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· 1-Çin _Japon harbinin mukad- Ordumuzun geçit 
deratı değişiyor, Çinliler Japonlara 
nıuvaffakıyetli taarruzlara başladılar. resmi heyecanlı oldu 
2-lspanya harbi kızışıyor, 
F rankoculara 100 tayyare 

birden taarruz etti 
3Filistinde vaziyet{,··~r;;, __ _ 

.vahim, geniş bir .. • ; , ti:i' .. ,~. 
ısyan bekleniyor.::, , \.-

4Habeşistanda çete mu· 
harebeleri ehemmjyet 
kesbetmiye başladL 

5 Endiıeler faıdalapyor. Eden . • 
dün söylediği nutukta dllny• ~--.c_-.----~-l"l~ 
feci vaziyettedir, diyor. ·' 

_ (Bu husustaki tafsillt 3 Uncu sayfamızdadır) 
,, 

Türkiyede ilim ve fen 
inhisar altındadır 1,, 

Bir kadın doktorumuz tanınmıı profesörleri ilimden 
evvel kazanclarını düşünmekle itham ediyor 

Bundan bir müddet evvel arkadaıınıızı 
Muhittin Birgen, çok mühim bir mevzua 
~arnıağını basmış ve memlekette mual
lırnl~ı için olduğu gibi doktorlar için de 
:rnalurnatıarm?. tazelemelerine vesile ve· 
recek bir kurs açılması meselesini ileri 
rilrrnü§tü. 

Bu mürıasebetle kadın doktorlarıırı.ız • 
d.,n Dr. Nadire Sadi bir arkadaşımıza de
rnlrti· ki: 

- Mem1eketimizde doktorlarımıJ için 
bir kurs açılması taraftarı değilim. BlSy
le bir kurs açılsa kendim oraya gitmem. 
B · ' k ıan . u ılnıe, fenne, yeni keşiflere arıı o 
ıstiğnarndan değildir. Fakat bizim mes
l~kde fenn1 yalnız nazari bir şekilde t~
k:b etrnekle hiçbir şey elde ed~l~bileceği
nı zannetmiyorum. Bir doktor ıçın en ev
vel rnzırn olan, branşı ne olursa olsun, 
tatbikat sahasıdır. Yani klinik, libora-
t~var ve hastaneye ihtiyaç vardır. Nite- Dr. Nadire Sadi 
kırn A vrupadaki hastanelere zaman za- . . 

Son Posta'nın 
difeklerlnden biri 

yerine geldl 
Hükumet tabipleri bir 
tekamül tedrisah takip 

edU'orlar 
Ankara, 15 (Hususi) - Hıfzıssıhha 

mektebinin ikinci yılı baılamıı ve bi
rinci kura açılma töreni bugün ya
pılınııtır. Bu devreye 20 hükftmet ta
bibi iftlrak etmiştir. Burada tabipler 
Qç buçuk ay devam eden bir tekimill 
tedrW.tmı takip edeceklerdir. Bu bit
.tikten sonra yeni bir devre bqlıya • 
cak ve 20 hükUmet tabibi daha te • 
tlmül .kurllarına devam edecektir. 
Açılma töreninde vekil namına Ve

kllet müsteprı Hüsameddin kısa bir 
nutuk aöylemi§tir. Mekbep müdürü 
Amerikalı profesöı Kanın. de türkçe 
olarak irad ettiği bir nutukta tabiplere 
ho§ geldiniz dedikten sonra mektebin 
.hedefi ve tesisi maksatlan hakkında 
iuhat vermiş, ders programlarının 
ana hatlarını anlatmıştır. 
Açılma töreninde Vekllet erkAnı - . 

hıfzıssıhha muessesesi mütehassısları 
mektep muallimleri hazır bulunmuş ~ 
lardır. 

İki yüz bin kişi geçit 
resminde hazır bulundu 
Mareıal Çakmak ve Orgeneral Asım dün ak1&m 

lzmirden Ankaraya hareket ettiler 

İzmir 15 (Manevralan takip ecten ar-,ına Tar, yurdun dört kÖfulnclen. bltııu. 
Jtadaıımızdan) - Sanki b(ltilıı s,. lllıı sa Eıentn viliyetlerindeıı. kualanndall 
açılırken yollara dökillmO, ıibL- Ger - binlerce otomobil, otobüs, kamyon, t~ 
mencik yollannda büyük bir kaJJll.I - (Devamı 10 uncu 141ffada) 

Mahkeme Kuruçeşme kömür depolan 
için karanm verdi 

Depo sahipleri kömür ıathınden itibaren beı metre 
?nan en büvük doktorlar da giderek ye- muamele eder, onlarc~ aızın hiçbir ~ıy-
lli tatbik d. ·ı b' t davi usulünün ne- metiniz yoktur. Üstelik bu hareketmtz I ••k kr" • d d ki k •• •• ) • ___ ......... - ................................. .::=~ yu se ıgın e uvar yapaca ar, omur erı ıslahp 

c ı en ır e · d "ın. k ı ti ticeler· · t k"b d 
1 

sanki her şeyı on an 0 6 • enme s yor-
ını a ı e er er. . . h 1 ~ · d d f Bizd · b ğ 'mklin yok- muşsunuz gıbı asta arın uzerın e e e-
c ıse unu yapma a ı . · d d 

tur ç~ k' f ·ı· · nhı·sar altında- na bir tesır bırakır. Halbuki ışarı a 

Şarki Dersim taııyacaklar, Kuruçeımelilere tazminat verecekler 

Muhaliflerinin 
Muhakemesi 

· un u en ve ı ım ı ·· l 'kl k dır. Genç bir tabibin dışarıdan bir h:ıs- hastaya bakan ve ?ayatını boy eli e a-
taneye gelip bir şey öğrenmesine imkan zanan hır doktor ıçın bu muamele. fena 
Yoktur. Çünkü insana bir şey öğretmez- bir propagandadır. Hastanın ona itırr.adı 
ler ve d d 

1 
lere bir misafir kalmaz, bu doktor beş para etmez, bak 

rnuamele~;~ğ ~ ~~re~alebe muamclrsi bala Profesör Bay ·~· in. karşısında tirtir Elaziz 15 (Hususi) - Şarkt Dersim 

Y
aparl H t 

1 
gı"ttil'iin·ı titriyo der ve kendini sıze baktırmaz. muhalefet harekatına iştirak edenlerin 

ar. as a arın yanına 6 • ranıan, onların anında profesör siz~ sert (Devamı 10 unc-u sayfada) (Devamı 10 uncu sayfa.da) 
...... y .................................................................... . 
.__ ....................... . 

Senenin en güzel 
edebi romanı 

Kunıçeımc köm ,;r df-'poları 

Xuruçeıme sakinlerinden Salih ta - hine a~ılnn dava 4 tlncil hukuk mabke • 
rafından. depolardan çıkan kömQr tozl3- mPsindc dün netice! nmiştir. 
rındar nıutnzarrır oldulu lddiaslle Ku- Mulıkc:nenin nörduğü lu" zum ü · 

k
. ü d b zerıne. 

ru~eşnıe om r epoları sahipleri aley • (Deı·amı 10 uncu sayfada) 
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Her gün 

Yine Ünive;;itede 
Dönenler meselesi 

Yazan: Muhittin Birıen 

Resimli Makale: 

SON POSTA Birinci teşrin 16 
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Biitiin diinya feci 
karışıklık gittikçe 

vaziyette, 
artıyor 

Habeşistanda 
Çarpışmalar 
Genişliyor 

isyan hal\nde bulunan 

Japon harbinin 
mukadderatı 
deQişlyor 

kabileler birleşmek üzere 
§anghayda taarruza geçen Londra ıs (Husust) - Hab~şista -

Çınlı"ler ı·lerlı·yor, şimalde nm muhtelif mıntakalarında ıtaı~.an 
~-...:.:.:.:.:.::.:.,__:::;:.:.::~~_...::...--;-:-. ';'": karakollarına karşı yapılan çete hu -

Filistinde 
Vaziyet 
Vahim 
lngilizler dün bir Arap 

çetesile çarpışblar 

l Fra nkocu la rın 
30 tayyaresi 
tahrip edildi 

İsp::ınyaya yeniden ltaivan ----~.....::__..::;... ____________ __ 
askeri çıkarı dı, 

harp şiddetini arbrdı Japon)ar müşkül mevkıde cumları, gösterildiğinden daha fazla 

- Londra 15 (Hususi) - Şangha~ cep- ciddi bir ma.hiyettedir. . 
besinde Çin kuvvetleri yeni ve pddetli İsyan halınde bulunan bır çok Ha-
bir taarruza başlamışlardır. beş kabileleri, aralarında bir elbirli -

Japon makamları, tayyare ve ağır top- ii tesis etmeğe kalkışmaktadırlar. 

Londra 15 (Hususi) - İspanyada, A

tırKudüste örfi idare ilan edilmiştir. Bu ragon cephesinde hükumetçilerin başla
sabah Beytülliham civarında 150 kişilik mış oldukları taarruz büyük bir şid -

detle devam etmektedir. Lizbondan bil -bir Arap çetesile wkua gelen bir müsa-

Londra 15 (Hususi) - Hayfa demir
yolunda yapılan dünkü suikast netice -
sinde Filistinin muhtelif yerlerinde bir 
çok tevkifat yapılmış ve şimal hududu 
İngiliz makamları tarafından kapatılmıi-

l~~ın da iştirakile yapılan bu taarru~u Vaziyet İtalyanları endişeye düşür-
püskürttüklerini iddia ediyorlarsa da Çın ·· r· r Tenkil hareketi amansız bir 

dirildiğine göre bu taarruz esnasında deme esnasında iki İngiliz palisi ölmüş-
tür. hükumetçiierin zayiatı 5000 i bulmuştur. 

'kuvvetlerinin bazı mevziler işgal ettikle- muş u · d tm kt di 
ri muhakkaktır. surette evam e e e r. 

Franko saf!arında harbeden Faslı kat'a
Bu gibi hadiseleri önlemek üzere şid-

~ar müdafaada çok yararlık göstermiş -

Şimali Çinde de çetin bir muharebe 
Yapılmaktadır. Japonlara yardım et -
nıekte olan dış Mogolistan askerleri, iç 
Mogolistan kuvvetlerinin tehdidi altın

detli tedbirler alınmıştır. lerdir. 

17 komünist balyan Romada 
mahkOm edildi 

Filistin mUftUsU Suriyeye kaçtı Frankocular ise Asturinin şarkında 

da kalmışlardır. 

Kudüs, 15 (A.A.) _ Sabahtanberi mütemadiyen ilerlediklerini bildiriyor -

burada dolaşan şayialara göre Filistin lar. 
Londra 1 S (Hususi) - Rom.ada lıu- müftüsü kıyafetini değiştirerek Suriye Dün, beş Frankocu tayyare Kartajeni 

Ş:ınsi eyaletinde ilerlemekte olan Çin
liler, Japoııların sol cenahını tehdit et -

susi bir mahkeme önünde duruşma - ye kaçmaya muvaffak olmuştur. bombardıman etmiştir. 10 kişi ölmüş ve 
lan yapılan 1 7 İtalyan işçisi, 18 aydan Şimdiye kadar tesbit edilen bir şey 20 kişi yaralanmıştır. 

nıektedirler. 

Bu.1dan başka, evvelce Japonlara te -
nıayül gösteren eski Çin komünist kıt'a
aının şimdı Japonlar aleyhine vaziyet al

18 seneye kadar muhtelif hapis ceza - varsa o da müftünün cuma namazında Valencia 15 (A.A.) - Milli müdafaa 
}arına mahkfun edilmiştir. bulunmadığı, ailesinin birkaç gün ev- nezareti, hükumetçilerin yüzden !azla 

tayyaresinin sabahleyin Saragosse yaki
Suçlular, merkezi Pariste bulunan vel Filistinden aynldığı ve müftünün ninde Garrapinillos tayyare meydanı ü _ 

lnış olduğu ~öylenmektedir. 
Bu haber tahakkuk ettiği taktirde, 

Japon mfü;tevli kıt'alarının irtibat ve 

bir komünist teşkilatı vücuda getir - de iki gündür hiç bir tarafta görülme- zerinde yapmış oldukları bir cevelln es
miş olmakla itham edilmişlerdir. diğidir. nasında asilerin 30 dan fazla tayyaresi -

.. ··E·d~~:····~i"ii·~y~···f ;;~f ··ı;i;····· :~~::: :1:::::·tun;.~ı:di:::~~ ınu\ asalası kesilmiş olacaktır. 
Çinliler müstevliyi memleket dahiline 

tektikten sonra tecrid usulünü takip et
ll'lektedir. 

J !lponların şimdi içinde bulundukları 
d • d • gazetesinin Cebelütank muhabirinin i-

va zı• y ette ır, ıyor yi bir membadan öğrendiğine göre, 
muntazam İtalyan ordusunun ünifor -

~aziyet bur.u göstermektedir. lngiliz Hariciye Nazırı, İtalyanın ce .. va~ına teessüf 
Japonların zayiatı l d 

Sanghay 15 _ Çin makamları, Ja- ettiğini kaydettikten . s~r ra ... !ll~z~ .. ere. er e 
'POn kıt'alarının Şaghay civarında son müsamaha gösterılmıyecegı~ı soyledı 
1 S gün zarfında yapılan muharebeler i ı ki Londra 15 (Hususi) - Hariciye nazırı J essüf ettiğimiz .~ emek istemem. Gö-
'?n unda ölü ve yaralı olarak 20.000 . Eden bu .ır ......... mühim bir nutuk söy • nüllü_Jer. mesel~.sının a.demi müdahale 
f1 zayiat verdiklerini beyan etmekte - ~ t d k · d dir1er liyerek, dünyanın büyük bir buhran ge- komı esın e m~za. eresını talep e en 

Ş · h S ·yuan'dan çirmekte olduğundan ve İnailterenin çok İtalya, bu komıten~ ne kadar elverışsiz 
C ang ay IS (A.A.) - .uı .. "ğ" iddl meseleler karpsında bulunduğun - olduğunu pekAIA bilir. 

entral New ajansına bıldırıldı ıne c ah tmi d ..... ;..+· ki• Buna rağmen İtalyanın talebine mu -
göre ç· k t' 1 M" • u istirdat e- dan b se ı ve •~·ır . · ın ı a an ıngu Y _ _ n·· iki kıt' da ilinı harp vafakat ettik. Fakat §Unu söylemek is _ 
de.:ek Japonları şimale doğru puskürt- ~lrn ksu_ııyanın kanlı 8:arebeler cere- terim ki, müzakerelerde hiç bir müsa-
nıu <: lerdı"r. e ızın, e. n mt d b . h t . ~-· "' k ,... an ma a e mıyeceguııız gibi, bu i~i Ch · 1 t• d b lunan Mingu yan etme tedir. Evveua spanya an - :ır 

ansı eya e ın e u ed ~· sürüncemeye de bırakmıyacağız.> 
feh · b ı cında Ja - s ece15ım. 

rı muhaseı:natm _ aş_ an~. Burada yapılan livil harbi mevzileş - Eden, bundan .sonra Çin - Japon har-

masını giymiş altı, yedi bin kişilik bir 
kuvvet geçen hafta sonunda Cadix'e 
gelmiştir. Bu askerler, derhal Seville'e 
sevkedilmişlerdir. 

Bir gümüş lira 
yüzünden çıkan 

30 bin liralık dava 

.E 
e Arap memleketlerindeki 

- yeni kaynaşmalar 
Yazan: Selim Raeıp Emeç 

1931 de. Kudüste toplanan Arap kon
gresini, bir kaç gün evvel Suriyede top
lanan bir ikincisi takip etti. Bugün Ku
düsteki Camii Ömere iltica etmiş bulunan 
Filistin müftüsü Hacı Eminelhüseyninın 
teşebbüs ve teşviki ile temin olunan bu 
toplantı, hiç şüphe yok, 1931 deki kadar 
değilse biı.e o zamanla bugün arasında 
yapılmış bütün müslüman Arap teza -
h~rlerinin en ehemmiyetlisi sayılabilir 

Filvaki bu toplantıda hiç bir Arap 
memleketi resmen temsil edilmedi. F:ı -
kat bu ihtıyatlı ve tedbirli ihtiraza rağ
men Fili::ıtm namına 119 Maverayi Er
dJnden 35. Iraktan 13, Mısırdan 4, Lüb
nıından 60, Suriyeden 75, Hicazdan bir 
murahhasın iştirak etmiş oldukları ha • 
VC'r verilmektedir. Kongrenin başlıca 

müzakere mevzuu Arap alemi ile Avrupa 
arasında tetifj her gün bir parça :faha 
zorlaşan mahtelif davalar görüşülmüş -
tür. Bazı murahhasların bazı memleket
lrr hı.kkındP kullandıkları lisan bilhassa 
ş ddetli oimuştur. Mısır namına harP. -
!tet eden ve Mısır hüktlmetine karşı ada
vetile maruf olan Elluba Paşanın kul -
lıındığı lisan Filistinde koca bir tren!n 
iki gün ev~eı berhava edilmesi ile bu 
kongrenin bJr alakası olup olmadığını 
kat'iyetle kestirmek mümkün değıldir. 
Fakat bazı kanallardan sızan haberler, 
FiJistin müftüsünün davetile toplanan 
böyle bir kongrenin, Filistinde, Filistin 
Arapları namına yapılan her hangi bir 
hareketle alakadar olmamasının imkan -
s:z olduğunu kaydetmektedirler. Bu tak
dirde İngiltereyi, Arap memleketlerinin 
kıırşısında bambaşka bir bavizeyete gir
miş görmek llzımdır .. Filistin davası mil
nasebetile, düne kadar yapılaıı nümayiı
IC'r, nihayet Filistini benimsiyen bir kısım 
evlatlarının ifratkar birer protesto ha -
rcketi sayıll\bilirdi. Bugün vaziyet 0 şe

kilden çıkmıştır. Bu sebepledir ki İngil
tcrenin Filistin üzerindeki tazyiki de git
tikçe ağırlığını arttırmak istidadını gös
termektedir Son hadise münasebetile, 
bununla alakadar görülenlerin kaffesi 
Akkanın meşhur kalesine nakil ve orada 
hapsedilnnşlerdir. Bu tedbiri, daha baş
kalarının takip etmesi muhtemeldir. 

Fakat ne gariptir ki bütün bu ahval ve 
şeraite rağmen, İngiltere, Camii Ömere 
iltica etmiş olan müftü Eminelhüseynfyf 
l·amie bir iki memur sokup çıkarmıya te
şebbüs etmemektedir. Yalnız etrafını kor
don altına almış, müftünün firarına mi
ni olmakla iktifa eylemektedir. Maamafih 
bir kısım Arap memleketlerinde, bilhas
sa tekrar faaliyete gelen ve bu sebeple 
göze çarpan bu kaynaşma anJatıyor ki, 
bu işte bazı yabancı amillerin rolü yok 
değildir. - Selim Ragıp Emeç 

P<>nların ellenne duşmuş f~ bir mem- tirmek ve Avrupanın diğer kısımlarına bine ve Ruzveltin son nutkuna temas 
b Şanghay 1 s (A.A.> .. - yı h b mayetin önüne ıeçmek için, ademi mü- ederek, dokuz devlet konferansının ya-
ad~n bildirildiğine gore, Ja~ Kar - dahale prensibinin tatbikine tevessül et- kında toplanacağını ve Uzak Şark me-

gemı,Ieri Ho~~ko~g·~ karşısı:n ar:u _ tik. sele~ine bir hal çar~~i bul~cağını söy -
~n.g da İngılızlenn kı~ala~ h _ Akdenizde bizim eibi hayati menfaat - lemış ve nutkunu şoyle bıtirmiştir: 
zıyı bombardıman etmışlerdır. Bu u 1 . olan bir devlet, tabit olarak orada c- Bütün bu hercümerc ve feci va-
austa fazla .tafsili! alınamamıştır. :::eyan eden hidiselere kar§l en ciddi ziyetten ~ı~abibnek için azami gayreti 

İzmir 1 S (Hususi) - Burada oduk -
ça meraklı ve garib bir vak'a cereyan 
etmiştir. Maruf bir ailenin Muzaffer 
ismindeki kızı Alsancak iskelesi gişe -
sinden bir bilet alırken verdiği gü -
müş liranın üzerinde ( 100) kuruş ye -
rine 1 lira yazılı olduğu görülmüş \•e 
paranın sahte olup olmadığı şüphesine 
düşülmüştür. 

tir. Nihayet telgrafla darphaneye :nü -
racaat edilmiştir. Darphane verdiği 

ceva~ta evvelce böyle bir para basıl • 
dığını bildin:ni§tir. 

İngilteremn protest~. . bir alAka ga.tereeektir.• sarfedecegız. Unutmıyalım ki kuvveti -
Londra 1 5 (Husus!) --: In~terenın Sözünü bilihare ıörıüllüler meselesi mizi teşkil eden milli birliğimizdir.• 

Tokyo sefiri sefarethanenın üç 0~ hakkında' İtalyanın IOD cevabına intikal Paris 15 - İyi bir membadan alı -
biline karşı Şangh~! ;iva~ında ::~n: etüren hatip, §Wllan söylemiştir: nan haberlere göre yarın sabah top -
taarruzu, Ja?o~ hüku.metı n c- İtalyanın bu cevabından dolayı te- }anacak olan Londra k<?mitesindeki 
l!otesto etmıştır. beyanatlarında Fransa ve Ingiliz mü -

v. tecı·ıeri aeldiler messilleri. alaka~ar devletlerde_n k~mi -
,ı URQR gaze e. teye samımt bagWıklarının bır nışa -

Din ıehrimi.ıı gelen gazeteciler blr aracı. 
Hükllm,,timizi resmen ziyaret edecek nasebetile, dost Y~anis~ en ~zi.de 

1 - 'L:u M t ksas pazarte- gazetecilerinden bır lfUP dün şehnmıze 
o an Yunan başve~ e a ·· d Ankar .nd k 
· ·· .. . . d beki nmektedir gelrniftir· Bugunler e aya AA ece -

ıı gunu şehrımız e e . · _ . 
· · · ·n bu ziyareü mu- lerdir. 

nesi olmak üzere İspany\jia çarpışan 
tebaalarından bir kısmını geri çekmek 
suretile gönüllülerin geri çağınlması -
nı prensip itibarile kabul ettiklerini 
teyid etmelerini isteyeceklerdir. 

l ngiliz Yugoslav 
Görüşmeleri 
Londra 15 (A.A.) - Stoyadinoviç'in 

mülakatları münuebetile bu mülakat -
ların mevruunu beynelmilel meselele -
rin ve bilhassa Akdenizdeki vaziyetin ve 
Küçük İtilaf ile Macaristan arasındaki 
münasebata ait tetkikat olduğu beyan e
dilmektedir. 

Londra 15 (A.A.) - Stoyadinoviç, kral 
ve kraliçe tarafından Buçkingham sara
hında verilen öğle ziyafetinde hüküm -
darın hususi misafiri olarak bulunmuş -
tur. 

N eville Chamberlain, miktarı çok olan ı 
davetliler arasında bulunmakta idi. 

Bunun üzerine uzun süren bir tah
kikat başlamış, böyle bir paranın mev 
cut olup olmadığı bankalardan, diğer 
alakadar müesseselerden sorulmuş, ve 
rilen cevablar menfi olmuş, böyle bir 
paranın mevcut olmadığı bildirilmiş -

Sababtaa Sabaha : 

Bu vaziyet karşısında kızın babası 
mahkemeye müracaat ederek parantn 
Sllhte olduğunu bildiren müesseseler a
ley hine 30 bin liralık bir tazminat da
vası açmıştır. 

Davanın neticesi merakla beklent -
yor. 

Kadın ve kitap 
Tanıt:'ml§ bir Fransız romancısının yalnız bir eserinden Türkiyede bin beı 

yüz cild satılmıştı. Hila tek tük arıyanlar olduğunu işitiyoruz. 
Bu tdJihli meslekdaşın kim olduğunu söylemekten ne çıkar. Paris civarın 

da, Çin. Hind ve Arab tarzında salonlarını, bahçc.-sinde Florida sistemi yüzme 
havuzları ile mefhur şık villasında C'turup arasıra şarka, garba r;eyahat ede
rek senede bir, iki eser yazan bir meslekdaş ... Edebiyatçılık iddiasında değiL 
Birçok romancıların başlarını sarhoş eden ııkademiye girmek heveslisı hiç 
değil. Herkesin hoşuna gidecek roman yazıyor ve para kırıyor. Aşağı yukarı 
Türkiyeden bile bin lira çekmiş demektir. 

Avrupada yalnız roman gibi hafif eserlerin çok satıldığını zannetmek yan
lıştır. Ciddi eserle:- de çok rağbet görür. Mesela akademiden tarihşınas 
Jacque'l Bainville'in yenı yazdığı cFransa tarihi., altı yüz sayfaya yakın ko
ca hır cild olduğu ha1de iki yüz altmış altıncı baskısına irişmiştir. Her de
fasında kaç bin basıldığını bilmiyoruz. Fakat bıze bu aded k!fi .. Böyle ciddi 
eserleri kimler okuyor diye sormıynhm. Ummadığınız halk okur. Hatta ka
dınlar bile. Pariste bir genç daktilo bana her ay elli altmıı frank kitab pa
rası verdiğini söylemiştı. Bızde tuva !etleri için yüzlerce lira sarfeder., içinde 
Amerikan barı olan apartımanlarda oturan §ık kadınların hangisinin senelik 
bütçı::sinde bir tek liralık kitab faslı vardır? 

Bür1ıan Cahid 
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• 
Itf aiye kursunu bitirenlere 
dün diplomaları verildi 

&ON •ol~.& 

Hal kapanmak 
tehlikesinde mi?. 

Dün kabzımallar belediye
ye müracaat ederek dert
lerine çare bulunmazsa 
işlerini bırakmak zaruretin
de kalacaklarını bildirdi~er 

Halde mevcut kabzımalları Belediye 
İktısat Müdürlüğü, kabzımal kelime -
sini köhne bulduğundan maliye şube -
}erine tüccar ve komisyoncu ismi altın
da vermiştir. Maliye şubeleri de bu kab 
zımalları hakiki tüccar ve komisyoncu 
itibar ederek yüksek kazanç vergisı 
tahakkuk ettirmiştir. Eskiden 150 - 200 
lira kazanç vergisi veren bir kabzımal 
yeni şekille 800 - 1200 lira kazanç ver
gisi vermeğe mecbur edilmiştir. Maliye 

1tfaiye kursu, birinci devre mezunları biT erada şubesinin tebligatını alan kabzımallar 
İtfaiye kursunun birinci devre me- kabiliyetlerini ziyadeleştirmeğe savaş- derh~l ~icare"t Odasına baş vurmuşlar, 

zunlarının diploma tevzii merasimi dün mış ve bugünkü kursla ilk neticesini el ~ee:~il.enne tu~car ~e kom~??n~~. den-

saat 16 da Fatihteki itfaiye Müdürlü- de etmiştir. İstanbul itfaiyesi takat ve . ının sırf hır kelime degışıklıgınden 
1baret old - b" 1 h h lt"ki ğü binasında yapılmıştır. Merasimde kudret bakımından komşu memleket- .. ugunu, ınaena ey a ı 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstün- ler itfaiyesine faiktir.• !~~cl~e ko~~oncu ~adar ka~aı:çl~-
dağ, belediye reis muavinleri, Şehir Biiahare yeni mezunları tebrik eden . yacagın an ma ıye şu esmı~ 
Meclisi azaları, Vilayet, Parti belediye eden Üstündağ: b~ şekilde tes»it ettiği kazanç vergisı 
erkanı ve davetliler bulunmuştur. c- Pek yakında istikbalinizi temin 1r.>:ıkt~nın pek fazla olduğunu Heri 

Ayakta dinlenilen itfaiye bandosu- edecek yeni kararlar alacağız.• demiş- surmHulşlerdir. 
tir. a kabzımallarının Ticaret Oda -

nun çaldığı İstikial marşından sonra sma ya t kl ·· t f r · · 
Muhittin Üstündağ kürsüye gelerek Mezunlara diplomaları tevzi edil - . P ı an muracaa orma ıtesını 

dikten sonra davetliler hazırlanan bü- ıkmal ederken vergi zamanı gelmiş çat 
demiştir ki: t T h ·ı d f ede ağırlanmışlardır . mış ır.. a mı e ilen vergi miktarını 

c- Bugün, halka hizmet yolunda, İtfaiye kursu birinci devresini ikmal veremıyeceklerinden ve işlerini bizza -
İstanbul belediyesi işlerinin, yeni bir edenler şunlardır: rure terketmek vaziyetinde kalacak -
hayırlı eşine ve ilerleyişine daha şahid Amir muavini Tarık, Grup amiri larından halin kapanması tehlikesi 
oluyoruz. Vasıtaların kifayetsizliğine Cevdet Grup amiri Haydar Grup mu- mevzuubahstır. Bu maksatla halde 
İstanbul hemşerisi uzun müddet bo - avini Ali Amir muavini M~zaffcr a _ mevcut 60 kabzımal dün saat J 6 da be
yun eğmiş, ateşten yanıp harap ol - mir mua~ini Haşim, şoför Nüsret: on- lediye .iktıs~t müdürlüğüne gi~erek 
muştur. Cumhuriyet hükumeti başın _ başı Bahaeddin, ustabaşı muavini Ka- de.rtlerı?e bır ça.re bulunmas.:rıı .. ıs~.e-.: 
dan bu felaketi def'e karar vermiş ve zım, Emir muavini Mubin, onbaşı Fa- ~ı~Ierdı:. ~eledıye İktıs~t M~durlu~u 
kararın tatbıki gününden itibaren te _ ik. onba~ Kamil, onbaşı Şeref, Emir ~ı.kayetçılerı nyrı ayn dınlemış ve ıd
siri görülmüştür. İstanbul itfaiyesi muavini Rıza, onbaşı Rifat, onbaşı ~,a- dıalarını haklı bulmuş~r. Kabzımal.la-
maddi vasıtalarını çoğaltırken bilgi lahattin şoför İsmail. :ın haklarını aramak uzere Beledıye 

__ __.. ----.-~ Iktısat Müdürlüğü alakadar makamla-

Yağmur 
Devam ed;y or 

1 Yeni doktorların 
Sıtma stajı 

ra baş vurmağa karar vermiş ve faa
liyete geçmiştir. 

Neft Sendikabn havagan ocağı 
patladı 

Neft Sendikat Rus gaz kumpanya -
smda bir infilak olmuş, bir kontrol me 
muru yaralanmış, camlar kırılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: Kumpanyanm 
teneke imalat kısmında Ç_alışıhrken, 

Bir varis amcasının 
ortağını dava ediyor 

Muhakeme karışık bir safhaya girdi, hakim yeni 
şahitlerin celbine lüzum gösterdi 

Dün, Sultanahınet 2 nci sulh ceza malı- Demişti Suçlu İstavri, hakkındaki bu 
kemesinde garip bir hırsızlık vak'asının iddiayi tamamile reddederek: 
duruşması yapılmıştır. - Ortağım Aleksi ölünce, nüfus ka 

Sulçu lstavri isminde Meyva halinde ğıdını almak için ceplerini karıştırdım 
çalışan bir kabzımaldir. Bir müddet ev- Üstünde 21 lira kadar bir para çıkrr ıc;tı 
vel halin ortasında birdenbire kalb sek- Bunu yeğenine iade ettim, diye ce·. ap 
!esinden düşüp ölen ortağı Aleksinin, son vermiştir. 

deminde, iizerini soymaktan suçlu ola - Şahit olarak dinlenilen Bayram ile 
rak mahkemeye sevkedilmiştir. Kani de İstavrinin ölünün cebinden be 

İstavri aleyhindeki bu iddiayi ileri sü- yaz bir zarf çıkarttığını ve bu zarfın •çin 
ren, ölenin yeğeni Vasil dün mahkeme - de blr 50 liralık gördüklerini söylemış 
de: lerdir .. Dava, davacının, suçlunun ve şa 

- Aleksi öldüğü zaman yanında en az bitlerin ifadelerile muğlak bir şekle gir 
250-300 lira kadar bir para bulunuyor - c!iğinden, mahkeme yeniden bazı şahitle 
du. Bu adam ise, o vakit onun üstünü a- rin celbine lüzum görmüş ve durusma 
ramış, bu parayı almıştır. başka bir güne bırakılmıştır. ............................................................. 
Toplantılar : 

Kadın hekimleri toplantım 
Türk Olnekologl Kurumu bu senenin llk 

toplantısını, Tıb Cemiyeti binasında yap -
mıştır. Bu toplantıda geçen senenin idare 
hey'etl faaliyet raporu, genel sekreter tara -
tından okunmuş ve ıttilakla kabul ve tas -
vib edtımiştir. Bundan sonra yeni idare hey•
eti intihabına geçilmiştir. Blrlncl Ba§kanlığa 
Prot. Kenan Tevfik Sezene!, ikinci başkan -
lıklara Dr. Orhan Tahsin, Prof. Ali Esad ve 
genel sekreterliğe Dr. Ahmet Asım Onur se
çHm1şt1r. 

Cemiyet lzası, umumt hnrbten sonra ilk 
defa önümüzdekl mayısta Amsterdam'da top 
lanacak olan Arsıulusal kadın hekimleri 
kongresine iştirake karar vermiştir. 

··---············-.. ·······-····-·-
. - ~G ÜN K ALDI 

- SON PİŞMANLIK FAYDASIZDIR. 

KiME iSTERSEN SOR 
ÖYLE GEL; 

C:A NI LE R , 

B.I R ALI _J~ 
( CONRAD VEİDT) 

Misli bugüne kadar ı. örnlmemiş 

sergUzeşt eseri 
ve: B A L A LA Y K A 

(ANNA STEN) 

MiLLi 
SiNEMA ._.. 

-
TÜR KiYE 

REKORU: -

YILIDIZ -
- Sinemasında kınJdı -

HergUn binlerce halk sıra bekliyor; 

BABiB 
DELiBANLI 

- GARY COPPER -
JEAN ARTHUR -

ve : LA KU KARAÇA 
devam ediyor! 

11111111111111111 

!!!:::!!! ; 

Şellir Tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşında 

Bu gece · 
saat ~0-30 da 

KURU GÜRÜLTÜ 
Komedi 3 perfte 

Yazan : Slıakespeare 

Operet kısmı Fransız tiyatrosunda 
Bu gece saat 20-30 da 

T O K A 
Yazan: Edvard Burdet 

Fransız tiyatrosunda Çocuk Uyalrosu 
Lafont en Baba 

Y uzan : Ekrem Reşit 
~--~~----~----~--- -

Üç gün evvel başlıyan yağmur ev -
velki gün olduğu gibı dün de bütün 
gün ve bütün gece devam etmiştir. Çar 
şamba günü 18 milimetre olan yağmur 
perşembe günü daha fazlalaşmış, 27,5 
milimetre kadar yağmur düşmüştür. 
Dün de .13 milimetre kadar yağmur 
yağmıştır. 

Sıhhat Bakanlığından verilen bir 
emir üzerine tıb fakültesinden bu yıl 
mezun olan genç doktorlar yeni vazi -
felerine başlamadan evvel Adana sıt -
ma müesssesesinde staj görecekler ve 
bu suretle sıtma mücadelesinde tatbik 
edilen usullere yakından vakıf olacak
lardır. 

yanmakta olan hava gazı ocağı birden-
bire büyük bir gürültü ile patlamış - ~.ıııııı••• .... ~ MAU RI C E CHEVAL IE R 41m--•,• 

Karadeniz kıyıları, Şarki Anadolu 
ile cenubi ve cenubu şarki Anadolu 
müstesna olmak üzere yurdun her ta -
rafına yağmur yağmıştır. Yalnız, yağ
murun en çok düştüğü yer İstanbul -
dur. 

Yağmurun oldukça fazla yağmasına 
rağmen, dün, yağmurdan mütevellid 
hıç bir hadıse kaydedilmemiştir. 

Fırtına da olmadığından, ne liman 
ve civarında denizde bir kaza olmuş, 
ne de şehirde bu yüzden bir hadise çık
mıştır. 

Bursa, İzmir, Balıkc ir, Akhisar, 
Manisa, Nazmı Bodrum da, yağmurun 
en fazla ya<rdıgı yerlerdir. Fakat, c v -
vclkı gün en çok yağmur düşen ver 
Muğ.adır ve 97,5 milimetreyi bulmuş
tur. 

Bir çobana yıldırım çarptı 

Polis te : 
Eczacı kalfasına hücum eden 

müşteri 

Cağaloğlu eczanesinde bir reçete 
yaptırmakta olan bir genç müşteri bir
denbire asabileşmiş, eczacı kalfasına 
hücum etmiştir. 

Polis ve bekçiler yetişerek azgın de
likanlıyı yakalamışlardır. 20 yaşların
da Ahmet Muzaffer isminde bir hasta 
olduğu anlaşılan genç, güç halle zapte
dilebilmiş ve müşahede altına alınmak 
üzere tıbbı adliye yollanmıştır. 

Bir hastane amelesi cereyana 
kapılarak öldü 

Haydarpaşa hastanesinde amelelik 
eden Süleyman evvelki gün saat 15 
raddelerinde çalışmak üzere hastane -
nin bahçesinde yürürken farkında ol -
madan kopmuş bir elehtrik teline bas
mıştır. Süleyman, gık derneğe vakit 
kalmadan, elektrik cereyanına kapıl -
mış ve derhal ölmüştür. lıladiseden 
zabıta ve müddeiumumilik haberdar e
dilmiş, tahkikata başlanmıştır. 
Bir tramvay bir otomobile çarpb 

tır. İnfilak neticesinde, imalathanenin 
13 parça camı kırılmış, o sırada ocağın 
yanında bulunan kontrol memuru Tah 
sin de ellerinden ve yüzünden hafi! ya
ralanmıştır. Hadiseye polis ve müddei
umumilik vaz'ıyed etmiş, tahkikata 
başlanmıştır. ------

Balıkçılar cemiyeti toplantısı 
Balıkçılar Cemiyeti İdare hey'eti dün top

lanmıştır. CemJyetın Rels1 ile bir kısım A -
znsı lstita etmJştı; fakat vekfıletten istifa -
!arın kabul edildiğine dair cevab gelme -
mlştlr. Esasen yeni 1dnrc hey'etl seçimi de 
yaklaşmış olduğundan o vakte kadar şimdi
ki ftıare hcy'eti işlere bakacaktır. 

En &on zaferi olan 

SEViMLi SERSERi 
filmi ile R y A . 

smemasmm SA KA 
salonunu her seansta baştan başa doldurmaktadır. tıtıveten: PARAMO

UNT JURNAL ve a (DAKİKA) Oğreticl bir film. Yarın saat 11 de 
tenzil4tlı matine vardır. 

HACIMURAT 
TÜRK Ç E S ÖZLÜ 

SENENiN iLK HAKİKi BÜYÜK ŞAHESERİ 

LA D A M O KA M EL Y A 
GörUlmeml9 muvaffaklyetl erle 

iPEK - MELEK ve izmirde ELHAMRA 
Slnemalaruıd• gBterlllror. 

Bugün l P E K ainemaaı •da .. at 12.3J da t alebe m•tinni 

Bergama (Hususi) - Çoktanberi 
beklenen yağmurlar yağmağa başla -
mıştır. Yağmur zeytinler için faydalı 

olmakla beraber bazı zararlara da sc -
beb olmuş. Bergama İzmir yolu üze -
rinde de Eğri göl köprüsü civarında 

bir çobana yıldırım isabet etmiştir. Ço
ban tanınmıyacak bir hale gelmiş ve 
ölmüştür. Türbede tramvay caddesinde ani o- ônnmüzdeki Pazartesi akşRmı 

larak durup yolcu almak isteyen Şe -Manisa da 
Manisa (Hususi) - 2 - 3 gündür 

şehrimize ve civarına devamlı yağmur 
yağmaktadır. 

Biga - Karahiga yolu kapandı 
Biga (Hususi) - Biga - Karabiga 

yolu bozuk olduğu için nakil vasıtaları 
tarlalar arasından işliyorlardı. Son yağ 
murlar yolu büsbütün bozmuş, tarıa -

MA 

fığin idaresindeki taksi otomobiline ar- S A K A R Y A S/NEMAS/NJN 
kadan gelen İhsanın idaresindeki 603 Göstermeye başlıyacag. 

numaralı tramvay arabası çarpmış, ar- V A L S D A L G A S J 
ka çamurluklarını hasara uğratmıştır. 
••••••••••••••••••••• .. ·····-··················-······- filmi, FRED ASTAIRE, GINGER ROGERS'in bütün evvelkı 
lar da geçilemez bir hale gelmiş, bu filmlerini gölgede bırakacaktır. 
yüzden Biga - Karabiga yolu kapan - z · ilk Lnk ih · engın ... s .ve Uşam... Yenilik .•. Hakiki bir neşe. 
mıştır. Yolcular Çanakkale yolu ile gi- dans ve şarkı harikası 

dip gelm~e_ğ_e_b_a_şı_a_m_ış_l_a_rd_ı_r. __________ ~~~~~!.. .......... ,..11111! ............................................. lillı ...................... ,, 

GERTH'in İlk F rans1zca 
filmi 

~~----------------------·-----------------~------~~- - --
SARAY KONSERi En büyük 

ıaheseri yakında 
TüRK s;nemasında 



Bor'a hiç masrafsız 1 

elektrik tesisatı yaptırıldı 

SON ros A 

Çirkin adetler 
Diiğün alayından bahşiş 

almak için bir genci 
yaraladılar 

Ceyhan, 15 (Hususi) - Dün Osma
niyeden buraya Veysiye isminde bir 
kız gelin olarak getirilmiş, trenden in
diii sırada, sekiz on delikanlı, eski bir 
Adete göre bahşiş almak için yola ip 
germişler ve düğün alayını bırakma· 
mak iste~iş1erdir. Düğün alayında bu
lunan Hasan oğlu Ömer hiddetlenmiş, 
tqla, bu delikanlılardan birini ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı Osmaniye 
hastanesine )n.akled.i.lmiş, Öm.er yaka
lanmıştır. 

Dadayda su 
Ve maden işleri 

Bor hüku meı meydanı Daday (Hususi) - Bu mm takada mek-

Gümüşanede sldre şarabı istihsali 
için bir fabrikaya ihtiyaç var 

**- ..... 
Bo (B uhabiri- r yetlerde bile ~ine tesadüf imk8n.sız o- ıu! ve gayrimekşuf birçok madenler var- Güm;t~anen.in çoJc güzel bir görünüşü 
. r u havaliyi dolaşan m 1 ,."STÜN PARK» bu ı:irin c:ehrin d B'lh -. lllııden) B 

1
· A d ıunun havası an cu ., " ır. ı assa Azdavay mıntakasmda bu- Gümüşane (Hususi) - Güınüpnı nefasetile her yerde tanınmış bir mey· 

- or Ç na 0 .. .. ·· iliğini" bir kat daha çoğaltmıştır. hınan kömürlerin Zonguldak gömürlerine 
" 9 .. suyu güzel, yeşillikler içine gomul- Üguz: k daha ilrmal edilmemesine manzara itibarile Anadolunun en flrln vadır. Esk! Türklerin milll bir içki ola-
nıuş sirin b' k d stünpar faik oldukları görülmüştür. Ballıdağ mm- bir şehridir. Dik çatılı binalarile bir fi- rak kullandıkları ve nefaset itibarile he--

. ır azası: ır. - i · bır' gezinti mahalli olmuc:- takasında da zen · d · d l ·ı· Şehrin merkezi 11 bin nüfuslu olup ragmen yı .. gın emır ma en eı mal şehrine benziyen ve hiç fiiphe yok ki men şampanya derecesinde olan [Sidre • 
28 d tu vardır. Vekalet tarafından buradaki ma- d ld El b ı k b k k \ mahallesi ve kazanın 35 köyü var ır. r. .. A • • hemen o erecede mamur olan bu be P- ma şara ı_ anca uranın mis o u u 
Bu şirin k b 

1 1·çı'nde ce- Belediye hukumet meydanında dilci- denler üzerinde tetkikat yapılmak üzere nin kendine mahsus birçok hususiyetleri elmasından yapılmaktadır. Fakat buıada 
asa a son sene er .. k'' b' b .. t·· .. b" "t h ·· d B .. ~Ub vilayetlerimizin hakiki bir sayfiye- len bir kaideye Atatur un ır us unu ır mu e assıs gon erilmiştir. u ınute- vardu-. Şehrin nüfusu 4618 dir, umı.pnl bu nefis içkiyi istihsal edecek tesisat 

Sl h t · t• hassıs muhtelif madenlerden nümune al- 20 ı ş· kt B ·· d ı ı h d lm ' aline gelmiş ve her sene t 000 den rekze mış ır. .. .. .. . nüfusu 1030 dur. Bayburd, Ke kit, ı- yo ur. u yuz en e ma ar e er o u.-
fazıa aile sıcak mevsimi burada geçir- Yapılması duşunulen ışler meyanın- tn.11 ve tahlil yapmak üzere beraberinde ran, •Torul isminde dört kazası vardır. tadır. Günıiişane elmasından istihsal e
llleğe gelmekte ve her sene bu akının da şehirde daimi bir koku yapan tabak- götürmüştür. Trabzon - İran transit yolu üzerinde ol- dilecek [Sidre - Elma şarabı] için inhı
fazlalaştığı görülmektedir. hanenin şehir dışına nakli ve istasyon Daday susuz bir yerdir. Akar suyu ve ması hem §ehrin imarına ve hem de te- sarlar idaresi burada bir fabrika kura-

23 bin liralık dar bir bütçe. ye .rağ- ·yolu üzerindeki.· köprünün gözlerini iki .. · çeşmesi hemen hemen yok gibidir. Su ih- rakkisine yardım etmiştir. Son günlerde cak olursa hem çok nefis bir içki eld~ e-
-e b d tiyacı k:uyu1ardan temın· edilmektedir. k k d k h d b' k G" - 1 ... ~ n elediyesi şehrin iman ışlerın e .metre yükseklıkte kapıyarak orada gu- birçok yen l inşaat vardır. Vali ço ısa ece ve Pm e ır ısım umuşane ıye 
bırçok kazalara nümune olacak faali- zel bir baraj vücude getirilmesi işi var- Mevsimin kurak gitmesi ve kuyulardaki zamanda pek çok işler başarmış, ıehri yeni bir iş sahası açmış olacaktır. 
Yetle ça.lışmaktadır. . v. • • • 'dır. Bor'un jJnal'l işlerinde büyükle- suların azalması yüzünden su ııkıntısı asri bir şekle koymağa muvaffak olmuş-

Beledı.ye şehrin elektrıgı. nı .h. ıçbır 'rı'nden aldıg"ı ilham ve direktifleri tat- çekilmektedir. Belediye fehre civudan tur. Her şey! güzel olan bu beldenin ti-
ınasr f h t ah su eetirtmeğe karar vermiştir. Bunun ,,_ • d ld ır. d 

h
. a ı tiyar etmeksizin bır mu e. - .b. ı'ka muvaffak olan belediye reisi Tev- cari ve iAtısadı vaziyeti ar o U5Un an 

Aydm telgrafcılarmm faaliyeti 
Aydın (Hususi) - Aydın telgrafhane

sinden manevralar münasebetile, bir kaç 
günlük kısa bir zamanda, iki yüz yetmrı 
l:.inden fazla kelimelik telgraf çekilmış· 

tir. Fevka:ade mesai mecburiyeti göz ö
nüne alınarak İhsan, Tevfik, Halıl ve 
daha iki arkadaşı telgraf servisine yar
dımcı olar11k verilmişlerdir. 

ıde t için inşa edilmekte olan depo yakında gid 1 ayda verecegvi 230 lira tenvı. ra fı'gıv·n gayretı· cayanı kayıttır. <'ivar halkı hariçte iş aramaya er er. pa 1 B ., ikmal edilmit bulunacak ve halk rusuz-

F 
:kası~ı göstererek yaptırmış, va ı ·ı · · Bor zır· aat Bankası köylüden dog·ru- Bu sebebden servet itibarile biraz geri 

aı Ustü ·· d v ı· d" ektifleri ı e luktan kurtulacaktır. kalmaktadır. Hükumet iki senedenberi 
hükCım ~u.~ eger ı ır . dde dan doğruya buğday mübayaa ederek 
ti.in . et onunden giden ge~ış. ca - ko" lünün mahsulünü yok pahasına sat· Ceyhan köprUsU tamir ediliyor şehre civar ve vaktile ihraç edilen gümü§ 

. ~stasyon yoluna aynı genışlikte rap Y . • . madenlerinde maden arama enstitüsü 
tı ıçın 18 bin liralık istimlak yapılarak ması en~ışel~ı ort~dan kaldı~ıştır: Maraş (Hususi) - Maraş - Göksün marüetile sondajlar ve araştırmalar yap-
b~ caddenin açılması temin edilmiştir. Bor' da uç . zırat kredı kooperatifi halı yolu üzerindeki beton Ceyhan köprüsü tırrnaktadır. Müsbet neticeler alınd•ğı 
Bılhassa ıs· tasyo . da bır' çok vila- faaliyettedır. - Aksaray: S. O. .tamir edilmektedir. Köprünün bazı takdirde o zaman halka belli başlı bir ıı n cıvarın _ ~ - ,,,,.. 

ık·, \,/.............. ..... . A•. r'"ekA;uı kursuna giden ytu.•~rlerindeki korkuluk taşları düşmüş- aı;ılmış olacaktır. Burada zikre şayan bir 

çoban ~r köylüyü do~orlar ~~~~~~~~~~~~=m-e=~=k~~=h~a=v=u=d-u=.=G=h-·m=ü-~-n=e=e-~~~ 

Aydın postahanesi memurları bu fev 
kRiade çalışmalarından dolayı mükafat ~ 
land:rılacaklardır. 

Balıkesir Y(!ruasulası~)ılar Balıkesirin Balıkesir (Hususi) - Sıhhat Veki- Anadolun un muhtelif şehirlerinde 
Ç _ letince tekamül kursu görmeğe memur k k 
andır köyünden çoban Mehmed oglu edilen Ayvalık hükumet tabibi Muzaf- ya 3C3 buhraDJ devam ediyor 

Mersinde asar:atika hafriyatı 
Mersin (Hususi) - Mersinde hafriyat 

yapacak olan Liverpol Üniversitesi tek
nik ve metod profesörü Karstank ayın 

yirmisinde Ankaradan şehrimize gelecek, 
çalışmalara başlıyacaktır .. Bu yıl hafr:yat 
orta Anadoludan göç yollarının hede!lnJ 
takib maksadile yapılacaktır. 

~-ehmedle Ali oğlu Seyid, geceleyin, fer, Bürhaniye hükumet tabibi Ziya ve 
oy mer'asında koyun otlatan Ahmedle Edrernid hüklımet tabibi Emin kursa 

kavga etmişler iki çoban bir olup Ah- ı'ı:;tirak etmek üzere Ankaraya hareket 
rn a· b ' .. e 1 ıçak ve tabancayla tehlikeli su- etmişlerdir. 
rette yaralamışlardır. ------
Yaralı Ahmed hastaneve kaldırılmış, Bir köylü kolunu kaybetti 

ÇO?anlar yakalanarak ~dliyeye veril- Balıkesir (Hususi) - Ayvalığın Ali-
lllişlerdir. bey nahiyesinden Muharrem oğlu Ah

Çankırıda bir tecavüz hAdisesi 
Çankırı (Hususi) _ Artvinli Niyazi 

brn· · ınde bir genç gece şehre gıderken 
~esleyen mevkiinde tarlalar içerisinde 

ahaettin ve Arif isminde iki odacının 
tecavüzüne maruz kalmıştır. Niyazi 

~;ndini müdafaa etmiş, mütecavizlerin 
b ın~en kurtulamıyacağını ~~ı~_yınca 
ıçagını çekmiş, Bahaettini gogsunden 

Yara lam ıştır. Arü arkadaşının yara-
landığını görünce kaçmıştır. Niyazi de 
§e?re gidip vak'ayı polise haber ver
lnıştir. Bahaettin hastaneye kaldırıl
nııştır. 

Bandırmada bir köy yangını 
Balıkesir (Hususi) - Bandırmanın 

B:reketli köyünde Sevinç adındaki bir 
·koylünün evinden yangın çıkmış, bu 
'.~ eşyasile beraber yandıktan sonra 

med, Ça taltepe denilen mevkide bir 
çifteyi karıştırırken çifte ateş alınış, sol 
kolundan ağır surette yaralanmış, Ed
remid belediye hastanesine kaldınlmış
t;r. Ahınedin sol kolunun kesilmesine 
lüzum görülmüş ve kesilıniştir. 

Ballkesirde bir zeytinlik yandı 
Balıkesir (Hususi) - Burada, or

manlarda, sık sık yangınlar çıktığı gö
rülmektedir. Gene, Erdeğin Dere mev
kiindeki zeytinlikte büyük bir yangın 
çıkmış ve saatlerce ~ü~erek büyük b_ir 
zeytinliği harab etmıştır. Yanan zeytın 
ağaçları binden fazladır. Yangının ne 
suretle çıktığı tahkik edilmektedir. 

Bahkesirin haritası yapıhyor 
Balıkesir (Hususi) - Balıkesirin 

haritası çıkarılmak üzere faaliyete ge
çilmıştir. Harita ve şehrin imar planı 
bir sene içerisinde tamamlanmış ola-

caktır. 

Bergama (Hususi) - Yeni orman ka
nununun tatbikinden sonra bir odun ve 
kömür buhranı baş göstermiştir. Odun 
kesmek için ruhsat alan bazı kimseler, 
fırsatı ganimet sayarak kuru çam odun
larının 15-20 kuruşa satılan yükünü 100-
120 kuruştan satmağa başlamışlardır. Es
kiden 2-2,5 kuruşa satılan kömür şimdi 
tnptan 6, perakende 7,5 kuruşa satılmak
tadır Halbuki belediye 3,5 kuruş narh 
koymuştur. İzmirde narhtan fazlasına kö
mür satamıyan depo sahibleri kömürle
rini Bergamaya yollamaktadırlar. 

Soma, Bergamaya 42 kilometre mes:ı
fededir. Oradan maden kömürü getirtile
bilir. Fakat, bu kömürü yakacak vasıta 
bulmak ta ayrı bir meseledir. 

Kütahyada yakacak buhranı 
Kütahya (Hususi) - Kış gelip çath~ı 

halde, kışlık odun ve kömürünü temjn 
ve tedarik etmiş tek ev yoktur. Çarşıya 
getirilen beş, altl araba çam odunu he
men kapışılmıştır. Halk, yakacak buhra
nından endişededir. Bu vaziyete Acil bir 
çare bulunması lazımdır. 

Samsunda kat'iyata müsaade olundu 
Samsun (Hususi) - Birinciteşrinın 

başlangıcından itibaren ormanlardan ta .. 
hammülü seneviye göre kat'iyat icrasına 

~ürülmüştür. 
l'azar Ola H•••n B•Y Diyor ki: 

- Hasan Bey, son mat -
buat dedikodusunu takip 
ediyor musun? 

-
. . . Bir gazete, öte kin • 

den resim alıyor, öteki ga
. zete daha başkasından ha-

•.. Gazete havadisleri ka
lemden dejil de, makastan 
çıkarlarsa, gazetelerin hal
leri ne olar! 

Hasan Bey - 'Pramvay 
makastan çıktığı zaman ne 
olursa o olur. 

müsaade olunmuştur. Dört aydanberi o
dunsuzluk yüzünden çekilen sıkıntı nis
beten zail olmuştur. Fiatlar çok yüksek
tir İhtikArın önüne geçilmek için her 
türlü tedbir alınmıştır. 

çarşambada odun buhram kalmam f_K_ü_çü_k_ m_ e_mleket haberleri f 
Çarşamba (Hususi) - Yen~ orman ka-

nunu tatbik mevkiine geçtikten sonra, Seyhanda bir mektebll botuldu 
köylüler, odun kesme ruhsatiyesi almak Adanad::. erkek lisesi ikinci sınıf talebele-

rinden İbrahim oğlu Mustafa, araba ile Bey
için verilecek harçtan çekindiklerinden, han nehrine girdiği sırada hayvanlar neh-
kasabaya odun gelmemekte ve halk ta rin cereyanına kapılarak sürüklenmeye baf
kışın yaklaştığını düşünerek bir azab his- lam14, Mustafa kendisini nehre atarak tıır
setmekteydi. Kazaya yeni tayin edfen tulmak lsteml.ş, muvaffak olamam14, Bllll 
kaymakam Rıfat Demirbağ köy muhtar- ve Mııhmud isminde iki kişi ıaratından kur-

tarılml§ ise de hastanede ölmüştür 
!arını toplıyarak \pplu bir halde ruhaati- Sındırl'ı-Bahkeslr postası • 
ye alınmasını tavsiye etmiş ve bu suretle Sındırgı <Hususi) Şimdiye kadar hafta
bu mühim meseleyi halletmiştir. Şimdi, da üç defa yapılan Sındırgı-Balıkesir poata
kasabaya muntazaman ve bol bol odun aı her gün yapılmıya başlanılmıttır. 
gelmektedir. Halk bu vaziyetten çok T~kya emniyet milpvlrl 

d On beş gun evvel Ankaraya gltml.ş olan 
memnun ur. Trakya Umumi MU!ettlşlifl Emniyet müşa-

Bursada vırı HulOsl Devrlmer Edlrneye gltmlttir. 
Bursada da odun ve kömür buhranı İspartada yeni bir Halken yapllr:ror 

İsparte. <Hususi> - Şehrin en güıel not
vardır. Evvelce 25-30 kuruşa aatılan yük- tasında, yeni projeye göre, yeni Halte'ri bl-
ler 75-100 kuruşa satılmaktadır. Mühen- nasının inşasına başlanmıştır. 

disler ormanlarda tetkikatla meşgul bu- Muş Jandarma kumandanhtı 
lunrnaktadıriar. Şimdiye kadar 7 milyon Gazi Anteb (Hususi) - Vllll.yet jan~arma 
YJlo odun verecek makta tesbit edilmiş- kumandanı Kadri Tosunoğlu Muş vllayet.l 
tir. Köylülı-rin zati ihtiyaçları için ayrı- Jandarma kumandanlığına atanmıştır. 

Manisada tayin ve terfiler 
lan kısım bu rakamdan hariçtir. Ay ni- Manisa (Hususı) _ Hususi idare tahsll 
hayetinde Bursada da odun ve kömür şubesi kll.tiblerinden Nadir Eyyıiboğlu terfl
bollaşmış olacaktır. an maliye tahsil şefliği kalemine, maarif 

mudıirü Nnill Özerek İzmir orta okul tarih 
mualllmllğine, İzmir orta okul maarif mü
dür muavini Raur İnan Manisa maıı.rif mü
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Bandırmada 

Bandırm&da kömürün kilosu 7-8 ku· 
nıştur. Orman idaresi yakında kömür 
yakılacak sahayı tesbit edeceğinden kö
mür sıkıntıc;ı kalmıyacaktır. 

Biga belediyesi oduna narh koydu 

Biga (Hususi) - Şehir pazarına o
dun getiren köylüler ihtikar yapma -
ğa başladıklarından belediyece 60 ki
loluk merkep yüklerine 30 ve 80 kilo
luk beygir ve katır yüklerine de 40 ku 
ruş narh konmuştur. 800 kiloluk man
da arabaları 4 ve 600 kiloluk öküz ara 
baları 3 liraya satılacaktır. 

Manisadıı Hava Kurumu faaliyeti 
Manisa (Husu i) Hava Kurumu Manisa 

şubesi tarafından Halkevlnde bir balo veril
miş, çok nezih bir şekilde sabaha kadar de
vam etmiştir. Cemiyet muhasibi Ali Rıza ile 
iılare heyeti cemiyetin varidatını çoğaltmak 
i~ln çok çalışmaktadırlar. 

Malkara iskan memuru öldü 
Malkara <Hususi> - İskAn memuru İbra

him vazifesi başında sektel kalbden ôlmuş
tür. Mumaileyh dokuz senelik memuriyetin
de dürüstlük ve temiz kalbllliğl ile halka 
kendislnl pek ziyade sevdlrm1' memurlan· 
uuzdandL 



1 Sayfa 

KONUŞMA: 

Mekteplerde mükif at 
usulünü ihya etmeliyiz? 
Bizim çocukluğumuzda ımekteblerde 1 

her yıl ctevzii mükafat> olur, çal.ışkan 
talebeye cıcili bicili kitablar verılırdı. 
Bunlar iyi ıeyler miydi? Okunur muy
du? Pek bılmiyorum. Utan:ı utana itiraf 
t"deyim ki hen, hiç bir zaman, çalışkan, 
iyi bir talebe olmadım. Bildiğ.m, iyi nu
mara aldığım dersler olurdu; fakat ta
lebelik hayatımda ancak iki mükifat al
d;m: birinin neye dair olduğunu bile. ha
tırlamıyorum; öteki Jean Aicard·ın pir
lc>ri idi, çok şükür ki elime geçtiğinden 
kısa bir müddet sonra kayboldu, zanne
dc:rim ki yandı. Öyle olmasaydı yırtma
ğa mecbur olurdum; halbuki kitab yJrt
n.ağı pek iyi saymam. 

Yazan: Nurullah Ataç , 

O söyledi 
Ev sahibi bir tablo 

gösterdi: 

- Bu tablo Rafae
lindlr. 

- Emin misin? 
- Tabii eminim; 

yapan ressam. doğru 
sözlü bir gençtir. Sö
ziine inanırım.. O 
aöyledl 

* Dalgınhk 
-Gene dalgınlığın 

üstünde. 
- Evet! 
- Bana on hra 

borç versene. 

~ _, 

o 
- cSeni seviyorum> dediğim mma'' ,alan- söylemiştim. 

Tuhaf şey 
- Bizim babala~ı· 

mız, analanmız 1ı
meği parmaldaril• 
yerlerdi. 

- Tuhaf ıey beıı. 
onların da atızıarill 
yediklerini zanne-
derdim. 

* Av dersi 
Avcı, tavpn avıl\İ 

nasıl gitmek lazıJO 
geldiğini öğrendi: • 

- Av çantanıza ıa• 
hana yaprakıar~ dol• 
durmımız 18zımdır? 

- Neye? 
- O zaman t:.. .,. 

şanlar pejinlzden '.ltD" 

Benim aldığım iki mükafattan birinin 
hatırlanmıyacak kadar alelade bir kitab, 
ö~kinin de Jean Aicard'ın §iiderı olma
f:ından anlıyorum ki o zamanlar talebe
ye dağıtılan kitablar pek iyi feY1~r cle
ğildi. Bunun içindir ki mektebde gayret-

- Dalgmlığ1m üze
rimde, ne dediğini an
lamamı imkan yok! 

bilir. Sene 10nunda verilmesi ,art değil 

1 

- Zaran ı;ok.. Sana getirdiffem yüzüğün taşı da, yalancı ta§tı. şarlar. 

, li bir talebe olmadığıma bugün tees::üf 
etmekle beraber çok mükafat alamadı
~ım için hiç bir .kırgınlık duymuyorum. 

Avrupa'run bazı memleketlerinde l-cr 
yıl mükafat dağıtmak adeti hata devam 
ediyor: bizde çoktandır kalktı. Terbiye 
bakm:md1n bazı mahzurlan varmış: ta
lebeyi, vazifesini yapmasın=ı mukabil 
maddi bir şey beklemeğe alıştırıyor, mü
kafat alanlann alamıyanlara kar~ bö
bürlenmesıne, alamıyanların da üzülme
sine, ötekilere hased, hatta husumet bes
lemesine sebeb oluyormuş. Bu düşünce
ler çok doğru, çok haklı o1abilôr. Fakat 
talebenin çalışkanı, temb21i yinQ ayırd 
ediliyor: ça1ı.şan sınıf geçiyor, iyi numa
ra alıyor, kocasının, rnektcb müdürünün 
teveccüh, hatta hürmetini kazanıyor. Ça
lışmıyan, yahut çalıştığı halde anlama 
kudreti pek parlak olmıyan bu gibi hal
lerden mahrum kalıyor. Bunlar tabii 
şeylerdir ve önüne geçilmesine imkan 
yoktur. Talebe arasında böuürienmeğe, 

hasede, incinmeğe sebeb olabUir diye her 
~uğa iyi numara vermek, hepsini sınıf 
feçirtmek kimsenin aklına gelmez. O hhl
de biitün kabahat mükafat diye verilen 
J:itablarda mı! 

Biz bugün medeni alemin en az kitab 
okuyc;.u m!1letlerinden biriyiz. Her gü
nün bir saatini olsun okumağa sarfetmek 
it: tiyacını duyanımız bilmem kaç tane çı
kar? Bu hale bir nihayet verilmek iste
niyor: okuma etrafında az ~ok propagan
da yapıhy:>r. Fakat bu kafi değildir: ço
cuklarda, belki kendilerine de farkettir
medcn, yani bu işi kendilerlnı bir eğlen
ce ettirerek, okuma itiyadını teşkile ça
lışmalıyız. Küçük ya~ kitab ihtiyacını 
edinmemiş olanlar, yaşlandıktan sonra 
onu pek zor edinirler. 

Son zamanlarda Fransız muharrirleri
nin birçoğu da memleketlerınde az kitab 
okunmasından şikayete baş1adı. İçlerin
den biri geçenlerde, ilk mektebı bitiren 
her çocuğa bir mikdar kitab verilmesini, 
bunların onun için bir kütüphane nüvesi 

ft.şkil edeceğini söylüyordu. Bu fikri bız 
de memleketimiz için müdnias edPbili
riz: eski mükafat usulünü tekrar canlan
dıralım. Onda bazı değişiklikler yapıl:ı-

ya! Deratnı iyi öfrenmlJ, her umankin- Hoş sözler 
den fazla bir gayret göstermlı talebeye ------= 1 
hocası hemen bir kitab verebilir. Hem 8e8 Ç glrftamek 
de k~tabı bol bol vermeli: hem kimsenin 
hatırı kalmaz, hem de her çocuğun evine Yaşlı olduğu halde, gençler gibi giyin-
kitab girmff olur. Böyle milklfat alan rnfş bayan bir fotoğrafçıya girdi: 
çocukların, çok delil, onda birinde oku- - Benim bir resmimi çıkaracaksınız .. 
ma ihtiyacı, okuma tiryakillli hasıl olur- Fakat resimde genç görünmek isteri:n. 
sa daha ne isteriz? Fotoğrafç.• sordu: 

1970 aenealnln 
Modası naaıl olacak? 

IngUiz elbise modelcilerinin yaptığı 
bir tuvalete göre, genç kızlar 19 70 se
nesinde resmini gördijğünüz şekilde 

giyineceklerdir. Bakalım bu iddiaları 
doğru çıkacak mı? 1 

- Elinize bir çember mi vereyim, y:ı
hut ta bir oyuncak ata mı binersiniz? 

Etek lusabaca 
Kadın yağmurlu günde kısa bir etek 

giymif, sokağa çıkıyordu. Kocası yolunu 
kesti: 

- Bu kısa eteği neye giydin. 

- Yağmur yağdığı için. 

- Etekleri kısa olduğu için çamurlan-
mıyorda onun Jçin mi? 

- Hayır. yağmuru yiylnce ıslanacak, 
daha kısalacak, ben de aba;;ur YaDac;
pm. 

Bir gtln eneı 
Bursada otele gittiler: 

- Bu gece burada kalacağız, yarın l'!'-
ludağa çıkacağız, odam~ var mı? 

Dediler, otelci cevab verdi: 

- Be,incı katta bir oda var. 
Yüzlerini buruşturdular: 

- Beıinci kata kadar da "ıkrnak kolav 
mı? 

•••• llu:hrırorıu? 
Yeni zergin antika almalı: için antika-

cıya gitti. Antikacı bir vazo gösterdı: 

- Tam iki bin seneliktir. 

Yeni zengln kızdı: 

- Sen kimi kandırıyorsun, dedi, daha 
henüz 1937 senesindeyi.z. 

Ne dl,lnlyonan? 

- Bu partiye ne vakit ~ladılar? 

- Çok olmadı, iki sene evvel ben 

gazinoyu satın aldığım zaman daha 

yeni başlıyorlardı. 

- Ef endirn rizin küçüğü göndermiş· 

ler. 

- Şimdilik meşgulüm; d<Myasma 

koyunuz, bilahare ıetkik ederim. 

------•• -----.. ------· ·~311~~~ 

CONULISLERI 
Doktor birbirine bitişik kardeşleri mu- ( 

ayene etm şti. Bitişik kardeşlerden bi:ı f 
sordu: ~ 

- Muayene ücreti ne kadar vereceğiz ~ 

Bir genç kız 
Karşısındakine 
Na!lıl inanır? 
Genç bir okuyucum, Bay B. A. anla

tıyor: 

- cBi.:- genç kızı uzun zamaııdanb<'rı 
seviyordum, nihayet bir gün hiss.mi an 
]attım. İyi karşıladı. Fakat sirr.di ken-

disini dtisünceli görüyorum, r.lUtlaka 
benden sakladığı bir sır var. Acaba ne-

dir? Beni vakit gcçirmiye cıkmıs bir 
serseri ı;.mması ihtimal dahı:·ndl'oir, 

diyorun. Hislerimin temizliğmi ken-

disine nasıl temin edeyim?> 

* Genç okuyucum galiba b:>nrte bil'az 

kehanet bulunduğunu far7.t'tmiş o1a

cak: Gen~ kızın düşünceli göriinme-

sının sebebini kendisini görmeden, 
kendisi ile konuşmadan n:ıS1 1 anhya
yım. Bu kudret ancak Kfıhmlerde 

bulunur. Biz ise şimdi kehanetin 
cari olduğu asırda değiliz. 

* l3ir erkeğin bir genç kı1.a beslediği 
hislerin temizliğini isbat e~ıresi bah-

sine gelince, iki yol vard·r. Dilinizin 
bütün k,n·vctinı döker, bel~gat ve fe-

sahatinızi ortaya kor, aylarca yıllarca 
söylersiniz, tesiri görülmez. Cüz'i mu
hakemeye sahib bir genç kız lafziyata 

değil, fi.:ıyata bakar. Buna mukabıl 
a}'ni genç kıza tek cümle ile belediye 

ddresinden geçmeyi teklif t>diniz: Sö
zünüz en büyük sened hükmüne ge
~er. Zira altında nikah memurunun 
fla imzası vardır. 

T EYZI: 

doktor? Yı 

Doktor düşündü: ~ 
- Ne düşünüyorsunuz doktor? ~ 
- Sizi hır kişi mi s..yacağını, yoksa \ 

iki kişi mi onu düşünüyorum. ~ 

Doktor - Vç tane deli kaçml§, şim
di ne yapacağız? 
Gardiyan - Siz üzülmeyin doktor, 
deliden çok M var ki, ben pmdi gi
der, tiç tane bulur, getiririm. 

Olmaz mıydl? 
Tiyatro muharriri bir pıye-; yazmışu. 

Piyesin ismi: cKristof Kalombun Ame
rikayı keşfi idi.> Rejisör pıyesı okudu: 

Tiyatro muharriri rejisörün ağzına ba
L--~~~~~5;-=:;;::i~~~~~ kıyordu .. RPjisör bir an düşündü, mu

Dişçi - Bir briç yapsa}~ rıe der-
siniz. 
Müştetl - Ben pokeri tercih ede
rim. 

h!rrire döndü: 

- Niçin Amerikayı keşfı dediniz, me

sela, Afrilu ormanları kc~f ı deseydiniz 

daha cazib bir isim olmaz mıydL 

1 ---u-·u-··--ıel fıkralar 

Vakit geçirmek 
Karısı bff ha!ta için Yalovaya gitmişti. 

Yaln.z kalını erkeğe sordum: 

- Nasıl vakit geçiriyorsun"! 
- Kolayını buldum, dedi, yemFkleri-

mi yavaş yiyorum. İki saat sürüyor. T8-
bii hazım zamanı da uzuyor.. Vakit t• 
geçmiş oluyor. 

Kaçan kim? 
Hoppa hır genç kadın anlattı: 

eı• - Beni hir genç lokantaya daveı: 
mişti. Beraber yedik, içtik. Bir aralıl 
masanın a!tına doğru baktı: cBayan, dt
di, çorabınız kaçmış.> Eğildim ben dl 

baktım. 

Sordular. 

- Sahidı:.n kaçmış m1ydt? 
- Evet, fakat çorabım değil, caşıf111 

kaldırıp baktığım zamar1 genç erkeğill 
I yerinde yeller esiyordu. 

Tasarruf 
Kadın ~civlcdi: 

• e~ 
- Bu kış ta geçen kış yaptırdığım 

biseleri giyip tasarruf edeceğ:ın .. 

Kocası sevindi: 

- İşte böyle olmalısın! 
- Elbiselerden tasarruf ettiğim par•-

ya biraz dıı.ha eklersen bi~ kürk marıt0 

ala bileceğim. -
Te,eklılr 

Tramvay birdenbire durdu, genç ]cılı 
erkeğin kuC'ağına düştü; özür diledi: 

- Affedersiniz bay. 

Genç erkek ayağa kalktı: 

- Estağfurullah, bilakis ben sıze te-

şekküre borçluyum! 

Bizim bay 
Uşak anlattı: 

Sigara\•ı bırakmak ilk zamtsnıard• . ıır 
beni çok s=ırsmı~tı; fakat sonradan 8 

hm -
- Doktorlar mı menetti, ne hastıılığ 

vardı? .. J<i)t 
- Dokt,nlar menetti ama çok ŞU JS 

hasta değıl'm, hasta olan da, sigarnd• 

menedilen de bizim baydır. 

ol' 
- cOn dakikada zengin ohnanın !/ 
ıarı~ isimt; kitabdan var mı'.7 . h1'ıl 
- Var bayım, ceza kanunile b•f 
ıatıyoruz. 
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lstanbulun en Kadmları 
yakından 
alakadar ----· şık kadını kim? 

Yıldız Sarayında 33 sene 
edecek 

bir anket Bir haremağasının hatıraları 

Rus Ç A 
., •• •• •• J .. Yazan: Ziya Şakir 

arı gacamıı onunae o/dürülen yaverinin 
intikamını, Tif list11ki Türk konsolosunu 

ve karısını /eci bir şekilde öldürtmekle almış oldu 
.. erune · kola go''türill:ı.-1..-- h-1ır galeyana · Bu acıklı bldiae, yalnd: İstanbulda 

Bedia Ferdi diyor 

,_ Bana bitmez, tü- Bu küstah mütecavizler :&ara· t . 
li z gıbl ümitsiz. ~~ ...., delil. Tilrldy k ••ren bir silril ta aeJmif ve derhal binaya btlcum ederek enin bor tuafında çok de-~erdivenlerden çık~ yan yapıJmııı olan binayı, birkaç dakl- rin bir ~ husule getirdi. Resn i 

ki: 

_ıktan sonra nihayet ka zarlında 1ıi1t Ut yeksan eylemiş- mebam, bu lfl9 meşgul olmak iste< 
ustunde altı !erdi Fakat Çarlılı: R1111ası ile aradaki ge 

~· •zıh bir :.ıı:u: General İgnaliyef, derhal Babılliy• ıPnlllt 
0 

kadar arlmıflt ki; harbe bal 
onunde duruyorum gelerek kıyametler koparnılflı. ili olm•ma11 için, ileri tıidilemedi. 
ve çalıyorum - Hapnetld Çar hazretlerinin teba· I * 
Saçlannı bİuzunun alanna tecavüz edenlerin, pddetle ce-

rbengınde bir bandla zalandınlmasını isterim, diye, barbar 
ALI SUAVi EFENDiNiN ZUHURU 

ağlamı• B di bağırmıftı. 
d" k :ı e a Fer-ı arşımda: Fakat gene o ıtın, Babılliy• çok acı 

11

;;- _11ang1 rüzglr bir haber gelınlf va tgnatiyef, başııı1 

81~ ;yıe diyor, na_ &nüne eğmıye mecbur kalmıflı. Gelen 
!i antta mısın, .. haber, hem çok mlllıim, ve hem de çok 
aı dostu babrlar mı- mtlllılfti. Osmanh hilldlmetlnin (Tlf-

n sen? lia) konsolosu Behcet Bey ile zevcesi 

g; Çok göreceğim Meryem Hanım; pelı: feci bir fekilcle 

11 
1 

ışte geldim di- katledilmişlerdi Bu faciayı tasvir eden 

Ali Suavi efendı, sanklılar ara nda 
yetişmiştL J.l'abt, aynı zamanda fran· 
ıızca ve ingillzceye de merak ederek bu 
lki lisanı oldukça iyi bir surette öğre-;. 
diği için, İstanbulun münevver züm
resi arasında da temayüz etmişti. 

,orum. rapor, şöyle idi. 
Fakat cin Bedia cKonsoloa Behcet Beyle, refika nın, 

bu ·,. hiç kanar barbarca katledilmeleri Tiflil şohrinl lllltııt PllfO rnt? l>aştanbaşa heyecana g~tirmiştir. Teş· t~buldaki cDeli Mehmed vak'a11• na 
- N f . lin 11 . bır mukabele idi Çar kaybetti,._. sev· 

1 

aile yalan söy rınıewe mci pazartesi gecesı vu- T . . · • "' 

Yaradıllf iübarile çok sinirli, ve a
teşh bir ruha maliktL Pariste c Yem Os
manlılar> cemıyeU teşekkul ettığı za· 

man, bu dt da oraya gitmiş; bu hurri
yetperver er rumresıne iltihak e le
mıştı. 

he~~ diyor, sen mu- kubulan bu cinayet üzerine erte i gü- gı 1 yavermın lnttkammı almak lı;ın. ~· ııaz<te için Jledla Fenli ..n sabalıı. •Varıuısob cad~de vaki bu c nayeti tertıb ettlrmlf\L (Arkan .. rJ 
U§Sindir. konsoloshaneye iltt1.k. Bınanın etrafı, r========================~====;:: 

"" - Eh, diyorum, hem ziyaret, hem ti· - Bu modaya uyııun ıtylnmet "' hı- bir sıra süngültl askerle ihata edi mistı. 
ret.. kikaten elegant olmak istiye~ bir kadın Merdıvenden çıkarak büyük saıdna 

ti - Ne imiş bu istediğinf Ne sormak is- yain.ız yerli malı ~~nırsa ve yalnız girdik. Oradan da asıl faciaya sahne 
Yorsun? yerli terzilerde gıyınırse buna muvaf- olan odaya geçtik. Kapıdan gırer gir· 

1 
- Şıklık meselesi dıyorum. clstanbu·ı fak olabilir mi? mez, btitı.in vücudumuz ürperdi 

kun en ıık kadını kimdl!'?~ dıye bir an· - Zevklı bir kadın elbe: te muvaffak Kapının önünde, boğazı kesilmı ; ka-
et açtık ta.. olabilır. Bızım d Avrupa kumaşları ka- ra kaş ı, kara gözlü, genç ve son dere-

1- Tanı bu'dun bu sualin adamını diyor. dar ucuz ve giızel kumaş1arımız vardır. c de gti el bır kadın, kanlar içind r
b~~bulun en şık kadınını ben nereden Terzilerimiz! de kendi zevk.eriınizle ida- kası üstiı yatıyordu. Bu, Bebcet Beyın 
ne ırım? Ne baloya gidiyo um ne ~aya, re ettikten sonra bunda hıçbır iınkfınsıı· zevcesi, Meryem Hanımdı. Gerek ka
r..:.e resepsiyonlarda hazır bulunuy<>- bk jlilrmilYOrWD. dının hali, ve gerek eşyaları altüst e· 
reli "Evden işime, ;pmı!en evime &idJP - Pekili!. Bır de.,.... cevab ver ba- dilm ı olan odanın vaziyeti, burada 

BY
0
rum. Uyun. gü7.0l tıfYinmek için bir Udm mühim bir müaclele cereyan ettiğine 

Fon" böyle ~OnU§B, konuıa kocas~ ~erdi en fazla tuvaletinin banı! tarofuuı ltın• delilet ediyordu. Yan bpah perdeler 
~al Stazerın piyanosunun &ıunde etmelidir? arasından giren bafil aydınlık, bu kanh 
ın.'!lığı odaya girmiştik. Btdia ilk suali- - Güul ıty.nmek için en ziyade dik· sahnenin dehşetini artırıyordu. 
Çı1ı;a Cevab vermemek ve kendısini haklı kot edilecek nokta ıtyı•en ıeyleriıı bir- Meryem Hanımın kanlı Dafının üs-
I rınak ıçin kocasını da imdadına ça- birine uygun ve ahenltlı olmasıdır. tünden atlıyarak, yandaki yata1ı; odası-
ırıyor: - İyi gıyinmek için bir kacıın gü:ıü· na geçtik. Burada da, Behcet Beyin 
- De~·1 . !lÜn .taç saatini giyinmeğ~ hasretmelidır. cesedi görunüyordu. 

y 5ı. mı Ferdi? Biz bir yer.? g tmı· deoruz değil mı? Boş vakit buldukça sa- - Bunu bana hıç sorma. ber hayat ltıı- Bu kanlı cesed de, ayaklan pencere-
ce den· k da dını değil, sahne kadınıyım. Ben bir ye doğru uzanmış, başı, karyolanın 8 _ 

ln ız enarına gidiyoruz. Orada 1 da ayolu kadını .. .. antrakta e egant olmağa çalıştığım )ak tarafına yanmış, boylu hoyuna 
y, ar goruyoruz ı ... dın • ~ocası: için bir AA a vereceğim vakit ancak yatıyordu. Geceligi, ancak vücudunün 

on dakikadır. İnsan, on dakika içinde bir kısmını setrediyordu. Göğşü, beli· 

: Canun bir isim söyleyiver diyor. 
Cle k Vallahi kimseyı bilın yorum. Sahne
lnağa ndim, İstanbulun en şık kadını nl· 
d' gayret ediyorum. Kendımı beğen
~l'llıeğ~ uğraşıyorum. Kend•mle o kadar 
kı(8Ulurn kı üst tarafı le: uğr şacak va· 
thn:ulamıyorum. İşte sualır.c- cevab, gel 

11110
... otur na rahat rahat, tatlı tatlı ko-

,..hm. 

- Dur, daha sualler bitmedı d.yorum. 
- E: Y\'ah 1 •• Sor baka ım. su; Bu senen n modasını n sıl bulu) or· 

-t t 1\ s anbulun modasını mı soruyorsun, 
Ço;upa modasını mı? İs tan bu a moda 
A. geç geliyor. Jier iki seyahatimde de 
a 'Vrupada gördüğüm modalan burada 
b ncak bir iki sene sonu gordum. Mesela 

u sene Len danteller Avrupe.da büyük 
lr\aiazalann hollerinde s1tı1ıyordu. Ben, 
Ucuzı diın. ClllU§ ta moda olmuş almıyayım de-

k 
Sonra aklıma geldi cHaydi '!:>ır ar· 

adaş d ıma yazayım da sorayım. 1stanbul-

pekAla gavet güzel giyinebilir. ne kadar açılmıştı. Bu çıplak göğüs Ü· 
Burada kocası itiraz edıyor: zerınde, tam on üç kama yarası göni-
- Evet sahnede on dakıka diyor. Fa nuyordu. Bu yaralardan ıkısi, pek kor· 

kat sahned" on dakikad.1 gıyd ğı ayn el- kunçtu Sağ memesinın üstüne sapla· 
biseyi hususi bır yere g d rken gıyme '1 nan bu uk b r kamanın, yara içinde 
kalkışır a beni tam bir buçuk saat ~K- buku muş olduğu anla ılıyordu. y ra-
letiyor. nın \ u arlak ağzından, kanlı b"r yağ 

ülüfJ ruı parç ı arkıyordu. Hafıf hır kumral 
- R g ldığ n z zarif bır ka ı ın ~ k la muha olan muteveffanın çeh· 

kkat ed r n . ? ı nde acı ve ıztırab e erleri okunu-

- Bi ı ın kı, l sef b çok ta im yordu. 
bir kadınım Bır y re gı1 Lig m zama 1 ve Bel t B y n geceliğı ve iç çama
sokakta h'"rkes bana baka ... Bun.l hala . l parça parça olmuştu. Bundan 
ahşamadıgım i ın rahatsı.: oluyorum \ <? da, uzun bır mucadele geçırd ğı, ve 
mümkün olduğu kadar nazarı dıkkatı buna da ce urane mukavemet ettıği 
celbetmcmf'k ıçın ben d.? kımseye dı«· ana ıl ordu. Bu facıa sahne inden ' 
k:ıtlı ve devamlı bir bakı '1 baknu)·oruır.. binanın arka tarafına kadar uzayıp gi· 

- İstanbul terzılerinden şikayetlerınıı den kan izlerıne nazaran, katiller, 0 ka· 
var mıdır? pıdan çıkıp gıtınişlerdi Fakat bu ka· 

- H yır, hıçbı şikiyetım yoktur. H p- tıller, kimlerdı? 
i çok ıstıdadhdırlar. Apğı yukarı on iı" Tahkıkat icra eden memurlar, bu bu-

senedir ahnedeyım. Ondar. evvel de i··ı susta henüz h çbır şey söylemiyorlar, 
giyınm ın severd m. Kendı zevk me ~o ancak katillerin, cmüteassıb islimlan 
re her ıst dığımi bu terzı ere muvaf ~- ve yahu cTLirkıstandan gelmiş olan 
kiyetle yaptırdı ımı zann crunı. sof ı • tarafından yapılmış olduğu

- Çok zarıf o mak iç n çok paralı -ıJ- nu tahmın edıyorlar.• 

Reslmll fıkra müsabakamız 
S~n Postanın kıf mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 

<?sbıt ederken sadece eflnilıı vak'a.at. ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
kal si hikaye.t. romanı Uf1 deltl, biraz sip li teye ballıyarak bıze gonderecek 
a eğlence !Azım, dıye ddf(lnduk, bu dil- afniz. 
u~ce ile b"r mftsabaka tert b ettik. bu Bu suretle ılz okuyucularımız hem gü 

mu abakanın eauı şudur: zcl bır fıkra okumu~, hem güzel bır r 
Müsabakama esası sim görmnı hem de b1r musabakan 

M 
.. " .Bekri verdill heyecanın zevkini tatmıf olacak 

eiüur Mustafaıım 40 tane fıt. llJllZ. 

rasını seçtik. Her fıkra için blr reıim 

aptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık
IDkAfatlar 

raların resimlerfııe de pne (1) den Su mfhababda b anla (40) kad zan r araıındı 
a ar numara koyduk. Herl(bl bu olruyucumuza para milklfatı verrce-

ıkralardan ve reslmlerden birer tanell· lfz. MUklfatlarm lis 
i dercedecelfz. J'abt bu relim o gOn 1 ldfiye test tudur: 
çıkan fıkranm delil, ya daha evvel çık· 1 • ı:, lira 
mış, yahut ta daha ıonra çıkacak bir fık· ı • • 15 • 
:"lnm resmi olacaktır. ı ,. ıo • 

Müsabaka 'bitlnoe okuyuculannnıdan 8 • 1 er Ura 
oracağız: 83 • 
- Hangi relim, hangi fıtranuıdır? 1 

ter buçuk lira 
Siz de bize DMtlell ( "° numaralı MilWat baun okuyuculan note 

1 
tayin edecektir . .Mdsabakamıza H ..ı,1 

numaralı fıkrlmıı, 4 numaralı resim 17 nwl befladık. On '--'.. r.w numaralı fıltranm H numaralı resim &.'-- ~el resim v • &&&nayı qafıda bulacaksınız. 

Resim: 15 

'ltı 8 da bunlar ucuzlamıı mı~• dedim. Sor· 
a~ş, soruşturmuş. Cevao aldım. cAman 
d ın, İstaubulda henüz demode olmak 
a eğil rnocia bile olmadı· demııler, aldım 

0 
etirdıın ve baktım hakikaten demoda 
hnak §Öyle dursun Len dımtellı en iyi 

!bığazalardr. btle bulamadım. Burada 
~ok en vogne olan hır kur.du acıya Av
~da görüp çok beğ ndı,:?ın• bir ayak· 

mağa ıhtı}aÇ ur mıdır:' cM ı eassıb ıslimlar• ve yahut cTıir-
- Ha vır, kat'iyyen ... Z!lten çok parası k stand n gelmış olan softalar>ın; Tıf. ' 

olup ta şık gıy nen kadın:t ben şık de- lıs konsola u ile zevcesıni bu şekilde 
mem. A ıl az p ra ile guz l g ) ın n k katletmelerı iÇ n hiçbir sebeb mevcud F 1 k r. : 16 

~ı formunu nıçin yapmadığını sordum. 
İer· n ~undan iki sene evveı gelen modeJ-

1 bıle henüz yapmıyQrum Halk yadır
:Yor, ?nlara bile alışmamıı;tır• deci . B ı· 
1 un ıçın iki türlü moda "ar bence .. Bııı 
•tarıbuıun, biri de Avrupa ın mod~ı. 

,.;;- Peki bu senenin Avrupa modasını 
ıl buluyorsun? 

-Pe 

dma şık denir Çtinkiı çok par alan bır değ ldı. Çi.mku miıteveffa konsolos, bu K 
t zi muşterısın yalnız e vah dıkm :r ıki zumrenin husumetını celbedecek aynana zınlbsı 
ona tıp n gore ıl gıyınn es azım g ı- eki de yaşıyan bir adam olmayıp, bi- Belıri bir rün Eyüpt · .J I diğini, hatti oturmasını, yüruır.esinı b .e Iikıs gayet hali,,., sakın, kendi halı"nde ita ____ ,.. en 

6eçıyorııa. hti.,,,.. bir o)'IUl-L-~ 6 · ... .., .)'llClllG ;;unum aöNTelı satın aldı. ~-CI, U' 

öğretir bır zattL Genç ve gü7.el zevcesin ·n de N 
- iyi _ıııyınmek için b" k dı.n altı ay- .böyle kanlı bir cinayete sebebiyet v..'. GilJ:: ~_,,ı,.,,. 0 zınll1711 diye -./,.,,,,. 

da asgarı kaç para sarft:trn l d r? recek en kuçük bir taşkınlığı gôrlıl-
- Hıçbı" fıkr m yok. Çunku gene tek- .memiştı. - ikide 6ir, öttiriip Allaha ıiilıreJeceiiml 

rarlıyayım. Ben sahne kad nıy1m. Ş mdı E şu halde? - Neden fiilrredecelıain Allaha1 
bir rakam söylerım, belki fazla olur, ya- Hiç duşünmeden cevab vermek li· - Bir ~ olmaJ • ı 
~wB~m~ ~~~~~~~~~~----------~--·------------~ 



8 Sayfa 

Otomobille istanbuldan Avrupaya 
Pariste çıplaklar 

insan, kadın vücutlarını karşısında böyle çınlçıplak ve 
apaçık görünce kendisini kasap dükkanında z~nnediyor 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 
-19 -

Fransız kadınlan 

Peçe ve kafes devrinde, ndınlara kar- ban bayramının hüznü geliyor. Seçilmek 
p hepimizde bir hafiye tecessüsü vardı. için sıralanmışlar, sevilmek için soyun
Nazarımızda sanki her kadın şüpheli bir muşlar. Gizli görmeğe alıştığım kadının 
güzellik kaı:akçısıydı. Karşıdan görünür bu şeklini meydanda görünce: Ayağım
görünmez, ta isknrpininin ucundan, çar- dan pantalonum düşmüş kadar sıkıldım 
fafmı tutturmak için başma soktuğu si- ve kaçtım. 
yah topuzlu iğnesine kadar göz süzge- * 
cinden geçirirdik. İnsanların, röntgene Bunları sonra bir crevü tiyatrosu> nda 
"erdiği görüşü, Allahın, gözlerimize ih- gördüm. Ye.nlı§ yazdım zannetmeyin; e
san etmediğıne ne kadar üzülürdük. Kn- vet bir crevü tiyatrosu> nda. Ama diyc
fes aıkasından bir beyaz dirc;ek ucu, jar- ceksiniz ki: San'atta çıplak, ayıbdan sa
se çarşaf altından görünen bir ense ha- yılmaz. Amenna .. Ben de sizinle berabe
yali, günlük işimize engel, gecelik uyku- rim ama, bu gördüğüm çıplaklık içinde 
nıuzda misafir olurdu. 4'san'at> ı bulamadım. 

Gel zaman git zaman bütiin bunlar, bır Müzik başladı. Perde açtldı. Arkasında 
çok şeyler gibi masallara karıştı. Kadın- müthiş pahalı bir elbise olduğu uzaktan 
Jar açıldı, kızlar soyundu. Peçenin ağ- !:-elli olan boylu bir kadın sahneye çıktı. 
randisman yaptığı gözler, suyu kurutul- Bu ipeklerP bürünmüş güzel, merakla 
rnuş sünger gibi bozuldu. Pembe beyr.z seyredilecek bir kadındı. Dürbünümün. 
Icnkler, esmer derken siyaha döndü. Hu- daha yakın göstermediğine adeta kızı
Jasa 0 vaktin zümrüdüankası, §arkın gü- yordum. Sahnenin ortasında durdu. Ev
vercinleri gibi sokulgan oluverince, ne velii yakasını söktü. Sonra kolunu çıkar-
0 eski tecessüs kaldı, ne de rüyalarda bir dı. Ceketin bir tarafı çıktı. Etek, kuyru
Jeğişiklik. PH'ijların çıplaklığı operet ı ğundan ayrıldı. Nihayet lüzum olan üç 
sahnesine, operet sahnesinden de b:ılola- ~·eriııde, ipekten yapılmış üç incir yap
ra ciro edilince, çarşafın altından görün- rnğı kaldı ... Nihayet onlar da dü~verin
miyen ense, iskarpinin içindeki pembe ce, dürbünümü indirdim. Müzik hfıla ça
topuğa kadar meydana çıkıverdi. Envaı lıyordu. Herkes te benim gibi bu kad\
nadide yemeklerle doldurulmuş. çiçek- nın, bu kaöar soyunduktan sonra bir ma
lerle süslenmiş bir ziyafet sofrası gibi rifet yapaC'nğını sanıyordu. Aldanmışı1~ 
meydana çıkan Allahın bu mahlukatı Mcğeı vazifesi: Giyimli gelmek; giyimsiz 
hrşısında, biz aç gözlü erkekler, evvela gitmekmiş. Bir tavuskuşu kadar renkli, 
yemeğe hangi tabaktan başhyacağımızı bir sülün kadar narin gelen bu mahhlk, 
şaşırmış, gözümüz sofrada, elimi~ ağzı- yolunmuş bir tavuk kadar cansız olarak 
mızda apışmış kalmıştık. ~ıktı, gitti. Arkasından bir kadın daha, 

Fakat az zaman sonra ;ıçlıktan .çıkmış bir daha ... Bir daha ve bir daha, daha ... 
gibi, sağa sola saldıranların adedi gittik- Hepsi birincisi gibi... 
çe azaldı. Nihayet bugün 0 kadar tabii Eğer içlerinden yalnız biri müziğe ayak 
bir hal aldı ki; bir kadının '.tum üzerinde uydurup ta danseder gibi bir şey yap
upuzun yatıp ta kendine baktırabilmesi ~aydı; bu çıplaklığı san'ata bağışlardım 
fçin, fevkaiade güzel, kusursuz bir v3 r- Halbuki bunların yaptığı san'ati, çıplak
lığı olması lazım geliyor. Azasmın hep:;i lığile bağışlamaktan başka çare hula-
nadirattan olacak. Yoksa beyaz bir dir- madım. Vasfi R. Zobu 
sek kenarına, siyah bir göz ucuna, dol
gun bir ense köküne, can veren, mal ve
ren, hatta bir selam veren bile kalmadı. 

lstanbulun en şık kadını 
(B~ tarafı 7 inci sayfada) 

hut çok eksik olur, gülünç olurum. Ben 
bir ev kadınının ne kadar para ile 
elegant olabileceğini tahmin edemiyo· 
rum. Herhalde ben de baıolara, süvare-

SON POSTA 

" Son Posta ,, nın 
edebi romanı 

1-

Birinciteşrin 

-- Yazan -ı 
Halid Fahri Ozansoy J 

~lk ,.oma~ımı,. Türk ,.o~an~ının çoğaltıyor ve zayıf yapılı vücudüne bir eksiklik mi vardı? Bu manevi sakıat-
ustadı Halıd Zıya r.l§aklıgıle ıthaf 1ağmen onu, her cihetce olgun, tam bir lık ona nereden geliyordu? . 
ediyorum. H. F. O. erkek gücünde gösteriyordu. Kim bilir Ah, sevse, sevebilse, hiç olmazs& ~ı~ 

,belki biraz da bunun için nice kadın- gün sevebileceğine inansa ne me.s u 
,lar onun kollarına atılmışlar, nice kız- olacaktı! Fakat bir mucize ile iç1~d' 
lar uysal bir sokulganlıkla ona yaklaş- bir şafak parçalansa, bir güneş dogsS 
mışlar, onunla arkadaş olmuşlar ve en ve aşklarını uzaktan kıskan~ : 
,garibi, nice aileler kızlarını ona verme- rak seyrettiği insanlar g~~; 
ği düşünmüşlerdi. Hiç şüphesiz istese kendisi de sevse, çıldırsa . bı 1' 

BiRiNCİ KISIM 

-1-

Bu gece de uyuyamıyordu. evlenebilirdi. Ancak ona öyle geliyor- bundan sonra aynı ateşle sevebılece 
Yatağında doğruldu, küçük kuştüyü du ki, bütün bu arzuları uyandınşta, ~idi? 

yastığı ensesine doğru çekti. Yastık ge- her şeyden ziyade muhakkak ki serve- Bu son düşünce ile gözlerinden yıış-
ne ona sıcak geldi. Derhal, elinin asabi tinin de büyük bir tesiri vardı. İşte bu- lar boşandı. 
bir hareketile yastığı çevirdi ve ağrı- nu düşündükçe içine bir hüzün çökü-
yan başını bir lahza serin bir yumuşak- yor, her şeyi, serveti, refahı , her şeyi 
lığa gömdü. hiçe sayıyor, koca lstanbulda kendisini 

Ay, pencerenin ağır kumaşlı perdele- bir çölde gibi yapyalnız ve bedbaht his
ri arasındaki ince tüller içinden odaya sediyordu. Hele şimdi aşktan ziyade bir 
süzülüyordu. günlük ve hatta bir anlık anlaşma bul

Adnan ürperdi ve garib, yeşilimtrak duğu bütün o eski maceralardan son 
bir ışık altında rüyalı bir deniz dibi ay- kalan duygusu ne neş'e, ne saadet, dü
dınlığile parlıyan aynada gölgesine pedüz bir usançtı. Zaten en şelıtvetli, en 
baktı: bu siluet, bir tılsımla dondurul- ıevkli gecelerinin sabahında bile ru
muş bir Çin gölgesi gibi hareketsizdi. bunda hep bu geceki yalnızlığım, yor

Daha dikkatle baktı: saçlarının beya- gunluğunu, bitkinliğini hissetmemiş 
zı, hafif ve ölgün, ay ışığı vuran ayna- miydi? Hem acaba kendisi de o kadın
daki gölgede bile seçiliyordu. lan içten sevmiş miydi? Sanki onlar ha 
Adnanın gözleri doldu ve gençliğin- kikatte onun bir günlük, bir gecelik 

denberi geçen yılları düşündü : gönül eğlencesi olmamışlar mı ve çe-
Şimdi tam kırk dört yaşında! kilip giderlerken dudaklarına sadece 
Kırk dört y~ ve beyaz saçlar! tatlı bir koku ve lezzet bırakmamışlar 
Bu yaşa ne hasta bir gönülle, ne yal- mıydı? Şimdi o kokuyu ve o lezzeti bi-

Ay sıslenmiş, pencerenın tülleri Jell
rannıştı. 

Ayna simsiyah bir çukurdu. 
Derinden, salonun asma saati ııır:l-

tılı bir çınlayışla ikiyi vurdu. . . di 
Sonra odada çıt diye bir ses işıtıl u1 

ve komodinin üstünde sarı bir an1P 
yandı. 

Bununla beraber ne de oıs.:ı açıklığın 

da bir hududu, bir haddi vardır. Fakat 
Paris, aşift0 ruhlu Paris; artık dayana
mamış, kadın vücudünde güneş görme
dik bir yer de bırakmamış. Bu çıplaklı~a 
J?ayri ahlaki derler, ahlakı bozduğunu 

!ddia ederlerdi. Bunun çok yanlı:ı bir dü
fÜnce olduğunu Paristekı çıplakları gör
dükten sonra anladım. Bu soyulmuş mey
valar, insanm ahlakını değil, zevkini bo
zuyorlar. 

nız ne kimsesiz girivordu• ı · kA d w · ı· d lcre, davetlere devam eden bir kadın ol- ' J • • e m ar e ecegı ge ıyor u. 
Sam f b b . k . 1. 1 Bundan sonra mı bu boşluk dolacak, Şimdi öyle fakat yarın? 

Adnan eğildi, komodinin gözünü çe~ 
ti ve içinden blok şeklinde büyük bıı
defter çıkardı. Maçkadaki apartımanı 
da bu defteri, böyle uyuyamadığı g~ 
celerde, çocukluğuna, gençliğine ', 
yaşlılığına aid hatıralar ve dağınık dı.J1tJ 
gularla doldurmuştu. Ynzılı olan s;t, 
sayfalara doğru açtı ve atlıyarnk. re 
gele okumağa başladı. 

Olgun, taze bir şeftalinin kabuklu h:ı
lile, bıçak _yemiş, soyulmu~ halı bir n•i
dir? YeşilrlE'n sarıya, sarıdan pembeye 
Rkan rengile, kadife gibi füyfü tenilc ta
b3ğın içinde ne asil bir atiruşu vardır. 
Sonra bu enfes lokmanın hoyrat avuçlar 
içinde, evıre çevire soyulmuş halinı bır 
düşünün! Suyu çıkmış, etine parmaklar 
batmış, cıvık cıvık peltel~şnıi~ şeklıle 
lnsar.a yemek iştihası değil, acımak his:.i 
Verir. İşte Pariste gördüğüm çıplak ka
dınlar da benim üzerimde bu tesiri yaptı. 

* Onları evvela, küçük faltat çok kı:la

balık bir barda gördüm. Otu-..: kırk k ı~ 
kadar vardı. Rengarenk; sapsarı, bem -
beyazından; simsiyah kömür gibisine ka
dar her çeşidinin teşhir !!dilrli~i mahşeı 

pibi bir yer. Sıra sıra çengellere asılmış 
koyunlarile, büyük bir ka'*lb dükkanı 
bundan daha farksız değildir. Tepesin
den, ayağının tırnağına ka::lar çıplak o
lan bu kadınların arasında insana, kur-

. , masra ım unun ır aç mıs ı o ur- h 
1 

k "? ·· · 
d · d" f tt· ~· kAf 1 ·bu ayat şen encce tı · Adnan o yarını düşününce bir ka-u ve şım ı sar e ıgım para a ı ge - . . . . . . .. . (..t\1'> 
mczdi. . Hal.~ukı zengındı, Fılıbelı yun ~e p:- ,bustan uyanır gibi silkindi ve dudak- <ADNANIN DEFTERİNDEN PARÇJı 

. . rmç tuccarı merhum Mansur beyın og- ,larında acı bir gülümseme belirdi. 
- lstanbul kadınlarını nasıl bulU)IOr- ]unu İstanbulun dört bucagwında tanı- E t k a· . . d ' ld t kt ? 25 temmuz 1935, Maçka: • . . . . . 1 ? ve, en ısını ne ıve a a aca ı. 

1 
·ıtıfll' 

:-un, ıyı gıyınıyor ar mı. mıyan yoktu. Fakat bu onun, bu büyük Aldatmasına imkan va; mı idi? Yarın Bugün .. B~yl~rbeyine ya ıya. gı idı-
- Evet lstanbul kadınları eleganttır- şehir içinde ancak servet tarafından kendisi için bugün demekti dün de- Annem olelı hır yıldır oraya ılk g r

lar. Avrupada çok ucuzluk 'llduğu halde üstünlüğü sayılabilirdi. Yüksek tahsi - mckti ve ta gençliğindenberi 'geçen bil- şiın .. zira şu birkaç yıl içinde a:ka ~ıı
bizim memleketimizde olduğu kadar şık li, birinci derecede avukatlığı da artık tün zevk ve çılgınlık hayatı demekti. kaya babamın, dadımın ve en son a e
kndın görmedim. Galib;ı biz giyinmeğl' ona büyük bir kıymet gibi- görünrnü - Yarın gene 0 zevke gene kadın yatag~ı- mın öldüğü o yer artık bana dehşet ~ı:-

' ' · E k"d .. "lt'"l"' b k~rlık il"; c:ok para sarf ediyoruz. Sokakta herke.:; yordu. Yüzüne, gösterişiJ\e gelince... na ve kadın kokusuna koşmıyacakmı rıyor. s ı. en ~ .guru u u . ~ a bi' 
Şlktır. Yalnız zıddıma gide11 bir şey var. Burada içini çekti ve Jellerini, derin na ve kadın kokusuna koşmıyacak nuy yatımda hıç ?egılse a~da,. ıkı ayda rıb' 
O da bu gıyinişte hususiye: olmaması. bir bezginlikle, arkadan başında kenet- di? Maddenin bu sefaletinealçalnnyan gece ols~n ugrarken .şı~dı yalının 
Bir moda çıktı mı, bir ktz :nektebi Wli- ledi. !eri sarhoşluğa gelince .. ohh .. işte onu tım~ı ~ıle ~nutmak. ıs:ıyoru~. .. de
forması gihi bütün kadınlarımız birbir- Bir lahza, hayatta bugüne kadar rast- hiç bilmiyordu! o gözleri büyüliyen Gulsum hıç o eskı guzel Gulsufll el• 

' -·1 k d d ··k ·· kad9r lerini taklid ediyorlar. Guya büyük ter- ladığı ve bir gün, beş gün, haşhaşa, du- )ıayatı başka türlü süsleyip kalbe baş- gı ·· ne a ar a . Ç? ~uş, ne . .. ı.ıı-
zilerden bırine bir model geliyor. Bir dak dudağa yaşadığı kadmlan düsün- ka türlü çarpıntılar veren his nasıl şey- pozulmuş! Hey gıdı aşıfte, benı gaı j-

.. • wl d F k .. h l ' . anne111 
hafta sonra Büyükdere piyasasında bü- du. dir hep bunu düşünüvor hep bunu a- ce ag a ı. a at şup e ıyım, ·l ştJ 
tün kızlar ayni modeli giyiyorlar. Büyük - Ne yazık! diye mırıldandı. rıy~r, bulamıyordu. s;nkİ ruhunun çok çi.n mi ~ğladı, yoksa yaşı elliye yak 

9 

paralar verip model geti .. terı terzilcrırı Değil şimdi, vaktile, en ateşli deli- uzak çok karanlık bir köşesinde şuu- dıye mı? dl ' ' s d u·· k ·a d k " b'" '"k kızı P masrafına da ayrıca acıyorum. Herhalde kanlılık çağında bile, içini ezen bir şüp- runun kavnyamadığı inemediği zindan or um, s u ar a ı uyu t 
bu modellerin patronlarını iyi muhafazıı heden kurtulamamıştı. Vakıa ne çir- höcresinde yedi başl~ devler onun ka- cerin yaşı bile yirmi altıyı doldurJll 
edemiyorlar ki böyle gündelikçilerin eli- kin ne güzel denecek esmer yüzünün dınlar için besliyeceği sevgi heyecan- Seneler ne de çabuk geçiyor Y8 !. ~ 
ne düşüyor. Ben giyinişte bira.:: daha hu- ve biraz sola doğru eğilmiş burnunun lannı daha doğarken boğmuşlardı. Haceri bilmem aı:ıa Gül~üınune .. 
susiyet olması taraftarıyım. Eşı giyini;; üstündeki kalın fakat muntazam ka- Yarabbi niçin böyle idi? Niçin Ley- tanca kızı Fatma hıç de guzel d çıı 
kadar iki kadının iltisinı de gülünç ya- visli kaşlarla çerçevelenmiş iri siyah ıasını bul;mamış, Mecnunu çöllere dü- anlaşılan anası gibi el kap1larınd3 aıııt 
pan hiçbir şey yoktur. Ben, böyle olmı- gözlerinin kadınlan .ve hele geııç kız- ~üren Ferhada dagwları yardıran son- maşır yıkamaktan usanmış. Yarın ç9' 

·"' ' Ü k"d d t··1·· d o ·undtt yayım diye ben en vogne olmıyan ve Iarı çeken bir cazibesi yok değildi. Za- .suz aşk feryadını niçin kalbinde duy- sonra s u ar a u un ep s 
kimsenin hoşu.na gitmiyen môdeller in- man zaman ~ehvi bir sarkışla uzıyan mamıştı? Yoksa hilkatin bir gadrine mi l~acakmış. 
tihab eruyorum. Suat Dcrvif geniş, etli dudakları da bu kudretini uğramıştı? Yaradılışında bir yanlışlık, (Arkası var) 



18 Biriacitepin 

4 dakikada 
yeni burun 

2 - Y.ı ... ..._ it w ..... w. dıtal ecliliJOI'• 
--.Ue M.ea Yt1a ...11,.t _.,9 .wda eyıl kalıyor, 

~ 

.:_- Dottcır burnun taılndekl unburu, kesip at
lltte ~in. iDi llbdD ~ vı bel parmallle onu 
~ tutU)UI', al e1119 de ~ btr lletıe içeriden 

Soldaki" ..... 
deki re1imler, 
plareala ame
li:ratta• enel 
"10araki laa• 
)lal p.ter-

...ktedir. 

S - Burnun •• 
kıatı11nı tevlit .
den et parçalan• 
"ir nevi operuyoll 
ke~11i ile bu· 
111n deJikJeriııd~ 
dıtar•J• elııııyor, 

6 - Bunu alt 
kıaııu ll• ıe•' 
teldi ıaruıııd• aJa. 
enıi temin etnıelı: 
ıçiıa, bu k111mdall 
da .lak Wr par
paı• b8iJJIMllll 
lbn•dır. 

TARİHi TETKİKLER: 

~. 

1 - AmeUJa\ 
burun delltler1 
't'&lltulll J&pılı
JO?. Operatör ao1 
lllndeld tanca
nın Jardımı Ti 
Dl ellndetl ope
ruJOD makuı 1• 
ı. iti bmlkteD 
t.eeerelı: &JUJrcır. 

t - Amellyatm 
en milhlm aafha-
11 19 kemlli kese
rek :töprtıyil da
raıtmaktfr. Bu a
meUJat her 1k1 bu
run del!.11 vuıta• 
1111 J&pılır. 

Tarihte Fransız .. . .,, _______ .. 
Fransız korsanlarının Amerikadan 
gelen /spangol filolarından birinde 
buldukları servet korsanlık tarihinde 
rekor sayılacak kadar büyüktü: Beş 
!!üz kilogram altın, iki güz _kiloı:a::ı 
ınci, altın külçe/erile dolu uç buyuk 

-

'----- sandık ve saire 

Av:rup~da y~p~lan ve kırk dakika içinde 
çehrenın ıeklını tamamen değiştiren cerr h" 

b
• 

1
. a ı 

ır ame ıyenin resimle hikayesi 

1 - L ptıındetl 
tlltlrt Ue burun töp
rlll daralbbJor. 

.,. ın.- eoera pauımıuı J•pılır • ıo - a. ... c1e 1aıtt1L.&--.. ~r.·~L ~t~~r L J• b•l'Uı ODU JÜ&rlJ& 
a .... • - ır .... ..-- uaatlerla eanlır. 

11 - llal'DUD J1lbn 1al1Dl 
madenl idi mandal 111 ıuttu-

12 - ...sm. ameUJ&ttuı eonra'1 burunun tek· 
JIDl pteımıktedlr. Btltim tlfler tndlkten, yaralar 
bp&ncbktan IODR tabll hallnl alacaktır. llmdl ilk 
nllml• ini naı1 mü&Jtll ldlD!s. Aradat1 farkı p rul117or. 

noetaınls. 

r---: YAZAN 

L__..!aran Can 1 

korsanları 



tO Sayfa 

Or u uzu geçl r ..... ~ .. ,. 
eyec nlı oldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
arabdarı, binici kolları halkı İnovasına 
taşıyor. 

Köylüler en yeni elbi!elerinf giyerek 
köy kızlan ve köy kadınlan bütün ııece
yi uykusuz geçirerek yollara dökülmüş
ler. 

200 bin seyirci 
İzmirden, Aydından, Nazilliden hare

ke teden hususi trenler sahanlıklarına 
kadar dolu. Muayyen saatte geçit resmi 
sahaFında toplananların sayısı 200 bin 
tnhmın edilebilir. 

Manevra sahasında 
istirahat ıaatleri 

• 

Kucalrtaki çocuktan, henüz §ehre in -
mıye11 110 yaşındaki ihtiyara kadar her
kes Qrdumuzun geçit resmi için hazırlan
dı . Seyred<'.nler arasında eski muharip -
ler s:ıvaşl:ırda bacaklarını, kollarını kay-
bedenler de var. Mcırctf41 mannna nılmlerlnl tetkik 

MP-rasim locasında başta Marepl Fev- ~ 
z~ Ç.ıkmak bulunduğu halde 26 Tllrk ge
nerali, saylavlar, ataşenaval ve atqemi-
1.terler görünüyor. İngiliz, Fransız, Sov
yct, Yugoslav, Yunan ataşemillterleri bü
t:ın devletlerin İzmirdeki konaoloalan, 
locada hazır bulunuyorlar. 

Gcçid resmi 
Saat 14, in ovasında sanki bir fırtına, 

b 'r bulut u.fuktan koparak her tarah sar
ch. Ordunun gelişi büyük heyecanlı te -
7ahtirata vesile oldu. Bu esnada sayılan 
tesbıt cdilemiyecek kadar fazla ha.va fi
Jolaı ımız, filo uçu§ile, !zmirden hareketle 
tnov. sı.na geldıler. Merasinı loca ma si.i-
riinuıcesine alçaktan geçerek heyecanlı Orgeneral Fahred 
sahne yarattılar. 

ptrang D71nuyor. 

SON POSTA 

"Türkiyede ilim 
Fen inhisar 
Altındadır!,, 

ve 

(Başta.Tafı l inci sayfada) 

Buraya gelen ecnebi profesörlerden 
biri bir meslekdaşıma: 

c- Biz Avrupada iken başka memıe
ketlerden olsun, k~di memleketimizden 
olsun bir sürü doktorlar gelir. Tıbbs alA
ka gösterir. Yenilikleri öğrenmek şu ve
ya bu hastalık üzerinde tatbikat yapmak 
isterdi. Halbuki burada iki senedir me
selA: cAcaba şu Haseki hastanesi ne ha
le girdl?• diye merak edip gelen tek bir 
doktor obr.adh demiş. 

Evet bil buraya istediğimiz kadar Av
rupadan profesör getirelim. Türk hekim
leri bir §OY tetebbü etmek veya herhangi 
bir §ey üzerinde tatbikat yapmak ihtiya
cında bulunurlarsa gene Avrupaya gide
ceklerdir. Çünkü burada tatbikat saha
sında hiçbir suretle istifade etmelerine 
imkAn yoktur. Yenilikler nasıl takib edi
lir. MeselA ben Avrupa mecmualarının 

birinde yeni bir ilAç okurum. Onu blr 
hastama yazarım, hastam gider, eğer ilA
cıın yaramış ta iyileşmişse bir daha gö
rünmez, eğer yaramamışsa bu defa ben
den tabil büsbütün kaçar, başka doktora 
gider. Beıı de verdiğim ilA.cın hastnnm 
ve hastalığın üzerinde nasıl bir tesir yap
tığını bir türlü öğrenemem ve bunu bana 
hiçbir kura ta öğretemez. 

Bizinı memleketimizde Nissen gibi bil
hassa ecnebi mecmualarında her on sa
tırda bir ismine rasladığım Lipmann gibi 
tababet aleminin otoriteleri bulunduğu 
halde biz bunlardan istifade edemeyiz. 
Çünkü etraflarındaki diğer insanlar bize 
:mfmi olurlar. 

Birlnc:ite§rin it 

- f 

t --L.. l Annelik, 

~ /ı, S l,~ •. yorgunluk· 

I (l e-.der. Kuvvetli ve -=~·J~, 
kuvvetsiz dUşer. Bu anne, artık tabiatin kendisi
ne tahmil ettiği botun vazıfeleri bihakkın ifa 
edemez. Bu halde; uzviyeti kuvvetlendirmesi 
lazımdır. Bunun en iyi ve en müessir çaresi : 
QUINA L ROCHK 

kuvvet illlcını kullanmaktrr. ÇOnkll terkibinde: 
Znyıt ciğerleri kuvvetlendirmek ve kansızlığı gi
dermek için Ulzım olan blltlln mukavvi unsurlar 
mevcuttur. Bilhnssn loğusadan kalkan annelere 

şayanı tavsiyedir. Hemen bugUnden alıp 
·~ tecrübe ediniz. Her eczanede satılır. 

~- ~ 
~~~.o~~~~~ 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Berdan regülatörü ve Berdnn sağ ve sol 

sahil sulama kanalları ke§if bedeli 530 000 liradır. 
2 - Eksiltme: ll/Souteşrın/937 tarihine rasUıyan Perşembe günü saat 15 de 

Nafıa_ Vekaleti Sular Umum MüdOrlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında ka-

palı mrf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler: Eksıltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdtrlık işleri ge

nel ıartnamesi, fenni ıartname ve projeyi 26 lira 50 kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24 950 liralık muvakkat teminat 

vermesi ve 100 000 liralık nafıa ~ılerini taahhüt edıp muva!fakiyetle bitirdiğine 
ve bu kabil i§lerl başarmakta kabilıyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden nlın
mıı mllteahhltlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci 
maddede yazılı saatten bfr saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Po;:,tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

c3806ı. c6927» 

En önde kırmızı ve mavi ordular ko
mutanları ve erkanı harbiyeleri, bunu 
tak ben de alaylar, fırkalar, kolordu -
lar geçit resmine iştirak ettiler. Alay 
sancakları geçerken 200 bin in.sanı iba
rmdıran İnovası derin bir saygı lilkQ
netine boğuluyor. Sonra bunu takiben 
büyük a~ tufanı ovayı kaplıyordu. 

Bizim profesörlerimiz maalesef ya lnı.z 
fliın için çalışmıyorlar. Bir profesör bi
zim bildiğimiz, dersini verir, kllnikte ta
lebelerine göstermek için hastaya bakar 
ve sonra e\•ine, kütüphanesine giderek #~'9•••••••--ı••--•-•••-••m••••••
okur. BWm profesörlerimizs maalesef 
ilimden evvel kazanmağı düf{inüyorlar. 
Sabahleyin kalkıp husust bir hastanede 
dört, be§ ameliyat yapıp ceblerine bedel
lerini attıktan sonrı hemen ders başına 
yorgun argın geliyorlar. İki ders verip 
haydi muayenehanelerine ko§Uyorlar. 
Muayenehanede birbiri arkası sıra belki 
otuz kırk hastaya bakıyorlar. 

P ) ade alayları, dağ livası, muhafız 
alayı, motörlü zırhlı liva gegerken 
tribimler ve geçit resmi meydanını dol· 
duran~ ovada alkış tufanı yaratıyor
lardı. Üç buçuk saat süren ve 12 kilo -
metrelik sahayı kaplıyan kuvetler bü
y ük bir intizam içinde geçtiler. Alkış 
tufanına tutuldular. Mehmetçi~" e~enceri Ben kendi hesabıma birkaç kere bazı 

profesörlerin yanlı~ koydukları teşhis

leri düzelttim. Çünkü ben az: hastası olan 
bir doktorum. Tabit hepsile çok daha bü
yük bir dikkatle uğraıırı.m. Halk profeıö
riln daha iyi tedavi ettiğini zanneder. Fa
kat ekseriya küçük, az hastası olan dok-

l\far~<ml A.rikaraya döndü hareket etil. Beraberinde Orgeneral A-
Mareşal Çakmak akşam on yedide ~ım Gündüz, jandarma umum komu -

hususi trenle Germenci.kten An.karaya tanı General Naci vardır. 

Şarki Dersim 
Muhaliflerinin 
Muhakemesi 

(Baştaraft 1 inci &ayfadcı) 
muhakemelerine bugün devam edilmiş
tir. Bugünkü celsede Demenani reisi Ceb· 
rail, Yusufan reisi Kamer, ve oğlu Fın -
dık, Haydaran reisi Kamer ve Kureyşan 
reisi Ussi Seydo ile 28 hempalnn hazır 
bulunmuşlardır. İlk isyan başlangıcında 
Kahmut koprüsünü yakan Demenanlı -
lar da suçlular arasında idi. 

Muhakeme esnasında muhalefet reisle
ri :suçlarını kısmen itiraf etmişler, kıs -
men de suçu birbirlerine yükletmeğe 
çalışmışlardır. Muhakeme safahatına gö
re muhtelif yerlerde üç mühim toplantı 
yapılmıştır. Bilhassa Munzur sahili· top
I:ıntısı çok enteresandır. Reisler burada 
toplDnmışlar, karakolların kurulmasile 
mt;vkılerinin elden gideceğine ve buna 
mani olunmasına karar vermişlerdir. Bu 
suretle altı aşiret reisi arasında yemin 
edilerek ittifak aktedildikten sonra Mun
zur ~abanır. mübarek suyundan birer yu
dum içmişler ve yeminlerini kuvvetlen
dirmişler ... 

Muhakemeye geç vakte kadar devam 
edilmiş garbi Dersim. dosyasile ~rki 
Dersime ait dosya tevhit edi!.miştir. 

Ankarada bazı evler 
.. tor, haıtasile daha iyi meşgul olur. 

Ankara, 15 (Husmt) - Üç gunden - Yalnız bunu söylemekle bütü b .. ük 
Su altJnda haldı 

beri §ehrirnizde tam manasile kıı hava- profesörlenn fena ve bütün uf.: d ~~ -
sı" hüküm sürmektedir. Sühunet derecesi lann iyi olduğunu iddia etmiyor~. ;~
guneşte 36 dan, ge<:elerl de 1~. den yu - bii bu, umuma teşmil edilemez. Ben sa
kan çıkmamakta, hemen her gun yağmur dece küçükle büyük arasındaki zihniyet 
yağmaktadır. Bugün saa.t dokuzda başlı- farkından bahsediyorum. Büyük doktor 
yan. y~ğmur saat on sekize kadar devam fen ve ilmi daha fazla bir ticaret vasıtası 
etmiştir. Bazı semtl@rde evler su altın· sayar. Belki de onun kendi noktai naza-
da kalmıştı't'. rına göre hakkı da vardır. 

Tarihi tetkikler: Velhasıl bizde umumiyet itibarile ye-
ni cereyanlar pek yakından takib edile-

(Baı tarafı 9 uncu sahifede) 
yaya mal ve para götüren gemilere nefes 
aldırmıyorlardı. 1542 de yeniden Avrupa 
kıyılarına akın yaparak İspanyanın Ka
diks limanında demirli olan donanması
nı bile bombardıman ettiler. Şarlkenin 
tesirlle birinci Fransuva yeniden korsan
lığı yasak etti. 1547 de Fransuva ölünce 
korsanların yüzleri güldü. Bu sırada (O
dun bacak) diye meşhur olan Fransuva 
lö Klerk büyük şöhret kazandı. Bu, ba
rağını korsanlıkta kaybeden, kolu da sa
kat kalan bir adamdL 1553 de Antil ada
larından Sen Dominik adası sahillerini 
yağma etti. Dönüşte kral ona asalet ün
vanı verdi. 

mez ve buna demindenberi bahsettiğim 
noktalar sebebdir. Maamafih başka se
bebler de vardır. Mesela bizde herkes 
kendisini çok alinı zanneder. İkincisi 
maatteessüf bir illin hareketi olmayışı 
konferanslar tertib edilmemesi, üç mes
lekdaşın bir araya gelip böyle meseleler 
konu~mamnsıdır. Üçüncüsü de öğrenmek 
iştiyakında olan birçok genç hekimlt>rln 
kitab okumağa paralarının yetişmemesi
dir. Birçok. hekimler, ecnebi kitab ve 
mecmualarını Iazım olduğu gibi taklb 
edebilmek için kafi mikdarda para bula
rnamaktad1rlar. Bunun için bu sene ya
pılacak bir kursun gelecek seneler için 
faydalı olacağını zannetmiyorum. Mem
lekette bu havayı yaratmak ve bilhassa 
dışarıdaki doktorlara fakülte hastanele
rinde rahat çalışmak imkanını vermt-k 
lazımdır. 

JJI ahkeme Kuruçeşme 

Türk Hava Kurumu 

24 üncü Yeni tertip başlamıştır ••• 
1 inci k•tlde 11 I lklncltetrln / 1937 dedir. 

/ 

Buyuk ikramiye: 30. 000 liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık büyük lkra· 

: miyelerle (10.000 Ye 20.000) liralık iki adet mükAfat vardır .. 
Şimdiye kadar binlerce kioiyi zengin eden bu piyangoya 

ittir ak e dini.z. •• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundan 

1 - Gümrük kolcularına alınacak 325 çift fotinin 18/10/937 Pazartesi günU 
saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 1365 Ura ve ilk teminatı 103 liradır. 
8 - Nümunesile ~artname ve evsafı komisyondadır. ·Görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanun! vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile Galatada estd 

İthalAt Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. c:6664. 

lstanbul Onlver itesi Arttırma, Eksiltmeve ı 
Pazarhk Komisyonu ilin arı. 

1 - 119697 lira 71 ~ keşif bedelli İstanbulda Cerrahpaşada yapılacnlt 
Gös pavyonu in§natı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ıunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel prtname.si 
D - İnşaata dair fenni şartname ve ilişikleri 
E - Keşif hü!Asa cetveli 
F - Projeler. 
İstiyenler bu §artname ve projeleri 60 O kuruş bedel ile Oniversite Rektorlil· 

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

törlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istek lilerin 7234 lira 89 kuru§ muvakkat t~ 
minat vermesi ve Bayındırlık Bakanlığı ndan alınmış 1937 senesine aid bina :ınii" 
teahhitlik vesikasile bir defa da 100 bin liralık inşaat taahhüt ve ikmal etı:nif 
olması lbımdır. 

Öğleden sonraki celsede suçluların mu
h ,kemesine tevhiden devam edildi. Se
yit Rızanın Hozat müddeiumumisine hi
taben uzun bir mektubu okundu. Mek -
tup m ziyade şahsi hislere dayanıyor, 
yE'rlı mülfilıazalnra istinat edıyordu. 

Bir müddet daha durgunluk çöktii. Ri
şelyö zamanında kuvvet buldu. Onun ye
rine geçen ve on dördüncü Lui'nin baş
vekili Mazarin zamanında uyudu. Kol
ber görülmc.-miş derecede kuvvet verdi 
ve büyük mikyasta devletleştirdi. Arlık 
korsanlar himaye ediliyor; en güzel ve 
mahfuz Fransız limanlarını hareket mer
kezi yaparak Okyanusta ve Akdenızde 

akınlar yapıyorlardı. Korsan harblerinin 
en dikkate şayan ve parlak sayfalan bun
dan sonrn başladı. Jan Bar, Dü Ge Tru:n, 
Sürkuf gibi meşhur Fransız denizcileıl 

yetişti. Bunların hayatlarıı da macera 
dolu ve çok parlaktır. 

ö - Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kada1' 
Kömür depoları Üniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 
Jçin kararını verdi 6 - Posta ile gönderilecek mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı sas· 

Reis sordu Niçin teslim olmadın? 
Sev't Rıza gene korkusunu ilerı sür

dü. Evine komiteci gelip gelmediği sua
line de cgelmedi. cevabını verdi. Yalnız 
İzzeddin adlı bı risi geldiğini, buna rla si
yasetle uğraşmıyacağı cevabını vediğini 
söyledi. 

Diğer reisler de bir çok suallere chii
eA:. cevabll1! verdiler. 

Muvaceheler yapıldı. Bunlar şahitlerin 
ifadeleri üzerine: cDüşman sözü, cevabt-

Turan Can ----·-···-............................... -......... .. 
nı verdiler. Mühim bir safhaya giren mu
hakemeye ayın on sekizinci pazartesi gü
nü devam edilecektir. 

(Ba§tarafı 
1 

inci sayfada) te kadar gelmiJ olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmıı 0ıronsı 
prttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c6666. 

ehliru~[tua~~nm~al&de~~- ~==~=~~==~==============~===-=~ 
lan uzun tetkiklerden sonra verilen bu 
karar bütün Kuruçeşme halkını mem -
nun P.clecck mahiyettedir. 
~fohkeme dr:va sahiplerinin kömür yı

ğı:-lurmm üst kısmından itibaren yukarı 
dllğ!'U 5 metre yüksekliğinde bir duvar, 
dahilde doğru da 2 metre markiz inşa et
melerine vapurlardan depolara nakle -

dilcct>k' kömiırlerln ıslatılmasına, her de

po için bu inşaat dolayuile ehli vukuf 
raporundf\ tesbft edilen ~ bin lira masra
fın yapılmasına ve şimdiye kadar depo
la!'dan mutazarrır olan, civardaki evlerin 

sehlplerlne icab eden tazminatın verU -
meıılut karar vermiştir. 

&RTUGRUL SADi TEK 
Tiyatrosu 

(A.KSARAYDA) 
21-10-937 den Uibııreıs 
her gece ve Paznrltıtl 

(umuma) Cumartesi 
(talebeye) 



-

Resimli manzum hikaye 

Siyah ayı ile beyaz ayı 

M., 
. ' 
~ -· 

Siyah ayı çok büyüktü, 

Beyaz ayı çok küçüktü. 

Siyah ayı. beyazı hep 

Kıskamrdı .. Buna sebeb 

Yoktu; fakat her ne ise .. 

Beyaz ayı bir gün kimse 

Göımeden bir ıcındalyeye; 

Oturm,ıştu .. Oh oh! diye 

cDedi, şımdi buldum çare,> 

•Koymıyalım bunu yere;• 

•Bu.nut~la hele hele bak• 

•Yapalım güzel bir hamak· 

Giriştiler işe hemen, 

Çalıştı ikisi birden; 
Düzelttiler sandalyayı .• 
Bir btı3tŞta iki ayı, 

Siyah a!Jı gördil bunu, 

Bulup hemen biT' 1101unu; 

Attı beyaz oradan .. 

Oturdu o da bir ıamanl 
Fakat sandalye çürüktü, 
Oturunf<t hemen çöktü. 

Siyah dönüp u beyaza 

Olda bak gene biT kaza 

Onların gözleri pekti; 

· 9 çekti, öteki çekti .. 

Oldu sandalya da dübdüz, 

3iildi.i her ikisinde yüz; 

Buldular ıııunccı bir ip, 

::>mt da ikiye kesip; 
Bağladılar bir ağaca. 
Bu i§ de artık olunca .• 

Siyahı beyaz ayıya.. Ağırdı dayanmadı ip; 
Dedi: cSokulma buraya> }ki taraftan kesilip, 
«Evvela ben bir bineyim.> Düştü hamak, düştü ayı; 
•Uyuyamm da hı4?yirıu Beyaz bastı kahkahayı. 

Dedi cBenim rahatmı.a> 
«Sonradan da sen çıkarsın.> .. c Ze k. . k , Goz kovmuştun sen d~ cun!h 

ı• ım altr bı arsın> N z ~ zd· b bak 
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Salyangozun sür~:ti iyi kalbli yaramazlar 

i!i;!~·!-~-;-i-~-~-;~ B;.yan Lale, oğlu Güneye ikide bir na-

Merakh ve Faydah 

- - } d si 1at e erdi: 
- Sakın, derdi, sokakla üstü b3ş1 kirli 

rı çocuklarla konuşma! Hele şu bizim so
kağın köşesiQde oturan Necmi üe Salim 
var ya, hele onların yanına gideyim de
me, onlar se-rseri çocuklardır. 

Bayan Lalenin hakkı vardı. Güney de 
bunu biliyordu. Çünkü kaç kere Necmi 
iie Salim yanından geçerlerken onun el
t:ıselerine çamur atmış!ar.. elinden oGeceli gündüzlü hiç durmadan yürü

mek şartile bir sümüklü böcek lsalyan
r?o1.) bir kilometrelik mesafeye on dör1 
günde &idebilir. 

Su altında nefes alma 

İncinin de~izde yetişen bir nevı istrid
yelerden çıkarıldığını bilirsiniz. İptiaa1 
tarzda inci avlıyan inci avcıları su al
tında fazla kalabilmek için yan!arına iç
leri hava. dolu kabl.ar alırlar. 

Pazara giden Hindliler 

yuncağını kapıp, kırmışlardı. 
Güney gene bir gün sokağa çıkmı§tı. 

Sokafa çıkmadan evvel annesi her za
man olduğu gibi ona çocuklarla oyna
mamasını, hele Salimle Necminin yanla
rına gitmemesini tembih etmişti. 

Güney kendi kendine biraz dola~mıştı, 
Salimle Necmi onu görmüşlerdi. Salim 
bir muziblik. düşündü: 

- NecI!li, dedi, ıene o kibirli çocuk 
sokaf ll çıktı. Bir şey yapalım da ağ!ata
Jım. 

- Ne yapalım? 
- Bana kalırsa sen bir tarafına ge

çt-rsin, ben de öbür tarafına geçerim. Gü
ya biz birbirimizle kavga eder gibi ya
parız . Sen bana toprak atarsın, tabii ba
na atar gibı yaparsın ama onun blşından 
aşağı dökımdn, ben de ayni şeyı yapa· 
rım Onu toz toprak içinde bırakmz. 

Necmi ile Salim anlaşmışlardı. Dedik
leri iibi yaptılar. Biri, Güneyin bir taıa
fına, diğerı öbür tarafına geçti; kavgaya 
başladılar. Kavga evveli çok hafıtten gi
diyordu, birdenbire kıunıştı .. Salim yer· 
deo.n bir avuç toprak aldı. Necmiye atıyor 
~bi yapıp Güneyin başından aşağı di)k
tü. Güney neye uğradığını anlıyama
mııtı. Bu sefer Necmi, biraz evvel Sali
min yaptığını yaptı. O da yerden aldığı 
bir avuç toprağı Salime atar gibı yapıp 
Güneyin üstüne döktü. Güney kaçmıya 
başladı. İki haşarı çocuk onu kohy kolay 

Hindli köylüler, pazara giderlerken ço
cuklarını da beraber götürürler. Çocuk
larını, omuı:larında taşıdlkları yoğurtçula 
rm deyneklerine benzer deyneklcrin bı:r 
yanına ve p:ızarda satmıya götürdükleri 
eşyayı da öbür yanına asarlar. 

hırakırlar mıydı? Artık Güney atılan a
vuç avuç toprakların altında kalıyor
du. 'Üstü ba~ı kirlenmiş, yüzü gözii sim
ısiyah olmUJtU. Ne yapacağını şaşırdı. 
Ağlamıya başladı. İki haşarının da jste
dikleri bu !di. Güya artık kavgaları b1t
mişti. Yanyana geldiler. G~neye bakıp 
kahk:;.hayl' gülüyorlardı. 

Geçen bllmecemlzd• 
kez•n•nlar 

Salimle Necminin kahkahaları, Güne
yin ağlama ıesi yükselince odaı;ında o
l urmuş örgüsünü ören Bayan LAle bu 
sesleri duydu. Birdenbire yerinde:ı fır-

ladı: 

- Güney içeri gel, ben sana sokakta 
~ocuklarla oynama dememiş miydim? 

- - Ben oynamadım oQ11ne, onlar birbir .. 
lerile kavga ederlerken benim üzerime 
toprak athlar. 

- Koş ·eve diyorum sana! 
Güney annesinin sözünü dinledi, eve 

doğru koşmaya başladı. Bu sırada kar .. 
ş•dan bir otomobil geliyordu. Güney §&• 

şırdı. Geri mi dönecekti, yoks~ iler: mi 
~itmesi lawndı. Otomobilin şoförü oııu 
ileri gidiyo!· zannile direksiyonu yana 
kıvırdı. Güney şaşkınlıkla otomobilm Ö• 

niine doğru atıldı. Ezilmesine ramak vıır .. 
·iı. B&yan Lale pencereden: 
-·Aman~ 
Diye bağırıyordu. 

Salimle Necmi bu hali görmüşlerdi. 
Nasıl oldu, nasıl yerlerinden knlktılar. 
Bir an içinde ikisi birden otomobWn ö
nüne atıldılar. Çiğnenmek üzere olan 
Güneyi ger: çektiler. Otomobil yolunıı 
cevam etti. Güney de muhakkak bir <;. 
lümden kurtuldu. Bayan Lale sokağı 
çıktı. Oğlunu kucakladı. Sonra Snlımi va 
Necmiyi kucaklamayı ihmal etmedi. 

- Siz, dedi, ne kadar yaramaz çocuk· 
)arsanız, o kadar da iyi kalbli çocuklar• 
,. ıışsınız. Ben evvelden bunu bilenıemi• 
şim .. Beni ;;ffedin! 

Geçen bilmecemUJe lrcwınan
ların isimleri pazartesi günii ilan 
edilecektir. Hediyeleriniu Aa
V~f"lalr için pazartaiyi beltleyi-

O günden sonra Güney Necmi ile Sa-
- Acaba çocuğumu ınu dövüyorlar? !imden kaçmadı. Onlar da bir dah-ı onun 
Telaşla pencereye kO§tU. oyuncaklarını kırmadılar, üstünü, başını 

nız. 

Küçük okuyucularımız 

- Eyvah! kirletmedıler. 

Avazı çıktığı kadar bağırdı: *' * ....................................................... .......... 
Resme bakmak için Çıkt . d , e er ge ı a§lrul ;> 

F k ı ayı hır uzan ı, d ,Artık beni rahat bırak!> 
~~·at bu kısa bir an ı. ••••••• ···---......----~ ............. -
Y!E M- SÖLMECEMÖZ 

'· 

Resmin v11karısın· 
da gö~ülen. otomobil, 

resmin altında görü-
len evı·n ·· ·· · onunc gıdf-

cek, fakat yoı o ka
dar karışık ki mesa-

~e Yakın olduğu ha!-
e kolay kolHy yolu 

bulup gidecere bf>n-
2eıniyor. ş;mdı siz 

bu resmi kesin ve 
kalemle otomobilin 

a il 

eve gitmek için hangi 

Yoldan geçmesi 13-
zım geldiğini işarl'i 

edin .. Sonra o işaretlı 
resmi bize göndenn. 
Yolu doğru olarak i
Şaretlemiş olanlar
dan bir kişiye güzel 
bir çay fincanı, bir il il 
kişiye bir bel kemeri 
Ve diğer yüz kışiye 
c:te ayrı ayrı çok gii
zel ve çok kıymetli 
hediyeler vereceğiz. Bilmeceye cevah verme müddeti on beı gündür. Bilmeceyi 
b~ze göndt!rdiğiniz zarfın üzerin·~ bilmece kelimes;ni ve l>ilmecenin ıazetede 
çıktığı tarihi yazınız. 

Bursaıı okuyuculanmızdan Bayan Betü l 

Ressam oturmu§, resim yapıyor
du. Bay Anlarer gördü. cMükem· 

mel resimıı dedi. 

BiT adım geriledi, bir adım da1ıa 
geri ledi: 
- Şimdi dahcı giizel görünüyOT. 

Fukat farkına varmadan Ba11 An
kırer derenin ta kenanna gitrn'-ıti 
v~ birdc1.bire ayağı kaydı. 
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1 
Ba" dl,, nezle, grip, romauzma ve bitin atrıla· 
rınızı derhal keıer. icabında günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikkati Taklitlerinden sakınınız. 

Bina İşleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eks:ıtmeye konulan lş: Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü yanında yapıla

cak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatıdır. 
Keşif bedeli: 32920 lira 22 kuruştur. 

2 - Eksiltme 25/10/937 Pazartesi günü ııaat 15 de Nafıa Veklletl Yapı I§lerl 
Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - Ekf:iltme şartnamesi ve buna mü!eferri evrak· 16~ kurut bedel mukabl· 
!inde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tallb1erin 2469 lira 2 kuruı muvakkat temi· 
nat vermeieri ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı işleri müteahhitliği veaikası 
haiz olmalRrı lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklü mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine maitbuz mukabilinde vermeleri muktazldir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3734> c6823> 

Mardin Gümrük Taburu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığında : 

Cinsi Mikdarı Tahmin edilen % 7,6 gtlvenme sureti ihale ihalenin yapı-
bedel ukçesi la cağı 

Kilo Lira K. Ura K. Gün saati 

Arpa 280350 16344 40 1225 38 Kapa) zart 21-10-937 9 Cum 
Una :coooo 19620 00 1i71 60 • • 21-10.937 10 

A - Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatte 
Mardin Gümrük Taburu karargah binasında satın alınacaktır. 

B - İstekliler şartnameyi her gün sözü geçen binadaki Satınalma Komisyo
nundan parasız alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka ait zarflan istekliler her kalemin hizasında eöste· 
rilen saatten en az bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

D - Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildili ve 
teklif olunan fiatların hem yazı, hem de rakkam ile yazılıp hlk ve silinti ol • 
mıyacaktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasınrla gösterilen % 7,5 teminat akçesini Mar
din Gümrüğüne yatırarak makbuzu veya teminat mektubu ile prtnamenin 
dördüncü maddesinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacaklardır. c6603> 

fstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin bedeli İlk teminatı 

Mikdarı Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

94 kalem İlaç ve sıhhi malzeme 4155 55 311 67 
1 - Jandarma Genel Komutanlığının Sıhhiye Dopusu ihtiyacı için tahmin 

bedel ve ilk teminat mikdarı yukarıda yazılı doksan dört kalem illç ve ııhht 
malzeme açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 19 Birinciteşrin 937 Salı günü saat 15 de Gedikpqadaki Jandar
ma Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - . Şartname hcrgün Gedikpaşadaki Komisyonumuzda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ve ilkte

minat makbuz veya mektublariyle Komisyonda bulunmaları. c67lh 

" Sôn P oıta • nın edebi tefrikası : 83 

- Ne söylersen söyle. Eskiden kimi 
düşündüğünü öğrenmek istiyorum. E
ter böyle yapacağını bilseydim, çoktan 
iefteri senden gizli alır ve okurdum. 

- İyi ama neden bilmek istiyorsun? 

- Çünkü seni seviyorum, seni kıs-
kanıyorum Sevim, çok kıskanıyorum ... 
Bu kıskançlığım belki mantıksızdır ... 
~a kıskanıyorum. Bunun için bu def
leri okuyacağım. .. Belki azap çek ece
lim, acı duyacağım, fakat öğrenece -
tim ... 
Masasına oturdu. Defteri açtı. 

Ben dayanamadım, deli gibi koşarak 
•dadan çıktım, yüzü koyun yatağıma 
rattım. Beynim bomboştu, fakat kal -
»im isyanla çarpıyordu. Saat altıyı vur
iu. 

SON POSTA 

l~~ı~-. 
Zengin olmağı tasarhyanlar 
hayatın muhtelif kahplarına 

uymahdır 

Haliç Sü.tfüce-
sinden A. Bilge de 
§U iiç suali BOTU• 

yor: 
- Zengin olacak 

mıyım, çok ııaşı· 
yacak mıyım, mu~ 
vaffak olacak mı· 
yım? 

Sertlikle muvaf. • 
fakiyet - mahdud 
zamanlar için - mümkün olur. Zengin ol· 
mağı' tasarlıyanlar ise, hayatın muhtelif 
kalıplarına uymasını bilmelidir. Çok ya
§amak için sıhhi kaidelere riayet edtl· 
mesi lazımdır. 

Kafasile çahşabilecek bir genç 
Fatihte Altay 

1 imzasile sorulu· 
r;or: 

- Hayatta mu
t1affak olacak mı-
11ım? 

Zekl ve iradesi
ni ciddi mevzulara 
tahsis etmekle ka
fasile çalışmakta 
muvaffak olabilir. 

Şakayı seven bir genç 
Haliç okuuucu

tarım.ızdan Muzaf • 
fer fotoDrafımrı 
tahlilini istiyor. 

Zekidir. Alayı, 

§akayı sever. Men
faatlerini gözetir. 
Başkaları için ü
liintülere katlan
;mak niyetinde de
ğildir. Zavahire u
yar gibi görünürse dı kendi fikirlerini 

takib eder. -----·- -

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

laim • • • • • • • • 
Adreı • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograt tahlll11çln bu kuponlardan 
5 adedlnln ıönderllmesl ıarttır. 

l 

Birinciteşri"' ]6 , 
Sayın Bayanlara Tavsiye; 

Sıhhatınız, rahatınız, neş'eniz için adet zamanlarınızda 

FEMİL ve BAGLARI 
kullanınız. Eczacı Kazım Can 

• • 
lstanbul Liman işletme 

• 
idaresinden: 

1 - İdaremizin inşa ettireceği yolcu salonu binasının pazarlığı 2/11/937 salı 
günü saat 14 de İdare Şener Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talibler asgari 250.000 Ura k."ly· 

metinde bir tek bina yaptıklarını tevs:k edeceklerdir. 
3 - Taliblerin referanslarını nazart dikkate alacak olan idare iti en UCU'I! fiat 

verene vermeye mecbur değildir. Teklif ~ahiblerinin vücuda getirdikleri eserle· 
rin bir listesi teklifnameye raptedilecektir. 

4 - Teldifler Encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 
5 - Bu işe aid şartname ve projeler fen servisinden 25 lira mukabilinde alı· 

nacaktır. 
6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat bürosuna müracaat edilecektir. 

c704h 

KARYOLALAR 
Fabrika Batına satılıyor. 

ASRİ MOBil YA MAGAZASI A~~~~ 
İstanbul Rızııpaşa yokuşu No. 66 'J'el. 23407 

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

ve cerrahiye kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Umumunun muhammen bedeli 1587 liradır. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 119 liradır. 
3 - İhale 18/10/937 T. ne rastlıyan Pazartesi günü saat 15 cıe Daiınl Encümen 

huzurunda yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak fUI1lardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Evsaf şartnamesi. 
C - Bu evrakı istekliler Samsun Belediyesi Baştababeti ile İstanbul Beledi· 

ıi Sıhhat işleri Müdürlülünde görebilirler. 
5 - İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı evsafı haiz olmalan prttır. 
6 - Talihler teklif mektublarını ihale günü saat 14 de kadar Samsun ~edi

yesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra verile· 
cek teklü mektubları kabul edilmez. 

'1 - İhale 2490 No. lu kanun hükümlerine tevfikan yapılacaktır. 

-SON-

Ve her evin demirbq illa 
olan K A R o o L bayılma-
lara asabi öksürüklere, IİnİI' 
buhranlanna, meraklanmalara 
ve asabi titremelere karp ye-

ıAne cleYadır. 

d~ 

sa 
Çu 
ol 
bi 
d 
n 
n 

':! 
g· 
1i 
d 
b 
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d
. - I<ararın1z ne _ 
ır? 'kn-üh· 

• .lv.ı. endis İh -
san~n itiraf ettiği su 
çu ~lemea·~· . 
Oldu ıgı sabıt 
b. ' sanırım. Öyle 
ır katil ki öm .. 

de bir kere bil:Unı·
ne b e ı-
na ıça~ almadığı • 
riz Yem~ edebili -
di~te Cınaye!i işle
buıa n .~onra Istan -

dondüm a· 
Yor. Balbuk' ' ı : 
gözıükı·· ı mavı. 
1. u adamı gız· -
ı ge . 

d .;. çıdde sıkıştır -
1o1Inız · . 

böyle lrnıçın bunun 
liyo o adığını bi 
le b ruz. Gözlük -
ayr/çb~k meselesi de 

ır hi.ka n· taraf ye.. rr 
. lan «katil b 

nırn. d e -
ta erken öb"" raft . ur 
liller· a~ cınayet de-
dıran ını. ortadan kal 
ilk bır mücrimi 
rüydefa olarak gö -

orum M 
Yi uz · esele -
Yok ~~ııya lüzum 
san.· Uhendis İh • 
. ın Polis ın" d" 

l'iyetine ~ u - . 
Üiraft gı erek 
gözlük~ .. hulunduğu saatle bizim mavi 
ğllniz s~ a~amı gizli geçidde takip etti
llız. G" atı tesbit ederek karşılaştırı -
tnand oreceksiniz ki iki hadise ayni za-
l<rist ~ Vuku bulmuşlardır. Bir adamın 
buıa ~ Palastan kaçtıktan sonra İstan
irın· ınerek polis müdüriyetine gitmesi 

:ı asg • lialb k.a1.1 hesapla iki saat lazımdır. 
u ı ık· h·a d b dörtte . . ı a ise arasın a unun 

tir. lI .. ~ırı kadar dahi va.kit geçmemiş
nın k u asa mühendis ihsanın itirafları
lneti a~nen ve mantıkan hiç bir kıy· 

1'.1ü~d ~dığına kaniim. 
_ eıurnumi muavini: 

Ser~~n .de bu fikirdeyim! dedi. 
hoınu drnıser Osman can sıkıntısı ile 

r andı: 

ka~ Öyıe Allah belasını versin ... Fa
l'isini\Yalan yere itirafa sebeb ne~ B.i
\7 oksa kurt~rmak mı? Peki ama kımı? 

n d atıı... 
ı van Sadullah atıldı: 

- fiayır h · h"k"rn Ver:rni . ayır gene acele hır u ·u 
Ya n ykelırn. Osman Bey görüyorsunuz 

e ada d rar}ı r acele edersek o ka ar za-
Yalan ç~~ıyoruz. Mühendis İhsanın bu 
de h ıtırafta bulunmasının sebebini 
- erhald gız. e çok geçmeden anlıyaca-

* Bunu 
beklern a~Iamak için hakikaten ço.k 
llıiiba .ek lcab etmedi. İçeri giren hır 
kadın Şır Rıdvan Sadullahı kapıda bir 
ri gi ın beklediğıni bildirdi. Kadın içe-' 

r:rnek . b' dakika ıstememişti, kendisile ır 
nıd Yalnız görüşmek istiyordu. 

.. Van S d . t· Uzerin a ullah ayağa kalktı. Işare ı 
Dıs e ben de kendisini takib ettim. 

kotid arıda kalabalık ve yarı karanlık 
llliş, ;~u~ ~!r köşesinde siyahlar giyi~
kaaın ~zunu de siyah tülle örtmüş bıt' 
berab ekliyordu. Rıdvan Sadullah ile 
nıa~r ona doğru yürüdük. 
_ Ban Sadullah: 
leh eni istemişsiniz! dedi. 
Qdın b · d' nıdvan ana doğru başını çe~ır ı. 

canı Sadullahın yalnız gelmeyışme 
Sıkılrnı 'b' B nu g" ş gı ı bir hareket yaptı. u-
Oren dostum· 

sö;;i Cev~.d. Feh~inin yanında ban.a 
lliz ~ec~gınız her şeyi söyliyebılirsı
Yi~ edı. Kendisinden saklı hiçbir şe-

Yoktur 
Bu ·· . 

dı u sozler kadında Iazımgelen itima-
l'eke~~ndı~~ş olmalı ki seri bir el ha-

n ~ e yuzundeki siyah tülü kaldırdı. 
ınad van Sadullahın kılı bile kıp:rda- ı 
içiJı ık aın~ ~n .. hayretle bağırmamak 1 
daki kendımı guç zaptettim. Karşımız
trenk·~dın maktul Hüsnü Beyin karısı, 
kahr oy ve Kristal Palas facialarının 

amanı sarışın kadındı. 
lahBBen Nazan Hüsnü, Rıdvan Sadul-

ey! dedi. 
j'o~ Biliyorum ve ziyaretinizi 'Jekli
llın u:rn efendim. Maçkadaki apart ıma
kad kapıcısı dün gece siyah elbiseli bir 
haı 1~.ın geldiğini söylediği zaman der

ız olduğunuzu anlamıştım. Emre· 

Posta" nın Hikayeleri 

Son ses ve son nefes ! 
Yazan: SallHıattln Enis 

lımail Neyir ıözlerint ikmal edemedi, bt rllerı• btı§ı ıesai.ı hıçkırıklar içinde öndeki 
maıanın mcr merine da,tü 

Ben, onu tanıdılıın zaman ıesi kadar çok zamanlar derin bir aciz ve hayretle 
yüksek musiki kabiliyet ve ıan'aünin, ve dü§ünürdü. 
yüksek musiki kabiliyet ve aan'ati kadar İsmail Neyyirin zlfı içki iptilası idi . 
ıesinin harikulideliği yalnız lstanbula Birçok tanıdıkları, arkadaşları ve sev-

Müdddumumt mu• vini - Ben de bu fikird~m, decH. ve yalnız Türkiyeye münhasır kalmamış, dikleri ona içkiyi terketmek için naı;ihat 
Kadın yaşlı gözler ve kısık, titrek _ Bilmiyorum... bududlan ve ufuklan aşarak milyonlar· vermişler ve hattl bunda ısrar etmiş-

bir sesle: rum. Oh çok korkuyo- ca insanı kt:ndi sesine bağlamı§tı. Radyo- Jerdi. 
- Bizi kurtarınız! dedi. Bugüne ka- _ Bilmediğiniz muhakkak mı? da sesi ve plakta prkıları kapıı tapıı ka- İsmail Nf'yyir, bu sözlerin doğru 0 

du-
dar mukavemet ettim ama artık cesa- _ Yemin ederim. pışılıyordu. ğunu inkar etmiyor ve içkinin hcrgün 
ret ve kuvvetimin tükendiğini hissedi- _ Kimseden şüphelenmiyor mu- Ufak tefek bir adamdı. Ufukların hu- hançeresini tahriş etmekte ve sesini her-
yoruın. Size yalvarırım. sunuz? dudunu aşan ve taşan bu sesin sahib!nin gün biraz daha bozmakta olduğunu aıılı-

- Rica ederim, bu benim vazifem... H bu nahif ve narin adam olduğunu yekna- yor ve fakc:t bu tavsiyelere her defasın-
- ayır! Bütün gayretime ragmw en d 

H 
. . 'n uazı·fesı· Sakin ol n· . zarda hiç kimse kabul edemezdı'. a OffiUZ' siıkiyordu. Onun kısa, sade hır 

kurtarın demekle kendinizden başka Bunda '3şılacak ne var: Hilkattanberi mantıkı vardı: epımızı v • • • un. ızı bu muammayı halledemedim. 

kimi kasdediyorsunuz. b;-a!'!~t sizi, ıizleri çok iyi tanıyan sesine bütün dünyayı bağlıyan bülbiıl de Şan, ıerd, ikbal ve şöhret ... ln,nnla-
- Kendimi ve İhsanı ... Bilhassa o- küçücük bır kuf delil mi?... rın gözlerini kamaştıran bütün bu güwl 

nu ... Sıra onda anlamıyor musunuz? - Haklısınız, adeti içimizde yaşa- İsmail Neyyir, sesilı ufukları aşarak ve cazib ıeylerin hepsi bir tarafa... İn-
Bu sefer o öldürülecek! mış gibi. kalbleri teshir etmişse, yüksek musiki sanın dünyadaki vazifesi hergün ayak-

- Neye siz değil de o? - İhsan Beyin tehlikede olduğuna kabiliyetile ve harikulade musiki ıan'at- larile çiğnenmekte olduğu şu kara top· 
- Çünkü... nasıl hükmediyorsunuz? karlığile muhitinde bir ıuriş ve inkılab rakta kend.sine mev'ud olan çukuru dol-

s 
.. 1 · · S l - B hlik · b durmaktan ibarettir. 

- oy eyınız... öy eyıniz ... Çünkü - u te · e yem ir şey değil! Zev- yapmışsa, bunda hiçbir vakit cşöhreb 
mavi gözlüklü adam kıskanıyor, değil cimin öldürüldüğü gündenberi mev- denilen ıeyi nazan itibara almamıştı. o, Bazı zama,nlar, onun sesin, radyoda 
mi? cud. Hatta diyebilirim ki Kevserin öiü- en güzel ıarkılarmı etrafından takdir kaybettiğim gibi kendi.sini de göreme-

- Evet. Nereden biliyorsunuz? Öy- mü sırasız oldu. Ablam İhsanın yerine toplamak için değil, sırf san'at hazzını dim. Bir gün bir dostum bana acı bir ha· 

d 

ber verdi: 
le zanne iyorum. geçti. tatmin için bestelemiJ, en güzel şarkıla- ı 

- Mavı· gözlüklü adam kim? (Arka- ••a .. ) d k al smail Neyyir gırtlak kanseri olmu tu. ... ., , rını a ez ik kendi kulağını ve ruhunu t k 
h 

1 evvel l:ıu habere inanmadım. Arka-

Avrupanın bayat ve terkibi meçhul 
çocuk J?ıdahın yerine saf ve halis 
ve taze hububattan istihsal olunan 
yüksek evsafu malik VlT AMİN 

ve GIDASI çok olan 

HASAN 
Özlü Unlarını 

yediriniz 

Yüksek evsafa mflliK Hasan Ôzlü 
Unlart yavruJnnn gOrbOz tombul 
ve canlı ve sıhhatli olmasını te
min ecıer. Beynelmilel sergilerde 
ıı.az ııdığı altın madalyalar ve z -
fer ııişanlarile ve birindUkle ,braz 
ettiğı di plonııılttrla ciharışOnı ul 
şöhret kaza.ınııştır. Yalııız ve mu· 
sırren Hasan markasını isteyiniz. 
snton bakkaliye ve eczanelerde 

bulunur. 

Soa11er birbirini takıp ediyor v• hallı sobohleym 
IDU bır kuvvetle kolkobilm•k l~n bıze 14uııı 
abt t6kın bir uyk.ıyo bir IOrlü kavuıomıyorvL 

lıt• burodo 

VALi DOL imdodımızo yetilirl 

Onv bır kere ıecrube edınıı Zcırar>ız ,,. 
ainatlerı le.kın edicı alon bu ıl6ç uyku•uılyOa 
kartı umulmaz bır devlıdır 

VALIDOl: damla, ıableı ve hop 
hahnde her eczanede bulunur. 

Kolaylık·$İklı~ 
He• t•rd•11 .... ı ko•er••I• ••ıı.ı 

re11 oor "'•reklııı Bıranler. o•lao 
ıc•• r•P''"''f •'"' "" ••••a .. u. 
letlırı 91,.,... flkllfl de te1111• •t• 
111lf olurlar. Hulutu lncıltlr VQ. 
eudull te11e.OU11I ılOulllr •• e 11 
.. dld heNketlerde fılle kel"lrJeA .. , ..... 

F'lr•tı ı 7 ıı ı ıı .. d.,, 1t1lıete11. 

..... , ... , ralnıa 1 

.P.w 
IST AllBUL, Beroi•• 

TOnol m•rdını 12 No. ıu. 
M•l•zam,ıı ıly•~•• edinir v•ı• 
ı~ No.lu tırıl•ınlıl lııırlnlı, 
F'111ı1'rımıadı tııra• ıuıııat. 

ma zuz etmek için terennüm etmişti. d Şarkılarının ,Ufteleri de bizzat kendı ka- aşım bana temin etti; nihayet bir ak-
Jerninin mahsulü idi. ş~m .evine gittim. !stanbula indiğıni şim

dı gıderse!l'l Taksımdek.i sazlı bahçclcr-
Bu ses ve bu musiki kabiliyeti, sırf nen birisinde bulabilecegimi söylediler. 

Allahın kendisine Iiir atiye ve vediası idi. Ben de öyle yaptım. Tekrar İstanlmla 
Kendisini hiçbir vakit ilaht sesile muş- dönerek Taksime kadar çıktım. Filh"kika 
rikleri yola getirmek için halk tarafından İsmail Neyyiri bahçeli gazinolardan 1.ı!ri· 
mansub ve mebus bir Davud peygamber sinin kuytu bir köşesinde içki sı esile 
addetmeği hatırından geçirmemişti. başbaşa gördüm. Bütün fasıl heyeti onun 
İsmail Neyyirin çok basit ve müt~vazı besteledıği şarkıları terennüm ediyerdu. 

bir hayatı vardı: Topkapı haricinde bir O kendi alemine dalmıştı. Yanına yak
katlı küçücük bir evde oturuyordu. Rad- loştıgımın farkında olmamıştı Yanakla
yodan dolgun bir ücret ve plAklarından a- rında göz yaşlarının, henüz kurumamıs 
vuç dolusu para aldığı halde tabii haya- izleri va~dı. ~eni görünce yerindPn doğ: 
tını hiç bozmamış, hatta bunu değiştir- rulmak ıstedı. İşitilmiyecek kadaı kısık 
meği düşünmemişti bile... bir sesle: 
Hayatının yeglne lüksü, radyodan ba· - Sizi gördüğüme ne kadar mı nınu~ 

zı geç çıktığı geceler, evine erken varmak oldum, bilemezsiniz ... dedı ... 
için otomobile binmesi idi. . Hastalığının vahim bir hanç rt> k· nse-

Onun evini ben gördüm. Aşağı yukarı Tı olduguna emin olmakla ber.ıbc r a ni 
şehir harici denecek kadar tenha bir yer- kısık sesile: y 
de, geniş bır bahçe ortasında, basit üç o- .. - Nezleden çok muztaribim ... dive sö
dalı küçücük bir evdi. Önünde geni§ t.ir ıune devam etti. Kendisıfo bir mıiddet 
asma çardağı vardı. Bir asma çardağı ki, kon~ştuk. HaJ ve tavrında onun içı.· ile 
ya:.l!ın en sıcak günlerinde güneş geniş iı- h~ylı olgun olduğunu anlamıştım. Sesi-
züm yapraklarının arasından kendisı· için r.ın kısıklığ:na bir de içkin n v~rdi 1-t kl'k · · pe 
süzüıebılecek ancak birkaç nokta bnıa- e .. ı ınzımam etmişti. Gözleri buyü-
bilirdi. İsmail Neyyir, sabahları ispirto muş, nazarları sabitleşmişti. Biraz sonra 

k 
· ·· bana: 

amınatösunü alır, çardak altına yaptır-
d1ğı sedirin başındaki küçük masaya kıı- - Lutfen yazar mısınız? ... diyerek aqır 
minatösünü koyarak kahvesini bizzat r.ğır şu satırları yazdırdı: 
kendisi pi!iirir ve tabiatin hududsuz gü- cAç, ey kara toprak 
zelliğini katre katre messederek fPr.İŞ Göğsünde benimçin 
fincanından kıvrıla kıvrıl:l buharı tüten Bir kuşei nisyan 
kahvesini derin bir haz ve mesti fçinrir Nağmemle cihanı 
içerdi. Mesteylem şim ben 

Hep öyle diyorlar 
Bu arana İsmail Neyyirin en biiyük 

1evkini, asma çardağındaki çiviiere sa
bahları kf'ndi elile kafeslerini asmış oi-

Gördüm ki bu şeyler 
Hep sadece rüya 

1~~~~~~~~--;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~--~-~~-~~~ duğukanary~ile~kafilnmka~tl~lıpk-1amaları teşkil ederdi. Çok zamanlar kü-
<'Ücük sak:ı ile kafesteki tüneğinde sarı 

~ir kehriba~ parçası gibi tüneyen kanar-NEOKALMiNA 
Hep sadecf; hulya 

-Yarab bana kuvvet 
Bir lahza hayat ver 
B~r kere senin gür ·ve ilahi nefesinle 
Bır haykn·ayım, inliyeyim ben 

G R 1 P - NEZLE - NE V R AL J 1 B AŞ ve 

olŞ AGRILARI - ARTRITIZM 

vaya bakar, onların dakikalarca imtidad 
eden sesl<'ı n; düşünür de hilkatin bu 
kuşlaı ın bit mercimek kadar küçücil 1< o
lan kalbi dnden bir yarım mercımek 

pan;a mm geçemiyeceği kadar küçücü 't 
han eresınden bu seslerın nasıl çıknğını 

Ancak o zaman 
Ôldiir beni şükran duyarım ben sat a 

kar§ı 
Yalnız bana bir lılhza için hakkı ncft:s, 

• hakkı taganni' •.• 
(Lutfen sayfayı çevitinit) 
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Yazan : Arif Cemil 
Katilin ikinci avukatı artık saçrnalamıga başlamıştı. 
Diyordu ki : • - /stanhuldaki divanı harp , mademki 
Talat paşa hakkında idam kararı vermiştir, bu kararın 
Alman mahkemesi tarafından da kabulü lazımdır! ,, 

Çeviren: Ahmet Cemalettin Saraçoğta 

Na~azakiye girdiğimiz zaman Japon zabit ve polislerind 

Maznun Tayliryanın tifo hastalığı çenlerde gene Rusyaya kaçmış. Şimdi 
geçirdiğini de işittiniz. Bir insan tifo ve orada mütebaki Ermenilerin imhası 

mürekkeb bir kalabalık gemiyi kaplıyıverdi. Bütün 
yolcuları yemek salonunda topladılar 

sıtmaya tutulursa bilirsiniz ki '>eneler· · · b 1 ce normallikten çıkmış sayılır. Bir de ıçın ° şeviklerle beraber(!) yeni plan- Hemen vapurun berber salonu -rbir ses yükseldi ve bir Amerikan kara 

1 

altıda cKobe> ye müteveccihd 
maznunun 15 mart günü midesi bozuk lar kurmakta imiş. Bunları hep gaze- na daldım ve yepyeni üniforma - zabiti ayağa kalkarak: çıktık. Vapurumuz cKobe• de ~ 
olduğundan biraz konyak içtiği söyle· telerde okuyoruz. Şayet Talat paşa öl- mı salona girilince derhal göze çarpa -ı - Miralay Johnson benim ... Ne is· müddet kaldı sonra cYokohama• 
niyor. Bu yüzden de Tayliryanın 0 gün dürülrneyip de Rusyaya gitmeğe mu - cak bir yere astıktan sonra berbere sa- tiyorsunuz?... nu tuttuk. 
ruhi müvazenesi bozuk bir halde idi. vaffak olsaydı aradan iki hafta geç • kal ve saç kestireceğimi söyledim ve Mümkün olsa sevincimden zil takıp Bir gün sonra kamarama indiııs. 

B . de şu nokta unutulmamalıdı:- ki meden Ermenilere karşı yeni mezali • berber suratımı heni.ız sabunlamıştı ki oynıyacağım. Japonlar deniz zabiti de baktım ki kamaramda bir Japa'j 
Türklerle Ermeniler şimdi resmen min başgöstereceğine şüphe yoktu (!) kapı açıldı. ve yarı aralık gözlerim ay- Johnson'u arıyorlar tesadüf, onların kar temi, berimi kar~tırmakla ın• 
harı) halinde bu unuyorlar. Esasen bu b. k. nadan bir Ingilizin saıona bir nazar fır şısına bir kara zabiti cJohnson• çıka- H ır ımse milletini kurtarmak için mil· 1 id<letimden delirecek bir hale ge 
iki millet birbirine her zaman düş - lattığını gördüm; Amerıkan zabiti 0 • rıyor. Gelin de tesadüfe, talie inanma- t !etine karşı cı'n.., etl · l · 1 t h tim, maamafih diplomatca hareke ') b o ı k .,.y er ış emış 0 an c - dug"uma en büyük delil olan yeni ccke- vın? .. 
man (. nazarile akmıştır. nar ye • l"k r b" d k. • J mek, renk vermemek icab e~diy 
dıg· erini birer muharip telakki ederler. 1 e ı ır a amı pe ala yere sereb~ - timi görünce ~urada şüphelene.cek kim- Maamafih ben de boş durmadım. Ja-l - 1 ı Bu herifin Japon gizli zabıta 
Maznun tevkif edildig·i zaman: Ben ec· ır. (!) se. b.ulun.madıgın .. a karar verm.ış . .:> m. a.ı ponlar miralay cJohnson• la meşgul b ld :.,~ 

M k h 1 t na mensu o uğu muhakkaktL 1'l"t 
nebh-im, o da ecnebi, bu iş Alınanvayı aznun velev ki hukuk noktai naza- ·ı ıç hır ş.ey soylemcden Ç. ekı. ıp gıt .ı. iken ben yavaş yavaş bir grupa sokul-" ı ı enaleyh soğuk kanlılıkla sordum: 
aliıkndar etmez! demiş. Onun bu söz- rından doğru olmasa bile, bir dereceye cMongolıa• vapuru demırını a ıp . ı- dum. Bu grup Birleşik Amerika ami· 
lerıne şu kelimeler de ilave edilebilir: kadar nefsini müdafaa için Talat paşa- mandan bir hayli açıldığı sıralarda bı!e rallerinden amiral cW. C. Cowles• ile - Burada ne işiniz var?.. Jf. 

b k ı· · t' h tl b b · k lt Kötü bir ingilizce ile cevab ve~ Hem biz harb ve intikam halinde yı öldürmüş sayılmalıdır.• _en ema ı ıs ıra a e er enn ° u- erkanıharbiyesini teşkil eden zabitler- iP" 
yaşı:oruz! Avukat Werthauer işte böyle hiçbir gunda oturuyor, berber de harıl hani den mürekkebdi. Parlak üniformalarile - Ben arıyor ... Gemide bir A 

Bundan başka Talat paşanın idama taraftan mukabele görmiyeceğinden saçlarımı k~siyordu. . . cidden nazarı çeken bu zatlara belli zabit var .. onu arıyor.·· 
mahklım edilmiş olduğunu da ;şittiniz. emin olan bir adam sıfatile yalanları- . .cNag~zakı:.yc kadar seyahatı~ız pe~ etmeden yanaştım ve sanki ben de on- Başımı sallayıp, hayretle gözle 
Bir idam hükmü ya kabul edilir, ya - nı savurmakta devam etti. ıyı geçtı. Ayaklarımın altında bır gemı lardan imişim gibi davrandım. açarak: 
hut edilmez. Mademki İstanbul divanı (Arka.n var) güvertesi hissetmek, denizlerin _saf ve Yolcuları tetkik eden Japon zabiti a- - Ben bir Amerikan denizcisiyi!O 
harbi bir idam kararı ve"mi~tır, bu · · ·--- ·- ····· · · · ·--·--- temiz havasile yeniden ciğerlerı~i şi- miralin önünden geçerken amirali se- ma size elimden gelen yardımda bul 
kararın Alman mahkemesi tarafmdan ,r- " 1 şirmek beni yeniden dünyaya ge miş- lamladı, amiral de mukabele etti ve a- mak isterim. Söyleyin bana! Size rrı" 

81 D kt 
1 çesine sevindiriyordu. Gecenin büyük 

da kabul edi!mesi lfızım gelir. Yok&a r 0 Orun miralle beraber ben de selamı bastır· venet edebilir miyim? ... 
bir A'man mahkemesi tarafından veri- Gu··nıu··k bir kısmını kamaramda geçiriyordum. dım. , Cwnartesi Şu fani dünyanın zevk ve eğvasınd::ın Bu suretle kendisine yardım 
len bir hükmün de bir gün başka bır 1 Kurtulmuştum. «Mongolia• Nagaz:ı- etmekliğim herifin hoşuna gitmişt~ 
mahkeme tarafından kabul edilmeme- Notlarından (·:) nefsini korumak için inzivaya meyya (Ar'·--_.,) 
sini beklememiz lazım gelir. olan yol arkadaşım keşiş de kamara - ki'de kömür aldı ve akşam üzeri saat ~· ./.. 

İstanbulda yüksek zevattan ( ! ) Meske11lerimizi dan pek çıkmıyordu. 1 -------------~ 
muıC'kkep bir divanıharp tarafından /sıtma nıeselesi Hareketimizin ferdası günü sabah - lnl·ıı'" .... carlar u Mu··du··rıu .. ?u··nd~n·. 
tehcır meselesinm derinden derine tct- leyin erkenden ka.ktım. Yolcular ara- • • _ 
kik edilmiş ve ondan sonra en doğru Kış yaklaştı. ins!n-;r bedenlerinden dsında knedkadhar az görülil~sem b~~~kım- _______________ _._..; 
karaı·ın verilmic: oldug"unu kabul et _ a o a ar ayırh olacagını ı ıyor - I - Tefri~i takarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehir, Sivas, Tokat, Trab 

"' mutemndlyen hararet neşrederıer, kay - d s· 1 h B h l T ·-" merr' iı icap eder. Bu divanıharp kara- bederler. sıcak zamanlarda bu hararet um. ınaena ey vapur a rımu ı· ı Manisa, Kıırs ve Gönen idareleri için idııremizce kabul edilen tipler dahiliJı"' 
nnın İngiliz toplarının tesiri a1 tmda z1yaı hissedilmez, fakat muhitimizde de- kebirin oıtalarına gelinceye kadar ki:n- 899 parça eşya kapalı zarf usulile eksiltıneye konmuştur. 
ver ımiş olması varid değildir. Bi!akıs 1 rece! hararet düşmeğe başladıkça yuni seye sokulmamaya karar vermi~tim. II - Eksiltme 18/X/937 tarihine rastı ayan Pazartesi günü saat 15 de Kabı~ 
. havalar soğumağa yüz tutunca derhal Ancak muntai'arn saatlerde ve ·afir İ ,. Ingil erenin lehinde ve aleyhinde ne 1 ' ' •' da nhisarlc.r levazım ve mübayaat c:ube sindeki Alım Komisyonunda yapıı-o 

üşüme hissi başlar. Bu sebeple giyinme- · kd d d a · ht. a m da old g" un 11 

söylE'nirse siiylensin, İngiliz adaleti ğe ve meskenlerimizi ısıtma~a mecbu _ mı ar a gı ay ı ıy cı u - caktır. 
her 7 aman ve her yerde nümunci im- ruz. Aksi takdirde soğuk algınhklıırm - dan bu yemek mcseles'ni halletmekli· III - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 liradıt· 
tı·sa' olmuştur. Onun ı'çı·n, İstanbul d.·- dan mutevellld hastalıklar başlar. 'Man- ğim icap ediyordu. Binaenaleyh hem~n IV Ş l h .ı . ndl' - artname er parasız olarak er !,'Ün yukarıda adı geçen Jtomısyo 
vanıharbinin İngiliz toplarının te~iri mafih gerek bu giyinme meselesinde ve hemen ° saatte bomboş olan güverte- alınabilir. Ancak şartname almak istiyenler şimdiye kadar en aşağı on bin Jitl' 
altınıia karar vermeg· e mecbur 'llduğu 

1 

gerekse teshin işinde aslfi. ırratn gitme- den geçip yemek sa 'onuna girmek üze- )fil 
melidir. Bir çoklarımız fazla giylnnıcğe re idim ki birisi: lık işi muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesaiki İnhisarlar Umuın tedaı' 

doğru değildir. • heveslidir. Bu doğru olmadığı gibi mes- _Vay, kaptan Lauterbah!.. diye ses- dürlüğü İn~at şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası .. ~ 
B .. l . .. l" b. "1 kenlerimlzl de razla ısıtmnğa !uzum yok- JJP" u son soz erı soy ıyen ır .cı.. man lenmez m·ı?.. .. etmek mecburiyetindedirler. Bu vesikayı hamil olmıyanlara ıı:artname verı tur. Hali sıhhatte bulunanlar için kışın 1 - Y 

avu'·attı. O Alman ki umumi harp oturduğumuz ve çalıştığımız yerlerin c!e- Eyvah! . .. Demek ki vapurda beni ta- yeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 
müddetince devam eden İngiliz abtu- rece! ha ti · 20 • ı2 ı V M··h- ı- klif k b k i k ı ·k ·ı-~ kası yüzünden çoluk çocuk ta dah:l malıdır. rare azamı • asgarı ,, - ı nıyan birisi vardı. Sanki mıhlanmış gi- - u uru te me tu unu, anun vesai i, eksi tmeye iştira vesı"' I 
oldu u halde, senelerce aç kalmıştı ve Fakat çocukların. ihtiyarların ve has- bi olduğum yerde kaldım ve başımı ve % 7,5 güvenme parasını, ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günil ~ 
0 

aç ·k muhakemenin vuku bulmakta taıarm bulundukları yerler ve hastane· çevirdim. Harplen ev\'elki mes - geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz uıu1" 
oldu i1u gu .. nlerde halfı bütün şiddetilc lerde bu sıcaklık şüphesiz daha fazla o- ut günlerimin sevimli bir siması nde verilmiş olmalıdır. cB.> c6683. 

lncaktır. karşımda duruyordu. «Dunningı> is -
devam edip duruyordu. Fakat avukat ~ .ıa minde genç bir Amerikalı olan bu es· 1 İd 1 t· 1 de r Werlhauer bunları düııünecek değildi ı • ı Hu notları k~lp ~•klayınıı, yahu• - aremizce tayin o unan ıp ere ve nümunesine uygun c2l4> per 
ya! o. Ermeni ihtilal komitesinden bol 1 bir albtimr. ya!'\ıdmn kftll•k•dyon 1apınu. ki dost ayni zamanda iyi kalb'i ve \e- 1,9 kalınlığında cl335,82> M2 kahve rengi muşamba açık eksiltmeye kon"1 

Sılunıı umanın.,da bu notlar ltir dolı.ıor fakıir insanların da şahı idi. Yiıziine 
bo nara çekmek içın muhakeme esna· 1 ~ıbi imdadınıza yt-ti~t-blllr. dikkatle baktım ve derhal anladım ki muştur. ' tA 
smdn yalanlar uvdurmağa memur ed 1- 2 - Eksiltme 18/10/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 da KabB , 

cMongolia• vapurunda bu adam benim 1. t h" 1 L M .. b b · d ki Al K d pıll mişti Bakınız, jüri heyetini kand!rmak -, a n ısar.ar evazım ve u ayaat şu esın e ım omisyonun a ya 
için hakiki bir dost, candan bir kar - caktır. 

için va~ayii nasıl tahrif ediyordu: 1 Nöbelcl deştir. Herhalde icabında muaven~tine .J.~ 
Istanbuıda \•erı·ıen ·dam hu··k Eczaneler 3 - Muhammen bedeli c3606,6h lira ve muvakkat teminatı c270,50ı> lir&IP"~' « - ı - müracaat edebıleceğim bir dostla kar-

m ·· nün sebebe b d t 1 4 - istckHlerin pazarlık için tayin olunan gu-n ve saatte % c7,5> güv u rı ura a araş.ırı mış şılaşmıştım. ı 
olsa dı, Ermenı tehcirinden baska da· Ba gece nöbetçi olan eczaneler tun· paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c663 ' 

~ • tardır : ı Şahadet parmağımı dudaklarıma gö-
ha ne cüriımler meydana çıkardı! D.- istı..~ıbui cihethıdekiler: türerek: 
vanıharp idam hükmünü verir verme?. Aksarayda: (Pertev). Alemdarda: 1 - Azizim o:Dunning•, dedim, siz be-
'l.'al" paşa idamdan kurtulmak için C) (Sırrı Asım>. Beyazıtta: <Belkls) . S:ı -

· • • d CT r·ı ı Eınl · - ni tanımıyorsunuz. Ben Amerikalı bir sahte bir isim takınarak Ist:mbu dan I mn.yn n: eo ı os · nonundc: -
kaçmağa mecbur oldu. Tayliıyan bu ' CMchmed Kazım>. Eyüpte: !Hikmet At- üenizciyim ... 

lamnz>. Fenerde: (Hüsameddin). Şeh - Leh demeden leblebiyi anlıyan hale 
idam kaçaklarına karşı nefsini müda- remlnlnde: <Hamdi>. Şehzndebaşındn: d ld • 
faa) a mecburdu. Çünkü Talat ve En- ci Halin. Knragümrükte: <Arif>. Kiiçfık aşina insanlar an o ugu içm dostum 
veı paşalardan başka daha bir çok idamı pazarda: CYorgll. Bakırköyünde : (Mer- talimatımı derhal anlamış olacak ki: 
kaçakları sahte isimler altında Alman-1 kez>. - Olrayt, dedi, mükemmel!.. Ve se-

d d 1 d l 
1 

Beyoğlu cihetlndekiler.: s;ni alçaltarak ilave etti: 
ya a o aşıp uruyor ar. İstlklnt caddes1ndc: CDt>llasuda). Te-
Bunların Almanyanın misafirleri ol· 1 pebaşında: (Klnyom. Karaköyde: mu _ - Japonyada oturan bütün maruf 

duk arı ileri sürülüyor. Ben bu iddiayı r seyln Husnu>. İstıkU\l caddesinde: <Ll - İngilizler mevsim dolayısilc cNikko•
şiddetle reddederim. Zannetmem ki monclynn>. Pnngaltıda: CNargllecıynn 1 • da bulunuyorlar. Ben de oraya gidiyo-
Almanya hükumeti memleketlerinden I Beşlktnştn: (Ali Rıza>. rum. Sizin sağ ve salim «San Fransis· 
kaçan bu gibi canilerin (!) sahte namhu· ı1 Boğaziçi, Kadıköy Ye Adalardakiler: koı> ya vasıl olduğunuzu öğrendikten 

Uskudarda: ıSellmlyeı. Sarıyerde: . . · · 1 . 
altında burada gizlenmelerine •nuv::ı • •

1 

CAsnfı. Kadıkoyunde: <Büyükl. rürıcr>. sonra kendılerıne sızın e c~ongolıa• 
fakat etsin. Büyukadada: (Halk}. Heybcllde: <Halk) ı vapurunda karşılaşmış oldugumu \"e 

Bunlardan birisi, Enver paşa, ge - • s· lı Amerikan deniz zabiti kıyafetinde 
c::><:= = gördüğümü söyliyeceğim. Herıfler hid-

Hiç başka b r şey istemezim ben olan adamın yanımdaki insan oldugL.'1U det er nden küplere binerler vallahi... 
Rabbim, lıana hiç olmaz ise son nefe- bilmiyordu cNagazaki» ye girdiğimiz zaman Ja-

sımd" Halk İsmail Neyyirin son şaıkısını e1- pon zabit ve polislerınden mürekkeb 
Bir lahza ve bir an lerinin bütün kuvvetile alkışlarken o. b.r kalabalık gemiyi istila edi\ erdı. 
Son şarkımı, son bestemi ............... > bunlardan habersizdi; o kadar ki basını Buti.ın yolculara yemek salonunda iç-
İsmail Neyyir sözlerini ikmal ede~· koymuş olduğu mermer masa i.ıstıır.ae tıma etmeler; emrolundu ve hepim:z 

di. Birden başı sessiz hıçkırıklar içinde onun ölmüş olduğunun ben bile ned~n salonda toplanınca bir polis hafiyesi 
önündeki masanın mermerine düştü. İik sonra farkında oldum. ilerliyerek sordu: 
lahzada ben onun sızdığını sanmıştım: - Mister Johnson nerede? ... 
fakat biraz sonra dikkat ettiğim zaman ~artnki nUshamızj1 . Herif ismimle beni çağınyordu. De-
masayı bir kan tabakasının istila ettıği- mck ki foyam meydana çıkmıştı. Her 
ni gördüm. Belki içki beynine vurdu. ve HA y D LJ T şeyin mahvolduğunu görüp benim için 
burnu kanadı, diye düşündüm. hır kurtuluş çaresi ka!madığma hük-

Bahçeyi dolduran halk, kendilerini Çeviren: Faik Bercmen medeceğim sırada hiç. beklemediğim 
mest den :.arkının güftekarı ve bestekarı -----------------• bir şey oldu: Salonun bir köşesinden 

1 - Şartname ve keşifnamesine t= kan Cibali Fabrikası Tavhane ve .,-. 
lendirme salonlarının döşemeleri işi, açıkeksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4763,55 lira ve :rıuvakkat teminat 357,27 liradır. ttl 
3 - Eksiltme, 27 /X/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kal>' 

ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . 6' 
4 - Şartnameler 24 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat ŞubeSiD 

·alınabilir. dl 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin; bu gibi işleri yapmış olduklarına 1 

olan vesikalarını İnşaat Şubesine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesikatl 
maları lazımdır. _.ti 

6 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenıne r 
larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c6933• 

ATI 
Basa mem ler nl S ile te . a.-ı 
İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur 
melerinin tedavisinde daima muvaffakiyetle şifayı temin 

Şark ispençiyari Laboratuvan, lstanbul 

torl4 

' 
Se 

ç 
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Midenize 
-

--ı· falla ba)aaratb •• 
Çikk, cllD•..S- ,eaek ~·'-;- ' r atd.ıerial tabrlt 
biberli JIJeıaltrı bllht'" ıott oeale 
ec1erı• e1..-•1ik Hazımsızllk , 
~e ~ ' 

1 k 
ı.. ... e dönmeleri biuederler. 

ağırı , u-.ı 

Bütün iztiraplarıa çaresi '1 
ALGOPANI 

.... 91 - ., ...... 
allllll 91 lu'*llll 
oıaaıara, aomatt-ı 

we 1111 aanıarm• 
senelerdenberi 
tecrilbe edilmiş 

en tesirli 
ve zararsız ilaçtır. 

SOJf PO TA 

MAZON 
Hazımsazhğı, mide ekşilik ve yanmalan rtdertr. 
lnkıbazı defeder. Bugonden bir . şişe MAZON alınız. 

Hiçhır mnmasil mQstabzula kıyaı 

M EYVA Tuzu kabul etmez. MAZON isim boroı markasına dikkat. 
Depo111: MAZON ~6 Boton ecza deposu: latanbul Ytlli .,_. 
tabane arkaanda 

Yeni tarzda 
D 

·ma ismine ve madeni 
aı d ,_. 

kutular a~ı 
markasına dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 
Her ecz•n•d• bulunur. 

'Fevkalade 
Bir Pudra 

r 
~mti meıhuı Ye M. 

Cerrahpqa, Hubyar. 

Gedikpaşa., Mımarhay
reddın A . 
Yvansaray, Atıkmu. 
tafapaşa. 

Kırk.çeşme. 

tarşı'da. 
a 

)(ub•!PIMD kira 
C1Dll Lan K. 

Cadde veya S. N~ -
- 1 "CanbazmUstaf•beY 00 

Tat \kı;JU 

Tandrr. 
~efer. 

Eır.ırşa'h. 
> 

MektPP· 

21 

cunil " avı.-. ı.o 

Bir oda. 
Tekke ınetnıtası 
maabahçe oda. 
Firuzağa camii 
avlusunda· Bir oda 
ve bir oduııluk. 
Dükkin-

• 

1 IO 

1 .. 
1 50 
1 50 
1 00 10-12 

11 
22, 24 Mektep alflnda 

Uu bodrum. l 50 

.... ...
8 

esi :Mayıs nihayetine kadar. 
""'Uddeti icar: Teslııni tar .hinden 9., sen Seneliği 

Uıunçarşı. 

\' . ittillalinde bostan. ıoo L. 
~ıbahçe'de Arpaeminı mahallesınde hastane to! nihayetine kadar. 

-.ıuddetı icar · Teslimı tl\rihinden 938 senesi AIUS -~--1 .... 1.tır \' . . verilınek bere açık arttuma1S ıı;u------· 
1 ukarıda yazılı mah.ı\ler kıraya kadar Çenberlitaş'ta tstanbui. Vakıflar 
lteklıler 22/10/937 Cuma günü saat 15. e }meleri. (IMl} 
~lidurlüğünde Vakü Akarlar kalemıne ge 

""""' 

BULDUM. 
Şayanı hayret yeni bir usul sayesbl - ~ ... -----•••••••••••••••••••ııı... 

de iatilızar edilen bu pudra, o kadar ha- TÜRK BiRA FABRl-KALARI 
fittir ki havada uçar. O derece ıncedir 
ki y6ı.de gayrimer't durur n yüzii ince 1 t 
bir ,oze11ik tabakasile kaplar. Hftr bir L A N 
kimıte 1ehhar gbelliğinimı tabii olmadı- Bomontt Şirketi bot bira fioeiennin yalnız 81 Birinci Teşrin 1987 
ğını iddıa edemez. Hemen bugün yeni \ tarihine kadar tebrln mutitellt bira depolarında 10 kuruşa geri alınablle-
chavalandınlmlf• Tokalan pudrasını tec- eeflnl muhterem mllşterllerlne bildirir. 
riibe ediniz. Evde veya yazıhanenizde 
bütün gün çallflnız. Yüdlnüzde hiç bır 
parlaklık eSC?ri gazükmiyecektır. Bütiln 
gece dana ediniz, teniniz daima tue ve 
şevimli kalacaktır. Teninbe cazib w de
vamlı bir guzenik vermek istiyorsanız 
yeni .banlandınlmıf• Tok.alon pudra • 
nnık~ 

ISKll EHl"DI 

Ses - qık Kitap Evi 
ilk, Orta LIM mektep Kttaplarmm 

Satlt llerkesidlr. 

1 latanbul Belediyesi llinlara 1 ----------Vesaiti Nakliye remıinden olan borcundan dolayı hacız edilen Ersldn mar-
k.ah 1143 nwnaralı huuai otomobilır. T11ksımde Fı)at garajında 18/10/93'1 
fb6 saat 11 de açık arttırma ile satılacalı ilan olunur. (B.) (7087) 

---Byüp tapu sicil mahafızhlından: Eyup Babaha~dar mahallesinde Hacıbeşer 
10bğında 3 No. h medrese idarei buıuriye namına tescıli istenilmekte ve ta
puda kaydı olmadıluıdan tasarrufunun tesbit ve tPvsıki için 19/10/937 tarihine 
te.adüf eden salı stmü öileden evvel mahallind~ tahkik memuru gönderile
celinden bu gayri menkul üzerinde her hangi bır ayni hak iddiasında bulunan
larm bu hlklannı pterlr YCSitalarile birlikte mezk\ir tanöe kadar Sultanah • 
mette mnhafııltğmma ·yeya tahkik gwıi\ mahallinde tahkik memurun~ mura • 
C8atla itiruluuım lıııUdirtlmeleri illn o'unur. (7095) 

KıımbarM biri 
Pey paraa 

Lira K. Uesindı ArpaCl Hayreddin daimda ; 
81 51 22 Eyüp: eezrika51In aı::.ıı iki eut Qç oda, iki hell. bir mut. 

eski 18 yeni 20 n~ lan hanenin tamamı. ~. 
fak, sofa ve hahç~ı d: Çadırcılar cadduinde yenı I0/12 nu-

31e 28 27 00 Beyazıd. nıahalles•n 4021 
. kin ta rnamı· · 

M maralı duk ın d ınahallesiıtde Çadırcılar, HaeaeDllf I0-

26 Beyazıdda Beydl ah dükkinın tamama. .s3. ' 
bl ka;tında 13 nuıııat" ınahallesinde Çadıralat ~ 19 

71 1'1 ~ Beyaz~dda Beyazı~! 9t'1i. 5144. 
numaralı a&/120 elan ihaleli 11/11/11'1 C.- ,antı 

YUkaftda yuı1ı em)lte lltekh ~ :n )ıfehlOllt bler"IM •' sleri. 
... t 15' de pazarbkla yap11acakt". 13'C .--. 

• 

Pastil Antiseptik 
kANZUK 

Tenena.. yoDaril• PoeD U.
tabklan karfl koruyucu, tealri 
kat't PMIOlerclir. Nesle, Brollfll, 
Grip 'ft BolO rahatS1zllklannda, 
8811 k•alrlJlında pek faydabdar. 
Bat1ln eeaueleıde bulunur. 

INOIL Z KANZUK ECZANESi 
BeJotlU )atanbu) 

... • ... 
= 

1 



16 Sayfa 

Günde yalnız 
bir tlefa 

BO• POST'A Birineitepta 

ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişleriniz sağla~ ve inci gibi parlak ve 
beyaz kalır. Dişleriniz çürümez, diş etleriniz kanamaz. 

Tüp 7,5, dört misli 12 1/2, en büyük 20 kuruştur. 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 

' •• 

Nafile yere Ye çaresi varken 
niçin ıstırab çekmeli 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrlları, 

En kısa zamanda 
Kesmeğe kafidir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklitleı·inden sakınınız. 

--

SONBAHAR GELDi 

PAROÜSÜLÜK KUllAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞlnERINI GÖRÜNÜZ 

HASAN HÜSNÜ 
BAYRAK YAPIMEVI 

Satış yeri : MISlr Çarşısı, Erzak 
Ambtın No. 3 Tel. 2.8723 

TOPTAN FIAT LiSTESi 
Ayyıldızı kendisinden dokunmuş Ayyıldızı patiskalı 

Merinos yününden Merinos yününden 

-

En - Boy L. K. En - Boy L. K. 
35 x 52 -.75 35 x 52 - .45 
50 x 75 1.30 50 x 75 - .85 
75 x 112 2.40 75 x 112 1.80 

100 x 150 3.60 100 x 150 2.80 
150 x 225 7.00 150 x 225 6.00 
T. C. 29--5-936 tarih ve 2994 sayılı Türk Bayrağı kanununa tamamen uygun 

sabit renkli al boyalı Merinos yerli yününden yaptırdığım kumaşlardan ayyıl- 1 
dızı dikişsiz olarak kendinden imal etm eğe muvaffak oldum. Bu esaslı ~rette 
yapılan bayraklar teminatlı ve kat'iyyen solmaz. Zarafetini de ayyıldızı klrmızı 
yün üzerine patiskadan dikilmiş olan bayraklardan daha güzel olduğunu siztn 
hüsnü tabiatınıza terkediyoruz. Kırmızı zemin üzerine alametleri beyaz ve sabit 
modelli devletlerin bayraklarını tetkik ederseniz bu imal ettiğim bayraklarımızın 
metanetinden hiç bir şey kaybetmf'diği bariz bir şekilde anlaşılır. 

TARAÖA İSVAN EDEN SAÇLAR 
Ekseriya bulunduklan yeri terkctmck arzu.uada 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 
Bunun en iyi çseti 

kullanmaktır. 

Halil Sezer karyola ve madeni eşya fabrikası 

'Ka yôla ve Ç · 

~· ANKARADA ~~ 

AKBA 
Kitap Evi KAatçılık 

Botun mektep kıtaplannın satış 

yeridır. Meklep kırtasiye çeşitleri 
en mUsait şartlarla temin edilir. 

Tel. 3377 

DlŞ TABiBi 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara cnddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muııye eha
nesiııde hergnn saat on dörtten 
(19 ) a kadar kabul etmektedir. 
~ ................. . 
r --, 

ilan Tarif em iz 
Birinci .alaile 400 lruruı 
ikinci .alaile 250 » 
O çüncii •ahile 200 » 
Dördiincii .ahile 100 » 
iç aahilela 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında fazla
ca mikdarda ilan yaptıracaklal' ayrıca 
tenzilatlı tarifemizden istifade ede
ceklerdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiş 

edilmiştır. 

Son Posta'run ticari Hanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: MEŞHERİ 

Son sistem karyolalar muhtelit cmste çelik somyeler ve çelik madent 
möblelerimiz teşhir edilmiştir. S lkımsOğQd Demirkapl caddesi 7. Tel. 21632 

Da.edik ltellektıı Şirketi, 
Ka.braman&ade Ban 

Ankara caddesi ....................................... ~ı!..ıııoıôo---------------

Dr. H A F 1 Z CEM At 
(Lokman Hekim) 

DabWye miitebusısı: Puardan maada 
herıftn <2 - S> Dlvanyolu nam.ara 106. n • 
lefonu 22398 - 210M 

t=;,a .. aa. 
~ISMtl. 

Son Posta Matbala 

Nqriyat Müdürü: SelitR RGQIP 

SABİPLEBİ: s. Rcıgq> ll!UC 
A..lkrn& u ~ 


