stelrlilerin, fenni şartnamede yJnh takatta bir gazojen tesisatı yapmış 

olduklarına dair resmi vesikalarını vr· nrtnameye u-: un olmak üzere ihzar olun
muş fenni teklif projelerini tetkik cdılmck i.ızcıc <:ksiltme gunünden en a7 15 
gün evveline kadar İnhisarlar Tuz r('rı Şubc:sı Mi.ıaurlügünc> VC'rmeleri müna
kasaya girebilmek için dahi eksiltm .:len azami 2 ıirı evveline kadar tekliflerini 

muvafık bulunduğuna daır mc Lkü: ~ ub«'den \'esıka almaları 157.ımdır . 
VI l\~ühürlü teklif mektub 11•un, knnuni vesnıı.:; \'c V nri maddede · ılı 

diğer vEsıknyı ve rnuvakk.ıt temin akçesi makb1J;r veya mektubunu iht•\'il 
edecek olan kapalı zarflar ir f' giı j e!l geç sant 1 4 dl' kadar yukarıda adı g • 
çen Al m Komisyonu Re.slıg 'nc n '<bt z mukabilinde v...,.:l.Qi,ş olmalıdır. 

cB.» c6960> 

I - artnamesi mucibıı sat k kurulu d ovil ray ve vagonları ka-

palı z~ rf usuliyle eksiltl'Y' konu muştur. 
I1 Eksiltmeye 26/X/937 tarıri r tlıy, n S lı ı u r.aat 15 de Kabatac:ta 

tnh r Levazım ve Müb yaat Şub srndeki alım kom·syonunda yapılacaktır. 
JII - Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 544 liradır. 
IV - Şartnameler parasız olarak bergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek ıs• ) n fiıın 1nr C>ksiltmc tarihinden 10 gün 

evvel fıatsız n mufassal teklıflerini türk~e ve fransızea tercemelerile İnhisar-
lar Umum Müdürlüğü Mi.ıskırat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve teklifüri 
muvafık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak edebilmek için me?.k\lr şuh · 

den vesika almalan liz.ımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubu, kanu nt v saik, eksiltmeye iştirak vesikası ve 

~ 7,5 güvenme parasını ihtiva cd ct:k olan kapalı zarflar c>ksiltme günü en geç 

saat B de kadar yukarıda adı g<'çen komisyon başkanlığına makbuz mukabi-
linde verHmi§ o1malıdır. cB.> c59 7fü 

I - Şartnamesi mucibince alınac k 2 tonluk bir adet yük asansörü kap, Iı 
zarf usu1iyle eksiltmeye konmuştur. 

n - Eksiltme, 22/Xl/937 tarıhine rastlı)an Pazarıcsı günü saat 15 de yapı -

cattır. 

111 - Muhammen bedeli 6000 lıra \ e muvakkat tl mmat 450 liradır. 
IV - Şartnameler 3() kuıuş muk bıföıd hergün İnhisarlar İnş:ıot Şube n-

den alınabilir. 
V - Asansör • Wertheim Stiglsr, S hindlcr ve ·a A. T. G.> markalı olac ktır. 
VI - Fiatsız teklifler ve kat.ıl klar eksiltme gt.:OLınden en geç bir hafta ev

vel Tiıtün Pabrikalar Şube me \enlerek ekı;iltmeye iştirak vesikası alınac ktır. 
VII Möhürhi teklif nı"klubu, kanuni ~csaik, eksiltmeye iştirak vesika ı ve 

" 7,5 guvenme parasını fiıtıva ed cck olan kapalı 7.arllar eksiltme günü en geg 
saat 14 de kadar yukarıda adı geçen kn :nisyoıı B sl.anlıgına makbuz muk bi· 
Jinde verilmif olmalıdır. cD.> c6808> ,.,.,,,,,. 

10000 top 600 x 700 25 tefrikli si gıra k.ığıdı: 
15000 > 660 x 700 35 > • ll 

500 > 860 x 700 50 ll > > 

I - Yuk;.ırıda cins ve miktan yazılı 25500 top sigarn kfığıdı şartnameısı nmcı· 

hince pazarlıkla satın alm caktır. 
II - Pazarlık, 21/10/937 tarıhin<' ıastlı~an Perşembe gü~ü saat 14 de Kaba • 

tafda levazım ve mübayaat şubesindc>ki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III ŞartnamPler para ız olarak ı giın sozü geçen ubedeıı alınabilir. 
IV İstekhler n pazarlık ıçıı t dılcn gun \ c saatte adı geçen konu yo-

na gelm .eri ılun olunur. .6<>84> 

1 - F kişehirde inşası mukarrer k ıpsül deposu. keşfi, şartnamesi ve plftnına 
tevfikan pazarlık! yaptırılac ıktır. 

2 P ~rlık "6 X 917 • ııh ' • •)an Sal guniı ant 14 de Kabataşla I c>· 

vazım \ Muba t Şuh r.d k A ı Komi ;>onund.:ı y. pılacaktır. 

3 Muham ve rnm·akkat tcmınat 291 liradır. 

-4 20 ku uş n uk !inde hergıin İnhisarlar İnsaat Şubesinden 
hır B mudürlügundcn alın bilir. 

5 - f teklıleıiıı, pa1.arlık ıçin ta ın olunan gün ve s. atte r; 7,5 güvenme pa. 
ral~t)'lt hırlıkt uı gp t.n komısyo gtlmefori füm olunur. cB.> c6899ı. 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 
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\NEZLE 
Kırıklık, baş diş, 
ve adale ağrıları 
en seri ve en kat'I 

şekilde yalnız kaşe 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların serinlediği bugün
lerde alacağınız ilk tedbir 
evinizde bir kaç G R l P l N 

bulundurmak olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve blbreklerı 
yormadan bitin ıztırapları dindirir. 

icabında gflnde 3 kaş• ahnablllr 
isim ve markaya dıkkat. Taklitlerinden sakınınız. 

ADEMi iKTiDAR 
. ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poıta kutu.u) 1255 Hormobin 

Galata Lıtanbul 

ODICON K!1 OD.OM Kt5 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

KUMRAL - SİYAH 

Ter ve yıkanmakla kat'iyyen çık
maz, tabü renk veren tanınmış 

yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYoGLU - İSTANBUL 

._ ....................................................... --
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç . 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIGlL 

OD&ON'H!40 

ilan Tarifemiz 
Birinci • sahile 400 kunıf 
J kinci sahile 250 » 
Üçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç sahi/eler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında azı,. 
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir . Tam, yarım ve çeyrek sayfJ 
ilanlar için ayrı bir tarife derpil 
edilmiştır. 

Son Posta'nm ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edi?• 
melidir: 

bincıbk Kollektll lirbd. 
Kahramamade Dua 

Ankara caddesi ~ 

Muvaffakiyetin 

RADYOLiN 
Laboratuvarlarda inıan diılerl 

üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahıulü olduğu için : 

sırrı 

Bir yandan diıleri beyazlahp 'leke 
ve kirleri izale eder, diılere tatlı bir 
parlaklık verir, nefeıi tatlılaştırırken 
diğer taraftan diı etlerini de tedawl 
eder ve kuvvetlendirir, cliılerln en 
büyük düımanı hamı:ı:larla müca· 
deJe eden tükrüğü çoğalbr, mik
ropları öldürür • 

Sabah ~ğle ve aktam her yemekten 
sonra günde 3 defa · 

'·R .. AD. .'~· .· ·a· ..... · 'L .. :• .N. - ! • ı .. ' . ' . . • " ! 
. ' 

. . . .. . . . : > i •. ' . • .d ~· · . . 
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DA YMON Fenerler 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre •tık veren 

DAİMON 
Fenerleri gelmiştir. 

ı,ı •t•k almak için ralnız 

DAIMON Pilleri 
ile 

D Aİ M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 
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