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bir ·çocuk mahkUm 
Fiatı 5 kunıf 

edildi Hatayda 
· :rürkçe alfabe 

ı····················································~········································ 

[ Hava şelıidlerine son tô.zim j 

·okutanlar 
_!nahkemeye verildi 
lise talebesinin kasketlerine ay 

y1/d1z kogma'Iarı menedildi 
H 

· ·imin tatbik sahasına 
alaylılar sükunetle yenı reJ. • _ .. . ,. 
. . . . 1 29 birincıteşrınde bu tun sıyası 

gırmesını beklıyor ar, . .. 1 ·yor 
ff d·ıecegtJ ı soy enı 

sı:çluların a • 1 

lıatnkara. 24 (Husu.sf,) - Aldığım bir 
tul ere gö1·e Hatay'da türkce alfabe oku
""1.nııısını menetmekle kalmıyan jandar
ke kumandnrıı birçok vatandaşları mah
sın~eye vermiştir. Mahkum olan.Zar ara
v" a l3 Ya§nıda '.Cevfik adlı bir çocuk da 

Türk Kuşu'nun iki muafilm pilotu JJe üç para~ütcüsünün Ankara'dıı vazife başında şehid olduklarını ve cenazeierı
rıin büyült törenle kaldırıldıklarını -yazmı~tık. Yuka!'ıdaki resim cenaze alayının Ankara caddelerinden gct;i§ini ve şe
hidlerden F'erid'in annesini, oğlunun arkasından, ağlarken göstermektedir . 

... rdır. 

A Yeni rejimin tatbikine doğru 
lI ntakya, (Hususi) - Son günlerde 
Vaatay'da beriz bir sükünet ve itidal ha-

sı e, k 1 " . :srne tedir. Ha tay halkı bir an evw 
.renı r .. 

29 
e!ı~in ilanını beklemektedir. 

l'eni bı~.ınciteşrinde ilan .edilece~. ol~ 
lf reJırn tatbik mevkiine geçtığı 1r.ın 
ı .. at:y'ın bütün isyasi suçlularının affrdi-

Bütün Avrupada !Bal~an A:nta?tı erkinı 
telaş ve endişe ~~~~!!~e~~!!1~~:s.~~~:!~~~~ hava Si var... Başkanı Taksim abidesine çelenk koydu ·Ceg· .. 1 

) 1 soylenmektedir. Yalnız bu suç n-
arın b. . t 1· oı ırıncıteşrinin 25 inden evvel es ım 
·ll'la lar · · · · ~in 1 şı:n1 koşulmuştur. Yenı reJıTll ı-

başı~ıl~ır~artisi tarafından hazırlıklar ispanya meselesi içinde 
}{ Türk konsolosunun ziyafeti sak/anan harp tehlikesi 

tar atay Türk Başkonsolosu Firuz ve eşi nihayet pat/ak vermek 
n;fından evvelki gün Turizm otclJı~e Hata1/'cfa Fransız Delegesi d "'ı 

ege Roge Garo şerefine mükellef bır Roge Garo üzere mi ir r 
~evamı 2 inci sayfada) Ya&•• ı Muhittin Birgen 

J h 
d [Yaı:ı9l HERGON ıütuaumuı:daJ 

a ponların Şang ay a -"····--···--··-·"--·--

f fi 

hüyük taarruzu başladı Şamda Vatan ilerle 
Japon tayyareleri Jnailiz mı~takası~a bo~._t:a da!11Jar, muhalifler çarpıştı Yugoslav Genel Kurmay B41~rıe Taknm ı!bidesindeki defteri imzalarkft 

ı 
el tti•ler vazıyet vanıaı lf Ankarada toplanacak olan Balkan an- erk&nıharbıye reisi General Nediçin riya .. 

• ngilizler mukabe e 8 ' Şam (Hususi) - a:çen gür. l>urada tantı devletleri erki.nıharbiye reisleri setindeki General Brasiç, Gentıral Yako. 
. p . . · · uzunun pek fiddetli olduğu vatani parti ile muhalif parti!er azala- toplantısında bulunmak üzere Yugoslav (Devamı 2 nci sayfada) 

d~~~~~:24 (Hususi) _ ş.ııgbaydan bil· ı ::::ın ~~ :::ı;.:;:, karar- ~:;.:.::r:-ı~ olmUi. brrkaç ••;; •
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..._ "'1ıiang..çang üzerine dün yapılan ( l>iğer taroftan Sunye hariciye ve il 1n1 y ım 1 f f 

1 
• dahiliye veziri Sadullah Cabirinin is -

1
. .. .. i ci en ~ifa edeceği ku~ve~le söylenmektedir. T h 
zmirde UZQDI ş Haleb ca!":ı"" ı:?ada vatanilc- ımar aneye girmek için 
ınu.. •kJe çalıştırılıyor ~=ş:~~~1~t~~ra:ey::~~~7;~t~iirı!~rt~ başvurdug""' um çareler 

zı tarda taraftar bulmuştur. Bu partinin 
l> f • Türkiyeye karşı uygun bir siyaset ta- K . . 
.c apılan tecru"be/erden alznan ne zce kib edeceğı söylenmektedir. omıser gözlerini açb: "Yoksa adamın akrabalarile 

bir olarak, zavallıyı deli diye bmarhaneye gönderip 
A • T .. k işcilerinİD çalıımalanna Egüpte bir otobüs paralannın üzerine oturmak mı istiyorsunuz?" 

Klasık parçalana .ur bx.. ve yüzde dokuz b •t • Rö"°rtaiı.yapan: Farulı Küçülı 
besleyici bir teıır ~P •· abndığı anlaşıldı Yandı, ı etçı 

nisbetind• fazla ran ıman Ağır yaralandı 

Bütün Eyüp semti dün 
büyük bir tehlike geçirdi 
Dün akşam geç vakit, Eyübde, bir E

yüb-Keresteciler otobüsü ateş almış, o
tobüsün y:ınabilecek kısımları kinıilen 
yanmı§, biletdsi de muhtelif yerlerinden 
yanarak ağır surette yaralanmıştır. Hadi
se şöyle olmuştur; 

Eskiden Balatta benzincilik eden Üskü
darlı Ali ile Eyüblü Rızanın müştereken 
sahib oldukları ve 3275 numaralı otobüsü 
§Oför Sabri kullanmaktadır. Biletcisi de, 
Karakaş likabile maruf Lambo'dur. 0-
lobüsJ dün ~kşam saat 18 den sonra Ke
restecilerden müşteri almış, Eyübe &lt-

(DetH&mı JO t&nctı •flfW) 
Faruk Kü~ük'iin Pcı~altıda p.ldırdıt)ı gün karakola götüriı.liirken alımr.ış 

~ b'r ruıal (Ywı 7 iad wf•mımadar.) 



:2 Sayfa 

r 
Her gün 

Bütün Avrupada telaş 
Ve endişe havası 'Var ... 

- Yazan: Muhittin Bir,en 
a 

O 
spanya İ§lcrlnc Karışmama Komisyo-

nu içinde muharebe bütün şiddetile 

devam ediyor. Gfilı gen ral Franco yeni 
bir taarruza kalkıyor; g h Valancia, yeni 
bir mukabli. taarruza girişiyor; gft.h bir ta
:-af müdafaaya, gah öteki taraf kuvvet 
hazırl mıya çekiliyor; fakat, her iki ta
:raf da iddialarında ve gayclerinde sabit, 
muharebe cevam ediyor. H rb sahne i 
gab Londra, gfıh Cen vre, gah Monhö; 
cıncak, muharebe şiddetinden bil' §CY kay
betmiş değildir. Bugün gelen hal>erler 
:nikbindir; cUzlaşacaklar> üınidile insan
ldr blr cOh!> çekiyorlar; fnknt1 ertesi gtl
:nü tekrar beşeriyetin yüzü kararm1itır, 
çünkü uzlaşma imkfını olmndığını gôs
~eren fena haberl r g lıyor. Gah bir tür
lü, gah ba~ka türlü, harb, d ıma k•zışn

ıak ve şiddetini artırarak gidi:, or. Bu işin 
vasıl olacağı akıbet, herkesi o kadar kor
Jrutmıya başlnmı~tır ki, dünya borsala
rında, henüz iktısaden insana bu ltadr.r 
endi e verecek göze görunür scbeb olma
dığı halde, her nevi kıymetli kağıdlar dü
şüp duruyor. 

* 

Resimli Makale: 

di~vrupanm en tanınmış bir devlet adamı şöyle söyle-

- ~arp terakkinin kırbacıdır, insanlık, tarihinde kayıtlı 
olan ılerleme hamlelerinin çoğunu harbe bor,.1 d ~u ur. 

Harp nazariyeleri ·x 

Amerikanın en ünlü bir devlet adamı şöyle söyledi: 
. - '!farp o~m~sa~dı açlık olmazdı, sefalet olmazdı. yek

dığerıne zıt ıçtimaı akideler olmazdı. Harp terakki · dur-
durmuştur. yı Bugünkü vaziyet şudur: İtalya Ue Al

manya, İspanyadaki gönüllülerini geri 
çekmeği kabul ediyorlar; bir şart ile; 
Burgos hüküınetini hep birden taııımak. 
İngiltere ile Fransa da bu şartı kabul e
diyorlar. Hatta SovyeUcr de cOlmaz:ı> de
miyorlar. Şu halde mesele, nihayet halle
dilmiş gibi görünüyor. Hayır, halledilmiş 
değildir ve halledileceği hakkındaki . ü
midim de ciddi değildir. Çünkü, bu pren
sfüi iki tnraf da kabul ettiği halde, arka
sından bir tatbikat münakaşası çıkıyor; 
Rusya diyor ki: Evvell gönüllüler çekil
sin, Burgos'u .sonra tanıyayım. İtalya ile 
Almanya diyorlar ki: EVvela Burgos ta
nınsın, sonra gönüllüleri çekelim! 

( sez ARASDNDA) 

Her iki taraf da biliyorlar ki evvela g~ 
nüllüler ~e Burgos tanınmıyacak ve 
evvela Burgosu tanısalar gönüllüler çe
kilmiyecek! Bu kadar keskin \'"e korkunç 
emniyetsizlı1tle karşı karşıya lm!ş o

Bu iki adamı 
Tanıyor masunnz ? 

lanlar arasında anlaşma veya uzlaşma ih- Dikkatli bakın. bu :Od damı tanıyor 
timall olabilir mi? musunuz? Sağdakini kolaylıkla taıııya-

Diplomasi bir gayret daha cdfp iki da- caksımz Mqhur İngiliz diplomatı Loyd 
vanm ortasını bulsa, mesela, cBurgos hü- George'dur. Size soldakini de tanıtalım. 
kfunetinin tanınması gönüllülerin limi- Bu genç adam, bugün 74 yaşında olan 
len çekildiği tarihten itibaren me?i ola- Loyd George"un 44 sene evvelki yani SO 
caktır~ diye bir formül etrafında herkesi yaşında en çekil~ resmidir. 
top1amıya muvaffak olsa dahi mesele hal-
ledilmiş olmıyacaktır. O zaman da fara- Bir yaşında bir /az ana oldu 

J• 
HERGüN BiR FIKRA 

•( II naplan yavrularını 
Emziren kedi 

Birlncitc~rin :?5 

Sözün Kısası ------
Yazı Çok Olduğa /çi 
Bugün Konamadı 

Balkan Antantı 
Erlıanıharbige 
Reisleri Anharada 

(Bwnrafı l inct $llyfada) 

viç, Albay Stayçeviç, Albay YeslmO 
Yüzbaşı Gevşeviç'd~ mürekkeb er • 
harbiye heyeti dün saat onu ~irmi g 
konvansiyonelle Bclgraddan şehri 
gelmiştir. Heyet, Sirkeci garında, valı 
generaller tarafından askeri merası 

karşılanmıştır.. Misafirlerimiz, istnsY 
dan otomobillere binerek doğru Pcra 
lasa gitmişler, bir müddet istirahatt 
sonra, saat on ikide Taksim CumhurC 
abidesine merasimle çelenk koymuş] 
dır. 

Heyet erkanı öğleden sonra, emirle 
ne verilen otomobillerle, mihmandaıl 
da beraber olduğu halde şehirde bir 
zinti yapmı§!ar, bu meyanda, Topkapı 
Ayasofya- müzelerini de gezmi~lerd:r. 
şam otele c1önmüşler, bir müddet iı:ti 
hat etmişlP.rdir. 

Cuma günii şehrimize gelen Yunan 
kllnıharbi) e reisi General Papagosıın 
yasetindekl Yunan erkfınıharbiye hı>Y 
e.rkanı da, dün öğleden sonra kendile ·' 
tahsiS edilen bir şirket vapurile Boğa 
bir gezintiye çıkmışlardır. Heyet erli:İı 
Büyiikderede vapurdan çıkmışlar. Juı 
da bir gezinti yapmışlar, tekrar vapu 
binerek Boğazın sonlarına doğru gitt!l. 
lcr, sonra limana dönerek, otomobillerl 
Perapalasa gelmişler ve bir müddet i 
tirahat etmişlerdir. 

Ankıırayn hareket 

flier iki heyet, dün akşam saat 19.SO 
l;\i;:darpaşadan kalkan hususi bir kBtaıI 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

İki heyetin anihmandarlarm ve b 
yetleri teşyi edecek zevatın rakib oıdu1'1 
rı 71 numaralı §irkct vapuru Haydar 
iskelesine yanaşmıştır. Evvcli Yunan b 
yeti vapurdan çıkmış, gara dahil olrnıt 
askeri bir bando önce Yunan/milli ınllf 
şmı, sonra da İstiklfil marşınıızı çalfll

1
> 

heyet trene binmi§tir. 
Ondan sonra, Yugoslav heyeti vaptı. 

clnn çıkıp g:ıra gelmiş. bu sefer de ınilZ1 

ka Yugoslav milli marşile lstilclil ınar?' 
mızı çalmış, Yugoslav heyeti de trene b' 
miş, her iki heyet bu suretle uğurianJll 
lnrdır. 

za, biz.zat gönüllülerin çekilmeğe razı ol- ı mıyacaklannı ve devleUerin kendilerine sveçte küçük bir şehirde bir sene ev- l vere<ekleri emirleri d. 1 . ecekl· .. ve! pek tabii bir halde bir ıa. çocuğu gileşmek için kuluçkaya Tu··rkPe al'çabe ın emıy d:l'" d w b. k ,_:_ ka Bu sene dünvn gu-zellik ..... n .... 1.-'--1-n ~ /4 göreceğiz! ~~uş ve ır. aç. ay evveı.:>We dar ıa- J- -~ g t d O · * bıı b>r surette inlrlıaf etmekte bulunmuş- yapılırken bir hldise o1ınuı ve birlndli· a an a am kutanlar 
ttı. Fakat son zamanlarda şimdiye kadar ğiıı en kuvvetli · Romanın halk mahallelerinin biri - h'Jahkemeye verildi 

Anlaşam1yorlnr, çünkü anhışma i_ç~c- göriilmemiş bir çocuk hastalığı arazı gö- namzedlerinden hl slnd: ç~an .bir y n.gını söndürmeğe ko 
miyorlar. Çijnktl anlaşmllk demek, mil- rülmesi üzerine ailesi tarafından §clırin ri olan Holanda §'."1 ıtfaıyeciler yangının sirayet ehne· (BaşUırafı linci sayfada) 
!etlerin h yat mücadel sinden va7.geç· çocuk hastanesine kaldırı!mıştsr. güzeli annesırun sı muhtemel bir odada oturan 65 ya_ >iyafet verilmiştir. Ziyafet temiz"' d,.ı 
meleri demekür. Halbuki, mücadeleyi bı- Hastanenin doktoru hu meçhul hasta- müracaatı üzerine §1;11da b~ .mütekaidi yatağından çıkara- bir hava içinde geçmiştir. 
rakmak, ondan vmgeçmek, yaşama~ ve lığı teşhis edemediğinden en büyu""k _.._ memleketine dön.. bilm.ek ıçm pek çok ug-raşmışlardır. De ... 1 

k 

P•v- f b Hatay halkı delegeden çok meJJlnıv 

yükselme ten feragat etmek dernektfr. :fesörleri yardımına çağırmıştı. Çocuk iki meğe mecbur kal.. ~ nç ~olan bu ihtiyar bir tür - ıı!• 
Bu, hayatm tabii bir kaidesidir. ay müşahede altında bulundunılduklan mıştır. ıu.) atagından kalkmak istemiyordu. Hatay halkı, Delege Roge Garo'•"'" 

Bugünkü dünya, büyilk milletleri lki ~~ nihayet hayatının tehdid edildiği Relsa SchUrıı> ıs- N~aye~.tehlikenin daha ziyade ya\t)aş· taraf hareketlerinden çok. memnu• ~,,. 
grupa ayırmıştır: Bol ve geniş müstem· gorulmeltle tehlikeli bir ameliyat yapıl- .ıııinde s= saçlı, ~ ,ıoren itfaiyeciler iht(yan yata~ lunmaktadır. J ""' 
lekeler ii20rlnde oturup dünyayı arala· masına karar verilmiştir. Doktor! r bu mavi gözlü v.e çol: gından zorla süriikleyince yatağın i _ '.Bu arada Delegenin emrije ;lsMn ' .

5
, 

nnda paylaı;rnış olanlarla bu müs".eml • pek tabii şartlar içil! doğan çocuğun güzel bir genç Inı .ı;hıd_e ~ .!Jti YlUJlUrtanm adanın döşe ,. maliye dairesinde çalııan Derviş ~!iç 
1 

~ 
kelerden hisse, dünyadan pay almak is- karnında tabiatin bir intizııınsızlığile ikiz olan Ho'.ıuıda gü. mesı ustunde sıralandığını görüp şa • minde bir genç, taşlan hnreketlerinin,',, 
teyenler. Eweikiler, Rusya, logiltere, olarak doğacak kanl~ln bulunduğu zelt müsabaka için şırmışlardır. İhtiyar yumuı1alann es • zası olarak Antakya nabiyelerindeu I'' 
Fransa, dünyadan şimdilik memnundur· kanaatine vanlıklan için inkipf edeme- tam Tunusa hare'- rannı şöyle anlatmıştır: su köyünde ikamete memur edilmişi•'· 
!ar; sulh içinde yaşamak ve ı ann için, miş olan bu =Uıin amo)iyatla alınma· ket edeceği ııırada •- Birkaç gün evvelisi hastalan • T<>k tük hiıdiseler Türk halk.nı ar• ~: 
herkesin kendi hesabına göre, yeni hazır. suıdan :ıaı1ta çare ludmadığını tesbit et· bir poUs gelerek dım. Aparlımanda oturanL-ır bana bir ra müteessır cbnektedir. Bu h!idis"\eO 
!ıklar yapmak arzusundadırlar. Öbür ta· mlşlerılir. kendisini ltomi.ser· büyücü tavsiye ettiler. Gittim buldum. şıığıya sıralıyorum: 
raf da, Almonya, ltalya, ~aponya, dünya· Yapılan bu ameliyattan sonra düuya. !iğe .dav.! etmiş, Bana on beş liret mukabilinde bu on i· lı"eni bir tuzak: Şaplaılılar f.slilct 
dan memnun değildirler. Pay istiuor!ar, nın en genç anası denilebilecek olan ro- oradan da Holan- ki yumurtayı verdi. Ve dedi ki: Bu yu- ' t>diil" .1. k ku ~ t ı v Kırıkhan jandarma kumandanı A. e" 
claha kuv·ıetlenmek fikrindedirler. itnl- cu rtarılmıştır. da sefarethanesine gidilmiştir. Burada mur a an yatağına alıp bir tavuk gibi aer P Hab · ,--:----.. --------- Holanda sefiri. henüz l'l yAsmda olan kuluçkaya yatacaksın, civcivler rıkın- .rahman, civar 'Türk köylerine ~i te)" 
ya eşıstanı aldı, fakat, bu alışı öteki- bin bugu-nlük ve yannlık bı·r mesele ol- • -ıı: r ~pkalı fesli d" k" ı-ı . 'L..l....,irı D le kah 1 t d·ı ı genç kıza, annesinin: .Kızımın ismini ea hastalığından kat'iyen bir eser kal • ~ ' ıye ay u en uu• ıısı 
p.:ya ~.,,·.:~çı~ ·~~:;;;:n.;,.~ istiyor, Ja· m~ı büylık memleketlerin erkfuııharbı.- bir güzellik müsabakasına iş!irak eden· ;mıyacaktır. Dikkat et civcivler çıkma • hin tahrik etmek istemi§, fakat muVD ıP' Günıltünün sebeb· buradadır ve bu ye erinin, politika zümrelerinin ve şefle- ler arasında görmek istemiyorum, ııek· dan kat'iyen yatağından dışarı çıkma· olamamıştır. Bu arada köy me)~ lJI' hayatın hiçb"r uım~m halledilemiyeet:k =tri:~~dihı'ra.yet, maliyecilerinin bilecekleri ]inde müracaatta bulunduğunu ve kanu- yasın. Ben de öyle yapıyord\Jm. ~Şapknlıflakar Mükslüman değildir!> :e l>jti 
c ''1ll ebedi ınüc:odele meselesidir. ~- nen ebeveyninin arzusuna tibi olması On üç gündenberi kuluçkada idim. Siz gırmıı, a 

1 
öy clelikanlıJarıll # Biz ancak trafımızdak' aı· tl .. ııı ıa· · be bu saçma sapan söze ~ı cevabı -ve • 

1 arne ere go- -"zım ,geleceğini söyliyerek Laheye dön- ge ınız nim işimi bozdunuz. Şimdi v-* re hükmedebiliriz. Bu alametlerın· fe"'a h t l klan 1-• ..h. Ur: 'ir' M mesini tavsiye ctm~tir. .as a ı ~uı ,IA.llmıyacağım, demiş - !:;~ 
İspanya m seles nin içinde saklanan olduğunda hiç şüphe yoktur. Allah, Av· Genç kıı: ılkönee bir .ınikdar ağlaınıssa tır. ~Burada fesli, şapkD!ı herkeS bJ1 

hnrb t hlıkcsi, nihay t patlak vermek u·· _ rupanın encamını hayreyleye! d ih cbu ~ --~~------------- mandır. Ht>psi de kardeşlikten baŞtB aemln ekaye~ enırde itaate meM· r k<ı11Ill§ ve essürünü, Holnnda gazetelerinin hararet- his tac:ımıyorlnr!> .. !' 
zere midir! Butün Avrup da tclllıc:: ••e en- Muhittin Birgen m etine ··nın·· t.. f:L ıı:· lrll 

-v ~ .f;==:=:::;::::;;;~~~=:=:~~~~====~====~·~~o~~uş~u~~~~a~a~rrı~a~~~ı~te;·~lı~· ~n;eşn~·y~n~h~b~ir;;m~ik~da;r~~·d~erm;;~irtı~·r~=::=- --~r1.r~-clişe havası varılır. Bı!tün dünyada aynı ~ Jandarma kumandanı bütün~~- ·tjP havanın !hakim olduğunu gônıyoruz. !n-
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SON POSTA 

Şehirde iki yıllık ihtiyaca 
kifi ·yakacak var 

Duvar dibinde 
uf ak bir çocuk 
cesedi bulundu 

Bazı zahire fiatları bir miktar yükseldi f stınbulda mahrukat buhranı olmadığı anlaşılıyor, 
belediye ihtikar yapanları cezalandıracak 

Bif' odun dt'J)O tundan gön'.ınif 

Son günlerde havaların bozuk git - kiye nisbetle ve muhtelü nevilere gö
mesinden istifadeyi düşünen bazı kö- re yapılmakta olan yüzde elli tenzilat 
rnür ve odun tüccarları fiatları yük - da fiatların ucuzlamasını icab ettir -
seltmi.şlerdir. mektedir. 

Şehirde ihtiyaca kafi ve hatta stok Buna rağmen depo sahipleri saf ve 
ohnak üzere gayet bol mahrukat var - temiz bir kaç köylünün safiyetinden 
dır. Halkın kışlık yakacak ihtiyacını istifade ve onları alet ederek odun ve 
temin etmek hususunda göstermiş ol- kömür buhranı vardır gibi asılsız şa -
duğu telfışı fırsat addeden bir takım de yialar çıkarmakta ve bu suretle de el
po sahipleri asılsız şayialar çıkararak lerinde mevcut stok malları ha}ka fa -
fiatları yükseltmektedirler. hiş fiatla satmaktadırlar. Yukarıda ye-

istanbula civar vilayetlerden 6 ay kfmunu bildirdiğimiz odun ve kömür 
1.arfında 119,327 kental kömür, 355.-450 miktarı gelecek seneye de kifayet ede
kental odun gelmiştir. Temmuz ayı i - cek kadar çoktur. Halen rner·i fiatlar 
çinde de 98,465 kental kömür ve üzerinden yüzde 30 - 40 kadar bir ten-
211,039 kental odun gelmiştir. Bundan ziliıt yapılsa bile gene depo sahip:eri 
başka Çatalca, Yalova, Beykoz, Kartal, bir zarar görmiyeceklerdir. 
Üsküdar, Eyüp, Sarıyer kazalan dahi- Belediye İktısat Müdürlüğü yaka -
linde yüz binlerce kental odun ve hö- cak !iatları üzerinde ihtikar yap:ınian 
mür konturat edilmiş ve edilmektedir. cezalandırmak üzere faaliyete geç -
Ayni zamanda orman tarifesinde es - miştir. 

""~ 
Poliste: Miitef errlk: -

Bir otomobille motosiklet çarpıfb Şifli Halke-rinde lisan dersleri 
Dün akşam Tarlabaşmda Polonya Şişli Halkevinden: Türkçe, Fran -

sefarethanesine mensup 6433 numara- sızca, İngilizce, Almanca, Biçki, ve di
lı otomobil ile bir motosiklet çarpış • kiş, çiçekçilik, şapkacılık, müzik ve ev 
mıştır. Otomobil ve motosiklet ciddi idaresi derslerine 1 ikinci teşrin 1931 
surette hasara uğramıştır. Yaralı yok • pazartesi günü başlanacaktır. ~ayıtlıla 

rın ve devam etmek isteyenlerın aceıe tur. .. 
muracaatları. Bir tramvay bir kunduracıya çarptı ................ ·-···--..... _ ............ - .. _ 

Kadıköyünde Kuşdilinde Çilek sokağında " BUhJn istanbul ' 
51 numarada oturan kunduracı Aram Sö -
ğütıüçeşme caddesinde yolun bir tarafından Halkına MÜJ.de •. 
öbür tarafına geçerken Kadıköyündcn Bos-
tnncıya giden 173 numaralı vatman Cafe -
rln idaresindeki 29 numaralı tramvay ç:ırp -
mış, başından ve kolundan ağır surette ya- ı 
ralıı.mıştır. Yaralı Haydarpaşa hastanesine 
kaldırılmış, vatmıı.n yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir sarho~ yaralandı 
Beşlklaşta Koylçlnde Kilise meydanı so

lmğında 62 numar,ıtda oturan tutü namcle
slnden Taşlıcalı Halil, evvelki gece epeyce iç
tikten sonra, evine gitmek üzere yola çık - 1 
mıştır. Halli, bir aralık, nasılsa bir seddin ya
nma gelmiş, sarhoşlukla müvazeneslni kny
bederek duvardan aşağıya düşmüş ve başlle 
vücudunun muhtelit yerlerinden ehemmi -
yem surette yaralanmıştır. Halil, hastaneye 

1 
lrn.ldırılmıştır. 

İki kardeş bir olup adam 1 
yaralamı°'Jar 1 

Haftalardanberi sabırsızhkla 
beklenen emsalsiz f ,im 

BAV ÇETİN 
" DEN:Z AL Ti HAKiMi ,, 

Arzuyu 

umumi 

üzeri:ıe 

Dün sabah, Hasekide, Hol>yar ma -
hallesinde, Tavilzade sokağında bir 
bahçenin duvarı dibine bırakılmış bir 
kaç günlük bir çocuk cesedi görülmüş
tür. Keyfiyetten derhal polis ve müd -
deiumuınilik haberdar edilmiştir. Nö
betçi müddeiumumisi İhsan derhal işe 
vaz'ıyed e~, tabibi adil Salih Ha -
şlın de cesedi muayene etmiştir. Salih 
Haşim, cesedin Morga kaldırılmasına 
.lüzum göstermiştir. 

Çocuğu kimin bıraktığı mallım de -
ğildir. Zabıta, bu hususta kemali ehem 
miyetle tahkikata başlamıştır. 

Bir amele yıkılan 
Bir duvarın 
Altında kaldı 

Dün saat 11 de, Cağaloğlunda E -
minönü Halkevi yanında bir kaza ol -
muş, bir amele, yıkılan bir duvarın al
tında kalarak yaralanmıştır. Kaza şöy
le olmuştur: 

Cağaloğlu Halkevinin yanında is -
timJak -edilen evlerden birj yıkılmakta
dır. İskenderpaşada, Öksüzler soka -
ğmda 45 numaralı evde oturan rene -
ber Habib de, orada çalışan amele ara
sındadır \'e yıkılan duvarlardan hiri -
nin kenarına tuğla istif etmektedir. 

Tam bu sırada, yanındaki duvar, bir 
denbire yıkılmıştır. Habib duvarın al
tından kaçmak istemişse de. yıkılma a
ni olduğu için tamamen kaçamamış, 

duvar kısmen üzerine yıkılmıştır. Ha
bib, taş ve tuğlalar altında kalmış, sağ 
elinden, başından ve kaşından yaralı 
olarak yıkıntının altından çıkarılmış -
tır. Yaralı amele Cerrahpaşa hastane -
sine kaldırılmıştır. --------

Doktor Jak Barbut 
Bir müddet evvel Avrupaya tetkik se -

yahatine gıden kıymetli doktor ve ope
ratör J ak Barbut bu sabahi trenle A vru
padan dönmüştür. Ve bugünden itibaren 
de muayenehanesinde hastalarını kabul 
edecektir. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlY ATROSU 
(AKSARAYDA) 

Bu gece saat ~0.30 dtt 

(E KEKLER) 
(40) ındıtn sonra 

azarlar 
Giriş 20-30 kuruş her lRrara tramvay 

Son yedi gün içinde piyasada bir haf-ı ği görülmemiştir. Buna mukabil yerd 
1a evvelisine nazaran ehenuniyetli bir fabrikalar Anadolu mallarından JOOO 
değişiklik olmamıştır. Mevsim icabı istih- ~ e kadar yapağı satın almışlardır. Tralt'ı 
lakin çoğalması bazı zahire fiatlannı ha- yapağıları üzerine ehemmiyeUi işler ılı 
fifçe yükseltmiştir. mamışsa da fiatlan 68-71 kuruş aralıırıı'İ 
Dış memleketlere karşı bir miktar ih- dadır. 

racat yapılması da piyasanın sağlamlaş - Satılan diğer Anadolu yapağılarının 
masına sebebiyet vermiştir. talya malları 59, orta Anadolu cinS 

Son günlerde bazı hükumetlerle ticaret 57.50 kuruş üzerindendir. 
anlaşmalarının yenile~tirilmesi piyasada 1 Ayrıca 350 balye kadar yıkanmış 
iyi tesir bırakmıştır. lhracat emtiamızın yünü 80-88 kuruştan satılmıştır. 
büyük bir kısmının bu suretle kolayca TiFTiK : Geçen hafta içinde soo·J>ıl 
~evkedilebiJmesine imkan hasıl olacağı kadar tiftik satılmıştır. Yalnız bir fir 
anlaşılmıştır. • tarafından mübayaa edilen bu ınall 

BUGDAY : Geçen hafta içinde şehri- Almanya hesabına olduğu zannedilIJl 
mize bin altı yüz elli ton kadar buğday tedir. Diğer raRip alıcılar çıktığı takcfirÖ' 
gelmiştir. Son günlerde biraz ihracat ya- piyasanın harekete geleceği ve şjındil)\ 
pılması ve kış mevsimi münasebetile is- seyirci vaziyette bulunan bazı firmalJrı' 
ıihlakin artmasından buğday fiatlarında hemen yapağı ve tiftik mübayaatına b'1 
rinslerine göre beş altı para kadar bir lıyacakları tahmin edilmektedir. , 
yükseliş görülmüştür. Geçen hafta da Maden, Gerede, Çorum gibi ana J11al 
~~ndan evv.elki haftalar gibi az çavdarlı ların ~ilosu 127-130 kuruştan satıl~; 
ıyı beyaz cınslere daha fazla alıcı çık - Keçı kılı talepleri fazlalaşmıştır. 
mış ve bu cins mallar fazla çavdarlı buğ- yü!':den kırkım malının kilosu 54-55 ~il' 
daylara nisbeten daha çabuk ve daha iyi ruştan ihracatçılar tarafından aran~; 
fiatlarla satılmıştır. kdır. Debağ malları ise 31-32 aralatJIJ 

Az çavdarlı buğdayların piyasada mü- da muamele görmektedir. 
sait fiatlarla satıldığını gören tacirler si -
parişlerini daha fazla bu cins mallar ü -
zerine vermeğe başlamışlardır. 

Fiatlar: Ekstra birinci beyazlar 6.22, 
altı yedi çavdarlılar 6.10, mahlutlar 5.35, 
ekstra sertler 6, diğer sertler 5.30 para -
dan satılmıştır. 

ARPA : Geçen hafta içinde silolarda 
depo edilen arpaların bir kısmı ihraç e -
dildiğinden kalan boşlukları doldurmak 
için ihracat tacirleri tekrar mübayaata 
başladıklarından piyasa sağlam geçmiştir. 
Birinci nevi biralık arpalar 4.08 para, 
yemlik ikinci neviler 4.02 paradan satıl
mıştır. 

Son günlerde çavdar satışları da ehem
miyet kesbetmiştir. Yerli alıcılar 4,20 ku
ruşa kadar mübayaatta bulunmuşlardır. 
Kuşyemi fiatlarında hafifçe bir yük

seklik kaydedilmiştir. Hafta sonunda 7.15 
paradan muameleler olmuştur. 

Y APACI : Hafta içinde ihracat tacir
ieri tarafından yapağı mübayaa edildi -

Peşte takımı Perşembe gond 
gefiyor 

Futbol federasyonu tarafından ~' 
l , 

vet edilen Peşte takımı perşembe ~ J{• 

babı şehrimize gelecek, cuma günu 11 

şamı Ankaraya gidecektir. dl 
Takım cumartesi ilk maçı Ankıır9 

yaptıktan sonra İstanbula dönecek, 'P'' 
zar günü de burada oynayacaktır: 1'; 
kımda on dört futbolcu, bir idarccı, ~. 
antrenör, bir de Macar futbol tcşkil11 

tından bir zat bulunmaktadır. ..-"" - . ···- ...-. . ....... .. -- . 

;~
ını~~ Şehir tiyatrosu 
• 
1 Operet kısmı: Fransı:ı 

ı ın l ll!l
1 

tlyatrosıında , : 
ın ıe~h Bu akşam saat 20-3/} d 

iNTiKAM MAÇI 
Komed. 3 Perde 

Yazan: P. Veber ve A. Heuze 

Drıt·n kısmında bu akşam oyun ~ 

•• 
Pek yakında T U R K Sinemasında 

' :1 
Çok bUyük bir temaşa.... F evkalide maceralar... Emsalsiz bir temsil beyttl 

CECiL B. DE MiLLE tarafından 
vücuda getirilmiı en büyük macera filmi ..• 

BUFFALOBiL 
(Maceralar kralı) Tü.,.kçe Sözlü 
Baı rollerde : GARY COOPER ve JEAN ARTHUR Ka.nlıcada Muhacir mahallesinde çilek 

tarlasında bir kulubede oturan Kazımla i:ar 
deşi Mehmed, ayni mahallede oturan Ab -
dullahla bir inek meselesinden kavgaya tu -
tu~uşlar, K!izım Abdullahın ellerini tut. -
muş, Mehmed, bıçakla, sol gözü altından ya
ralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, c:ı
rih Mehmcd yakalanmış, kaçan Kazım aran

1 ,._,. Bu PE rşembe matine:erden ititaren S A R A V sinemasında baş:ıyacaktır. 
'ı ---~ ........................ ~ 

mağa başlanmıştır. 

Hamala çarpan dornobil 
Hasırcılardan geçen hamal Kfunile 2075 

numaralı otomobil çarparak yaral:ımış ve 
kaçmıştır. Yaralı Kamil hastaneye kaldırıl
nıış, şoför, biraz sonra yakalanın ştır. 

Bir çocuk pencerede:ı d l' ştü 
Arabcamilnde Boğmaca sokağında 26 nu

maralı evde oturan hesab memur!armdan 
Alinin 8 yaşındaki kızı Pervin lkmci kntt:ı 
nçık pencerenin onunde oyun oynarken rnu 
vazeneslnl knl' bederek, 6 metre yuksckllkten 
sokağa du~miış, yaralanmış, hastan ye kal-
dırılmıştır. 1 

r t ( f N Mrtinelu<.en itibar en 

25 KlulM 
Gö ü mn kan 1 Tekmili bircen 

Knzlıçcşmede Koçonun deri fabrlknsmda J A L K A Z A R 
çalışan Ete o deri bağl:ı.mak uzerc ip keser-
ken bıçak ipten kurtulmuş ve sol bileğini ı...._
kcsmlştir. Fazla kan kaybeden Stefo Yedi _ ~ sinemasında başlıyor 
kule Rum hastanesine kaldırılmıştır 

Pek yakında S U M E R sinemasındS 
Tekrar b.r büyuk film daha !.. .• 

YOŞİVAR~ 
MAURİCE DEKOBRA 'nın meşhur romanından iktibas ve sESS it 
HAY AKA VA - PİERRE RİCHARD WİLLM - MİCHİKO T ANAI( 
tarafından teu sil edi!miş büyük Fransız filmi. 

. i• 
Bu filmde : Japonyanın göz kamaştırıcı aşk evlerinin esrarı gözlerıll 
önünc.'e canlanacaktı·. 

fc:;~i~;ı~~i~;~: v~! ~T~~ YVAASLinSemasDı GoA·. ül~:Lz:~şmG;~t:aAf!~;~rS•tıer j 
l son zafer.eri ve neşe kaynakfarı · 

oıııııı _____ _,,. filmini bir kC!f gün daha göstermeğe karar vermiştir. Geç kalanlara müjde 1 





.. ,,. 
SPOR 

Yunanlı boksör V asis 
Kiryakoyu mağlôp etti 

Diğer boks müsabakalarında Kini M-:n~şeyi,. Sabri 
lsmaili ve Coşkun Muvaffakı maglup etti 

Organiz'Jtbrler tarafından tertib edi
len boks maçları dün Taksim stadında 
büyük bir kalabalık önünde yapıldı. 

Müsabakalar baştan sona kadar çok he
yecanlı ve zevkli oldu. 

Sinek ıiklet 
Vasil ile Şukala arasında 2 ıer dak:ka

dan 4 ravnd oynandı ve berabere netıce· 
lendi. 

Horoz siklet 
Coşkun ile Muvaffak arasında 2 §er da

kikadan 5 ravnd oynandı ve neticede coş
kı ın iyi bir oyundan sonra rakibini aban
done ettiğinden galib ilan edildi. 

Hafif siklet 
İsmail - Sabri 

3 er da~kadan 6 ravnd oynandı. Ne
ticede Sabrı galib ilan olundu. 

Yarım orta 
Fahri - Fanayot arasında '3 dakikadan 

6 ravnd oynandı. Fahri çok güzel dövü
şüyordu. Fakat 2 nci ravndda Fanayotun 
kafasına yanlış yumruk vurduğundan ' 
diskalifiye oldu ve Fanayot ıalib ilan o
lundu. 

Yarım orta Vasis'le Kiryako bir orada 
Kani - Menaşe arasında yapılan bu dövüşle birbirlerini denediler. Fakat Va-

maç 8 ravnd, 3 dakika idi. sis'in daha usta bir boksör Qlduğu mey-
1 ve 2 nci ravnd'u ikisi de yekdiğerlni danda idi. 

denemek iie geçirdiler. Bunu takib eden İlk ravnd berabere bitti. 
ravndda Kani Menaşeyi bir iki defa yere İkinci ravndda Yunanlı hatalı bir yum-
düşürdü. ruk vurdu. Kiryako ringi terketti. 
7 nci ravndda ayakta duramıyacak bfr Bir sürü ısrardan sonra tekrar ringe 
şekle düşen Menaşe maçı abandone et- geldi ve bu müddet zarfında kenarda 
mekten başka çare bulamadı. neticeyi beklemekte olan Vasisin üzerine 

Ve Kini iyi bir dövüşten sonra galib saldırırcasına bir hareketle hakemin baş-
vaziyette ringi terketti. lama işaretini beklemeden kavga 9eklin-

Vasis - Kiryako de bir hücumla sağlı ıollu yumruk vur-
Nihayet sıra, günün son ve mühim ma- mağa baıladı. Hakemler araya girdiler. 

çına gelmiştı. Ringe ilk defa Vasis ve onu Müsabaka tekrar başladı ve devre bitti. 
takiben de Kiryako geldiler. Vasisin üçüncü ravndda netice almak 

Megafon ile Vasis'in şimdiye kadar 174 istediği belli idi. Nitekim devrenin son
nıaç yaptığı ve hepsini kazandığı, Yuna- Jarına kadar Fançingbolde çalışır gıbt 
nistanın bütün sikletler şampiyonu ve 74 yumruk atan Vasis bir sol vuruşile Kir
kilo ağırlığında olduğu ilin t>dildi. Hal- yakoyu ikinci defa olarak müsabakayı 
buki Kiryako 71 kilo olup aralarında 3 terke mecbur etti. 
ki!o fark olduğu halde Kiryakonun maçı On ravndluk maç bu suretle üçüncü 
kabul etmiş olduğu ilan edilerek elıiiven devrede bitmiı oldu. Yunanlı rek çok al-
sPçilişinden sonra maç başladı. k:Jşlandı. 

Birinci ravndda her ikisi de kapalı bir M. Nuri 

Askeri liseler Ar-asında 
DiJnkll atletizm mil~abakaları hegecanlı oldu 

Askeri liseler arasında her sene yapıl -ı 
makta olan senelik atletizm blrlnclllklerl 
dün Kadıköyde KuleU, Maltepe. Deniz Har -
biye ve liseleri arasında yapıldı. 

Spor teşklllitının en küçük müsabakala -
nndan uzak bulunduktan gibi, çalışma im -
tanlanndan bile istifade edemedJkJerl hal -
de gıptaya şayan derecelerine tahld olduk. 

Atletizm lle meşgul klüplerimlzl.n en cld
d: bir müsabakada on atlet! bir araya geti-
remez, resml müsabakaJarımız ıöz dolduran 
blr kadronun hareketine nail olmazken as
keri llselerimlz arasında yapılan blrincllik-
lerln sert halinde blrblrint taldb etmesi bu 
kudretli varlıkla ciddl bir surette meşgul o
lunmasını emretmektedir. 

Atletizm lederasyonu bütün bayatları -
nı buyüt bir dis1plln içinde geçiren asker! 
llselerlmlzln bu hareketlerinden istllade yol
larını aramalıdır. 

SON POSTA· 

HADiSELER 
KAR$1SINDA 

Ôhö öhö! 

1 

Ne kimse pot kırdı da ikaz ediyo -
rum, ne de bir korkak var da cesaret 
bulsun diye cebine öksürüyorum. Ne 
o, ne bu ... Sadece herkes gibi ben da 
grip oldum, öksürüp duruyorum. 

* Öksürükten şikayetçi değilim. her-
kese uymak, herkes gibi olmak iste -
rim. Mademki bu mevsimde öksüren -
ler öksürmiyenlerden çok. ben de ek
seriyetin olduğu tarafa geçtim. Öksür
dükçe eğleniyorum. 

- Nasıl? 
Mı, nasıl olduğunu söyliyeyim.. Me

sela vapurdayım.. yanımda biri otu -
ruyor. Karşı sıradaki sarışın güzelden 
gözünü ayıramıyor. Tesadüfen o sıra -
da da benim öksüreceğim geliyor: 

Öh .. ''h"'I - o o o. 
Öksürdüm mü, yanımdaki adam 

derhal toparlanıyor. O, benim öksür
menıi §U manaya alıyor: 

- Hey bana bak, sarışın güzelle faz
la alakadar olma. Bilinmez belki karın 
da vapurdadır. • 

* Kapımın önünden geçen adam yük-
sek perdeden: 

Öhö öhö!. 
Diyor.. düşünüyorum: 

- Herhalde yaman bir adama,l', ya
manlığı öksürmesinden belli! 

* Kabahat öksürende değil, öksürten 
mevsimde ... 

Herkes öksürüklü, fakat gene herkı;s 
öksürüğünü tutmaya çalışıyor. Maazal
lah hele bir ~i kazaen bir öksürsün, 
ondan cesaret alanların hepsi birden 
öksürmeye başlıyorlar. 

* Öksürmek hiç de fena bir şey değil, 
insan dar vaziyette kalsa, sorulan sua
le birden cevab bulamasa, imdadına 
yetişir. 

- Öhö, öhö, öhö, öhö! Öksürük ge
çinciye kadar da vereceği cevab aklına 
geliverir. 

* Evli erkek söyledi: 
- Karımın öksürüğe tutulmu~ ol -

masına çok sevindim. 
- Neye? 
- Öksürdüğü zamanlarda, benimle 

kavga edemiyor da .• 

* Evli kadın öksürdü: 
- Neye öksürüyorsun? dedim .. ce-

vab verdi: 
- Grip olduğum için değil! 
- Ya niçin? 

Birinritqrin 25 

Otomobil ile lstanbuldan Avrupaya 1 

Londrada ilk intıbalar 
lngilizlerin karakteri - Smokin nerede giyilir!: 
Harikulade bir müzikhol - lngilizler yanlarında nıçıo 
daima şemsiye taşırlar?-lngilizlerin milli duyguları 

Yazan : Vaafl Rıza Zobu 
-21 -

Londra limanından durgun bir görünüş 
Burnunda cAutocarrier, i ~i . yazılı ı güzel duş almış olduk!. Tren yorgunluğu 

bir araba vapurile Manş denızını geçi- muz da bu suretle çıktı. • . _ 
yoruz. Kulağım bu denizin, fırtınaları, Londra bir alem, ama başKa. bır ale:; 
dalgaları .sisli pisli havalarile o kadar ne bizim Şarka, ne de fr~nklerın Garb 
d 1 k·• h, ·' d' ha biraz sonra sallan- benzemiyen bir diyar. Insanları baş~ı;ı, 

o u ı, a şun ı, . h - " ı- .. 1 • bılı 
mağa başlıyacağız diye beklerken, ingil- yaşayışları, görüşlcrı, atta gu u~er~ 
tere sahilleri göründü. Taliimizden ola - başka. Ayri bir teşkilat, sanki ayrı bır ne 
cak hemen hemen hiç bir dalga görme- ~il. Dört tarafını su kaplamış adaların 
den' cDuvr,un limanına girdik. Böyle - dan, sanki onlar dışarı çıkmamışlar; dı 
Jikl ta bir saat yirmi dakikada karşı- şarıdan kimseleri içeri almamışlar; kel' 
d ek m · olduk di muhitlerinde, kendilerine mahsus ka an arşıya geçmış · , . . 

1 
v 

İngiltere için pasaport vize muayene- nunlar, ananeler ıçınde yaşamış ar 
sjni vapurda yaptılar .. ne de çok sualler gene böylece de yaşıyorlar. 

soruyorlar!. * ka 
Bir revü tiyatrosuna gittim; harı ·• 

Neyse bin bir sualden sonra adamın Ben, adetçe bu kadar çok, kıymetçe b1 
elinden yakamızı dar kurtardık. Eğer kadar yüksek san'atkarların bir arayı 
mecbur olup ingiltereye ayak basma - toplandığını A vrupanın hiç bir yerind· 
dan geri dönseydim, bu adamın yüzün- görmedim. Ne Faris, ne Berlin, san'atu 
den İngilizleri, mütareke senelerinde İs- :ı.. 

böyle Dir mirasyedilik, bu kadar bol r:e 
tanbulda gördüklerimin eşi zannedecek seden cömertlik yapamazlar. Yapmak ı! 
ve o intıba1a ayrılacaktım. teseler bile bunları becerecek adam bu 

Fakat İngiltereye ayak basınca i§ de-
ğişti. Meğer bu adamların kendi toprak
larından ayrılır ayrılmaz huyları bozu
luyormuş .. o ters, o kendini beğenmiş, 

dünyaya metelik vermiyen mağrur in
s3nJarın, kendi adalarının toprakları ü
zerinde nasıl düzgün, nasıl mahviyetper
ver ve nasıi. her yabancile alakadar, alçak 
gönüllü insanlar olduklarını görünce 
hayretler içinde kaldım. 

cDuvr:. limanının yağlı, kirli nhtımı-
n2 çıkarken yağmur da başladı. Bunu hiç 
tahmin etmemiştim. Faris o kadar sıcak, 
o kadar günlük güneşlik ki; biraz ötede 
olan İngiliz adasında yağmurla karşıla -
şacağımı düşünemediğim için, hazırlık -
sızdım. 

lamazlar. 
Değil Avrupada, hatta Amerikada bil• 

bunun biri eşini bulmak herhalde bil 
talih eseri olabilir. Orkestra yerindeki eU 
kişilik müzik takımı kagi değilmiş gibi 
sahne üstündeki gene bir o kadar ye 
kunlu cazbandın müşterek f eryadile din 
!ediğim müziği, ömrüm oldukça unutını 
yacağım. Dünyaca da meşhur olan v• 
cCok heltin• ismini taşıyan bu cazban 
dın vazüesi, yalnız bize oyun havalar 
dinletmek değildir. 

- Kürk mantom olmadığı için!. 

* Radyoda Spiker öksürdü, radyo din

Eski, dumandan simsiyah olmuş taşlar
la örülmüş bir kemerden içeri girdik. 
Karanlık, rutubetli, hatta kirli bir istas
yon binasıydı. Bütün yolcular bu kürüs-leyen üzüldü: 

- Yazık, dedi, geçmiş olsun 
rum ama o beni duyamıyor. 

* 

diyo _ tül binanın içindeki - salonu demiyorum
cdasında toplandık. Allah Allah!! şaşıla
cak şey .. koskoca İngilterenin, en işlek 

Ömrümde hiç bir cmüzikhob da, hit 
bir revü seyrinde bu kadar, bağıra bağıra 
güldüğümü hatırlamıyorum. Lisanların• 
dan bir kelime bile anlamadığım hald• 
ben bu hale gelirsem, anlıyanların, ka· 
sıklarının nasıl çatlamadığına, sesleriniJ! 
kısılıp gırtlaklarının nasıl parçalanmadı· 
ğına hayret etmemek mümkün degil 
Tiyatrodan çıkanları, taksi otomobilleri 
değil, hastane arabaları taşıyacak san· 
mıştım. 

Aman yarabbi ne de yagmur! Tiyat~c 
kapısından çıkmamızla, yan taraftaki bıJ 
saçak altına girmemiz bir oldu. Buna 
reğmen su iliklerimize kadar işledi. vos· 
tumuz cRıfat Özden, otomobilile unda· 
dımıza yetişmeseydi, taksi bulmak içiO 
biraz yürümek mecburiyeti bi.ıleri itf ni)'e 
hortumu altında kalmış yangın eşyasına 
döndürecekti. 

Daha fazla yazacaktım ama birden-
bire gıcık geldi, öksürüğüm tuttu ... 

Öh.. ··h·· ··h·· ··h··ı Kesiyorum o, o o, o o, o o.. . 

İsmet Hulôsi 

Hindli pehlivan 
Diln geldi 

bir kapısı olan cDuvr,un istasyon ve 
gümrük dairesi burası mıydı? Hiç şüp
he yok ki bizim Haydarpaşa garı, bunun 
vünında bir saray; Galata gümrük salonu 
~odern bir bina kalır. İşte burada güm
rük muayenemiz yapıldı. Buradan da 
uzun bir tren katarının rastgele vagonuna 
bizi tıkadılar. Tuhaf şey! Bizim vagonun 
bütün camlarında bir kağıt yapışık .. 

Başlarında mualllmlerlle çalı.fa çalı.ta ol
gun bir varlık haline gelen aşterl lJse atlet
leri yannın en parlak ve şereru sporculan
nı bugün aralarında taııdıklan fçln ne ta -

Meşhur Hind pehlivanlarından Faz
a400 bayrak: Sadreddin, Şehap, Bürhan, zal Muhammed dün şehrimize gelmiş-

Abbu (Kulell.). uu tir. 130 kiloluk pehlivan dün boks maç 

a7cert liseler arasında yapılan 
milsal>akalardan l>ir intıl>a okudum: cSmoking> yazılı. Acaba yanlış 

:nı binmiştik?. Bu vagona smokingli mi 
biniliyordu? Bunlar acayip adetli insan
lar, olur a. Bir yanlışlık olmasın? diye 
kendi kendıme düşünürken, bundan yir
mi yedi sene evvel bir kere daha bura -
fara gelmiş olan Abidin Daver, beni şüp
heden kurtardı. 

Eden gibi şıklığile bizim taraf kadı~· 
larının bile gönüllerinde ahkam eden bır 
adam, Edward gibi modalanse eden bit 
nşk kahramanını, filmlerde, gazete re
simlerinde gördüm: Ellerinde şemsiye ta· 
şırlar. Arkalarında pardesü bile yoktur 
da, ellerinde şemsiye vardır. Bu cşıJc• 
adamların, böyle, cEvkafı hümayun kC: 
tebei kadimesinden Bican efendi> gib: 
mütemadiyen şemsiye taşımalarına ak: 
erdiremezdim. Meğer ne haklı imişJer·j 
Nasıl damlar kiremitsiz kurulmazsa, nası 
dalgıçlar hususi elbisesiz dalamazlarStl• 
buradaki insanlar da şemsiyesiz geze • 
mezler. Londrada yağmur için, zarnal1ı 
saat, mevsım farkı yoktur.. Günün i te
diği her saatinde, senenin istedigi ne~ 
mevsiminde, durup duruken: Elektrı 

çarpması gibi ani; ümit edılmiycn bır na· 
va içinde, saygısız bir misafir kadar u· 
bali bir surette gökten yere nüzul cd r~ 
Londrada cgök, sanki belini üşüt 1• 

kundakta bir çocuk .. Mütemadi ıslaklık• 
ğından kurtulmak için Londrahlar, go 

dar iftihar etseler azdır. 

Dünlı:ü müsabakalarda alman dereceler: 

100 metre: İrfan (Deniz llseai), Etem 
<Kulem. Vedad CDenız lisesi). Mubsln (Ku
lell). Halid <Kuleli), Sermed <Deniz lisesi). 
ll.5 

800 metre: Sadreddin (Kulell). İsmail 
(Maltepe). Abdullah (Kulell). Abdillkadlr 
(Kuleli). Halid (Deniz llsesl). Suad (Deniz). 
2.13. 

3000 metre: Muzaffer (Maltepe). Fethi 
(Maltepe). Reşad (Kulell). Süleyman (Kule
li). Necmi (Deniz). Necmi CDenlz). 10.3 2.5. 

Clrld atmn: Nuri (Kulell). Reşad (Kule
m. Galib (Kulell). Haydar (Maltepe). Hil -
.seytn (Maltepe). İrfan <Deniz). 45.96 

Uzun atlama: İrfan (Deniz). Muhsln (Ku
lell). Galib <Kulcll). Reşid (Maltepe). Ab -
bas <Kulell). Vedad (Deniz). 6.02 

Sınk auama: Nuri (Deniz). Nacı (Mal -
tepe). Galib (Kulem. Mehmed (Hulell). Meh 
med <Kulell). İsmall <Maıteoel. 2JM) 

Denlı ıtıncı, Maltepe iiçüncü. larında bulunmuş ve organizatör Ce -
ömer Besim mal tarafından ringe getirilerek halka 

~D ... i._ğ_er_spo_r--ha-be-r""'l-en-.-m-i_zi_l_O_un_c_u_ takdim edilmiştir. Hindli pehlivan cu -

sayfada balacaksuıız .ma günü ilk müsabakayı Mülayim ile 
-------------- Taksim stadında yapacaktır. 

cSmoking• diye nerede bir ilan görür
sen, orada serbest serbest sigara jçcbilir
sin! dedi. Meğer bu kelime, orada csigara 
içilebilir, kaydına alametmiş. Bunu öğ
renince, sırtımıza giydiğimiz cSmokin> 
denilen elbısenin, ne kadar adi bir iş için 
icad edildiğini anladım. Halbuki bizlerde 
o kıyafete girmek için ne ehemmiyetli 
işleri bekleriz. Meğer herifler onu, klüp
Jerinde sigara içmek için giyerlermiş!. 

Duvrdan saat 17 de kalkan trenimiz, 
mandalar kadar ağır gitmesine rağmen 
Londraya 20 de vardı. 

Hindli pehlivan halka takdim .eciWMOZ 

Geniş bir istasyonun kapısından şehre 
çıktığımız zaman hali yağmur bütün şid
detile devam ediyordu. Yaya kaldırımını 
geçip de taksiye bininceye kadar yağ-

• mur kemiklerimize i§ledi. Böylece bir de 

le başlarının arasında bir c muşanıba ' 
bulundurmağa mahkumdurlar. 

(Devamı 10 uııcu. ıaYl,ado) 
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mektep 5 C den Muzatrer, Tekirdağ polls 
Hikmet kızı Yaşa Yıldınm, Konya gedikli or
ta mektep 7/ 1 de 22 Mete, Konya -gedikli 
erbaf hazırlama orta mektep 4l Bürhan Al
tıneı, Adapazan orta. mektep 3/ C den 214 
Fethi seaen, Ankara Doğanbey mahallesi 

Tafdöteme sokak 7 de Şükran, Menemen 
hiıkümet karşıaında muakkip İsmail Hakkı 
kızı Muammer, Bursa orta mektep 3 den ce
mil ÖZglrgln, Mardin vlliyet jandarma kıt'a 
kaleminde Nazmı Aykut. 

KART 
Aıitara İntlllp M. samsun sokak 24-26 

Zeki Güven, Bdlrne Mumcular sokak 22 de 
Mediha Blrşen, Ankara erkek llsesı orta kı
sım 1/B den 567 Şemseddin, Ankara Cebeci 
Demlrclbahçe 4'\ de Süheyla Sarp, İstanbul 
kız lisesi 1/ A dab Ut MuallA .İşçen, Ankara 
KAzım Özalp caddesi Karanfil sokak ıs de 
Hüsameddin, Urfa gümrük muhafaza lklncl 
tabur aatınalma komisyonu reisi oğlu Nec -
det, Adapazar İstltlAI ınahallesl M. Aydın 
sokak 31 de Latn, Trabzon Muhiddin mahal
lesi Kasım sokak 14 de Gevher Savaş, Dlyarı
beklr asliye cer.a hAklml Sadık oğlu Reşat 
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Necdet Çayan, Kayseri tapu katibi Hamza 
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şabey mahallesi eski Mahkeme sokak 83 de 
Sıtkl, E~irnekapı diş doktoru Ubeyt oğlu öz
demlr Ölçer, Ankara Atatürk kız ıııt mek
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imar müdürlüğü yazı iflerl şefi kıu Sevim, 
Uşakta tuccıırdıın Munlp Erltara oğlu Ke -
mal Erkara, Çorum tapu tahrir heyeti posta. 
memuru Nafiz oğlu Necdet, Vezirköprü Ça
naklı mahallesi mfibadU Mehmet oğlu İbra
him Yavuz, Zongul<lak Namık Kemfil llk 
mektebi Mubeccel, Dlyanbeklr Fatlhpaşa ma
hallesi M. Bıyıklı Mehmetpaşa sokak 44 de 
Mevlüt, İzmir İklçeşmellk Hacıramazan çık
mazı 34 de Emine, İzmir Keçeciler caddesi 
89 da manifaturacı Musa oğlu Davlt, Ankara 
Kayaş kapsüı F. B. 204 de Kenan, Ankara 
Erzurum mahallesi Bayönder sokak 5 d!! Fe
hlman Turker, Amasya ilk mektep 3 den H7 
Ayhan, Ankara P. T. T. U. M. hesap işleri 
Sabri Tuna kızı SüheylA, Bandırma. Halke
vinde Cevat Umut, Kumkapı orta mektep 
Seyfeddin, İstanbul erkek llsesl 985 Te\'fiıc 

lstanbul OnıversHe•I Arttırma, Ekslltme ve 
Pazarhk Komisyonu ilanları. 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olan 46360 lira keşifli Gureba hastanesinde 

harıci hastalıklar anfisi inşaatına teklif edilen bedel yüksek görüldüğünden 

ihalesi ayni şerait dahilinde olmak üzere 1/11/937 Pazartesi günü saat 15 de pa· 
zarlıkla yapılacağı ilan olunur. c72lh 

Onlar nasıl olsa otomobilde ge
ne şarkılarını geçeceklerdi, ken -
disi de Adnanla başka dalga ge
~ecekti! Zaten Adnanın da bun
da şüphesi yoktu. Yalnız otomo -
bile binerken, yavaşça kulağına fısıl
dadığı cSana söyliyeceklerim var• sö
zünden kuşkulanır gibi olmuştu. Ne
riman sahiden mühim bir şey mi söy
liyecekti? Artık bunu, yolda anlıya -
caktı. 

Otomobiller Maçkadan aşağıya yol
landılar. Saat herhalde ikiye yaklaş -
mış alınalı idı. Nerimanın söylediğine 
bakılırsa, Akıntı Burnu gaz1tıosunda 
saz, bazan, sabahın dördüne kadar de
vam ediyordu. Demek ki eğlenecek bir 
hayli vakitleri vardı! 

- YaıaD ;;;-, l Ha&I Fôri OzınsGJ 

yaşına bakmıyor da San Kızı şimdi de 
Tayf urdan kıskanıyor! 

Adnan cSus!• diye Nerimanı dürttü 
ve ayni zamanda bir hiddetle sarsıldı. 
Nedense bu sözden alınmıştı. Neriman 
ne diye Ziyanın yqını kurcalıyordu? 
Ziya da Adnanın yqmda idi. Demek 
ki düne kadar kollarından ayrılm1yan 
bu kadın, bu akşam, onu tahkir etmek 
için bu kadar patırdıyı toplayıp yatak 
odasını yumruklamış, onu bu otomo • 
bilde yanına oturtmuştu? 

Öndeki otomobiller Akaretlere Val
deçeşmesinden doğru inerlerken yol -
lannı biraz kısmışlardL Hafif bir salıııtı 
ile yokuşu kıvnlırlarken, Adnan, bir • 
denbire şoföre: 

- Duralım! 

Diye seslendi. 
Neriman şaşırdı, kekeledi: 

-Ne var? 

- Duralım. İneceğim. 
- Niçin? 
- Seni sıkmamak için ..• 

80.zt P0-8TA 

Çektiği ıstırabla
rın mes'ulü 
kendisidir 

NEVROZiN 

kaşelerini tecrube etmiş olsaydı 
ona cehennem hayatı yaşatan 

bu muannld baş ağrısından 

eser kalmıyacakb. 

NEVROZiN 
Buton ıstırablan dindirir, baş ve 
diş ağrılarlle oşotmekten mote
vellid ağn, sızı ve sancılara karp 

bilhassa moesslrdlr. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kalbi 
ve böbrekleri yormaz 

icabında günde!lllaşe 
alına bilir. 

isim ve Markaya Dikkat 
Taklitlerinden sakmımz. 

-
ilan Tarif em iz 

-ıc-

Birinci ıahile 400 krınıı 
ikinci eahile 250 » 
Üçüncü •ahife 200 >> 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 lt 

Muayyen bir müddet zarfında fazla-
ca mikdarda ilan yaptıracaklar aynca 
tenzilatlı tarifemizden i&tifade ede
ceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
ilanlar için ayrı bir tarife derpiş 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
ifler için iU adrese müracaat edil
melidir: 

bincilik Kollektll 6lrkeU. 
1ta1uamanlade Baıa 

.&Dbl'a caddeai 

Son Postanın kış mevslınt prograınınıınumaralı fıkranın V. S.) diye bildlrece 
tesbJt ederken udece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden k 
kalelf. hikiyeat, romanı klfi değil, biraı1l~P. listeye bağlıyarak bize gönderecek 
da efletıce IAzırn, diye düşündük, bu dil- sınız. 
şünce ile bJr müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyuculanmız hem gü 
müsabakanın esası şudur: zcl bir fıkra okumuş, hem güzel bir r 

M b k sim görmüş, hem de bir müsabakanın 
Usa a amn esası verdiği heyecanın zevkini tatmış oıacak 

Mef}ıur Bekri Mustafanm 40 tane fık- sınız. 

rasını seçtik. Her fıkra için bir resim MUklfatlar 
yaptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-
raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd 
(40) a kadar numara koyduk. Hergün bu 75 okuyucumuza para müklfatı ftl'ec 
!ıkralardan ve resimlerden birer tanesi- ğiz. MükAfatlarm liıteat şudur: 
ni dercedeceğiz. Fakat b11 resim o gUn 1 Jdfiye 100 lira 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 60 • 
rnıf, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık- 1 • 25 • 
:-anın resmi olacaktır. 1 • 10 • 

Müsabaka bitince okuyuculanmınlan 8 • 6 er lira 
oracağız: 83 • 2 §el' buçuk lir• 
- Hangi reıim, hangi fıJcranındır? Mt'lktfat bmatı okuyucuları ııote 
Siz de bize meeeıa (40 numaralı resim, tayin edecektir. M&abakamua P.3 

ı numaralı fıkranın, 4 munaralı l'elim 1'1 enel bqladık. Yirmi dördüncii resim v 
numaralı fıkraıım, 14 namaralı rellm fıkra)'l eplJda blmca)rprvı, 

Resim ı 24 

Fıkra: 24 
Bekri ile beygiri •• 

Bekri, bir akıam, Balalın yeraltı meyhanelerinde luılayi iyi~ 
IÜl•Ülemiı, Jöniift• rahuan witain, diye Hygirine Je bir hayli I"" 
rap içirmİff İ. 

Yolda, atı birdenbire ürktü. Alabildiğine kof'Jlaia bafladı. Belı· 
ri, hayvanın üzerinde 6Üçlülcle tutunabiliyordu. Nihayet yeuı in· 
meie mecbar olda. Beygiri, yularından tutarak •Üriilılerlten t~ 

nıdılrlardan biri gördü: 

- Nt-? o •• Bekri? •• Hayvanua bir yeri mi ıakatlandı yolısa?. 
-Hayır/. 

- Ôyleyu, neden ii•tüne binmiyoraın? 
Belrri, içini ~elıti: 
- iti öldürene ıiirükletirlermi f, ıarhoı beygiri de onu aarhof 

edene riiriilıletirlerıe ~ok mu? 

"----------------JL-------------------------------------
! arkalarına dönmüş, hayretle onlara ba-ıdn gölgeler oyn~ıyor ve deniz tarafını Neriman yutkundu ve asıl meseleyi 
kıyorlardı. da solgun bir rüya aydınlığı içinde de- çıtlattı: . . . . . • ar

Arkadaki son otomobilden Şazmend mir kapılar, yüksek pencereler, par - - Oto~o~ıl şırketının hır açı~~ ~c ,, 
Hanımefendinin sesi yükseldi: maklıklar, kemerler yıkanıyordu. Yolda mış, dedı •. hıssedarlar k~.ma yuk ııı·· 

- Ayol neye durdunuz? karşıdan gelen pekaz otomobile n iyorlar. Iş mahkemeye duşerse te ,, 
Nerima~ Şazmendin otomobili yan - rastlıyorlardı. Yan kaldınmların - keli. Belk~ de d_~şec~~ Avukatlığını 1'B 

!arından geçerken, pencereye uzanıp: dan bazan bir bekçinin, yahut poli - bul edersın degıl mı. 
- Hiç, dedi, Adnan Bey şaka yapı - sin dolaştığı görülüyor; bazan, evlerin Adnan: 

yor. arasından, erimiş gümüş gibi parhyan - Nasıl? 
Sonra yüzünün solgunluğunu tabii- bir deniz parçası ürperiyo~ ve ıs.sızlık Demekten kendisini alamadL . ·:'{)f 

leştiren tatlı ay ışığında Adnana yal - içinde yalnız korna seslerıle dermden Neriman, yüzünü Adnanın yüıu 
varan gözlerle baktı. köpek havlamaları duyuluyordu. yaklaştırarak: 

Ancak bu bakış karşısında Adnan va· Bir aralık kemani Ziya arkasına dö- _ Benim hatırım için, diye fıstıdacll· 
ziyetin gülünçlüğünü birat kavrar gi- nerek: Fakat şimdilik ondan para isteme, 0~ 
bi oldu. Belki de Nerimanın .ö?'le bir - Adnan Bey, sigaranız var mı? de- maz mı? şu yol işinden hissesini aJJll .. 
maksadı yoktu. Ne diye kendısıne alı- di. cıya kadar~·· Daha bütçesini düzelte 
nıyordu? Adnan, sessizce, şık tabakasını uzat· medi. .. 

Bu düşünce ile yum~şadı: . tı. . . . . Adnan, kumarbaz Refik Şeyd•" ~ 
_ Hakkın var, gidelım, dedi. Ziya, vazıyetı kavrıyan ehlıdiller • k 

1 
. . d h"sse alsa bütçeS1 

ld ·· .. .. . . d 1 ki se sen yo ışın en ı 1 ,. Otomobil tekrar 'yola koyu u. Onde- dendL Çunku, kendısı e o yo un es . d.. !tem· eceğin' - .... ırall b 
1 d · . . T kk.. d k . nı gene uze ıy ı ~ ırırı' kiler çoktan uzaklaşmış ar ı. bır yolcusu ıdı. eşe ur e ere sıga- 1. d B··ı" k~sma şeytanlıs· 

Ortak.. ...1-;ı;._. d B. d ... 1 ıyor u. u un ze a , •1 .. Şiındi Beşi.1daştan oye uv5~ u rayı aldı ve A nanın c ırşey egı • ce- • N . b ış· de yenı"detl .. 
. ragmen erımanın u • ..ı 

koşan otomobilde evvelkı sıkıntılı hava vabını bile beklemeden tekrar Nebaha- d d • d hissediyordu Birden 1\. - . . . ·a· z· f lt a·· a·· an ıgını a . • .. 
tamamile degişmış gıbı ı L ıya tsı ı- te on u. s ladı ve Nerimana müthiş surette " 
sını gı·zu homurtusunu bırakmış, Ne - Neriman, ürkek bir sesle mırıldandı: ızd N d ısa b. zamanlar ıurs1'' 

' . d ., B. cı ı. e e o ır \J!l· 
bahatin göğsüne başını dayıyarak ha- - ~çın konuşmuyorsun, A nan. ır Iakalandığı bir kadındL Kim bilir .::di 
zin hazin cHaia yaşıyor» şarkısını oku- şey soylesene! k' b"raz da sevmişti. Acaba şı.a--
yor ve arkalarında Nerimanla Adnan - Ne söyleyim? Haber sende! bıllonu 1

• u ı·di' 
e sevmıyor m . .. 

bile yeniden anlaşmanın hazzını tadı- - Bana danldın mı? Ne yapayım, . Adn sük·'\tu dan~ 
· · 1 .. dı K ·· h · aa· Nerıman anın u n yorlardı. Neriman, sankı sevışme erin- öyle lazım . ocamın şup esı gı - . . ' 

. .b. .ı.ı k d dışelı" .. ,.,, 
de hiç bir fasıla geçmemış gı ı, o e-... lıncıya a ar... K b 

1 
ed: değ·ı JDi? .,,.,-

tuhaf itlyadile Adnanın çeneslne hafif - Maşallah, ne çabuk ta dağılmış - 8 u ıyorsun ı 
fiskeler dokunduruyordu. şüphesi? Bizi otomobilde haşhaşa bı - tekrarladı.k . 
Başdöndütiicü bir hızla gidiyorlar - .ı·akıyor. Adnan, ısaca. 

Önce bir müddet konuşmadılar. Yal
nız önlerinde arkaları dönük oturan 
Sarı kız Nebahatla kemani Ziyanın mı
rıldanır gibi konuştuğunu işittiler. Ne 
dedikleri anlaşılmıyordu. Fakat Neri
man, meseleyi çakmış olmalı ki Adna
nın kulağına eğildi ve adeta nefes gi
bi bir sesle: 

- Kıskançlık, diye fısıldadı. Ziya, 
Neriman dudaklarını ısırdı. Şoför, o

tomobili durdurmuş, Nebabatla Ziya 
dı. Köşeleri dönerken, uzun korna 8418- - Medeni olduğunu göstermek için.. - Evet, dedi. 
ıertle çmtıyan esti saray duvarların • B\l ske ildsl de gülüştUler. Sonra 
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§VALİDE SULTANılN 
DANLIGl [~i~~rl 

Posta,, nın Hikayeleri 

İnsanın karanlıkta bir yaban -
cıyı bu kadar çabuk teşhis e
debilmesi için onu çok yakından tanı
~ası lazım. Bu noktaya bilhassa nazarı 
d~~katinizi celbederim, bu nahoş tesa
~u~ katilin hiç de işine gelmemişti. Gül
herın kendisini tanıdığını anladı. Onun 
t:sabın~ yapılacak başka bir ~~y )·o~
a · Bıçagını çekti ve halayığı oldurdu. 

llndan sonra yukarı kata yaklaşan arak sesleri duydu. Derhal gizli odaya 
tn ~~tı. Burada bizim konuştuklarırr.ızı 
:r ukemmelen duyuyordu. Polis menıu-
Unu Yukarı çağırdığımızı işitince pcn

ckereyi açtı, ip merdiveni sallandırdı ve 
açtı. 

Serkomiser sordu: 
- Sizce cürüm şeriki kimdir? 

11
.-:- Tahminlerle uğraşmıyalırn. Suali

\> ızın cevabını siz de kendi kendinize 
li~rebilirsiniz. Fakat kat'i delillere ma
lik ~~adığımız için bu noktayı şimdi-

S ır kenara bırakmağa mecburuz. 
er komiser: 

ın:- Hülasa bizim buraya gelmekliği
d~z za:aııı Gülterin hayatına mal ol
ta' ~edı. Yeni bir cesedle karşılaşmak
kenf aşka ne bir şey gördük, ne bir şey 

Ş ettik. 

ıı:; B~n bu fikirde değilim Osman b~Y· 
ÇQkrn bırçok şeyler gördük, hem de bır

şeyler keşfettik. 
- Şunları biz de anlıyalım hocam. 
- Evvela bu kitab ... 

rn - Evet, bir :hayata mukabil aldığı-
ız bu kitab ... 

kik- Y~knazarda biraz pahalı ama ha
e-vvat .böY.~e değil. Osman bey. Bu kitab 
la ela 1:.usnü beyi öldüren adamla ha
<l~k GuJterin katilinin aynı şahıs ol
y larını isbat ediyor. Bunu biz bilmi
is~r de~ildik. Fakat adalet kat'i delil 
de~r: kıtabın gizli odada bulunması bu 

ılı ortaya koyuyor. 
b ~erkomiser menfi vaziyeti bırakmış. 
...... a se yeniden alaka duyrnağa başla
... ııştı. 

- Orası öy Je sonra hocam? 
sı; Gene bu kitab deialetile aynı şah
k· J{evser hanımı da öldürdüğünü ha

?Jnlere isbat edebiliriz. 
- .AnJıyamadım. 

Şapka ve pardesü 
fJndan yazılmış. Öyle zannediyorum ki ı - Mübarek tarih değil, bilmece ki
bizzat Abdülmuttalib beyin el yazısı- tabı imiş. 
dır. Nazan hanımın cbu kitab babam- - Eski adamların böyle merakları 
dan kalmıştır» dediğini hatırlayınız! vardı. Sonra düşününüz ki bu gerdan
Acaba bu 13 sıra rakam neye delalet e- lık bir yağma mahsulüdür. Elbet saklı 
diyor? Her sırada da 3 rakam var. U- olduğu yer gizlenecektir. 

Yazan: Peride Celal 

zun boylu düşündükten sonra ben şu- Serkomiser: 
na karar verdim. Bu şifreli bir yazıdır. - Her ne ise biz işimize bakalım Ho-
13 rakamın delfıletile kitabın içinden cam! dedi. 

çıkarılaca~tır. Her sıra bi: . kelimeye - Evet tahminimde yanılıp yanıl -
delfılet ediyor ve bu .. sıradakı ılk. r~ka.~ madığımı araştıralım. Şimdi kitabı 
kelimenin bulundugu sayfayı, ıkıncısı Osm B •. C d Fehmi 

·· .. ·· - d t an eye verecegız. eva , 
sayfadaki satırını, uçuncusu e sa ır- sen sıra sıra k ı ·· liyeceksin. 

· · ·· t · ra arn an soy daki yennı gos enyor. 
Serkomiser söylendi: (Arkası wr) -

Vitamin • Gıda • Kalori • Sıhhat I 
Pirinç• Yulaf· Mercimek· Bujday • irmik. Patateı .. Mııır • 

Arpa • Bezelya • Çavdar • Türlü • Badem 

HASAN ÖZL Ü UNLARİLE 
Çocuklarınızı besleyiniz ve büyütünüz. 

Yüksek evsafa malik Hasan özlü unları yavrulann gürbüz, tombul ve canlı 
ve sıhhatli olmasını temin eder. Beynelmilel sergilerde kazandığı altın madal
yalar ve ufer ni§anlarile ve bi:incıl:kJe ihraz ettiği diplomalarla cihan§Omul 
§ı:'hret kazanmıştır .. Yalnız ve musirren Hasan markasını isteyiniz. Bütün b:ılı.
kaliye ve eczanelerde bulunur. 

İstanbul Liman isletme 
• 
idaresinden: 

' 
- Ncdle, Necile ağlamayınız, beni ke~ 

derimden öldüreceksiniz? 

gece saat birde, ikide gelirdi. Bir §ey söy
lemiye cesaret edemez, korkardım. Çün
kü kızdığı zaman müthiş bir adam rJlu • 
yor, söylemediğini bırakmıyordu. Ç•>k ta 

Necile gülümsiyerek: kıskançtı. Kimse ile görüşmemi istemi -
- Çocukluk ediyorsun Nazan. yordu. Bir cehennem hayatı ya§ıyor -
Dedi, Nazmı sarışın, çocuk yüzlü, çok dum. İşte bu sıralarda Şefik karşıma çık-

fenç bir kadındı. Bir koltuğa yaslanmış- tı. Doktordu. Sinirlerimi tedavi eiiyor
tı. Biçimli bacaklarını üstüste atmış, a - du. Onunla ayni zamanda iyi birer arkn
sabt bir tavırla sigarasını içlyotdu. Kaş- daş gibi konuşuyor, anlatıyorduk. Hiç bir 
formı çatarak: zaman ona kocamdan, hayatımdan ş"kfı -

- Çekilmez bir adam canım diye. cevap 1 yet etmedim. Kocam biz.im tedavi içİ'l ay-
verdi. Şimdi de ille bir çocuğumuz olsun da ~ir karşılaştığ~m:zı sanıyordı~. Halbuki 
diye, tutturdu. Yok çocuk evin şenliği Şefık sık sık benı zıyarete gelm1ye ba~la
imiş, çocuksuz ev, çjçeksiz babçeye ben- m~tı. Bu ziyaretlerden kocama bah. dc-
7erıniş .. Her gün karşımda böyle saçma mıyordum. Fakat ona da cgeJme> dıyc -
sapan konfnanslar veriyor. ıniyordum. Şefık ekseri akşamüstlerı ge-
Arkadaşının sözleri uzerine Necllenin lirdi. Ya bahçede, yahut ta tnrnsta l:ar -

dudaklarında müstehzi bir tebessüm be- şılık1ı oturur, uzun uzun konuşurduk. E
lirdi. Başını oturduğu koltugun arkası- rninol, ikimiz.in dostluğu da çok temizdi. 
na yasladı ve ağır bir sesle: ~~za.? onu~ ~ek dü.~ünc~li olduğunu gö -

_ Melek gibi bir kocan var Naz!ın de- rurdum. Yuzume gozlerı bu~utl~narnk u
di ve sen ondan bir düşman gibı bahse • zun uzun bakardı. Fakat hıç hır zaman 
diyorsun. Eğer benim çektiklerimi çek _ bana manalı bir söz söylemez, gururumu 
scydin, şimdi kocana dört elle sanlırdın. incitecek bir harekette bulunmazdı. O • 

Bu söz ü::erine Nazan yerinden sıçra • nun geldiği zamanlar ferahlar, içimdeki 
mı§tı: boşluğun dolduğunu hissederdim. Gittiğı 

- Ey, diye, bağırdı. Şefikle 0 kadar·se- zaman kendimi yapayalnız bulur, gece 
vi§iyorsunuz, herkes sizi en mes'ut hir yarısı gelecek olan sarhoş kocamı duşü • 
çift olarak biliyor, şimdi sen de mi ika- nerek azap içinde kalırdım. Hiç unut -
yete başladın! marn bir sonbahar akşamı idi. Tarastn bir 

Necile koltuğunda doğrulmuştu. Gülü. koltuğa uzanmıştım. Mehtap çok güzeldi. da- Ritab valide sultanın gerdanlığın
ge~d bahsediyor. Kevser hanım~~. d~ ~u 
bat anlık yüzünden katlecliJdıgını 1s-

a rnuktediriz. 
re b Zaylf bir delil değil mi? Hakimle-

ı _ i daremizin inşa ettireceği yolcu ülonu binasının pazarlığı 2/11/937 salı 
günü saat H de İdare Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

2 _Bu işin muvakkat teminatı 30.000 liradır. Talihler asgari 250.000 Jir3 kıy

metinde mimari bir tek bina yaptıklarını tevsik edeceklerdir. 

yordu: Komşu köşklerden kahkahalar duyulu -
- Sana Şefikten şikayet edecek değilim. yor, uzaktan gelen bir keman sesi rüz -

O benim yalnız kocam değil, hP.r §eyim- garın hışırdattığı yaprak seslerine knn-

- Unu kabul ettiremeyiz. 
ValideBu kitab mavi gözlüklü ada~ın 
ga . sultanın gerdanlığını aradıgını 
çı:rı kabili itiraz bir §ekilde meydana 

arıyor. 

: E'Vet. doğru. 
Ji Ve nıhayet en mühim noktaya ge
ı/:ı:;-11:1· Kitab gerdanlığın nerede sak

S ugunu da anlatıyor. 
tak erk?rniser Osman yerinden fırlıya

bagırdı: 
B 'Ne diyorsun hocam, sahi mi? 

v en de merakla ayağa kalkmış, Rı~
/n Sadullahın yanına gitmiştim. Bı
y~rn başına toplnndığımızı görünce : 1 

n zrnası tarih kitabını açtı ve bana do-
C.tek: 

de; Cevad Fehmi, bir kağıd kalem al! 
ı. 

. i1' azıhanenm başına geçtim. Dediği
nı Yaptım. 
Ya; Tamnm, şimdi söyliyeceklerimi 

- Yazıyorum. 
-39 _ 7 _ 9 

liayretıe yüzüne baktım. 
-Y .. az ... Yaz, dedi. Anlatacagım. 

.f8 - ı.s - 8 
73 - 12 - s 
75 - 1 - 3 
78 - 3 - 7 
6.f - 17 - .. 
99 - l.f - 6 

108 - 13 - ı 
ı 15 - 16 - 4 
122 - 4 - 5 
138 - 6 - 3 
143 - 20 - 7 
151- 9-1 

ltakamları yazıp bitirdim. 
llıdvan Sadullah: .. 
- Bu rakamlar kitabın 1ç kapagına 

ltırrnızı ınürekkeble yazılmış, d~~i. Son
:tadan yazıldığı belli. Hem murekkeb 
b.aşka mürekkeb hem de rakamlar 
tıtrek ;·~ hüsniih~ttı olmıvan biri tara-

3 - Taliblerin referanslarını nazan dikkate alacak olan idare işi en ucuz fiat 
verene vermeye mecbur değildir. Teklif ııahiblerin\n vücuda getirdikleri eserle
rin bir listesi teklüna.meye raptedilecektir. 

4 - Teklifler Encümene zarf içinde kapalı olarak verilecektir. 

5 - Bu işe aid §Srtname ve projeler fen servisinden 25 lira mukabilinde alı
nacaktır. 

6 - Mütemmim izahat için yolcu salonu inşaat bürosuna müracaat edilecektir. 
c704h 

d. şıyordu. Gene fenn bir gUnümdü. Kendiır. 

_ Peki! mi mahvolmuş bir insan olarak görüyor-
- Şefiğin ikinci kocam olduğunu unu- dum. Jliç bir ümidi kalmamış bir in.san .. 

tuyorsun galiba.. Bu aralık ellerimi yüzüme kapadım ve 
_ Sahi.. nğlamıyn başladım. Bahçede kumlar çı -
Necile bir sigara alıp yaktı ve derin bir tırdadı, gözlerimi silmiyc vakit kalma • 

nefes çekerek: dan karşımda Şefiği gördüm. Ellerime sa-
- Birinci kocam feci bir adamdı, de - rılarak: 

d. - Neniz var Necile dedi, neniz var? ı. 

Nazan onn hayretle bakıyoıciu: 
- Bana ondan hiç bahsetmemiştin, na

tıl ayrıldınız? 

Genç kadının kaşları çatılmıştı. Paya -
Jinde fena hatıralar canlandığı beJii idi. 
Kendi kendıne söylenir gibi: 

- Bir p:ırdesü ve bir şapka yüzünden 
cız kaldı ölüyordum, dedi. Fakat sonra 
da gene onların yüzünden ölumdcn kur
tuldum. 

Heyecan içinde idi, sesi titrı~·ordu . O 
nun bu halı bana daha çok tesir cttı. Ge
ne hıçkırrnıya başladım. Şefik üzerime 
eğilmişti. Nefesini yüzümde hissettım. 

- Necile. Necile, ağlnmayınız, b"ni ke
derimden ö düreceksiniz, diyordu. 

Birdenbi•'c> k ndımi onun kollnı mm n· 
rasında bu1dum. Çok kısa bir an b::ı ım 
göğsünde kaldı. Sonra silkinerek kur~ul
dum ve ta•·asın bir köşesine kaçtım. Yü-

Nazan merakla gözleri parlıyarak o:lUn züm ates gıbi yanıyordu. Kendimi kocam-
sözünü kesti: dan daha alçak ve fena bir insan mev-

- Aman anlat, nasıl oldu bu!. 
Necile gözleri, sigarasının tavana doğ

ru dalga dalga yükselen dumanında nn -
Jatmıya başladı: 

- Vak'aya girmeden evvel S31l.l biraz 
ilk kocamdan bahsetmeliyim, bu adam 
ilk görüşte insanın pek hoşuna gıdebılc
eek tipte bir eıkekti. Öyle naz.ik, kibar 
bir hali vardı ki.. Ben de onun ha dış gö
rünüşüne aldandım ya ... Bir ahbao evin
de tanıştık. birbirimizden hoşlandık ve 
E>vlendik. Bir iki ay kadar kocam yüzün
den maskesini atmadı. Fakat sonraııın va
vaş, yavaş bütün fena ahlaklarını orı~ya 
dökmiye başladı. Bir kere akşamcı idi. 
Hem de faua içiyordu. Kumarbazdı. Dı
şarıda bir çok kadınlarla münasebeti ol
du&runu duydum Sonra evlendiğin · _ _ _ zın 

ııçuncu ayında yüzume karşı· cf3amb k 
bir adam görünerek seni nasıl k ndır ~ 
dım:t diyecek kadar ahl5ksızdı. Or.dan 
nefret etmiye başlamıştım. Fakat kı.ndı 
kendime ne olursa olsun tahanı:nül ı:ıdc
ccğim, diyordum, uslanacağım in n:na)) 
istiyordum. Belki kötü nhlllklarınclan 
kurtarır, yola. getirirdim. Ne tiCLf'r ... Her 

iinde görüyordum. Şefik benim kaçtığı
mı görünce yanıma yaklaşmak ister gibi 
bir hareket yapmıştı. Kaşlarımı çatarak: 
cgidin, gidin buradan .. > dıye, bağırdım. 
Kim bilir ) uzum ne hal almış. Şef ık sap
s:ırı olarak ebeni kovuyorsunuz!.:t dedi. 
•9idin, gidııı:t diye, tekrar ettim. o yü~ 
zume knşhm çatılmış, gözleri hiddetle ya
narak baktı ve sonra birdenbire arkasını 
döndü, uzaklaştı. Kendimi koltuğa attım 
ve başım l'l!erimin içinde öylece kaldım. 
Böyle epey bir zaman geçti, yanıbasımda 
bir ses duydum. Kocamın sesi: .o, bu 
vnkte kadar sen tnrasta mısın?:t diyordu. 
Ba~ımı çevirdim. omuzumun başında du
ruyordu. Gözleri kıpkırmızı idi. Dud k -
larındn yılısık bir tebcsstim vardı F n::ı 
halde alkol kokuyordu. Gene sarho ol -
eıuğunu ar. 'adım cbir iskemle aluy ım da, 
y~nma otu yım diye, ark mı aondti. 
Bıru otede bır i kemle duruyordu Fa • 
l at bu bo d ıldı. Üzcrınd Ş f1 ın gı
<lcrkC'n untıttu u pardesusiı, apk ı du -
!uyordu. Kr c mın çok kı kanç b r d m 
oldu unu c:, na '>O cmist m Bu p rd u 
de şapkayı gör ünce evvela irkUdl sonra 
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Yazan : Ziya Şakir 

Rüştü Pş. meşrutiyet aleyhtarıydı. Bunu Abdülhamidin 
nıahremigetine dahil birçoklarına söylemişti. 

ışte; şimdi yaverler gelip de paşala- ı 
ı1 saraya rlavet eder etmez, ikisi de te
laş etmişler. işitilen dedikoduların, ta
hakkuk etmesinden endişe eylemişler

keden diğer bir takım sebebler rnevcud 
idi, ve bunlar da, üstüste birikmişti. 
_Evvela, R~tü paşa, meşrutiyete ta

rafdar değildi. Bunu Abdülhamidin 
mahremiyetine dahil olan bazı zevata 
söylemfşti, Fakat bu kurnaz ihtiyar; 
Namık paşa gibi, fikrini açıktan açığa 
söyliyecek kadar cür'etkar değildi. O-

di. 
Fakat saraya gelip de Abdülhaınidin 

huzuruna çıktıkları zaman, büsbütün 
başka bir hadise ile karşılaşmışlardı. 
Hünkar, masanın üstünde duran bir 
kağıdı göstererek, telaşlı bir lisan ile: 

- Bakınız .. bizim ihtiyar, ne cevher 
yumurtladı! diye mırıldanmıştı. 

Mitat paşa, kağıdı alm~; yanına ge
len Redif paşa ile okumıya başlamıştı. 

Bu ariza, sadrazam Rüştü p~adandı. 
Paşa: Mübtela olduğu (illeti vücudiye) 
sinin (kesbi iştidad) ettiğinden ve sin
ninin de cmertebei şeyhfıhate• geldi
ğinden sadrazamlıktan istifa ettiğini 
bildiriyor; (mührü hümayıln) un aldı
rılmasını rica eyliyordu. 

Abdülhamid. teiaşh tel~lı söyleni
yordu: 

- Rüştü paşanın bu işi yapacağı belli 
idi. Fakat; hiç olmazsa. şu konferans 
patırdısını atlatıncaya kadar sabret
meliydi. Bir şey değil; şimdi herkes bu 
istüayı bir tarafa çekecek. Belki de. be
nim tazyikim ile sadaretten çekildiği 
söylenecek. Acaba gidip görseniz. bu 
istifanameyi geri aldıramaz mısınız? 

diyordu. 
Mitat paşaya birdenbire bir düşün

ce gelmiş; sükut etmişti. Fakat Redif 
p~a; derhal söze girişmişti: 

- Efendimiz!.. Rüştü p~a kulunuz, 
bugün istifa etmiş değildir. Malfunu 
şfilıanenizdir ki, bu zat; cüllısu hüma
yununuz günündenberi, gönülsüz bir 
surette sadrazamlık etmektedir. Hasta
lığını bahane ederek, günlerce konağın
dan çıkmıyor. Babıalide iş1er tamamile 
yüzüstü kalıyor. Yüzlerine söylemek 
gibi olmasın amma; eğer Mitat paşa 
kulunuz da olmasa; Babıali umuru1 su
yu çekilmiş değirmen gibi duracak. Be
reket versin ki, paşanın gayreti, sada
ret mcvkiindeki bu boşluğu dolduru
yor. Cenabıhak. vücudü hümayununu
za afiyet ve selamet ihsan buyursun. 
Rüştü paşa istifa etti ise; işte Mitat pa
şa kulunuz hazır .. demişti. 

bana döndü. Yüzü birdenbire takallüs et
miş, gözleri büyümüştü. cBunlar kimin, 
bunlar kimın?, diye homurdandı. İçimi 
korku bürümüştü. Ne cevap vereceğimi 
şaşırdım. O. üzerime hücum ı:tti. Omuz
larımı tutarak: cSöyle, söyle hangi dos
tunun> diye, bağırdı. Omuzlarımı kırar 
gibi sıkıyordu. Canım çok acımıştı. cBı -
rak söyliyeyim bırak, diye, yalvardım, 
fakat o, bırakmadı. cSeni öldüreceğim, 

seni öldüreceğim. diyordu. Çok korkunç 
bir hali vardı. Bunu yapabileceği muhak
kaktı. Bağırmak için ağzımı açtım. Bu 
sefer, ellerile boğazıma sarıldı. Üzerime 
yüklenmişti, koltuk devrildi, beraber taş
lara düştük. Gittikçe boğazımı daha faz
la stlcıyordu. Nefesim kesildi. cÖlüyorwn• 
diye düşündüm, kendimden geçmişim. 

Rüştü Paşa 

Redü p~anın, birdenbire böylece 
boşanması, sebebsiz değildi. Çünkü, 
Rüştü paşa; bilhassa onun yüzünden is
tifa etmişti. 

Redif paşanın yegane gayesi ı.ahak
kuk etmiş, vekil olarak idare ettiği se
raskerlik makamına, aslleten yerleş
mişti. Bu maksadına muvaffak clmak 
için de. Damad Mahmud paşa ve ma
beyn başkatibi Said bey vasıtasile Ab
dülhamide hüh11 etmişti. Abdülhamid. 
Sırbistan ve Karadağdaki ordunun ba
şında bulunan ve Serdarı Ekrem un
vanını taşıyan asıl serasker. Abdülke
rim paşayı gücendirmemek için bir 
müddet Redif paşanın seraskerliğine 
muvafakat etrne.miştL Bunu. zamana 
talik etmişti. Fakat. Damad Mahmud 
paşa ile Said beyin, bin dereden bin su 
getirerek kendisini ikna etmeleri üze
rine, birkaç gün evvel, seraskerliği asa
leten Redif paşaya vermişti. 

Sadrazam Rüştü paşa, kendisine bu 
irade tebliğ edilir edilmez, küplere 
binmişti: 

- Ne demek efendim, ben burada 
kervan başı mıyım? Bir kere bana da 
sormak yok mu? Ben, Redif paşa gibi 
mütehakkim bir adam1a teşriki mesat 
edemem .. diye bir hayli söylenmiş; is
tifaya karar vermişti. 

Halbuki bu mesele; Rüştü paşanın 

istifasına, son sebebdi. Onu istifaya sev 

) nun için. yeni hazırlanan kanunu esasi 
layihası kendisine gösterildiği z~an: 

«- İyi. hoş. fakat. bu layiha. padişa
hımızın kader ve şanını, halk nazarın
da küçültüyor. Halbuki, padişahlığın 
nüfuz ve kudreti, tahdid kabul etmez.• 
demişti. 

Kanunu esasi tarafdarları, bundan 
dolayı Rüştü paşaya son derecede gü
cenmişlerdi. Adeta, onu istifaya cebre-
decek bazı haberler göndermişlerdi. 
R~tü p~a da artık sadaret mevkiinde 
tutunamıyacağını anlamıştı. Fakat halk 
nazarında kendisine hak verdirecek 
kuvvetli bir bahane aramıya başlamıştı. 
İşte; Abdülhamid, hodbehod Redif pa-
şayı serasker yapıverince bu fırsattan 
istifade etmiş, istifanamesini yazarak 
Abdülhamide göndermişti.. _ 

Abdülhamid, Redif paşanın sözlerini 
dinledikten sonra, Mitat paşaya döne
rek: 

- Siz ne buyuruyorsunuz, paşa? de
mişti. 

Mitat Paşa, Redif Paşadan daha mu
fassal bir surette Rüştü Paşanın mesle
ğini izah ettikten sonra: 

- Kulunuz da, Redif Paşa kulunu -
zun fikirlerine iştirak ederim, diye ce
vap vermişti. 

Abdülhamid; Mitat Paşanın bu ceva
bın<ian ne demek istediğini hissetmiş
ti. Bir kaç dakika süren bir düşünce -
den sonra, aralarında şu kısa muhave
re geçmişti: 

(Arkası var) 

Otomobil ile 
lstanbuldan Avrupaya 

(Baş tarafı 6 ncı sayfada) 
Bulunduğumuz yer, bir c müzikhol , 

olmasına rağmen, oyun biter bitmez bü-
sını işaret etti: tün san'atkarlar; çalanlar ve oynıyanlar, 

- Şapkamla pardesümü unutmuşum, hepsi sahnenin önüne, c treto , denilen 
onları almıya geldim. çerçevenin üstüne çıkarak, hep bir ağız-

Şefik sözünü bitirince kımıldadı. Belki dan milli marşlarını söylemeğe başladı
beni kaldıracak, içeri girmeme yardım lar. Herkes ayakta, ibadet eder gibi onu 
edecekti. Fakat o kadar korkmuşum ki dinledi. Alkışladı ve dağıldılar. Milliyeti
onun gideceğini ve kocamla, bir canavar ni, vazifesini muhabbet ve varlığını ha
gibi üzerime hücum edip boğmıya kal- t1rlatan bu adete imrendim. Tifatrola
kan o vahşi adamla beni yalnız bırakaca- nmızda, çalgılı gazinolarımızda, müzik 
ğım sandım. Gayriihtiyari kollarına sa- konserlerimizde değilse bile, Halkevleri 
rıldım: cGitme, gitme• diye, yalvardım. toplantılarımızın konferans. konser, tem-
0, gözleri şefkatle dolarak üzerime e - sil sonlarında İstiklal marşımızı okuya • 
ğildi: cKorkma gitmiyorum, dedi. Seni maz mıyız? 
almadan gitmiyeceğim det ve öyle oldu. Ama diyeceksiniz ki: cyüzde kaçımız 
Beni almadan gitmedi. Onun koluna yas- 0 marşı okumasını bilir ki, bu dediğin 
landım, kocamın tarasın köşesinde siyah yapılabilsin?. Doğru! Ben de hazan öy
bir küme gibi yığılm!f, kalmış vücuduna lP düşünmeden şeyler teklif ederim ki. 
ürpererek, tiksinerek son defa baktım. Ne bileyim ben, gönlüm böyle güzel şey
Sonra tarastan çıktık. Yalnız Şefik çık - ferin olmasını istiyor da, söyleyiveriyo _ 
madan evvP.l şapkası ve pardesüsünü al- rum işte! 
dı, gülümsiyerek kulağıma eğildi : v f. "'R ası . Zobu 

- Onların yüzünden seni az kalsın --···-·--.. --····--··---
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Eyüpde bir otobüs yand 
biletçi ağır yaralandı 
(Baştarafı 1 nci sayfada) Etraftan yetişenler bir taraftan bile 

Lamboyu, bir taraftan da yanan otohü 
:;öndürmek için çabalamağa başlamtŞl 
dır. Eyüb merkezinden itfaiyeye telef 
C'dilmek istenmiş, fakat, otobüsten Ç1 

alevlerden havai telefon kablosu yan 
olduğu için telefonun işlemed;ği gö ·· 
müş, jandarma vasıtasile tefofon ooilrr:' 
tir. 

miştir. EyiJbde, benzin satış yerirun ö
nünde ~urmuş, müşteri de almıştır Bu 
sırada, şofö'!' Sabri, depodan kı.rbüratöre 
benzin nakleden borunun bir yerinden 
benzin akıtmakta olduğunu görmüştür. 

Bunun üzerjne, aldığı mÜ§terilcri o!obüs
tE'n indirmiş, Karakaş Lambo, boruyu ta
mir etmek üzere otobüsün altina Irrmiş
tir. Hava kararmış olduğu için . Lambo, Otobüs ateş aldıktan birkaç dak: 
hir de mum yakarak yanına koyrm•c:tur. 

~ sonra, içerisinde kırk litre benzin bul 
Lambo boruyu tamire uğraşırken, boru- nan benzin deposu, büyük bir tarra'.ca i 
nun depoya iltisak noktasından akan ben-

patlamış, havaya doğru bir alev ve :kıv 
zin, kollarını ve göğsünü iyice ıshtmış-
tır Biraz sonra, hareket ederken kolu cım sütunu yükselmiştir. Bundan sonr 

kovalarla taşınan sular ve gaz ten~kel 
muma yaklaşan Lambo, birdenbire parla- 1 ri e getirilen kumlarla, ateş olduk~ h 
mıştır. Bu vaziyet karşısında da şaşala- fı.flet·ıım·c: b l da 

ı:.-, yangının aş amasın n · 
mış, acı acı feryada başlamıştır. Laİnbo- d k a ika sonra gelen itfaiye, ateşi büsbüf 
nun benzinle ıslak olan kollarını ve göğ- söndürmüştür. 
sünü saran alevler, benzin borusu üzerin-
de biriken benzinleri de parlatmış, bu Göğsünden, kollarından ve ellerinde 
sefer, otobüs de, alt tarafından yanmağa yanmış olan biletci Lambo, ağır yaralı 
başlamıştır. Karakaş Lambo, hi.: aralık 0 _ larak Balat Musevi hastanesine kaldın 
tobüsün altından fırlamış, kendisini sön- rnış, tedavi altına alınmıştır. 
dürmek üzere koşanlara: Otobüsün hemen yakınında buluna 

- Beni bırakın; otobüsü kurtarın! dı- benzin deposu ve dolayısile de bütün 
Ye bağırmıştır. yüb semti. ciddi ve büyük bir tehlike a 

Bu aralık otobüsü de alevler sardığı i- !atmıştır. 
Çin, otobüsün içerisinde bulunan şoföı Yangından mütevellid zarar 1200 lir 
kendisini yere atmıştır. dan fazla tahmin edilmektedir. 

lzmirde üzü;;fidJ;rl 
Müzikle çalıştırılıyor 

lzmir. ?3 (Hususı muhabirimizden): 
42.000 işe• ailesini barındıran İzmir şeh

r:nde, iş kanunu mer'iyete girdiğı tarih
t~nberi, işdJer lehine cidden güzel v~ göz 
okşayıcı bazı usuller tatbik edilmektedir. 
Bunlann başında işciyi, çalıştığı Sa:\tler
de neş'elendirecek ve daha fazla randı
man almağa teşvik edecek radyo ve rarl
yo-graınofonlarm iş yerlerine girmesi
d:r. 

Bu usulu tatbik eden müesseseler:n 
ba~mda, 'l'ariş üzüm kurumu gelmekte
d!r. Başlıca jncir ve üzüm hanlarile tütün 
m.:ığazalarınd3 da iş saatlerinde r l'dyo 
kullanılmaktadır. İş saatleri esnasındıı 
radyo ile hafif musiki parçalarlle, klasik 
radyo-gramofon parçalan çalınmakta v<! 
işciler, arkadaşlarile konuşmağa v-aki~ 

bulamadan, büyük bir sükUnetle çahş· 
maktadırlar. Bilhassa klasik parçaların 
Türk işcilerinin çalışmalarında besleyi"i 
bir tesir yaptığı ve yüzde dokuz ni!:be
tinde fazla r~ndıman alındığı anlaşılmış
tır. Fazla neş'eli ve gürültülü parçaların, 
;~cinin çah~ması üzerinde müsbet tesir 
yapmadığı ve iyi randıman alınmasına 
mani olduğu görülmüştür. 

Yukarıdaki malumatı aldığım müesse
senin direkti>rü, öğleyin, yemek zamanır
cla işciler<? neş'eli parçalar çalınd1ğım. 
son zamanlarda işcilerin fazla gürültülü 
ve neş'eli parçalar çalınmasını jstemc
cliklerini söylemiş ve şunlan ilave ı-tmiş
tir: 

c- Dör! aydanberi yaptığımız tecn;
}:ıeler, hüznP. daha fazla meyyal ol!'n i~
c.ilerimizin .lrlasik parçalat·dan daha ç0k 
hoşlandıkl2.tını, klasik parçalar çahnı.r· 
ken daha hüyük bir sükunetle çalıs:ırık 
fazla iş ÇLlcurdıklarını bize göstert"liştir. 
G!'rek radyo ve gerek radyo-grarnnfonln 
i~ yerlerinin istifadeli bir hale g~tir.l· 
mesi, işcil0rin umumi hallerinde ve ta
vırlarında besleyici bir tesir yapma2a 
başlamıştır , 

Dun BakırköyUnde yapılan 
müsabakalar 

Dün Barutgücünün çok güzel 

Macar takımına 
Karşı hazırlık 

Haftaya şehrimize gelecek olan M 
car takunına karşı İstanbul muhtelitin. 
çıkarmak için bütün klüplerin iyi o 
yuncularını denemek icab ediyordu. 

Bunun için dün Kadıköy sa.hasında 
Fenerbahçe - Güneş karışık takı.'111Il8 
karşı, sekiz klüp takımı oynadı. sekiz 
klüp takımı kırmızı, diğeri ise mavi for 
ma ile sahaya çıkmışlardı. 

Kırmızılar şöyle teşkil edilmişti: 
Nuri (Süleymaniye), Bahadır (Bey -
koz), Ruhi (Süıeymaniye), Enver (İs· 
tanbulspor), Sadettin (Beykoz), Ke -
mal (Beykoz), Turhan (Beykoz), Muh
teşem (Vefa), Şehap (Beyokz), Lida 
(Anadolu), Daniş (Süleyınaniye). 

Mavi takım ise: Cihad, Faruk, ~ -
bib, Mehmed Reşad, Rıza, Esad, Or -
han, Fikret, Bülend, Naci, Niyazi şek· 
Ende idi. Oyunu Adnan Akın idare etti. 

Birinci devreyi 2 - t galib bitiren 
Mavi takım, ikinci devrede atabildiği 
bir gole mukabil iki gol yedL Ve maç 
3 - 3 berabere bitti. 

Stadyom kupası turnuvası 
Taksim stadyomu tarafından tertib 

edilen turnuva maçlarına dün deva.Ill 
edildi. Birinci müsabaka Sarı kırmızı, 
Galataspor arasında oldu. 

Müsabaka 1 - 1 berabere bitti. O -
yun yarım saat uzatıldı. Neticede Sarı 
kırmızı takım iki gol daha yaparak 
3 - 1 galip geldi. 

İkinci oyun Kurtuluş, Taksim Yeni 
Yıldız arasında yapıldı. 

1 - O Kurtuluş takımı ka1.andı. 

Avusturya Başvekili 
Macaristandan döndü 
Viyana 24 (A.A.) - Başvekil ŞU.Ş· 

nig avlanmak üzere gitmiş olduğu Ma· 
caristandan dönmüştür. 

fRA.Dvo] 
Bugünkü progr•rll 

25 - Teşrinievvd - 193'1 puadıell 
İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 

Ayıldığım zaman kendimi gene taras
ta, taşların üzerinde buldum. Başımı güç
!ükle çevirdim ve Şefikle göz göze gel -
dün. O benim ayıldığımı görünce derin 
bir nefes aldı: cNihayet ayıldınız ..• diye, 
üzerime eğildi, boğazım fena halde acı -
yordu. İnliyerek ellerimin üzerinde doğ
ruldum. Ay ışığı tarası parça parça ay
dınlatıyordu. Köşede boylu boyunca u -
zanmış bir vücut vardı. Birdenbire kor -
kunç bir ihtimal aklıma geldi. Şefiğe 

büsbütün kaybediyordwn. Fakat gene de 1 
cnların sayesinde kazandım. 

Necile sigarasını tablada söndürerek: 
cİşte böyle diye, sözünü bitirdi. Bir şap
ka ve pardesü yüzünden ölüyordum, ve 
gene bir şapka ve pardesü yüzünden kur-

NIJbeicl 
Lczaneler 

l sahasında kesif bir halk kütlesi önün -
de Barutgücü takımile Şafakspor B. 
takımı karşılaşmışlar, 1 - O Barutgücü 
genç takımı üstün gelmiştir. 

12.30: Plô.kla Türk musltisl. 12.50: Jb " 
vadis. 13.05: Muhtelif plAk n~ıatı. 

Akşam ne.<ıriyatı: 
18.30 Plfı.kla dııns muslld&L 19.00: Konfe

rans: Ali K~ll Akyüz (Çocuk terbiyesi>· 
19.30: Çocuklara masal: Bayan Nine tara -
fmdan. 20.00: Rlfat ve arkadaşlo.n taratın "' 
dan Türk musikisi ve halk şarlolan. zo.so: 

döndüm, fısıldadım: 
- Oradaki kocam mı? Ne oldu, ne yap

tınız ona? 
Şefiğin dudaklarında acı bir tebessüm 

belirdi: 

- Merak etmeyin, dedi. Ona bir şey 

olmadı. Fakat gelmeseydim, az kaldı sizi 
öldürecekti Boğazınızı parmaklarından 

zor kurtardım, bir yumrukta devrildi, 
sızdı, kaldı orada .. 
Başım uğulduyordu. Düşer gibi oldum, 

Şefik hemen tuttu. Yavaşça sordum: 
- Peki siz neden geık:iiniz? 
tske.mlede tJuran pardesüsü ile ıapka.-

tuldum.> 
Nazan yavaşça mırıldandı: 
- Amma ne müthiş adammış kocan! 
Biraz sonra bahis değişti. İki genç ka-

dın başka şeylerden konuşmıya başladılar 

ve Nazan artık kocasından hiç şikayet 
etmedi. 

Yarmki nUshamızd1: 

Bir sevda muadelesl 

Yazan: Mih. Zoşçenko 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

. "'.""'--~----~----~~------J 

Ba rece nöbetçi olan eczaneler ~unlar
dır: 

İs1anbal cibetindekiler: 
Ak.sarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: 
{Eşref Neş'et). Beyazıdda: {Haydar) Sa
matyada: (Teofllos>. Eminönünde: (Sa
lih Necati>. Eyüpte: (Arif Beşir). Fener
de: {Hüsameddin>. Şehremininde: <Na
zım). Şehzadebaşında : (Hamdi). Ka -
ragumrükte: <Kemal>. Küçükpazarda: 
CHulüstı. Bakırköyünde: {Merkez>. 
Beyollu clhetindekiler: 
Tünelbaşında: <Matkovlçl. Yüksekkal -
dırımda: <Vlngopulol . Oalatada: {Mer
kez>. Taksimde: <Kemal - Rebul>. Şişli
de: (Pertev>. Beşlktaşta: CAii Rıza>. 
Botaziçi, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Üsktidarda: <İttihat). Sımyerde: (~t>. 
Kadık:öyünde: (Sıhhat>. CRıfatı. Buyük
adada: (Şina31 Rıa.>. Heybelide: (Ta .. 
nq) . 

Barutgücü B. takımile Şafakspor 
A takımı arasındaki maç ta 2 - 1 Ba -
rutgücü takımının galebesile netice!en
miştir. 

Gayrif edereler şampiyonu Kadirga 
Gençler Birliği ile Barutgücü A takı -
mı arasındaki maç 1 - 1 berabere bit -
miştir. Oyun çok sıkı olmuştur. 

Ömer Rıza tarafından Arapça söylev. 20 . .s: 
Belma ve arkadaşları tarafından Türle JJJU "' 
slkisi ve halk şarkıları. (Saat O.yan). 21.15: 
Radyo tonik opera: Orkestra refak!\tJJe 
CWerther>. 22.15: Ajan ve borsa haberlcri-
22 30: Plakla sololar, opera ve operet pat "' 
çalan. 

Nafıa Veka .. etinden: 
10 İkinciteşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafia Vekaleti :Mal

zeme Eksiltme Komisyonu odasında 2200 lira muhammen bedelli 9000 adet tel
g:af fincanı demiri açık eksiltmeye konulmuştur. Bu eksiltmeye aid ııa.rtnaıne 
ve sair evrakt Vekalet Malzeme üdürl üğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat: 165 liradır. 

İsteklilerin 10 İkinci teşrin 937 Çarşamba günü saat 15 de Komisyonda bUlıJJl" 
maları lazımdır. c3979. c724t. 
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1stanbul Belediyesi ilanları 

Ci.Jl.tj 

Nane 
~t 

Maydanoz 
Dereotu 

İspanak 
Prasa 
Kök kereviz 
Barbunya fasulyesi 

Ayşe kadın fasulyesi 
Çah fasulyesi 
Sakız kabağı 

Kestane kabağı 

Asma kabağı 
Bal kabağı 
Bakla 
Bezelye 
Bamya 

Havuç 
Kır domates 
Sırık domates} 
Baş patlıcan 

Lahana 
Karnabahar 

Semiz otu 
Orta enginar 
Marul 
Salata 

Beherinin muhammen 
bedeli 

0,62 
0,80 
1,25 

8 
3 

10 
12 
9 

12,50 
6 
5 

8,50 
3,50 
5,50 

13 
14 

4 
5 
7 
2,75 
4 

14,75 

lnlıisarlar U. Müdürlü~ünden: 1 
l - Şartnamesi mucibince alınacak 2 tonluk bir adet yük asansörü kapalı 

tarf usuliyJe eksiltmeye konmuştur. 
lI - Eksiltme 22/Xl/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat l5 de yapıla-

taktır. ' 

lII - M h bed li GOOO lira ve muvakkat teminat 450 liradır. 
lV - Şa~tnS:::eıC::r 30 ekuruş mukabilinde hergün İnhisarlar İnşaat Şubesin· 

den alınab'li 
V Asaı r:. . 51. 1 r Sehindler veya A. T. G.> markalı olacaktır. 

- nsor cWertheım ıg a • - - b' h f VI F' . '--taloklar eksiltme gununden en geç ır a ta ev· 
- ıa tsız teklıfler ve - . • 

\'el Tüı·· . . rilerek eksiltmeye ıştırak vesikası alınacaktır. 
vn Un Fabnkalar Şubesıknte bve ı.ft ... uni vesaik, eksiltmeye i§tirak vesikası ve 

- Mühürlü teklü me u u, -" rfl -'--:lt - -1c 7 5 .. . • decek olan kapalı za ar CA6ı me gunu en geç 
saat ı güvenme parasını ıhtıva e ko.misyou BukaJ:ılıiiıDA -~-- -·~i-
ı· l4 de kadar yukarıda adı geçen 
ınde Verilmiş olmalıdır. cB.> c680S:t 

,,,,,.,. 
l . tevfikan Cibali Fabrikası Tavhane ve din· 

le .1-:- Şartname ve keşifname~~e. çık k ·ıtmeye konulmuş•ur. 
lluırme 1 1 a- elerı ışı a e Sl 

sa on arının oşeın ' kkat teminat 357 27 liradır. 
2 - M h 1· 4763 55 lira ve rnuva ' 

u ammen bede ı ' Ç mba gu""nü saat 15 de Kabataş-
3 E 'h · rastlı yan arşa 

ta L - k:.iltme, 27 /X/937 tan . ıne . Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
evazım ve Mubayaat Şubesındekı. . hergün 1nhisarlar İnşaat Şubesinden 

4 - §artnameler 24 kuruş mukabılın ae 
alınabıJir d . 

5 · . • bu "bi işleri yapmış oldultlanna aır 

1 -- Eil'.siltrlıe~ e iştırak edec:kle~n, d gı ~ eksiltmeye işUrak :vesikası al-
o an ves kalannı İnşaat Şubesıne ıbraz e er 

lll<ıları ltiznndır 5 ·· para-
6 t • . . tayin edilen gün ve saatte % 7, guvcnme 

Jaru - ~steklilE:I"in pazarlık ıçın lm elcri ilan olunur. c B.:t c6933> 

c birlikte adı geçen~k~-o~ını~·:sy:o:n:a~g::ç=.::=--:=========== 

~ı~uııirı-::rı ve L";.anları ışletme Umum ıdara; '. 1 
. . ... duze mahsus devamlı bir yolcu ırervı-

. Ankara - İstanbul arasında sen vf! gu • 
11ınin ihdası mu\'afık görülmüştür. nlerı saat 8,20 de kalkar.ak Hay-

d 
Ankaradan Pazar, Sah, Çarşambtı. Cmdna ~'ldan Pazar, Salı, Perşembe, Cu-

arna k ve Jfay orpar- l n :.17 
- t- Şaya ~at 20,00 de varma 21 03 de varmak ve 21. -,,,. 

llıart Ik k An karaya saa~ d . f esi gunleri saat 9.00 da ka ara , tak~ rı ur eden bu giın uz s e· 
tarih' k - e 5 tere vazı .. . 'b' b ınden ıtıbaren ba lama uzer . 1. h tlcri temin ed ldıg 1 1 u 
rjnd . k her turlu ıs 1ra " ~ e yolcuların yemek, ıçme ve t farkı alınmıyacagını sayın 
tre 1 d d ekspı es ucre ı ne s yahaı eden yolcular n ı.ı. 44 ~olC'uların ıttılnın.ı arzederiz. c386S~ c70 • ------ t Iıgıv İstanbul 

Gümrük Muhafaz.: Genel komu an . 
1 K isyonundan · 

Satına n1a om 3 mara maadeve boynu !ın-
ı Ö .. d.. ıçin 9868 det nu 

- Gümrük Muhafaza rgu u k eksiltme i yapılacaktır. • 
C;tnının 5/IJ/937 Cum günü saat 14 de açı 

2 3453 rra 80 kuruştur. 
- Tasınlanan tutarı 1 G ··ıebılir. 

3 - Şartname ve e\'saf Komisyondadır.. loknı ezne makbuzu veya banka 
4 ı k 260 Jıra l v a·· - -.. - İstekhlerin ilk temınat 0 .ara . . .. n Galata eski İthalit umrugu 

l'tlektublan ve kanuni vesikalarıylc bırlikte o gu 
b' 1 l . 7142• ınasındaki komisyona ge me erı. c 

~UN POSTA 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİR· 

SAL EDİLMİŞ TABİi BİR MEYV A 
TUZUDUR. Emsalsiz bir fen ha· 
rıkası o duğundan tamamen tak • 
lid edılebılnıesi mümkün değildir. 
Hazımsızlığı, mide yarenalannı, 
ekşiliklerini ve ınuannid inkıbaz -
lan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatın intizamsız· 
lıklannı en emin surette islah ve 
insana hayat ve canlılık bahsroer. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANF..51 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Doktor 
(b~ahim Zati Oget 

Belediye karşısında, Pıyerloti 

caddesinde 21 numarada here-On 
öğleden ı;onra hastalarım kabul 

~-.. --.eder. 

HAYff f,,.,, 
~ZIR 

Sayfa U 

\a •"----~.. Büti\n iztirapların . 
çaresı 

ALGOPAN 
1 Bap we dlfl atrıyanlara, 

aızlell ve kırıklıtı 
olaalara, Bomatızma 

ve bel atrııarına 

1 
j 

' 1 

1 Se11ele.rdenberi 
tecrübe edilmiş 

en tesirli 
ve zararsız ilaçtır. 
Daima ismine ve madeni 

kutulardaki 
n1arkasına dikkat. 

Taklitlerinden sakınınız. 
Her eczanede bulunur. 

4ml ... 1 ..................... ~ ' ------·-----------------------......_. 
Nafıa Vekiletinden: 

Diyanbekirden itibaren Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak dcmiryolu

nun Diyarıbekirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmının inşaatı ile ray fer
§iyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 6/11/937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat on birde Vc

kfiletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komisyonu odasında yapı· 
Jacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 35750 liradir. 

4 - Mukavele projesi, takeometre pl&n 'Ve profili, fenni şartnamo 91. B N lu 

malzem~ tipi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, telgraf hattı şartname ı, f rşı

yat talimatnamesi, vahidi kıyasii fint cetveli ve çimento normundan murckkep 

bir takım münakasa evrakı kırk lira mukabilinde Demiryolları inşaat daıı ın
den verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istıyenler 2490 No. lu arttırma, eksılt:me ve ihale 

kanunu mucibince ibrazına mecbur bulundukları evrak ve vesaıki ve bilumum 

nafia işlerini veya demiryol inşaat şlerini yapabileceklerine dair Nafıa Veku
Jetinden verilmiş 937 takvun senesi içinde muteber muteahhitlik vesikalarını ve 
!fat tekJınerini havi zarflarını mezkur kanunun tarifatına göre hazırlıyarak 
6/ll/937 tarihine tesadüf eden Curnartc!ii günu saat ona kadar Demiryollar 
inşaat dairesindeki komisyona makbuz mukabilinde venni§ olmaları lazımdır. 

c3944> c7150. 

biri 

iaçıarınızı :::.~: SALiH NECAT i 
den alınız. Reçetelerinlı 
btlyOk bir dnckat ciddi 
t.M hıtikameUe ba.zırfanır. Keskin Kaşeleri Grip, nezle, baş ve diş nğr .. 

lnnnı, muannit sancılan bir 8]')o 

da keser. Kıymettar bir ililçtın. 



11 Sa7fa 

BAYRAKLARINI 
ALDINMI? 

SON POST• 

.YERLi "ALLAQ 
PAZARLAllna 
GiTMEKTE ACELE ET BAYRAKSIZ KALIRSIN 

OD~ON H!1 ODCOM Nt5 

REVUE aaatını isteyiniz. 
Cine, model ve nyat hueueunda csıaer yükaek 

marka aa&tlerl• mukayese ediniz. 
Kullananlardan bir fikir edininiz! 
ı.te, o vakit niçin herkMln o4 

REVUE 
eaatını tercth ettıAtnı anhyacak&ınız. 

I l 
1•• at• 

,, 

OD&OHH!40 

Fenni sUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Betik taş 

Erip apartıman 
Tel: 44395 

evi Suadiye i.tuyon yanı --·-· ·- --·-- ____ ............ ' ... ·--··--~ 
Son Posta Matbaası 

Umum? Dapoeu: l•tanbul, Behçe Ka&>t, TAf Han 22 Tfılefon: 21364' 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S . .. m.t S. Ragıp EMEÇ 
AlllP~: ~ A. Ekrem U.ŞAKLIGIL 

Günde yalnız bir defa 

Diş macunu ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz m6ddetince 
dişleriniz sağlam ve inci gibi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz 

çürümez, diş etleriniz kanamaz. Tüp 7,5, dört misli 12.S, en 
büyük 20 kuruştur. 

"\- . ~ . ... . . . 

ıa., dl" nezle, grip, romatizma ve bitin atn1ı
rınızı derhal keser. lcabmda günde Uç kaşe ahnabilir. 

isim ve markaya dikl<at! Taklitlerinden sakınınız. 

Nafıa Vekiletinden: 
6/Birincikinun/937 Pazartesi günü sa at 15 de Ankarada Velilet ~ 

Eksiltme Komisyonunda 25,500 lira muhammen bedelli font boru ve teferıil•CI 
teslim müddeti uzatılarak yeniden kapalı zarf usulile €Skiltmeye konulmuştur· 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 128 kuruş mukabilinde Ankarada vekilet 
Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradır. 

İsteklllerın teklif mektublannı talimatnamesine söre Vekaletten alınmış :ııP 
:Zeme Müteahhitliği vesikası ile birlikte 6/12/937 Pazartesi günü saat 14 de bdl' 
Vekalet .Malzeme Eksiltme Komisyonuna vermeleri lazımdır. c3900• c7118• 

HEDYiM 


