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Londra - Paris ve Roma - B_erlin 
arasında yeni bir çarpışma başlıyor 

--·------·-----ı---·---------
lnglltere ve Fransa ltalganlar ve 
Gönüllülerin Almanlar, Fanlıonun 
Bir aya kadar geri Muharip halılıı 
Çekilmesini istiyor Tanınmalıdır, diyorlar 

~~~~~.:....--~~~-

Londra ı (Hususi) - İspanyadaki gö- Jarı muhtıra, ağlebi ihtimal pazartesi 
ııüllülerin geri çekilmesi hakkında Frani günü İtalya hariciye nazırı Kont Ciano-
sa ile İngilterenin hazırlamakta olduk- (Devamı 12 inci sayfada) 

Atatürk Dahiliye ve 
Hariciye Vekillerini dün 

kabul buyurdular 
Hariciye Vekili birkaç gün şehrimizde llalacalı 

. ' 
Irak Hariciye Veziri ile görüşecek 

flariciye Vekili Sirkeci garından. çıkarke" 

Cumhurreisl Atatürk, dün öğle üzeri 1 Atatürk, bu arada, dün sabah Cenevre
ıehirde bir gezinti yapmışlar ve Perapa- den gelen Hariciye Vekili Rüştü Arası 
las otelini te§rif buyurmu§lardır. (Devamı 12 inci ıayfada) 

Türk - Irak iktısadi 
münasebatının inkişafı 
/ki devlet demiryollarının birleştirilmesi 

faaliyetine yeniden hız verildi 
Bağdad, 25 Eylül 

(Hususi muhabirimiz 
yazıyor) - Cemil 
Bey Midfai hükfune
ti, bugün neşrettiği 
bir beyanname ile li,a
binenin programını 

ilan eylemiştir. Be 

.. / 
• •., •., • fi\ZVRUH 

c:: t.Aziz 
DİYAR BE:KiR 

ADANA • "'"s"''felM 
1 

yanname, uzunca vr 
kabinenin yapmak is· 
tediği şeyleri bir de· 
receye kadar rnüfre 
datile tafsil eden biı ~ '"'<;"ti ... ~~, 

_# ,. 't a .~. 

vesikadır. /r • ...._/......,__,__ .-:..-~ . ...__.._....- ,,ıELK°'"k 
Harici işlerde, Mid ' / -- ~. ı 

fai hükumeti, eski .. · \ ·~9MUSVL 
yasetinde devam cc· A K D ~ • ı ceğini bildiriyor. f Ni~ ~. Bİ< i 

Dahili siyaset işı _,, ________________ _ 

rinde Midfai hükti-T .. ·k 1 T d . ll meti , memleketin si- u1 - ra:; emıryo arının birleşeceği noktayı göste1·en harita 

yasi
1 

muhitkrine fikri bir huzur ve sükun Bu bakımdlll Bay Midfaı· bı" d . . ~ 1 , z e, mesru-
vermek azınınde oldugunu gösteriyor. (Doıamı 12 inci sayfada) 

F ili s tinde yüksek 
Arab komitesi 

dağıtıldı 
Kudüs belediye reisi ve 
komitenin umumi katibi 

tevkif edildj 

Büyük Müftü Emin. 
(Yazısı 12 inci sayfada) 

15 senedir muallim 
ve muharrirlik 

yapan büyük kör 
Kaybettiğimiz Ali Haydar 

Emire ait şayanı dikat 
habralar 

Yuaıı: Naci Sadullah 

Merhumun son. restmlerbıden biri 

Büyük ölünün. gözlerini hayata ikinci 
defa kapamadan iki saat önce yazdığı 

yazılardan bir satır cAilemin Atatürk 
babCl$tdır. 

(Yazısı 12 inci sayfada~ 

İdare ~eri telefonu : 20203 Fiatı s kuruş -
SonPosıa 

Bugü-n 20 sayfa 
Kış mevsimi programımızm ikinci 

kısmmı tatblka başladık 
r,--~~~~~----:~~~-~----

J 

Bir müsabaka, yeni bir tefrika, kadınları çok 
yakından ala~ad8:r e~ecek ~ir anket ve çok 

cazıp bır roportaı serisi 

"-·------------------------~ Yeni tefrikamız 

Bir haremaQasmm hat1ralan 
Şimdiye kadar Ab

dülhamid devrine aid . 

blr çok aeyler yazü • 
dı. ıBunların ekserisi, 
şunun bunun yanht 
rivayetlerinden doğan 
blr takım hayali şey
lerdir. 

(Kan dalgası), (Ab 

d illhamldln son gün • 
lert), (30 sene evvel 
bizl idare edenler), 
<ittihat ve Terakki), 
glbl her biri en baki .. 

k1 membalardan a .. 
lınmış, uzun tetkik -
ıer neticesinde yazıl • 

Yazan: Ziya Şakir 
mış eserlerlle oöhre 
kazanan Ziya Şaklr, 

bunlardan sonra en 
salft.htyettar zevattan 
bir çok vesikalar. v 
hatıralar toplamış, ga 
~etemlz tçln bu büyü 
tefrlltayı hazırlamış 

tır. 

Bu eser; yalnız ka
rilerin okuma zevkle 
rlnl tatmin etmiş ol 
makla kalmıyacak, b 
çok bilinmiye:ı haki 
katlerl, en doğru bl 
şekilde ortaya koya • 
caktır. 

Bugün .ı~ inci sayfamızda tefrikanın ilk parçasını ve 
muharrırın hususi kısımda verdiği izahatı okuyunuz. 

Kadmları yakrndan alAkadar edecek bir anket 

istanbulun en şık kadım kim? 
Anketi yapan: Suad Dervis 

Roma~~arı, hikAyeleri ve röportajları ile tanınan ma;uf kadın gazetecimiz Suad 
Derviş, yuksek sosyeteye mensup bayanlara soruyor: uİstanbulun en şık kadını kim? 
Anketin bunun kada: cazip daha bir çok sualleri var. Mev"'lPım güzelliğ ine muhaırirlı: 
kudretini de eklersen13 anketin nekadar şayanı dikkat olduğunu tahmin edeblllrslniz 

Bugün 9 uncu savfamıza bakınız! . 

Çok gUzel ve eğlenceli bir röportaj serisi 

istanbul meyhaneler' 
Röportajı yapan: Naci Sadullah 

Meyhaneciye göre ak.,amcı, akşamcının gözlle meyhaneci e·kl ı h çalgılı gazino, tezglib başı, eY sofrası ... Dünün ve bugünün 'me:;şbuve ykena mıley aneler, 
ııa ı ·ak . r a ş mc arı ak -

§amc r a •wı a>;, me.,ııur akşamcı blkayelerL. Bütün bunu.~·ı N:ıcl s dull h ' 
vetll ve renkl~ ka!emln.:len dinllyecek-~1nız. a a tn kuv-

Bugün 8 inci sayfamıza bakınız 1 

Çok eğlenceli ve istifadeli bir müsabaka 

Fıkra müsa aka 
~~~an.~nlardan birinciye 100, ikinciye 5~ 
uçuncuye 25, 70 den fazla okuyucuya 10 

beş ve 25 lira mükafat ' 

Sadece günün vak'ası, makalesi hlkayecl r zım. cSon Posta .. bu düşünce ne bir müsab 'k o~anı klifi değil. Biraz da eğlence Ilı -
40 tane fıkrasını aldık. Her fıkra için bir r at ertlp ettl. Meşhur Bekri Musta!an:n 
ııe bir başka fıkraya. al.d bl.r resim koymayaesb: 1 /:ptırdık. v.e her gün bir fıkra 
mızdan soracağız: ırHangt resim hangi ! kr § a 1 

• Bunlar bıtince okuyucuları -
yucumuz para müklifatı kazanac~klardır. ı anındır?. Bilenlerden yüze yakın okıı-

Müsabakanın ilk fıkra ve resmi ile b h t k. f ·r b u usus a ı 
ta 51 at ugün 10 uncu sayfamızdadır • 

___ .................... __ .J 

Bir tr am~~y-··k;;;·~~····-~id~ 
3 kişi yaralandı ' 

(Yazısı 3 Uncu sayfamızda] 



1 Sayfa 

f Hergün 
1 !_ecrübeleri çabuk 
~utmamok lazımdır 

Yazan: Muhittin Bircen 

' 
-

G eçenlerde bir Dersim meselesi 

oldu. Gazetelerimiz. birdenbi-

re bu meseleye öyle bir iekil verdiler ki 
ışlerin içyüzünü bilmiyenler, Dersimde 
büyük bir kıyametin koptuğunu zanne
debilirlerdı. Hakikatte de, maalesef, böy
le oldu: Dostlarımız telAşa düştüler; düş
manlarımız memnun oldular ve aleyhi
mizde propaganda yapmaya hazır olan
lar da, Türklerin Kürdleri, bebekli ve 
bebeklerle öldürmeğe başladıklarını ve 
Dersimin salhane haline geldiğini iddia
ya koyuldular. 
Unutmıyalım ki Türkiyede bir hususi

yet var: Biz dahili meseleler üzerinde 
münakaşa etmiyoruz. Baştanbaşa inkılab 
ve istihale içinde buhınan ve baştanbaşa 
yeniden yapılacak olan memlekette mü
nakaşa ile geçirilecek vakit yoktur. İş-
jerde nihai karar hakkını, kendisine tam 
bir emniyetle bağlanabileceğimiz bir şe
fe bırakmak ve onun yaptığı her ıeyi 
hak bilip onun arkasından yürümek va-

zifesile mükellef iz. Bunun için matbua
tımız ve matbuatla beraber memlekette 
mevcud fikir kümeleri müsbet tenkidin 
memnuniyetle karşılanacağını bildikleri 
halde ekser!ya münakaşa yolundan git
miyorlar ve gitmemeleri de zaruridir. 1~ 
böyle olunca, günün birinde matbuatta 
hafif bir hareket, fikir kümelerinde ha
fif bir he,\ ecan ve sallantı, derhal etra
fımızda büyük ak"sler yapıyor. Yabancı
lar arasındaki akisleri de tabii görmek 
lazımdır. Onlar şöyle düşünürler: cTabü 

halde bu kadar sakın olan bir fikir mu
hiti birdenbire bu kadar dalgalanırsa el
bet bunun altında bir şey vardır!:. 

2-E'crM1' ('L) 
İsmet İnönünün istirahat ihtiyacı mü

nasebetile de biz böyle bir dalgadan geç
tik: Dersim meselesindeki hava, daha 

hafif bir şekilde, matbuatımızın sütun
ları arasında tekrar dolaştı; fikir küme
leri içinde hafif bir heyecan, birdenbire 
ayaklanan bir dikkat ve bunun yanı ba-

şında hafif bir dedikodu havası uyandı; 
şimdi bunım etraftaki akislerini dinliye-

biliriz: Abuk sabuk tahminlerin her tür
lüsü! Gelmeğe başlıyan yabancı gazete-

lerde bunları birer birer görmeğe baş
ladık, daha da göreceğiz. 

Türkiyenin hariçteki kuvvet ve nüfu
zuna zarar vereceği muhakkak olan bu 
tarzdaki akislerden dolayı ancak kendi 
kendimizden şikayet edebiliriz; bunların 
çıkmasına sebeb biziz: Gazetelermizin 
sansasyon merakı ve bir kısım insanların 
da sansasyon peşine takılma meyli, bu 

iki unsur, en küçük bir sebcble, en arızi 
ve tesadüfi bir hadise ile birdenbire ha
rekete gelince, he.men pirde değişiyor ve 

Türkiye içinde hüküm süren sakin ve 
sağlam siyasi hava, yabancılara büsbü
tün başka bir şekilde görünüyor! 

Halbuki, Türkiyede siyaset havası her 
vak.itki gibi sakin ve sağlamdır; hu va
kitki gibi, Türkiye, İsmet İnönü ile, Ce

lal Bayarlar, irili ufaklı bütün kuvvetle
rile Türkiyenin en büyük kuvveti olan 

Atatürkün etrafındadır. Herkes, büyüğü 
ve küçüğü ile, bütün teşkilatı ve derece
lerile bütün millet, bir şefin etrafında 

toplanmış ve işlerde en son karar hakkı
nı ona vermiş olduktan ve bu noktada 
müşfik bulunduktan sonra, herhangi bir 

siyasi bozukluğa imkan olabilir mi? Fa
kat, yabancı işleri böyle göremez. Çünkü 
;çimizde değildir; uzaktan daima şüphe 

ile bakar ve biraz da bizde her şeyin bu 
kadar iyi olmasını bir türlü anlıyamaz; 
belki de çekemez. Bunun için de bu ne

vi akisler az veya çok uzun olan bir mild
e" t için devam eder. 

* İşte bütün bu sebeblerden dolayı üçün-
cü bir tecrübeye lüzum kalmamalıdır. 

Gazetelerimiz daima temkinli ve ciddi, 
.rikir muhitlerimizde harekette ağ1r ve 
dedikotfudan müctenib olmalıdır. Türki
yenin içi, ruhu, kalbi, bütün siyasi ve iç-

timai varlığı kayadan bir dağ gibi sağ

lamdır. Bunu hep biliriz ve hissederiz. 
Bilmek ve hissetmek kafi değil. her ve
sile ile on~ göstermek ve bilhassa aksini 

gösterebilecek şeylerden şiddetle sakın
mak lazımdı rt 

Muhittin Birgen 

Resimli Makale: X Tarihde bir masaldır, fakat hakiki masaldır xr Sözün 
Serbest Delilerden: 
Tarihle akraba 

E. Talu 

- Merhum sadrazam Talat Paşa .. 
- Allah rahmet eylesin! MalUm. ya, 

büyük annesi, bizim rahmetli amcanın 

baldızı olurdu .. 

- Tarih der ki: Cağalazade .. 
- Ooo! Büyük ailedir. Validem cari-

yeniz de onlardandı. 

- Şeyhülislam Ya11yanın divanında .. 
- Nur içinde yatsın! Bizim ceddimiı 

olur. 

- Pehlivan Kadri .. 
- Toprağı bol olsun! 
- Yoksa, o da mı akraba? 
- Olmaz olaydı! Öyle ya: Büyük yen· 

gemin sütbesüt torunu. 
- Falanca .. 
- Amcazadedir. Amma, bizden bü-

I"ransız parlamentosunun reis! J!!dward Herriot geçenler
de bir tauı seyahatine çıkmıştı, gazeteciler nasıl vakit 
geçirecelfni sordular: 

Roman ahlAk prensiplerine sa<fK kalarak yazılııııf ol
mak p.rtile her yaşta insan için faydalıdır, dimağı genipe
tir, AIAba aiikftn verir, fakat nihayet hayall bir vak'anın 
hiklyesidir, buna mukabil tarih cbir masaldır.:. O da dl • 
malt ıenişletir, Asaba sükfuı verir, fazla olarak ta hakikl 
bir vak'anın hikiyesidir, bir tablo halJnde gös önüne gelince 
zevk vermekle beraber insanın malUınatını da artırır, insana 
geçmi.ş nesillerin hayatını öğretir. 

yüktür de, kendisine edayı. deriz. 
- Filanca .. 

- Kayınbabamla bacanaktılar!. 
- Pipo içeceğim ve.. masal okuyacağım, cevabını verdi. 

Gnzeteciler me§hur devlet adamının aevdili romanların 
isimlerini öğrenmek ilıtediler, müsaadesi ile bavulunu aç
tılar, içinde kitap namına 12 cildlik büyük bir tarih bul
dular. 

( 
\, 

sez ARASDNDA ) 

Hasılı, bu tip adamı, hangi taşı kaldır
amz, altında bulursunuz. Onun bütün 
derdi, iyi - kötü, tarihte bir adı olanlarla 
sıhren veya neseben akraba olmaktır. 

Kanunu mahsus çıkmadan önce, imzası· 
nı cEsseydi> diye atar, peygamber süla· 
lesine dahi nisbet iddia ederdi. Şimdi, 
sadece, tarihi, gayritarihi meşhur ve ma
ruf şahsiyetlere intisabla müftehirdir. 

Bir 1n11iliz kadınının 
Otomobil kullanmakta 
GIJ11terdiğl cesaret 

Resmini gördüğünüz genç kadın, sırf 
azmi ve iradesi sayesinde İngilterenin en 
seri otomobil kullanan, kadın pmpiyon
lanndan madam Kay Petredir. Bu genç 
kadın bir gün bir otomobil yarışını sey
rederken, iki kadının otomobillerini u
çurarak geçtiklerini görünce: 

- Onlar yapıyorlar da ben neye yapa
mayayım? demiş ve beş sene müddetle 
çalışmış, çabalamış, pınpiyon olmak için 
uğraşmıştır. Sonunda da muvaffak ol
muştur. Gözünü daldan budaktan sakınmı 
yan genç kadın, yarışta olsun, tecrübeler
de olsun gazı sonuna kadar açmaktan 
çekinmez. Fakat cesur kadın, geçenlerde 
bir tecrübe yaparken. otomobili devrile
rek kazaya uğramıştır. Şimdi de, hasta
nede bulunmaktadır. 

Yedi canlı adam 
Zululu Afrikadaki yarı vahşi kabile

lerden birinin adıdır. Bu kabileden bir 
Zululu, atlarını koşmuş, yolda giderken 
hayvanları ürkmüş ve zavallı adam bu 
ürkme sonunda, arabadan fırladığı gibi 
başının üzerine yere düşmüştür. Bu va
ziyette 400 metre sürüklenmiş ve bu hen
gamede arabanın tekerleklerinden biri 
de üzerinden geçmiş, üstelik atlardan bi
ri aşka gelt-rek başına bir tekme indir
miş. 

Ve ... 
Zululu köylü, ~yle bir on dakika din

lendikten sonra, arabasına binerek yo
luna devam etmiş. 

·-------------------------« 
HERGüN BiR FIKRA 

Yalandır 
lstibdad devrinin dahiliye nazırla

nndan biri bir gün. sadrazamı görmi
ye gitmişti. Sadrazam bu vakitsiz zi
yaretin sebebini sordu: 

- Hayırlı bir haber mi, ne var? 

- Efendim geçende bana bir zatı 
tavriye eımiş, münhal valilikle-rden 
birine tayinini emretmiftiniz. O za
man emrinizi derhal fimM getirmiş· 
tim. Fakat bugün nezarete gittiğim 
.raman onun vali olduğu cilayetin e§
rafından iki kişiyi buldum. Oradan 
buraya 1'aliyi fikayete gelmifler. Me
ğer vali miirtekib, mürtqinin biri!l
mif. 

- Yalan söylemişler. 
- Nası! olur efendim, ellerinde ve-

ıikalar var. 
- Yalan söylemişler, dedim ya, 

benim sana tavsiye eıti~m adamın 

bulunduğu mlciyetten. hiç kimse bu
raya gelemez. 

- Neye? 
- Çünkü o, bulundıı§u 11ilciyette 

hiç kimsede yol parası yapacak ka- r 
dar olsun para bırakmaz! 

* • 
Nesim Paşa, Viganalı genç 

karısına doyamadan 
kendisinden ayrıldı 

Daha bir hafta evvel, Viyanadan Mısı
ra gelen, Mısırın üç kere başvekilliğini 

etmiş olan Nesim Paşanın kansı, 17 yaş
larındaki Marya Hüebner, Paşadan ayrıl

mağa karar vermiştir. Şimdi Nesim Pa
şanın ehramlar civarındaki villasında eş-

yalarını toplıyarak Viyanaya hareket et
mek üzeredir. 

Böylece, Viyanada bir otelde başlıyan 

bu efsanevi aşk masalı, Mısırda ve kat'i 

bir aynlma şekli ile sona ermiş bulunu
yor. Bu ayrılış karan, izdivaç merasimi
ni kutlulanıak için yapılan bir toplap.tı 

da verilmiştir. 
Nesim Paşa gazetecilere: 

c- Nişanı 'bozmamızın asıl sebebi, 
Maryanın ailesinin düğün meselesinde 

takındıklan tavır olmuştur:. demiştir. 

Anlaşıldığına göre Maryanın babası, 

izdivaç mukavelesine paraya taalluk e-

Wlndsor Dükll · 
Ve Dllşeal Parisl 
Ziyaret ettiler 

Ancak, bu sülalelerin hakiki müntesib
:erile - ne olur, ne olmaz? - derde girme
mek için iddiasını aleniyete vurmaktan 
çekinir. Hatta, soyadı almak lazım geldi· 
ğinde: 

- O kadar çok hanedanla münasebeti· 
ıniz var ki, hiçbir tarafı gücendirmemiş 
olmak için içlerinden hcrhangisini ihti
yar eylemekten vazgeçtik, mirim .. 

Mukaddemesini yaparak, alelade bir 
ad seçmiştir. 

Bu dn, bir nevi deli, bir megalomani 

/hastasıdır. Ancak hiç kimseye zararı do
kunmadığından aramızda serbest yaşar 
durur. 

Beis yok değil mi? Varsın o da bulun
sun! 

Sonbahar ft kıfbk tuvaletini almak 
için kocası Wbıct.or d.ilkil ne birlikte Bir çarpışma, iki tramvay kazası , 
Parise gelen Wbıdsor cltlpsi, bu zevk ve Harbiyeden Şişliye doğru idaresin-1 

safa ıehrinde de dilnyuım en güzel (iyi- deki 2599 numaralı otomobille gitmek-

k dm 1.-..~ •-1..-t +--;..H.. y _ ,te olan şoför İsmail Hamam tramva/ 
nen a ı o ....,..Y.Llu UU11 e~~---· u · tas d d b" . ıs yonun a uran ır tramvaY1n sol 
karıdaki resim, dil.k ve dü§esı Paris is- tarafından geçmek istemiş, bu sirada 
tasyonuna indikleri zaman alınmqtlr. karşıdan gelen 4049 numaralı yük kam 

A merilcada çıplaklar 
kongresi toplandı 

yonile çarpışmıştır. Otomobille kam • 
yon hasara uğramışsa da nüfusca zayi· 
at olmamıştır. 

e Vatman İsmailin kullandığı 138 
Kaliforniyanm. Sck:uel şehrinde ge- numaralı Maçka - Beyazıt tramvayı, 

çenlerde ilk defa olarak çıplaklar kon- Eminönünde, Kartal Maltepesinde o -. 
gresi toplanmıftır. Kongreye Amerikada turan İsmail kız~ Fefüiyeye ç&.rp:u·ak 
mevcud çıplaklar cemiyetlerinin her biri . başından ve ayagından yaralamı~, vat-

. _ . . man yakalanmıştlf'. 
tarafından bırer murahhas gondenlınış-
ti. Murahhasların adedi üç yüzü bulu- e Vatman Halilin idaresindeki Sir-

ordu. Kongre reisi hazır bulunan çıplak keci - Topkapı tramvayı Şehremininde, 
Y hh 

1 
. v Fındıkzadede, 50 yaşlarında Mahmud 

mura as ara yalnız ayakkabı gıymege isminde birisine çarparak başından ve 
müsaade etmiştir. C\inkü kongrenin top- omuzundan yaralamıştır. Yaralı Gure
landığı mahallin arazisi kayalık ve çok ba hastanesine kaldırılmış, vatman ya-
gayrimuntu.amdır. .kalanmıştır. 

Kongre insanın vücudünü tebdil ve 

tağyir etmekten başka bir şeye yaramı

yan elbisenin kat'iyyen giyilmemesi için 

şiddetli propaganda yapılmasına karar 
vermiştir. Kongre yalnız fazla zaruret 

görüldüğü takdirde ayakkabı giyilmesini 
kabul etmiştir. 

~-----------------------------den şartlar koydurmak istemiş, Nesim 

Paşa da buna yanaşmamıştır. Paşa hadi

seden ziyadesile sarsılmış olduğundan 

hastalanarak yatağa düşmüştür. 

-·__........-~------·~ 

Dün hava ni•beten açılı ve 
•erin 6eçti 

Kandilli rasad istasyonunun dün öğl~ 
den sonra kaydettiğine göre dün hava 

r 
iSTER 

Bir arkadaşımız anlattı: t N A N 
1 5 r ~n~unfarı i,i~ !.~. ~m!L şu fiatı ı.J 

az bulutlu ve serin 

olarak geçmiştir. 

Güneşte hararet 
51,5, gölgede en 

fazla sıcaklık 23,5, 
en az da 16 alarak 
kaydedilmiştir. 

Rüzgar saniyede 
azami 9,5 metre ._,.. _ _. .... _.11 
sür'atle şarktan şimali garbiye doğru eıt 
miş, barometre 762 yi göstermiştir. 

Ev için bir yatak odası takımına ihtiyaç vardı, imkan nis- mişlerdi, demez mi? Karımın ~öylediği fiat benim ödediğim
betinde ucuzu alabilmek için hususi müzayede yerlerini do- den hissedilecek derecede aşağı idi. İnanmadım, yanılmış 

olabileceğine hükmettim. Fakat o gün yeğenim de karımın 
laştım. Bir tanesinde güzel bir takım vardı, müzayedeye iş- d 

yanın aymış, birlikte gezmişler, tevsik için onu çağırıp sor-
tirak ettim. Bence makul bir fiatla üzerimde kaldı. Parasını duk. O da ilk gödşte karınım söyledi~inin aynini söyle-

Lererek eve getirttirr~ ~rı; b~n;• gö~r ~";.':N l S m; ;ı R l N A N .~ A ~ 

Rütubet nisbiyede dün 70 di. 

ucı.ı"ş. S.57 Oğle l.l. J i 
iııı:iadi : 15,21 - Ak,s' ı 17. 02 
Yata : 19.24 - lınN~ 4. 17 
"-uaıi .eaıı l:iiJ .. Araai .. u U.).> 

Hızır 150 

• 
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SON POSTA 

Bütün İngilterede Japonya aleyhine 
infial gün geçtikçe artıyor 

Liberal partisi şeflerinden biri, lngiliz, Fransız ve 
Amerikalıların Japonlara boykot gapmlarını istiyor 

Bir Felemenk harp gemisi bir Japon balıkçı gemisine ateş etti, iki Japon öldü 
\ Londra 1 (Hususi) - Japonların, Çin muhribi, balıkçı gemisine dur işaretini 
de .sivil haıka karşı insafsızca hareket - verdikten sonra geminin kaçtığını gö -
]erinin İngilterede uyandırdığı infial ve rünce, arkasından ateş açmıştır. 
galeyan gittikçe artmaktadır. Atılan mermilerden iki Japon tayfası 

Liberal partisi şeflerinden Uptan Sink ölmüş, biri de yaralanmıştır. 

]er bu akş'"m İskoçyada bir nutuk söy - Şanghay cephesinde Çinlilel' 
Jiyerek, Çin açık şehirlerinin ve sivil hal mukavemet ediyor lar 
kın .Japonlar tarafından bombardımanı- Şanghay ı (A.A.) - Japon menabii, 

rnediği için, Japonlar, halen, düşrna -
nm beton mevzilerini berhava etmek 
için yer altından galeriler kazmakta -
dır. Şapci civarındaki Çin mevzileri, 
bütün gün, Japon topçuları tarafın -
dan dövülmüş ve ayrıca hava hücum
larına maruz kalmıştır. 

60 bin Çinli ihata edilmiş 
nı takbih etmiş ve bu mezalimi durdur- Japon taarruzunun Şanghay mıntaka -
mak için İ!lgiltere, Amerika, Fransa ve sında büyük bir betaatle ilerlemekte ol- Tokyo l (A.A.) - Yenmen geçidi -
Felemenk tarafından Japonyaya karşı duğunu teyid eylemektedir. ni ellerinde bulundurmakta olan Çin 
boykot ilim edilmesi teklüinde bulun - Japon Ataşenavali, Japol?- kıt'aları - kıtaatı ric'at etmektedir. 
muştur. nın dün Liuhang - Lotien - Liuho mınta- Japon kıtaatı, Chansi'de Taichow o-

Bu teklif binlerce dinleyici tarafın - kasında mühim zayiata uğramış olduğu- vasında 60 bin Çinliyi ihata etmi~1er-
dan hararttle tasvib edilmiştir. nu kabul etmektedir. Japonlar, bura - dir. 

Felemenk Hindistanı sularında iarda, hala, şiddetli bir mukavemetle kar Şanghay 1 (A.A.) - Central News 
bir hadise şılaşmaktadır. ajansının biWirdlğine göre dün otuz 

Londra 1 (Hususi) - Felemenk Hin- Dün, Japon piyade kıt'alarının, hü - kadar Çin tayyaresi Pinghsing geçi -
distanı sulo.nnda bir Japon balıkçı ge • cum arabaları yardımı ile yaptıkları ta- dindeki harekata iştirak ederek J:ıpon
tnisine rastlıyan bir Felemenk torpido arruzlar da muvaffakiyetle neticelen - !ara ağır zayiat verdirmişlerdir. .................... ................................................... .......................... 

Mareşal Fevzi Çakmak Irak Hariciye 

A 
. Nazırı bu sabah 
tınada 24 saat kalacak Geldi 

1Genel Kurmay Başkanı Yugoslavyada 
' Dubrovnik, Kolora ve Çetine şehirlerini gezdi 

Atina, 1 (Hususi) - Yunan hükumeti
nin davetı üzerine Türkiye Genel Kur
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, ra
kib olduğn Adatepe muhribile burada 
beklenmektedir. 
Mareşal Atinada 24 saat kalacak ve bu 

müddet zarfında Yunan askeri makam
larile temaslarda bulunacaktır. 

ı Belgrad 1 - Avala ajansı bildiriyor: 
Kuja havalisinde Yugoslav ordusunun 
manevralarına iştirak etmiş olan Türki
ye büyük crkanıharbiye reisi Mareşal 

Çakmak ile Türk askeri heyeti azası re
fakatlerinde Yugoslav ordusu erkinıhar
biye reisi muavini General Bodi olduğu 
halde dün Dubrovnike vasıl olmuşlardır. 

Birkaç hın kişilik bir halk kütlesi müt
t efik ordunun mümessilini hantretle al
kışlamıştır. 

Bir bahıiye bölüğü başta mızıka ve 
bayrak olduğu halde selam resmini ifa 
etmiştir. 

Dün öğ1eden evvel Mareşal Çakmak 
şehir ve bilhassa devlet arşivlerini ziya
r et etmiştir. Arşiv d irektörü Mareşale 

eski Dubrovnik cumhuriyeti ile Türkiye 

E a lkan Dev !etleri 
Erkanı Harbiye reisleri 
Ankarada toplanıyor 

Bükreş 1 (Hususi) - Balkan An
tantı erkanıharbiye reisleı:i teşrini

evvelin 25 inde Ankarada toplanacak
lardır. 

Siyasi mahfeller bu toplantıya bü
yük bir ehemmiyet vermektedirler. 
Diğer taraftan Romanya başvekili 

Tatareskonun da Cumhuriyet bayra
mında Ankarada bulunacağı bildiril
mektedir. 

arasındaki münasebetlere a id vesikalar 
göstermiştir. 

Öğle zamanı Mareşal Hotel İmperial
da şerefine verilen bir ziyafette hazır 
bulunmuş ve saat 14,30 da Kotora müte
veccihen seyahatine devam etmiştir. 

Belgrad 1 - Mareşal Çakmak dün öğ
leden sonra Kotora vasıl olmuş ve vis 
amiral Poliç tarafından karşılanmıştır. 
Mareşal Çetin~yi ziyaret ettikten son

ra Adatepe ile hareket etmiştir. 

Sonbah·ar Manevraları 

ismet lnönü, Celal Bayar ve Vekiller 
manevra sahasına gidiyorlar 

Ankara, 1 (Hususi) - Başvekil İsmet İnönü Basv • . . • 
ve vekillerle Miir M··a f v k'I t· .. 1 .. ' ~ ekalet Vekilı Celal Bayar 

ı u a aa e a e ı sue musteşaı·J· 7 b. . . . 
ak 1 k . ıırı ırıncıteşrınde başlıya-

c o an a" erı manc\'ral · d b l k ·· . ~ arın a u unma uzere ayın d" t b . . .. .. b 
radan lzmire hareket edeceklerdir. or veya eşıncı gunu u-

Dün ge~hfyede bir 
tramvay kazası oldu 

Üç kişi yaralandı 
Dün gece saat on buçukta Harbiyede 

l:ir tramvay kazası olmuş, üç kişi yara
lanmıştır. Kaza hakkında aldığımız ma
llı mat şudur: 

Harbiyeden hareket eden bir Harbi
ye - Fatih tramvayı Sipahi Ocağı önün-

den geçerken arkasından gelen 383 nu
maralı vatmanın idaresindeki bir Kurtu
luş - Beyazıd arabasının şiddetli bir sade
mesine maruz kalmıştır. Sür'atle gelen 
Kurtuluş arabası bütün şiddetile Fatih 
arabasına çarpmıştır. Bu ani çarpma ne
t icesinde arabadaki yolcular korkuya ka-

p.larak biı·birlerine girmişlet·dir. Yolcu
!ardan bir kadınla biletçi dudaklarından 
hafif surette, bir şoför de ayağından ol
dukça ağır ~urette yaralanmtşiardır. Ya

ralılar derhal Etfal hastanesine kaldırıl
mışlardır. 

Nezaret altına alınan Kurtuluş araba
sının vatmanı verdiği ifadede bir gece 

evvel amele arabasında çalı~masına rağ
men bu g~ct· de tekrar iş verildiğini ve 

yorgun bulunduğunu iddia etmiştir. Tah
kikata de\·arn edilmektedir. 

Irak Hariciye nazırı Tevfik Elsüvey
di yanında Irak sefaret müsteşarı Sa
bih Necip olduğu halde busabah eks
presle şehrimize gelmiştir. Dost mem
leket Hariciye nazırı Sirkeci İstasyo
nunda Hariciye Vekili Tevfik Aras, 
Irak sefiri, Emniyet müdürü ve Emin
önü kaymakamı tarafından karsılan -
mıştır Dost nazır Pazartesi günÜ An-i karaya hareket edecek ve Salı. günü 
Ankarada Atatürk tarafından kabul e
dileceklerdir. 

Yeni banknotlar 
Tedavüle 
Çıkarılıyor 
Ankara, 1 (Hususi) - Londrada bastı

rılan banknotlar önümüzdeki günlerde 
tedavüle çıkarılacaktır. 5 liralıkların 
tab'ı tamamlanmıştır. Cumhuriyet Mer
kez Bankas1, banknotların tedavüle çıka
rılması müııasebetile gazeteler vasıtasile 
umumi efkarı tenvir edecek ve bugün te
davülde buiunan yıpranmış ve eski harfli 
evrakı nakdiyenin zamanla nasıl teda
vülden kaldırılacağını izah edecektir. 

100 liralıkların nümunesi bankaya gel
miştir. 

Bir İngiliz 
Filosu Çeşme'de 
İzmir, 6 (Hususi) - Akdenizde kon

trole iştlra1< eden İngiliz filosuna men
sub amiral gemisi Replus kruvazörü ile 
iki torpido Çeşmeye gelmiştir. İngiliz 

bahriyelileri şehri gezmişlerdir. 

Ha tayda 
Ti/ o salgını 
Ceyhan, 1 (Hususi) - Antakyadan ha

ber aldığıma göre Hatayda şiddeti bir ti
fo salgını baş göstermiştir. Salgının önü 
::ılınmak iç:n acil tedbirler alınması bek
lenilmektedir. 

Bir meb'usumuzu 
Kaybettik 
Uşak 1 (A.A.) - Kütahya saylavı B. 

İbrahim d:ılkılıç, Bozkuş önündeki say
fiyesinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün 
merasimle kaldırılacaktır. 

f zmir valisinin teşekkürü 
Atina 1 (Hususi) - Selanik sergi

sıni ziyaret eden İzmir valisi Fazlı Gü
leç Makedonya umum valisi Kırimis'e 
gönderdiği bir telgrafta Selanikte ken
disine gösterilen misafirpcrvcrlıkten 

clolayı ta§ekkürde bulunmuştur. 

Bu senek i Nobel 
Sulh mükô.f atı 
Edene veriliyor E 

B. Eden. 

1937 sulh Nobel mükafatının muhak
kak surette İngiltere hariciyı:ı nazın E -
dene verileceği söylenmektedir. Gelecek 
ay toplam~cak olan mükafat hey'etine 
tavsiye edilecek yegane namzed Eden o
~acaktır. 

Edenin İspanya ademi müdahale pla
nını hazırlaması, garbi Avrupa sulhunu 
tersin için sarfettiği ğayret, İngiliz - Al
ınan, İngiliz - Sovyet bahri anlaşma -
sının esaslarını kurması, Nyon anlaşma
sını vücuda getirmesi, Nobel mükafatı
nın kendisine verilmesini haklı göster -
mektedir. 

Demir yolu 
Divrik'e 
Vardı 

Ankara-Zonguldak hattı da 
dünden itibaren işlemeye 

başladı 
Divrik 1 (A.A.) - Sıvas - Erzurum 

hattında ray ferşiyatının Divrik istasyo
nuna bağlanması münasebetile bugün 
Divrikte büyük bir tören yapıimıştır. 

Tören, bütün Divrik.lilerin, civar ka
saba ve köylerden gelen binlerce halkın 
iştiraki ve Sıvas valisinin huzuru ile ol
muş. halk bu vesile ile büyük sevinç te
zahüratı yapmıştır. 

Baştanbı:ışa bayraklarla donanan Div
rik, bu mutlu hadise dolayısile en büyük 
bayramlarından birini yaşamakta:dır. 

e Fransa, Pirene 
hududunu 
ispanyaya açarsa ... 

Yazan: Sellin Ragıp Emeç 
a 

U 
talya i.l~ ~ngilte.re ve Fransa arasında 
Nyon ıtılafının ıcablarına uymak üze-

re yapılan anlaşmayı müteakip vaziyet 
yeni bir safhaya giriyor: İspanyadaki ec
nebi gönüllülerin geri çekilmesi mese
lesi. 

İngiltere ile Fransa, İspanyol dahili 
cidalinin sona erebilmesi için harici yar
d.un ve müdahalelerin kalkması tarafta
rıdırlar. Bunun için, ecnebi gönüllüleri 
geri çekmekten başka ameli bir çare dü
şünülmemiştir. Fakat Almanya ile İtal
ya bu teklife mütemadiyen itiraz etmiş
lerdir. Çür.kü: 

1 - İspanyaya ilk defa Sovyet Rusya 
ve diğer komünist gönüllülerin gönderil
miş olması; 

2 - Faslı Arablarm İspanyol telakki 
edilip edilmiyeceği meselesinde mutaba
kat hasıl olamaması.. 

Haddi zatında basit gibi görünen yı.ı

karıki İtalyan - Alman iddiasını pratik 
bir şekli halle bağlamak o kadar müşkiil
dür ki, şimdiye kadar, bu hususta yap!
i.an her teşebbüs ademi muvaffakiyeU. 
neticelenmiştir. Bu defa da ayni akib• 
tin tahakkuk etmemesi için bir sebeb 
yoktur. Fakat bugün ile dün arasındaki 
farkı hasıl eden nokta şudur: 

Fransanın sabırsızlanması. 

Bu devlet, gönüllüler geri çekilmediği 
takdirde Valensiya hükumetine resmen 
yardım edeceğini, bunun için de Pirene 
hududunu otomatik bir surette açacağı
nı daha şimdiden bildirmektedir. Böyle 
bir hareketin doğurabileceği avakib çok 
vahimdir. Yani Fransa, General Frankoya 
yardım yapmakla itham eylediği İtalya 
ile Almanyanın karşısında Valensiya hü
kumetinin taraftarı olarak mevki alacak
tır. Böyle bir hareketin neticesini tahmin 
etmek dahi lüzmusuzdur. Otomatik su
rette açılan hudud, otomatik surette bir 
Avrupa harbini doğurabilir. 

Selim Ragıp Emeç 

İş Bankasının 
ikramiyesini 
kazananlar 

Ankara - Zonguldak 
Zonguldak ı - Kömür yolunun ça- A nkara 1 (Hususi) - Türkiye İş 

talağzı - Zonguldak kısmının ray döşen- Bankasında en az yirmi beş lira tcv -
mesi 12 ağustos tarihinde sona ermiş ve diatı bulunan küçük cari hesaplar a -
o gün ilk lokomotif halkın sevinç göste- ıasında bugün yapılan ikramiye ke • 
rileri arasında Znguldağa girmiştir. Ba- şidesinde, bin liralık ikraınive Ectre · 
yındırlık Bakanlığı hattın bugünden iti- m~d~~ - 1156 -. numa_rah h.e~ap_ sahibi 
haren işlemeye başlamasını emretmiş, Lutfı ye, 250 lıralık ıkramıye Iswn -
bugün saat ıo da Ankaradan gelen ilk bulda 2 4603 numaralı hesap sahibi Sa

yolcu treni istasyonda biriken binlerce va'ya isabet etmiştir. 
halkın tczahürlerile karşılanmıştır. İs- Yüzer lira kazanan numaralar ve 
tasyon ve bütün memleket bugün baş- sahipleri şunlardır: 
tanbaşa bayraklarla donanmıştır. Saat Giresunda 6294 Arkin, Kayseride 
J 8,45 de Zonguldaktan Ankaraya ilk tren 3063 Hamid, Bursada 3880 Goncağ 
hareket etmiştir. Hakkı, İzmirde 6520 Ertuğrul, İstı:ı.n -
Hattın fa;lemeye açılma töreninin 29 bulda 13873 Nevim, Galatada 151 7 

ilkteşrin Cumhuriyet bayramında yapı- Parkef, Balıkesirde 2308 Mehmcd, A~ 
lacağı anla~ılmıştır. danada 1878 Melik, Adapazarında 7;8 

Hatayda tahrikatçı 
memurlara 
izin verildi 

Ceyhan, 1 (Hususi) - Hatayda tahri
katçı memurlara bilamüddet mezuniyet 
verilmiştir. Bu memurlar Antakyadan 
Halebe hareket etmişlerdir. 

Yeni delege Roge çok ciddi çalışmakta 
ve halkın itimadını kazanmaktadır. 

Selçuk 

Başvekalet hususi 
Kalenı direktörlüğü 
Başvekalet hususi kalem direktörlü

ğüne Türkiye İş Bankası Umumi Katibi 
Baki Sedesin tayini kararlaşmıştır. 

Y edek subaylann maaşları 
Ankara, 1 (Hususi) - Yedek yarsu -

baylardan memur olanlara kıt'ada ge -
çirdiklcri son altı aylık müddette veri -
lecck maaş hakkında maliye vekaleti ta
rafından tidterdarlıklara bir izahname 
gönderilmiştir. 

Rahime, Bursada 1616 Cahide, Said. 
Ke~idede bunlardan başka ellişer ve o
nar lira ikramiye kazanan 195 numara 
vardır. 

Yeni tapu müdürleri 
Ankara 1 (Hususi) - Maraş t:ıpu 

müdürlüğüne Ankara kadastro memur
~arından Tahsin Erdem, Bingöl tapu mü
dürlüğüne Sivas tapu baş katibi Fethi 
Baykal tayin edilmişlerdir. 

Bu sabah bir 
motörde infilak 

oldu 
Yalova Baltacı çiftliğine ait olan vı 

Nuri kapjtanın idaresinde bulunur 
Tahsinibahri isimli motörde bu Sıibal 
bir infilak olmuştur. Motör Meyv<ıho! 
sahilinde iken saat 4 de makine d:ıire· 
sinde henüz sesi anlaşılmayan bir infi
lak \•ukua kclmiştir. Bu infilakı müte
akıp motör birdenbire ateş alm:ş, der
hal itfaiyeye haber verfilmiş ve itfaiye 
motörü batırmıştır. 
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T~NO ROSSI 
..._ ____ _ 

Esnaf yeni şekilde seyyar 
satıcılığa intıbak edeme~i 

Şlkiyetler 

Belediyeden bir rica 

Bu hafta en güzel şarkılarım; her seansta 

SÜMER Sinema~znın 
salonunu baştan başa dolduran 

KITARALAR ÇALARKEN 
Halde bir kısım mahsul sahlamadan kaldı, sabah pazar
ları kurulamadı. Fakat halk bundan müteessir olmadı 

Nişantaşında, Vali konağının bi
raz ilerisinde ve karşı tarafa düşen 
Emlak caddesi adında yeni bir cad
de vardır ki az zaman içerisinde i
ki geçeli, güzel apartırnanlar ve ev
lerle dolmuştur. 

Musiki ve aşk !ilminde taganni ediyor. Sercnadları, kilarnlıırı ve ne :s 
musikisile senenin en birinci bUyUk muvaffakiyetfni teşkil ediyor. 

Bu caddenin ne kaldırımı, ne de 
fenerleri vardır. Üstelik de, sağ ta
rafta bulunan, bostanlara nazır a -
partımanlann manzara ve havasım 
bir takım teneke kulübeler ve sa
laşlar ihlal etmektedir. 

lıaveten : EKLER JURNAL son dünya havadisleri .cmr. 

...... Ankara Mlzlk Otretmen Okulu 
Dlrektlrllllnden : 

Bunlar kaldırılacak ve Emlak 
caddesine hiç olmazsa bir, iki elek
trik feneri konacak olursa, bütün 
bir mahalle halkı sevinecektir. 

Ankara Tiyatro ve Opera Okuluna İmtihanla parasız ve yatılı 
talebe alınacaktır. 

Daimi sergi binası 
Taksim stadyomu 
arsasında yapılacak 

Kabul şartları Ulus, Tan, Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin 
Pazar, Çarşamba ve Cuma nüshalarında inli~ar etmektedir. 

isteklilerin lstanbulda Şobir Tiyatrosu RejisörlOğUne ve Anka· 
rada Müzik öğretmen Okulu DirektörlUğUne mnracaat elmeJerL 

-
Sultanahmeddeki sabah pazar ına ancak bir kavuncu gelmi§tı 

Sırtta, başta ve sırıkla seyyar·satı -ı c- Biz memuruz, ne emir verilirse 
cılık dün sabahtan itibaren yasak edil- onu tatbik ederiz.• 
miş, yerine sabah pazar: yerleri ve a- Dünkü vaziyetten istifade imkanı
rabalarla seyyar satıcılık ikame olun- nı bulanlar a.ı:abacılar olmuş, tarifeden 
muştur. Sabah pazar yerleri ve seyyar üç misli fiatla yük taşırnağa başlamış
satıcıların satacaklarını arabalarla ta- lardır. 
şımaları lazım geleceği gazetelerle i - Belediye iktısat müdürü dün bu iş
Ian edilmişse de dün esnaf bu işe bir- ler etrafında kendisile görüşen gazete

İstanbulda kurulacak daimi sergi 
binasının yeri hakkında şehircilik mü
tehassısı Prost'un fikri alınmıştır. 

Sergi binasının şimdiki Taksim stad 
yomunun yerinde kurulması kararlaş
mış ve derhal hazırlıklara başlanmış
tır. Malı1m olduğu üzere ileri şehir pla
nına göre stadyom yeri olarak Yeni -
bahçe ayrılmıştır. Taksim stadyomuna 
sergi binası kurulurken şehir stadyo-1 
mu da Yenibahçede inşa olunmağa baş 
lıyacaktır. 

den bıre intibak edememiş, herkes bir cilere: 
tereddüt devresi geçirmiştir. c- Sırtta, sırıkta ve başta seyyar sa- T Ürk kuşu 

Bilhassa haldeki ka.bzımallarla sey- tıcılık yasağının ilk günü olmak miina-

VATANDAŞI •••• 

KOLAY ELE GEÇMEZ FIRSAT 

..... Birkaç gündenberi 
büyük muvaffakiyet kazanan 

25 kısımlık 

Korsanlar 
Ti reni 

filmini 

AL KAZAR SiNEMASINDA yar satıcılar ve bu işkrle alakadar be- sebetile bir tereddüt devri geçirilmiş f j J OSU g j t l j 
lediye ve zabıta memurları mütered - olması tabiidir. Zira bu gibi hallerde 1 Ô 
dit kalmışlardır. halkın ve alakadarların acemiliainden Evvelki gün şehrimize gelen Türk ~-•G T SEN DE G R _._ .. ,., 

N ·· · t"f d tın • k lk kl h 0 kuşu filosu dün saat onda şehrimiz - __ ...................................................... .. e seyyar satıcı hergun sattığı seb- ıs ı a e e ege a ışaca ar er za - d lm t Fil d.. · .. .. 
1 ··ı·· b"l . g· 1 n·· d b"" l 1 t en ayrı ış ır. o un Inonu kam - Raı·f Necdeıı·n cenazesı· ze ve meyvayı a ıp go ure ı mış, ne man ço a ır. un e oy e o muş ur. • A k . . . 

pazar yerlerinde satış yapılabilmiştir. Seyyar esnafın araba tedarik etmele- pın~ ugrrunı~l ve yn ~~~.ya gıtmıştır. İstanbul Basın Kurumundan: 
Bir kısım esnaf da büyük bir tegafülle rini biz iki aydanberi ilan etmekteyiz. d aga.:r_ecı e~ eşı 0[ hava mey ~ 
eskisi gibi satışa devam etmek istemiş, Onlar araba temin edemedilerse biz ne .a~~ d .... tva . 1u~u~~ stanbul şube- Şair ve muharrir Raif Necdet Kes
bunlar da sokaklarda tedbir almış o - yapalım Bir çok kimseler de konulan sbı 

1
u urtu smaf dı a : vel tayyare su- telli'nin cenazesi bugün öğle namazı 

l · 11 ırf h 1 f k ·ı ay arı ara ın an ugur anmışlardır. an memurlar tarafından yakalamp ka· yenı usu ere s mu a e et ·astı e or- B S b.h G""k . Teşvikiye camiinde kılındıktan sonra 
rakolara götürülmüşlerdir. talığı telaşa vermektedir. Belediye her ayan a ı a 0 çen,. ~acıye Toros . . . . • • c 1" "k" tl . ·· 1 k .. t t· ve Yıldız Uçman şehrı.mızde kalmış - Zıncırlıkuyudakı asrı mezarlıga def -Bu yüzden sabahtan akşama kadar uru şı aye en on eme uzere er ı - 1 d . . 

b t lmışt M ·b· a· b. ar ır. nedılecektır karakol ve polis merkezleri seyyar es _ a ını a ır. ucı ı en ışe ı:- şey · 
nafla dolup boşalmıştır. Seyyar esna - yoktur. Her şey düzelecektir. Arabacı'\' Orta mekteplerde Kıymetli bir uzvunu kaybetmiş ol -
fm belediye kararına birdenbire intı - ların tarifeden yüksek fiatla mal taşı- makla son derece müteessir bulunan 
bak edememiş olmasının zararı b:lhas- dığına dair bize henüz hiç bir ~ikayet Çift tedrisat yapılıyor kurumumuz bütün azasının cenaze tö-
sa halde sebze ve meyva satıslarında vaki olmadı. Şikayet olursa onu da ön- Şehrimizdeki bütün resmi ve husu- reninde hazır bulunmalarını diler. 
müessir olmuştur. Her cuma gUnü ha- !eriz.~ si liselerle orta mekteplerfo"de dün sa-
le getirilen sebze ve meyva miktarı az- Dun (sabah pazarları) da k'.lrula - bahtan itibaren tedrisata başlanmış -
dır. Müstahsiller dünden itibaren sey- mamıştır. Çünkü seyyar esnaf pazar tır. İstanbulda yeniden altı orta rnek- Bir kız pencereden düştil 
yar satıcılığm yeni şekilde yapılacag·ı- yerlerine mal nakledememişlerdll-. tep açumasına mukabil talebeler güç- C'b l"d A k dd . d 4 D.. h lk h · .. ı a ı e ya apı ca esın e nu-
nı bildiklerinden mümkün olduğu ka- un a ayvanla, araba ıle mal sa- lukle ~rleştirilebilmiş, bazı orta mek-

1 
d t Abd .. lk d. . 

7 dar İstanbufa az rr.al göndermişlerdir. tan seyyar esnaf ile dükkancılardan, tepler muvakkaten çift tedrisat yap _ ;mara 1
• ev e 0 u~an u ~ ırın ya-

Hergün 5 bin kap meyva, 500 kap seb· bostanlar~an ve günlük mutad pazar: rnak mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu şında~ı k.ızı Melıha evde kımse .~~ı~.n
ze getirilirken dün hale gelen meyva _ lard~.n mub~yaatta .. bulu~uştur. Y~nı mekteplerde sabah tedrisatı 13,30 da madıgı bır sırada pencereden duşmuş, 
nın miktarı 2 - 3 bin kap, sebzenin ise usulun tatbıkatı mustehlık halkı mu - sona ermekte, saat 13,45 de ikinci kı - başından ağır surette yaralanmış, Ba-
200 kaptır. teessir .. et~e~şt.ir. Çünkü .. m~s~ehl!k sım talebe derse başlamaktadır. Maa - lat musevi hastanesine yatırılarak tc _ 

Hal rnıntakasından Eminönüne ka- h~lk gu~lıı~ ıhtıyacını eskısı gıbı te - mafih bu halin uzun müddet sürmiyt?- d . lt a alınmıştır. 
dar bir hudut dahilinde sebze ve mey- mm etmıştır. ceği temin edilmektedir.. . avı a ın 
valar sırtla gidebilirdi. Dünden itiba _ R k b İlk mekteplerde tedrısata pazartesı 
ren bu da kaldırılmış, yerine araba ile Omen me te günü başlanacak, bu sene de bu mek - Kadıköy Halkevinin musiki tenliği 
~~kl.iy.at kon.mu~~~r. Düne kadar istedi- • • b k teplerden bir çoğunda çift tedrisat ya- Kadıköy Halkevi tarafından bugün 
gı gıbı ve dıledıgı şekilde sebze ve gemJSJ U a şam pıla7a~tır. . . . . saat 16 da Fenerbahçe stadyomunda 
meyva satan seyyar satıcılar dünden i Ünıversıtenın ders senesının başla- bi .k. 1.•. t t· d'l t• · - •d• ·· b ·ı d 1 r musı ı şen ıgı er ıp e ı mış ır. tıbaren el arabalarile mallarını taşıma. gı ıyor ması munase eh e muta o an mera - · . ~. . . . 
gia mecb t t ld - d h" b" .. h sim ve ilk ders perşembe günü Üni - Şenlıgı Bayan Iffet Halım Oıu7., bır ur u u ugun an ıç ırısı a-
le uğrayıp ta sebze ve meyva almamış- ı ~ ,versite konferans salonunda yapılacak- nutukla ~çacakt~:· Bundan sonra istik-
tır. Çünkü bunların kısmı azamı para- !ır. lal marşıle şenlıge başlanacaktır. 
sı olmadığı için el arabası tedarik ede
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ÇÖL 
SiLAHŞORLARI 

BUyük sıın'atknr 

JOHNY VAYNE 
Şöhreti dllnyayı snran Oç siH\h
şorlarrn hemen modernize edilmiş 

daha Usttln bir naziri 
27 KIS \1IN IJEPS BİRDEN 

MILLf SiNEMADA • ----··--· 
Sahi binin Sesi artistlerinden 

Meşhur F:KRiYE 
Her akşam en yeni ve modern 

şarlnlnrıııı 

NOVOTNiDE 
okumaktadır. 

Fiyatlarda değişıkl k yoktur. . ~' 

;ll!\f,~rılfıl r epeba~ ~~m kısmı 

ıı~ıı ;ıı[ '[I san~ 20 -=~~a 
mıııı~ll KURU GORUL TO 

Komedi 3 Perde 16 Tablo 
Yazan: SHAKESPEARE 

Şehir 

Türkçesi M. ŞOKRu 

Tiyatrosu Operet 
Bu akşam 

saat 20-30 da 

T O K A 

Kısmı 

komedi 5 perde 
Yazan : EDVAR BUHDE 

Türkçesi: FlKRET Adil 

ERTUGRUL SADi TEK 
Bu gece (Boynkderc) 
Aile tiyatrosunda 
DONANMA 

GECESi 
Pazartesi (Bebek) 

temsili 

memiştir. 

Bunlardan bir kısmı da kabzımal 
kredisi ile mal alan, sattıktan sonra an 
cak kendismde sattığının karı kadar 

BUGÜN 
• 1 p E K Sinenıasmda 

para kalan kimselerdir . 
Dün bütün bu sebeplerden hale ge

len meyva ve sebzelerden ancak dört
te biri satılabilmiştir. 

1 5 kuruşa satılan mahsul dün 7 ku 
ruşa satılabilmiş, bir gün evvel 5 ku -
ruşa müşteri bulan sebzeler üç kuruşa 
bile müşteri bulamamıştır. Seyyar es-

KAHKAHA TUFANI- NEŞ'E KA YNAGI- EGLENCE MENBAI - ZEVK 
FIRTINASI - DÜNYA KOMİKLER KRALI LOREL ve HARDİ 

L O B B L B A B D 1 
ve 1 • 1 z L B B 1 

2 Komik + 2 EŞİ = 4 KOMiK TÜRKÇE SÖZLÜ, 2 saatlik 
dayanılmaz derecede eğlenceli büyük film. 

Bugnn saıtt ı de talebe matinesi 

naf vesaiti olmadığı için mal alama - 111-------~> Bugün S A K A R Y A Sinemasında makta, kabzımallar alıcı bulamadıkla _ Romen mekteb gemisi Galata rıhtımda lf 
rından elleri kolları bağlı oturmakta _ Kapiten Dimitresku ismindeki Ro- GRET A GARBO ve MARLENE DİETRİCH'in rakibesi. • • • • F R A M C l S 

tahsillerdir. Müstahsilin dünkü satı - dün öğleden sonra vapurla Boğazda ile beraber oynadıkhtn cinsinde yekta 

FARMER'i 
filminde 

göreceksiniz. 
dır. Bu işde en çok zarar gören müs - men mektep gemisi subay ve erleri MADY CHRlSTlANS ve JOEL Mc CREA M E Ş 'U M K A D J N 
?ında zprarı aşağı yukarı yüzde 75 dir. bir gezinti yapmışlar, sonra ayni va- Uaveten: Paramount Jurnal son dünya havadisleri - Nyon konreransı ve ( 3 dakika) şayanı 
Ayni hal bugün ve yarın da devam e • purla Heybeli Deniz Harb kuluna gi- ~--•,••••••-• bir rum. Yarın saat 11 de tenzlHUlı matine vardır. 

hayret öğretici 

deceğine göre müstahsilin zararı çoğ~ derek orada okul komutanının verdiği 
lacaktır. çayda hazır bulunmuşlardır. Gece de (Komedi Franaezden) c A R ı N y A v E R İ 

Kabzımallar hal müdürlüğüne mü _ misafirler şerefine Perapalasta bir ak- ,~ y E R A K O R EN 
rac~at ederek satış yapamadıklarından şa~ y~eği, mü~eakıbe.~ de bir süare ve Eskİ füısyd ve Parisin gece hayatını 
~ikayet etmişler, fakat şu cevabı al - verılmıştır. Gemı bugun Romanyaya 

k ...._ - PIERRE RICHARD WILLM tasvir eden film. ·----• mışlardır: .hare~t edece tir. ~ 

önümüzdeki pazartesi akşamı 

SAKARYA 
sinemasında 

• 



Erciş'in viliyet merkezi 1 Bir ana katili 
"' •• • . Zonguldakta 

Elizizin beş yıllık imar 
plinı vekilete gönderildi o)acagı soyJenıyor Hapisaneden kaçtı 

Erciş (Hususi) - .. 
Erciş Van vilayetine 
bağlı ve Van gölü ... ' 
nün şimal sahilin • 

' 

Akhisarda kızkardeşi tara- Tasdikten gelir gelmez tatbikına geçilecek olan bu pli 
fından jandarmalara şehrin bir kat daha güzell~ımesini temin edecek 

yakalattırıldı 
de söjüt ve kavak 
ağaçları arasına gia Akhisar (Husust) - Ak:hlsar zabı· 

, lenmiş çok şirin bir tası hapisane firarlsi bir katili yaka -
kaza merkezidir. u. lam.ağa muvaffak 
mumi nüfusu 22 bin olmuştur. Süley -
olup iki nahiyesi, 95 manlı köyünden 
parça köyleri var .. Halil İbrahim oğ• 
dır. Merkezi vilaye~ lu 323 doluınlu 
te doksan kilomet - Kahra - i 
redir. Ağrı viluye - bundan on 
ti ile Diyarıbekir ve """' Er~ hilkilmet ~ yıl l:Snce analığı - ' 

Va~ vil~yctinin şoselcri ve ~ran.sıt Y? -ı makt.~dır. ~u yüzden sıtma hastalığı nı paras:na tam.ah 1 
lu uzerınde bulunması ve ticarı ve ik- da yuzdı yınni be~ nisbetindedir. ederek öldürmüş, 
tısadi ehemmiyetini arttırmaktadır. . Frengi he.men yok gibidir. Kazada muhakemesi ıo .. , 

Ercişin yakında teşkil edilecek Süb- beş yataklı güzel bir dispanser vardır. nunda da Yl.fUUll • 
han vilayeti, merkezi olacağı söylen - Haftada iki defa gölde işleyen motörler küçüklüğünden is 

,mektedir. buraya uğrayarak Bitlisin Tatvan iJ • tifade ederek i .. , 
Burası 1275 tarihinde kaza merkezi kelesine ve Vana gider. dam cezasından · 

o~~u~tur. Bini mütecaviz evi ve üç yü~ Ercişin kavun ve karpuzu meşhur _ kurtularak (24) ' El8.zi%tüft bir gorO.nüş 
du~kanı ~ardır:. Kas~ba evvelce Çelebı dur. Tilki, sansar av derilerinin en bi- s~ne!e m~(lm e , • E1A.z1z (Bu havallde gezen arkadqı- leri ile köylülerin derd ve l:htiyaçla 
bagı demlen koyde ıken bundan alt - rincisi burada bulunur. Eski .zamanla _ ~ti Müddeti :m.ız yazıyor) - Eliziz son yıllarda de- ile çok yakından alakadar olmuş, onl 
mış se_ne evvel şimdiki kasabasının bu ra aid harabeler meyanında. 7.ormakı _ m a hktlmiyetinJ W ~-~ ' vamlı bir surette inkişaf ve terakki et- ra faydalı bilgiler aşılamıştır. 
lundugu m~~alle naklolunmuştur. Ka- ve Amik ve Ere~ kale harabeleri de Zonguldak hapis. J ~ mektedir. Bingölden gelen yeni vali Mali fa 1i ti 
sabada yenı ımar faaliyetleri göze çarp vardır. Selçuki üıneralarından Ali YA- hanesinde geçir • ~ ,~· '" _ J Şefik Bicioğlu da şehrin ihtiyaçları ile ye 

8 
ye 

rnakta~ır .. On dört bin lira sarfile bir ra aid eserler de güzeldir. Kazanın ti- mekte idL Tam ~ .. ,J ,ok yakından alAkadar olmakta ve bun- Elaziz maliye teşkilatı da büyük b_ 
halkcvı bınası yapılmaktadır. Yakın - mali şarkisinde Koç köprüsünde yüz _ dokuz sene hapis, \\F lan temine çalışmaktadır. Şehrin en gayretle çalışmaktadır. Kadro darlı 
da ~esmi. k~~ad: yapılacaktır. Çarşıda de yetmiş nisbetinde kükürtlü kaplı- hanede yatan l mühim ihtiyacı olan su ~i için beledi- ~um! mu~e-
yenı yem dukkanlar ve meydanlıklar calar vardır. Kahraman Eylft. _ ı yeler bankasından istikraz yapılmıştır. aat,:n ço~~gu?a 
açılmaktadır. . . iün 12 inci günü Tesisat pek yakında münakasaya kona- ragm:n .. but~n .ış· 

Van gölünde mebzulen balık varsa Adilcevazda Arin gölünden meb - geceleyin Zongul- Jandarmaya 1 el silib cak muhtelif memba sulan bir araya ier buyük hır ın-
da suyun soda miktarı pek fazla ol • zulen çamaşır sodası çıkanlmaktadır. dak hapishane - laaıııırtaıı 50~ .... ylakaA • topİanarak şehre tevzi edilmek suretile tizamla günü gü-

B h alid ki · in ır. nan ana -•u cem .. . duğundan derelerin göle fazla mik - . u. av e ar~ı reç. asız~ agag ye- sinden kaçmağa Kahraman Elaziz iki yıl sonra bol ve temiz suya nun.e iler~eme~te 
tarda tatlı su akıttığı mevsim olan ma- t~ştırmeğe çok . ~usaiddir. Türk kib - muvafak olmuş, İstanbulda, Balıkesir- kavuşacaktır. ve ış .. s~ıblerıne 
yıs ye haziran aylarında balıkların tat- rıt fabrikalan ıçın çok lüzumlu olan de kalarak Eylfilün 27 inci günü akşa· Vilayet tarafından hazırlanan beşse- her turlu .. kola!
lı suya hücumları sırasında avlann ve bu ağaçların teksirina çalışılmaktadır. mı da Ak.hisarda Şeyhler mahallesin- nelik imar programı da tasdik için Ve- ilklar . gosteril· 
sair zaman balık bulunmaz. Gölün ke- Şimdi metrQk bir halde olan Van gö- deki kız kardeşi Haticenin evine gel - kalete gönderilmiştir. Gelir gelınez der- mektedir. 
narında bazı mahallerde bataklıklar lündeki eski tersane kasabanın yaki - miştir. Kahraman evin içinde kız kar- hal tatbikına başlanacaktır. Vilayetin ~uhtell_f v~rgi-
sıtma hastalığının artmasına sebep ol- nindedir. deşini yalnızca bulmuş ve açlığından, Elaziz - Malatya, Elaziz - Palu, Eli - l~rın tahsıl msbe-

~---- parasının olmadığından bahis açarak ziz - Sivrice, Palu - Karakoçan ve Kiğı ti· ?u yıl geçen A • 

Go··nen Halkevı·nı·n ko··yıu··ıere hı·zmetı• para vermesini istemiş. Menfi cevap i- yollarında esaslı tamirat yapılmakta- yılkınden çok faz- Ela~ı: deft~dar ve 
le karşılaşınca tabanca ile tehdide baş dır. Malatya yolunda da bir kısmın si- iladır. B a k a Y a kılı Nurı Onur 
la.mış. Hatice kardeşinin katil, cana - lindirajına başlanmıştır. Mıntakada i- vergiler de ciddi bir alaka ile takib 
var ruhlu, olduğunu ve analığını bile kisi Elaziz - Palu - Mus yolu, diğerleri tahsil edilmektedir. Defterdar veki 
öldüren sefil ruh taşıdığını bildiği için de Murat ve Alişan sulan üzerinde ol- ve varidat müdürü Nuri Onur mali iş 
bir plan ile kardeşinin teklifini yerine mak üzere dört büyük beton köprü yap rin düzenle yürümesi ve diğer husu 
getireceğini para ve yiyecek teda • tırılmaktadır. larda büyük bir gayret sarf etmekt 
rik edeceğini söyliyerek ve bir şey sez Şimdiye kadar Elaziz ve mülhakatı- dir. 
dirmiyerek evden çıkarak zabıtaya key na 6285 göçmen yerleştirilmiş ve müs· Kiiltiir vaziyeti 
fiyeti aynen ~atmıştır. Kar~ol ku - tahsil vaziyete getirilmiştir. Göçmen- Kültür · mekanizması büyük bir int 
ma~dan:. ~ş~d çavuş mesele;1?111 ~eza- lere 1075 ev yaptırılmış, 1033 pulluk zamla işlemekledir. Elazizde bu y 
ketini goz onünde tutarak mumkun o- ve 934 çift hayvan ve muhtelif köyler- Maarif Vekftleti tarafından bir kız en 
lan b~tün tedbirleri alara~ kat~ .o - de arazi verilmiştir. Halen açıkta bu - titüsü açılmıştır. Memleket hastane 
turdugu Şeyhler mahallesıne ~tnuş - lunan göçmenler için de yeniden evler olarak yapılan Halkevi yanındaki bin 
tir. Vaziye~en kuşkulu olarak köş~ ha yaptırılmaktadır. Bunlar da birkaç ay enstitü için ayrılmış ve icab eden tad 
ıında bekliyen Kahramanın 6 el sılfilı içinde tamamen yerleştirilecektir. Iat yapılmıştır. Yeni binada yakınd 
atmasile karşılaşılmış ve bir müddet Vilayetin zirai vaziyeti çok iyidir. Bu tedrisata baslanacaktır. Vila 
firara teşebbüs eden cani pusuya dü - yıl elde edilen mahsul geçen seneler- yet merkezinde bir de Atatürk ilk ok 
fiirülerek yaralanmadan yakalanmış - den çok fazladır. Geçen yıl vilayet ta- lu yaptırılmıştır. Eiazizde halen bir o 

Gönen (Hususi) - uonen Halke - tap almıştır, tır. rafından dağıtılan ve köylü tarafıncian ta ve 37 ilk okul vardır. Bu okullar 
vi sosyal yardım ve köycülük şubele-

8 
. . .. _ Raşid ça~ş ve arkadaşı Mustaf.a on- ekilen 25 bin kilo klevlant pamuk to- geçen yıl beş bine yakın talebe ok 

. köylerde dolaşarak hasta köylüleri ~r şubesının b~tun noksanlan ta başı bu takıbde ~ayatları~ı. tehlıkeye humu da .iyi netice vermiştir. Vilayet muştur. Gelecek ders yılı başında vil 
rı ene ve tedavi etmekte halkevi ~ nmıştekır. Temsil kolu sık sık tem koymuşlar ve harika kabılınden mu - fidanlığında yetiştirilen muhtelif cins yet ve ka~alarda yeni okullar açılaca 
muay C 1 bu hususta büyük' bir s. er verer halkın bu sahadaki ih - hakkak bir ölümden kurtul.muşlar - meyvalı meyvasız fidanlar da halka tır E1azizde lise yoktur 
doktoru ema tıyacıru kRM>ılamakt dır Halk ti · d w • • ,. .. d" -"' a · par sı ır. meccanen dagıtılmaktadır. 
alaka gostermekte ır. . - başkanı Os~ Gönen halk.evine mü- Kahramanın Kırkağaç, Manisa ve Elazizde biri Memleket digv eri emrazı Bu yüzden orta tahsili tamamlıyl 

Halkevi Başkanı Kıtap sarayı bat zaheretten gen kalmamaktadır. Resim Kasabada da bazı soygunculuklan ol _ kl' lm k .. 'k' h t 1 fakat vakit ve hali müsaid olmıyan t 
k t t buldan halkevi de köylüler d kto ta af d dd"t 1 d b k a ıye 0 a uzere 1 1 as ane varc ır. lebeler başka vilayetlerdeki lisele 

kanı ile birli te s an tli ki dil" k ~ r r ın an muaye- duğu ve mütea ı suç ar an sa ı ası Şimdiye kadar aynı hinada çalışan bu "d . k .. k k t h ·ıd h 
kütü hanesi için 200 cild kıyme - ne e ır en görülmektedir. bulunduğu söylenmektedir. Keyfiyet . . . gı emıyere yu se a sı en ma r 

P __ _ -.. --·---=- d v bild" ·ım· . ıkı hastaneden Memleket hastanesı bu kalmakta v 8 yıllık emekleri binnet 
. d b' ,._, -· a'""v'ak'ası 1 Samsun'"'d~a b' . ld derhal Zongul aga ırı ıştır. yıl başka bir yere nakledilmiş ve 100 ce ümid vee istikballeri sönüp' gitme 

Balı kesir e ır yara am ır sergı açı ı t kl l kı· h t · . • . . v. • 

k 'k' kt t 1 ya a ı 0 an emrazı a ıye as anesı tedır. Elazız gençlıgı bu vazıyetten ço 
Balıkesir (Hususi) _ Buralarda ~rk Samsun - Müstakil ressam - aşta 1 1 me ep yap iri IJOr (300) yatağa çı.karılmıştır. Memleket müteessirdir. 

tarda çalışan Salih ile oğlu Nec~tı, İs- lar ve heykeltraşlar birliğinin Halkevi Kaş (Hususi) - Kalkanda ve Kasaba hastanesi için 80 yataklı yeni bir bina 
'mail isminde birisile kavga; et~ler - sal~nunda hazırladıkları sergi dün J:>aşta köyünde yaptırılmakta olan ilk okullar yapılacaktır. 
dir. Baba oğul bir olarak Ismaıli bı - vali olduğu halde çok kalabalık bir he- bitirilmiştir. Yeniden Kayadibi köyün - Halkevi faaliyeti Şeyh Abdürrahim çetesini ele 
çakla ağır surette yaralamıştır. yet huzuru ile açılmıştır. de de bir mektep yapılmaktadır. Vali Şefik Bicioğlunun başkanlığı Yertn adam 

·······: 

Pazar Ola Hasan Sev Dlvor ki: a~tında .bulunan Elaziz Halkevi d~ iyi Bundan bir müddet evvel Diyarı 
• • hır şekilde çalışmaktadır. Halkevı kış bekirin Bismil kazası mıntakasınd 

mevsimi için yeni bir çahşn:ıa prog- Şeyh Saidin kardeşi Abdürrahim çete 
ramı ha~ırlamıştır. Kış gecelerınde hal- sinin imha edildiği ve çeteye dahil z· 
k.a tems~ller ve faydalı konferanslar ve- yanın da diri olarak yakalandığı yazıl 
rılecektu. mıştı. 

Halkevinin kapalı spor sahası ile 
stadyom ve açık futbol sahası bu yıl . w !fa~isede ismi ~eçen Zi~a gönde~ 
içinde ikmal edilecektir. Spor bölge d~gı b~r mektupta ımh.:1 edılen çete ı! 
te~kilatı dıı kurulması için teşebbüslere bır alakası bulunmadıgını ve çetenı 
girişilmiştir. kendisi tarafından hükfunete ihbar e 

Halkevinin zengin kütüphanesinden dildiğini, çetenin imhası sırasında 

memleket gençliği çok istifade etmek - müsademede kendisinin müsademe ye 

Eh d k d w H ... Aşagvı yukarı her evın R d 1 .. l 1 H B D tedir. Evde açılan zehirli gaz kursuna rinde olmayıp vak'a yerinden hayli u - yaşa ı ogrusu a- ... a yo ar oy e ucuzu- asan ey - esene uy- t 20 k" · · f k t · d" 1 &ö.n Bey_ bir radyosu olacakmış... yormuş ki... kular da pahalılaşacak... t Hışılk~ ı:at rte .mış ve ıp oma almış- zak olan Aşağı Salat köyünde bulun 
--------------------------~--------=--ı_r. __ a_e_v_ı_e_ı=-p_e_ttiği köy seyahat- duğunu bildirmektedir. 



Veznedarın katili ş · mdi de 
kaçakçılığı yapıy~r • 

eroın 

· Abdullah bir arkadaşının ziyaretçisini kandırarak 
dışarıdan eroin getirtiyorn1uş, bu ziyaretçi de yakalandı 

Galata postanesi veznedarının katili 
:Abdullah daha geçenlerde, arkadaşı Tev
fik.le beraber tevkifhaneden firar etmiş 
ve asliye 3 üncü ceza mahkemesinde mu
hakemesine başlanılmıştı. Abµullahın ve 
arkadaşının muhakemesi son safhada bu

lunmaktadır. Ancak, tevkifhanede bir 
türlü rahat durmıyan ve ıslaha doğru 

hiçbir meyil göstermiyen Abdullah ü
çüncü bir hadiseden dolayı, tekrar müd
deiumumiJiğe verilmiştir. 

5 inci ceza müddeiumumiliğine sevkedil
miştir. Yapılan sorgu esnasında, suçlu 
tevkifhaneye eroin sokmak teşebbüsüne 
Abdullahın teşvik ve ısrarının sebeb ol
duğunu itiraf etmiştir. Asliye 5 inci ceza 
müddeiumumisi Hikmetin derhal tevki-
fine lüzum görmüştür. Abdullah, Salim 
ve Hikmebn muhakemeleri yakında baş
lıyacaktır. 

Çamur HUseyin ile Kuşgöz 
Niyazi tevkif edildiler 

- -

HADiSELER 
, KARŞBSDNDA 

- -

Araba modeli 
Belediye sırtta seyyar satıcılığı kal

dırmaya k arar verdiği zaman en iyi a
rabayı yapacak olana da yüz lira mü -
kafat vadetmişti. 

Yüz liranın şevkile mi, yoksa sırtta 
taşıma yasağının icabına uymak için 
mi, her neyse bütün seyyar satıcılar 

faaliyete geçtiler . Çeşit çeşit arabalar 
yaptılar. Acaba hangisi mükafatı ka -
zanacak? Nihayet dün gazetelerde o -
kudum: 

«Belediye araba nümunelerinin h iç 
birini matluba muvafık bulmamıştır. 

Araba nümuneleri doğrudan doğruya 
belediye tarafından hazırlanacaktır.> 

İş belediyeye düştü, demek. Hudri 
meydan ... O da arabasını yapsın .. He
le bakalım onun arabası da ne biçim o
lacak? 

Sayın kar~ şimdi ne düşündü -
ğünü biliyorum: Hadise şudur: Evine hırsızlık rnaksa

diJe girdiği polis Hasan Basriyi vuran 
ve h.:ılen Ağırcezada muhakemesi devam 
eden Salimle, Abdullah tevkifhanede 
dost olrnu ardır. Salimin Hikmet ismın-

Bir müddet evvel Karagümrükte Ça- - Belediyenin yapt.tğı araba da İs-
mur Hüseyini yaralıyan, sabıkalılardan tanbul seyyar esnafının kullandıkları 

Piç Ali yak lanarak, adliyeye gotürül- şekil şekil şekilsiz arabalar gib i b ir şey 
muştür. Suçlu h disede arkadaşı Kuşgöz olursa, 

de arasıra tevkifhanede kendisini arı) an 
bir de ziy retçisi vardır. Birkaç gün ev
vel Hikmet genr Salim ve Abdullahı zi
yarete gelrruş ve kapıdan girerken elın-

Nıyazinin de dahil olduğunu iddia et- Diyorsun .. olabilir.. Fakat bunun 
miştir. Bu:cun üzerme, daha bir hafta ev- ne zararı var ki!.. 
vel bir mahkfunıyet kararını ikmal ede- Fıkrayı belki bilirsin; 
rek, tahliye olun n Nıyazi yeniden mud- Adamın biri nişan alıyor fakat b ir 

<!eki bir çanta nazarı dikkati ce betm'ş
tir. Daima gelip giden bir ziyaretçi ol
makla beraber, şüpheye düşen gardıyan-

deiumumiliğe ve imiştir Niyazi ifade- tür ·· kurşunu hedefe isabet ettiremi -
s nde, hadısen ·n Edımek pı surları üze- yormuş. Onun bu halini görenlerden bi 
rinde rakı içtik! n sırada Çamur Hiıse- ri: 
yinin, Hasana: - Şu işi beceremiyorsun, hele t üie-

lardan Yusu! ve Kazım çantayı muayene - Sen ndam öldürmüş, hapis yatmış ğini ver de sana göstereyim.! 
etmek istemişlerdir. Yapılan muayene adamsın .. Beni de vur da, göreyim? .. de- Demiş. Adam tüfeğini vermiş. ö te
sonunda, içinde bazı ufak tefek eşya ve meı-::i üzerine çıktığını, fakat kendisinin ki nışan a1m~, tetiği çekmiş, fakat kur 
y iyecek bulunan çantanın gizli bir köşe- hadiseyle alfıkası olmadığını söylemiştir. şun gene hedefe isabet etmemiş, tüfe-
sinde bir mikdar eroin ele gecirilmiştir. 2 inci sorgu hfikimliği suçluları tevkif ,ğini sahibine iade etmiş: 
Bunun üzerine Hikmet derhal asliye etmiştir. _ İşte, demiş gördün ya! 

~..-~ .... ~.._..,_ w1'tw"'Y..,.......,.. ... :w--. 

Bir Yunan vapuru 
Bir kayığı 

- Ne oldu: 
Kapalı slşe - Sen benim şimdi attığım gibi atı-
Taş delen güz p araya yor, hedefe isabet ettiremiyorsun! 

Batırdı Satılacak Belediyenin ~rabası da_ şeki~s~. bir 
şey olursa beledıye de aynı ~eyı soyle-

Dün gece sabaha karşı Karadeniz Vakıflar idaresinin memba sulan - yip işin içinden çıkabilir. 
boğazı dışında bir Yunan vapuru, odun nın daha temiz ve asri şek.ilde halka i- _ İstanbul esnafı işte bu arabayı 
yüklü bir kayığı batırmıştır. Kayık çirilmesi için gc irteceği makine Al - gördünüz mü? 
Kefkenden Ballı Mehmede aid odunla- manyadaki bir firmaya sipariş edilmiş- - Gördük ne olacak? 

t .. k t ·ı 1 k Ka d . tir. Bu makine üç kısımdır; birinci kı- - Sizin vaptıgınw ız arabalar da bu -n ge ırır en ransı o ara ra enıze d · 1 · 1 :, __ k · · · J 
. . . . sım a ş şe er em z elli.Lut' ·te, ıkincı kı- nun gibi olmuş, onun için bir şeye ben 

gıden Yunan vapuru Hası,:ı.n re srn ıda- sımda doldurulmakuı ve üçüncu kı - · 
· d k" k - I zemıyor. resın e ı ~a~ıga çarpmış ve batıı_ınış- sımda da etiket.lenmektedir. Şişelerin 

tır. Kayıktaki tayfalar, sandala bıne - ağzına konacak tıpalardan bilfilıare is-
rek kurtulmuşlardır. Vapur, yoluna de tüade imkanı yoktur. Yeni makine .. o 
vam ettiğinden ismi anlaşılamamışt1r. bin liraya çıkacaktır. Vakıflar idaresi 

Bir motör de bir kayığı parcaladı su tesisatı için 260 bin lira ayırmış ol-
~ duğundan bu paranın bir kısmı ile şe-

Ba ~ıkçı Mustafa ile Fatma, balık tut birde depolar, satış yer leri tesis edile
mak uzere sandalla Ahırkapı açıkla - cek, suyun membaından şehre kolay _ 
n na, denize çıkmışlardır. Gece yarı - ca getirilmesi temin olunacaktır. 
sından sonra saat dört buçukta, henüz Birkaç gündenberi siparişi alan fir
k ime aid olduğu ve kimin kullandı_ğı marun mühendisilc Vakıflar idaresi mü 
anlaşılamıyan bir motör Üzerlerine doğ ·hendisleri Taşdclen suyunun memba -
ru gelmiş, sandala çarparak parçala _ mda tetkikat y~p.mak:~· maki~e ak . • 
yıp batırmıştır. Motör, sandalı batır _ samının ~·erleştı:ilecegı yerlerı tesbıt 

.. k' . etmektedır. Makine, Almanyada hazır 
dıktan sonra sur'atle va . a mahallm - bulunduğundan parça parça olarak bir 
den uzaklaşmıştır. aya kadar şehrimize getirilmesi ve ye· 

Mustafa ile Fatma feryada başla - rine yerleştirilmesi muhtemeldir. Su 
mış ar, gene o c~varda balık tutmakta sişelerinden iki bardak su çıktığı hal
olan Niyazi ile Islam imdatlarına ye- de beş kuruşa satılmaktadır. Yeni te -
tişerek kazazedeleri kurtarmışlard r. s"sat kurulunca bu şişelerdeki sular 
Meçhul motör aranmaktadır. yüz paraya satılacaktır. 

Ok11yucularımızın 

Sorgularına 
Cevaplarımız 
(H. D.) a 
Vaziyetiniz hakikaten müşküldür, 

fakat biraz enerjik davranırsanız bu 
gayritabii sevginin önüne geçebilirsi -
niz. Karşılaştığınız zaman küçük bir 

çocuk tavrı takınınu, ve ona yaşlı, 
muhterem bir kadın muamelesi yap -
mıya bakınız. Kendi kendisinden uta
nacaktır. 

* · İzmirde Bayan (S. S.) e 
Bu vaziyette erkeğin kadını sevme

sine imkan yoktur, belki menfa:ati için 
sever görünür, o kadar. 

* Sultanahrnette Bay (A. Y.) ye: 

Çarşambada Bayan (K. C.) ye: 
Tescil edilmemiş nikah yoktur, ola

maz. Kanun bu sahada belediyenin 
memurundan gayrisine bir vazife ver
memiştir. Dıkkat ediniz, aldanıyor -
sun uz. 

* Somada Bayan Hatıceye: 
Mirasta kadın ve erkek farkı yok

tur. Medeni kanunumuza göre bütün 
çocuklar müsavi hisse alırlar. Zevce
nin hakkı dörtte birdir. Dilerse hisse
sini bu §<?kilde aynen alabilir, dilerse 
tekmil malın nısfmm hakkı intiaını 

alabilir. Bu ikinci şekil çocuklar he
sabına daiına tercih edilmelidir. 

* Gedikpaşada Bayan (M. D.) ye: 

ismet Hulusi 

Otomobil mi yoksa 
Apartıman mı? 

Londranın tanınmış şahsiyetlerinden 
Critchley, meşhur bir i§ adamıdır. Boş 
yere yorulacağına, §Öyle icabında, için
de rahatsız edilmeden yatablle<:eği, sı

rasına göre, bir davete giderken içinde 
elbisesini değişebileceği, geniş, bir oto
mobil yaptırmıştır. 

Otomobilde, makinenin sesini naklet
nıiyen radyo tertibatı, elektrikli vanti
latörler, hava ile doldurulmuş, döşek, 
somya, bir masa, bir koktyel dolabı, ye
mek dolabları, kütüphane ve kalın tüylü 
halılar vardır. 

Bütün bunlara rağmen, otomobilin bo
yu 7 metre uzunluğunda, iki buçuk metre 
genişliğindedir ve makinesi de 30 beygir 
kuvvetindedir. 

Acaba bu cins otomobil modası taam
müm edecek mi dersiniz? 

Londra ve V arıova Sefirlerimiz 
gittiler 

IKADDN 1 

Yüz masajı nasıl yapılır 
ve fay daları nedir? 

Bazılan yüze ma4 

saj yapmanın zararlı 
bir şey olduğunu 

sanmaktadırlar. Bun .. 
lar bu hususta tec -
rübe ve tetkikleri az 
olan kimselerdir. Ha .. 
kikatte yüze masaj 
yapmak pek fayda .. 
lıdır. Ancak masaj .. 
da bir çok tuvalet ve 
güzellik vasıtası gibi 
iki ağızlı bir bıçak • 
tır. Beceriksiz bir 
elde tehlikeli bir hal 
alır. Fakat mahir bir 
elde kazandığı fayda 
da o nisbette büyük· 
tör. 

Bir çokları da yü:z 
masajının yaşlı ba .. 
yanlara mahsus bir 
şey olduğunu ileri 
sürer, dururlar. B~ 
da yanlış bir fikirdir. 
Çünkü: Masajın &ayesf yüzün vaktinden 
evvel buruşup çizgilenmesini önlemek, 
vaktinden evvel başlıyan çizgileri gider
mektir. Şu halde ya çizgiler hiç bqlama
dan ve yahut henüz b~lamak üzere iken 
yani genç yaşta başlanması lazım ıelir. 

Masaj yüzün adale ve derisind& bir 
reaksiyon ve canlılık uyandırarak onu 
tazeieştirmektedir. Şu halde cilt ve ada
le elastikiyet, canlılık ve yenilenme ka
biliyetini kaybetmemiş olmalıdır ki ma
saj fayda verebilsin. 

İşte cildin bütün bu saydığımız evsa -
fa sahip olduğu zaman yaşlılık değil, an
cak gençlik zamanındadır. Bundan, ma
sajın yaşlılar için faydasız bir şey oldu
ğu manası çıkarılmamalıdır. Fakat her 
şey gibi o da genç bayanlar üzerinde ge
niş ehemmiyetini pek yaşlılar üzerinde 
kısmen kaybeder. 

Yüz masajı oldukça karışık ve maha -
r~e muhtaç bir ameliyedir. Bunun 1çin 
mutlaka iyi bir mütehassıs tarafından ya
pılmalidır. Bunun için gelişi güzel kendi 
kendine masaj yapmıya kalkışmak doğ
ru olamaz. Yalnız - biçimi ne olursa ol
sun - istisnasız her yüze yarıyan ve 
kat'if ycn zararı olmıyan bir takım ha -
fil masaj hareketleri vardır ki bunları 
evde her bayan kendi kendine yapabilir. 
Ve sanıldığından çok daha büyük fay • 
dalar görebilir. Görünüşte pek basit o
lan bu türlü masaj hareketleri yüz ada -
leleri ve derisi üstünde muhakkak su • 
rette büyük bir canlılık ve tazelik u -
yandınrlar, derin çizgileri hafifletirler, 
başlamak üzere olanlan siler ve azami 
derecede geciktirirler. Bunun için genç 
ve yaşlı her bayan için elzem bir ıüzel -
lik vasıtası sayılmalıdır. 

baılıyarak göğse kadar bütün boynu ol• 
maktan ibarettir. Sağ taraf için sol el, sol 
için sağ el kullanılmalıdır. 

Göz kapakları masajı: Üç parmağın u
cile yapılır. Burundan başlıyarak ıakak
lara doğru bütün göz kapağını hafif ha
fif oğmalıdır. Fakat pek hafif, ldeta do .. 
kun.m.ak kabilinden. 
Gözaltalarına dokunmamalıdır. 
İşte bütün yüz masajı bu beş hareket

ten ibarettir. Görüyorsunuz ki çok basit 
ve zahmetsiz bir şey. Bu kadar külfetsiz 
bir gençlik vasıtasını bir yana bırakmak 
için insanın güzelliğe karşı epeyce ıa • 
kayt olması lazım gelmez mi? 

Masaj kuru cilt üstüne yapılmaz. 

Hem parmakların iyi kayabilmesi, hem' 
de cildin masajla birlikte beslenmesi ve 
yumuşaması için bu işe başlamadan ön
ce yüzünüze bol bol yağlı bir krem sür -
melisiniz. Talk pudrası sürerek te masaj 
yapılabilir. Fakat, bu ancak pek yağlı 
cildliler içindir . Y<!ğsız veya nor.rn.o1 

cildler e uymaz. 
~~~~~~~~~ 

Geniş kumaş 
kuşaklar 

Yanaklar için: Parmaklarınızı burun) 
kanatlarının yanma dümdüz koyunuz. Bu 
noktadan başlıyarak pkaklara dolru el
macık kemiklerinizin flstünü oldukça 
bastırarak çıkınız. Ayni hareketi on de • 
fa tekrarlayınız. Fakat derinizi çekme • 
miye dikkat ediniz. 

Ağız kenarları için: Baş parmaklarınızı 
çenenizin altına dayıyarak elinize bir is· 
tinat noktası yapınız. Sonra işaret par
maklarınızla ağzın iki yanından başlı -
yarak kulaklara kadar geçiriniz. Bu ha
rekette birincisi gibi fazla bastırmaya lü
zum yoktur. Hafif hafif yapılmalıdır. Beş 
on kere tekrarlanabilir. 
Alın masajı; Yüzün bu kısmı ekseri

yetle ihmal edilir. Halbuki hususi bir ba
kıma muhtaçtır. Düzgün bir alın kadar 
yüzü genç gösteren ne vardır? 
Alın masajı iki kısımdır. a: Ufid ve el

ri çizgiler için. b: Kaşlar arasındaki a
mut çizgiler için. 

Birincisi kaşlardan başhyarak alna 
doğru çıkılarak yapılır. İkincisinde iki 
kaşın ortasında dairevi şekilde ojmalı • 
dır. Her ikisi de kuvvetli hareketlerle ya· 
pılır. 

Bu vaziyetin derhal bir neticeye 

bağlanması mümkün değildir. Karar 
vermekte acele etmeyiniz, hiç değilse 
bir dkrt ay daha bekleyiniz. 

Arkadaşınız haklıdır, gayri müslim
lerle rnuseviler arasında da hurafeye 
inananlar vardır. Kahve telvesi ile fa
la bakmayı, iskambil ile istikbali keş
:tetmiye çalışmayı daha ziyade onla -
rııı arasında görürsünüz. 

TEYZE 

Şehrimizde bulunmakta olan Lon -
dra sefiri Fethi ve Varşova sefirimiz 
F er id dün akşam Romanya vapurile va 
ıifeleri başına hareket etmi§lerdir. 

Boyun masajı: Alın gibi yüzün bu kıs
mı da çok ihmal edilir. Halbuki ilk çizgi
ler hemen daima burada başlar. Dilzıün 
bir boyunu görüp te sahibine genç de -
memek kimin elindedir? Bunun için bu 
kısma ait masaj - diğerleri gün aşırı ya
pılsa bile - mutlaka her gün yapılmalı • 
dır. 

Bu masaj, avuçların iç tarafı ve par -
makların bütün boyile çenenin altından 

Bu sene roblar üzerine geniı kumaş -ak takmak çok modadır. Kuşak ekse
l'iyetle robia ayni cins kumaştan, fakat 
daha açık renkte yapılmaktadır. Boyuna 
ortadan ekli iki r enk kumaştan yapıldı· 

ğJı gibi enine ekli muhtelif renklerden 
de yapılanlar vardır. 



.ı:mıa olabilir iniz? 
Karı koca otele girdiler; bir Uiill!"'tfl~ 

.Oda istediler.. kadın temizlik 
;meraklısıydı, otel sahibine 
.sordu: 

- Yatak çarşaflan temiz 
midir? 

. Otel sahibi cevab verdi: 

. - Çok temizdir. Size vere

.ceğim od&da bugüne kadar bir 
-karı koca oturuyorlardı. Tam 
dki ay kaldılar, her ilcisi de 
haftada iki gün yıkanırlardı. 
O cihetten emin olabilirsiniz! 

Korkmattam 

~~ 

ıoıuna masraf 
Hasis o gün nasılsa paraya 

kıymış, karısını yanına almış, 
, beraber, plaja gidiyorlardı. 

~ Erkek, bir yalnız gitme, bir de 
' gidip gelme bilet aldı. Kadın 

merak etti: 

- Niye birini yalnız gitme 

l aldın? - Senin yüzmek bilmedi
ğini düşündüm. Ne olur, ne ol-

1 maz· denizde bir kazaya uğ-' . 
rarsan boşuna m asrafa girmış 
olmıyayım. 

Mat azada 
- Ne istiyorsun? 
- Ne istiyeceğim, paramı is-

tiyorum. 
. - Ben de benim paramı isti
yeceksin diye korkmuştum. 

G~ kı.z - (Tünelde annesinden gelen mektı&bu o
kur). Senin o koskoca İstanbulda he1' kesten uzak, 
tek başına, yapayalnız yaşadığını düşündükçe... ııe 

- Bay bu para sahte. 

- Sun'i ipekten yapılmış 
kumaşı almak jçin veriyo -

saire ve scıire ... 

'~----~-o_ş __ s_ö_z_ıe_r ____ __.I 
Anaşıar arasında 

- Ben içki içmediğim zamanlarda 
kat'iyen uyuyamam. 

- Ben de tamamile aksi. 
- Uyur musun? 
- Hayır onu demek istemiyorum. 

Uyuduğum zamanlarda kat'iyen içe
mem!. 

Yalan 
Yalancı anlattı: 

- Bir gün denizde yüzüyordum, bir 
Köpekbalığı ile karşı karşıya geldim. 

- Nasıl kurtulabildin? 
- Boğazından yakaladım, boğulun-

caya kadar başını sudan dışarı çıkar
madım. 

Oelmlyecekttr .. 
Kapı çalındı, evin bayanı kapıyı aç-

tı; bay sordu: 
- Gelen kim? 
- Dilenci.. 
- Bugün pişirdiğin yemeklerden bir 

tabak ver! 
- Çok olmaz mı? 
- Olmaz, onlan y erse bir daha biz· 

tten yemek istemiye gelmiyecektir. 
~ 

len kazandıa 
Poker oynuyorlardı: 
- Pas! 
Dedi, öteki: 
- Rest! 
Dedi. Pas diyen: 
- Gördüm! 
Dedi, sordu: 
- Nen var? 
- İki birli var .. ya sende? 
- İki rövolver ... 
- Öyleyse sen kazandın! 

-ııııııw 

Bekler 
- Karımın çok fena bir adeti var. 
- Nedir? 
- Hiçbir gece yarımdan evvel yat-

maz. 
_ Sen de onun yatmasını beklersin 

ha? 
- Hayır, o benim eve gelmemi bek-

ler. 

bıtımaı 
- Borç para istemek için ben! evi

nize kadar mı çağırıyorsunuz?. Sız be-
nim evim~ gelemediniz mi? . 

G 1 . ..ı ·ım ama evfuizc gelırsem 
e ı.r~ ' I "hf 

bir tekmeyle kapı dışan atmanız 1 ı-
malıni düsündüm de... _ 
------··-·: .......... ·-····-··· .. ····"·-·--

,. 

Menecer - Müjde, müjde, ÜÇ gün 
sonra yapılacak bir reııa?l§ maçı ~in 
kuııttJ.rat imzaladım. 

- Bu ne biçim ev! 
- Yaptırdığımız evin hem karımın, 
1ıem de benim zevkim e uygun olma· 
sını istiyorduk a. 

ı 

- Yazın ba§1nda size rehin bıraktı -
ğım kayakları verseniz de, yerine 
bu raketi alsanız olmaz mı? 

- :Ayol, vurduğum, dediğin tav§an 
bu mrı? .. Bu kokmU§! .. 
- Tav§ana, .:yakın gel seni koklıya
yım, kokrruıdmsa vurayım..> diyecek 
değildim ya! 

Ilırıız - BCJ4jıra.yım, deme, §imdi 
bıwu sakoeririm. ; ' 

rum. 

l __ liüzel fıkrala,.-1 
Oltlrmlf 

Ressam köye geldi: 
- Burada güzel manzaralar yok mu? 
- Vardı ama sizden evvel davramp 

almışlar. 

- Anlamadım. 
- Ben görmedim, söylediler, bir fo. 

toğrafcı gelmiş, hepsini almı~ götür
müş. 

Gece mesaisi 
Mi.idür, memura sordu: , 
- Bu ay içinde bir gece mesaisi pa

Tası istiyorsunuz öyle mi 
- Evet Bayım! 
- O gece ne yaptınız? 

Evinize yemeğe davet etmiştiniz 
ya! .. 

Gidelim 
İki anaforcu meyhanede içtiler, bi-

l"inci anaforcu sordu: 
- Paraları verdin mi? 
İkinci anaforcu cevab verdi: 
- Hayır, ya sen? 
- Ben de vermedim. 
- Öyleyse ne duruyoruz, haydi gi-

delim. 

Ne olacaksın ? 
İhtiyar amca ile küçük yeğeni konu

şuyorlardı: 
- Büyüdüğün zaman ne olacaksın? 
- Annemin hoşuna gitmek için dok-

tor olacağım, ondan sonra babamın ho
şuna gitmek için avukat olacağım. Da
ha sonra kendim istcdii{im için kaptan 
olacağım! 

• 

Bir bat ta olmuş 
Kapıcı, üst katın kiracısına bir zarf 

verdi: 
- Size mektub gelmiş .. 
Kiracı zarfa baktı: 
_ Bu rncklub geleli bir hafta olmuş. 

_ Evet öyle, fakat zarf o kadar şıktı 
ki bir hafüı odamdaki aynanın önünden 
kaldırmıya içim razı olmadı. 

~ 

Ne ile 
Erkek, kıza iliinı aşk ediyordu: 
_ Eğer sen benimle evlenirsen bütün 

hayatımı seni sevmekle geçireceğim. 
Kız düşündü: 
_ Ne düşünüyorsun? 
_ Ben o zamanda ne ile vakit geçire-

ceğim! 

- Bunları tramvayda bozmazlar, Uifı 
bırak ta oa beş ku.rt.ı§ çıkar. 

ver der!. 

Sayfa 7 

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

Son Bal a oyunlarında 
vukua gele • 

mucıze 
Yunanlıların 4 X 100 bayrak yarışını 42, 1 : 10 

saniyede koşabilmelerine imkan yoktur 
Y•zan : emlh TUrkdol n 

Artık mucizeye inanılmıyor. Hele spor
da ve hele atletizmde hiç! Benim bir itı
razım var. Yazıyı okur da hak vermese
niz bile. 

İtirazım, - bilmem itiraz kelimesi ye
rinde mi? - Balkan oyunlarındaki bay
rak yarışı derecesinedir. Nasıl olmasın? 1 
Sür'at koşularında Yunanistanın bu se
ne iyi olmadığı malumdur. 100 metrede 
biz bile finale adam verdik. Onlar kala
ınadılar. Yani onların sür'at koşucuları 
şimdiye kadar gelip geçen sür'atçileri a
rasında pek müptedi, pek geri atletler
dir. Öyle sayılmaları lazımdır. Dört ko
şucudan biri, en son yarışı yapması iti
barile yorgun olan ve 37 yaşında bulu
nan Mantikas'tır. Ve gene hiç şüphesiz 
takımın en kıymetli uzvudur. İkincisi 
Sakelariu o da bizler gibi emektar ola
cak ki adı Eanı hiçbir müsabakada işitil
medi. Esasen gençliğinde de ikinci dere
ceden yukarı çıkmamıştı. 
Diğer ikisine gelince biri uzun biri 

yüksek atlayıcı ki merak edip arasıra 

koşsalar bile bayrak yarış,ı ayrı bir ihti
sastır. Düz koşuya da benzemez. Yaptık
ları derece 42.1/10. 

Ölçülemiyecek şeyleri, li'ıstikli mese
leleri insaf ile hal ve muhakeme etmiye
bilirler. Fakat biz atletler, köşklü gibi 
tabana kuvvet koşup itfaiyeye yol gös
termiyoruz. Birçok sahalarda fennin, gö
zünü kapayıp sözüne inandığı kronomet
reye karşı koşuyoruz. 100 metrede finale 
kalan Türk atletleri 11.1/10 veya 11.2/10 
yaptılar. Finale kalamıyan Yunan takı

mı atletleri de diyelim ki gene 11.2/10 hık 
kıymet ve kabiliyettedirler. Dört atletin 
derecesi cem'an 44.8/10 tutar. Diyelim ki 
bu dört atlet yemediler, içmediler, bir
birlerine bayrak sopasını vermek için 
günlerce idman yaptılar. - Yalnız idman 
yapmak kafi değil, bilmek te lazım; Yu
nanlıların en bilmedikleri şey de budur -

Türkiye 100 metre rekortmeni 
Semih Türkdoğan 

farkı neye atfetmeli? (Yukarıda izah et. 
mek ha tınma gelmedi, tabii (Change), 
değiştirmelere yarımşar saniye verırken 
sahanın az virajlı olduğunu nazarı itiba
ra aldık.) 

Şimdi sizlere soruyorum Firuzan, Raif 
söyleyin geri kalan 1.2/10 farka ne der
siniz? 

Biz oyunları gidip göremedik, oturdu
ğu yerden hikmet savurup tenkid etmek 
te hoş bir şey değil. Fakat cHaleb orada 
ise arşın burada• sözü de sanki bunun 
ıçin söylenmiş. Balkanların ve Yunanis
tanın vaktile dört unutulmaz kurd atleti 
olan Mantikas, Vamvakas, Frangudis, 
Lambru bile bu dereceyi yapamadılar. 

Tam 40 saniyede koşan Amerikalılar 

bile değiştirmeden vasati en fazla 3/10 
kazanılacağını bağıra bağıra söylemedi
ler mi? Ve bunu söyliyenler 10.2/10 luk 
atleti olan antrenörler ve bayrak değiş
tirmeyi cambazlık, hokkabaziık gibi ya

Ve gene kabul edelim ki en ideal tarz- pan sporculardır. 
da sopayı değiştirmeyi öğrenıp müsaba- Bizden nazarı dikkati celbetmek; ıs
kada tatbik ettiler ve atletlerin her biri terlerse alfikadar ve mes'ul makam sus· 
bayrak değiştirme esnasında 5/10 kazan-
dılar. 

1.5/10. Bu da olacak şey dc>ğil a, fakat 
fazla fazla tahmin ediyoruz. 

Evet üç kere 5/10, eder bir buçuk sa
niye. Yukal'ıda dört atletin 100 metre 
derecesini cem'an 44.8/10 hesab ettik. 

sun! Amma sonradan bu iş adet olursa 
yazık olmaz mı? 

Türkiye 100 metre rekortmeni 

Semih Tiirkdoğnn 

Beşiktaşta merasim 
Bundan bir buçuk saniyeyi r;ıkarsak Beşiktaş klübünün güreş salonu ve 
43.3/10 kaldı. Yapılan 42.1/10 dur. Bir yüzme havuzu da bugün saat 14,30 da 
saniye iki taksim on saniye (l.2/10) luk büyük merasimle açılacaktır. 

1 

-
Okuyucularımızın 

Sorgularına 
Cevaplarımız 
Okuyucularımızdan Ta-Ha ya: 

- İstiklal mnrşı üzerinde münaka
şada haklısınız. Nerede olursa olsun 
İstiklal marşı çalınırken herkesin 
mutlaka ayağa kalkması lazım gelir. 

İkinci sualinize gelince, gözlük Mül
kiyeye girmenize bir mani teşkil et -
mez. Yeter ki gözünüzün görüş kabl -
liyeti ileride büsbütün yok olmasın. 

* Ermenakta Keben mahallesinde Ba-
yan İkbale: 

- Mademki mesele adliyeye intikal 
etmiştir, adaletin tecellisini bekleyi -
niz. Haklı iseniz hakkınız muhakkak 
yerini bulacaktır. 

* Tarsusta Ahmet Can Aslana: 

- Teveccühlerinize karşı müteşek
kir ve minnettarız. Son Posta sizin gi
bi kıymetli ve samimi okuyucular için 
çalışıyor ve çalışacaktır. 

Sehrcmininde H. Buluta: 
- Adalet karşısında delfıletin hıç bir 

hükmü olamaz. Haklı iseniz adalet bu 
hakkınızı size teslim edecektir. 

* lznıiTden Yavuz imzasUe mektup 
gönderen okuyucumuza: 

- Mektubunuzu daha vazih yaza · 
rak ve sarih adres ve imzanızı atarak 
gönderirseniz, mevzuu bahsettiğiniı 

mesele ile meşgul oluruz. 

* Ortaköy Taşmerdiven Palanga so • 
kakta M. Kerim Söydan: 
- 1937 mali senesi mayıs sonunda bit 
miştir. Diğer taraftan yol vergisi tah
sil memuru tarafından ağızdan, yani 
eve gelinerek tebliğ edilir. Bu nokta 
üzrrinde haksızsınız. Diğer husus için 
duyduğunuz teessüre iştirak ederiz. 

f 
Adana okuyucuıarımızdan Mük • 

r emine: 
- Hadisenin teferruatına ve aslına 

vakıf değiliz. Doktor raporu alıp ad
liyeye müracaat etmiş iseniz daha iyi 
olur. Hakikati anlamak. için yegane 
yol budur. 
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Tarlhden sayfalar: 
--Uç esrarlı kelime ..• 

C Güzel ve eğlenceli bir röportaj serisi 1 
• 

* • ~ 
Mqalelerin titrelı ve kızıl ıııklarının tamamile aydınlatamadığı 
dwıarda ale11den ba el. oartlı. Bu el. hareket ediyor ve dınJara gene 
alevden bir yazı yazıyordu. Şimdi duvC1Tda üç kelime belirmiı ve 

lstanbul Meyhaneleri 
alevden el kaybolmuıtu 

Yaz•n: Tur•• C•n 

ESKi BiR 
?: A. .;
/, lJ-

. 1ı ı \ ..... 

Milattan beş yüz sene evvel Babil şeh 
ri en son zenginlik ve ihtişamına yük · 
selırrişti. Dicle ve Fırat havzasının ma -
murluğu da ayni derecede bulunuyordu. 
Şehir, mı.mtazam caddeler, büyük ma • 
betler ve saraylarla süslenmişti. Hele en 
büyük hükümdarlardan Nabodonasarın, 
karısı için yaptırdığı asma bahçeler pek 
meşhurdu. Bu bahçeler büyük kemerler 
üzerine toprak yığılmak suretile kat kat 
yapılmıştı. Her ~şit ağaçlar, her çeşit ve 
her renkte çiçeklerle doldurulmuştu. 
Mezopotamyamn kızgın güneşi bunları 
az zamanda yakrp bvurabı1irdi. Fakat 
buna meydan verilmiyordu. Tarasanm 
içine i>üyük bir tulnmba yapılarak neh -
rin sulan oraya kadaı- çıkarılıyor~ bal 
IJ&I sulanıyordu. 
Güneş şa!'km masmavi gö~rinden ka

yarak ufukta batarken Fıratın ağıt' ağır 
alan suları asma bahçelerin akisleri ar
tında boydan boya sanki çiçeklenirdi. 

Bütün Mezopotamyanın üm:raııı ayni 
tiereceyi bulmuştu. Banu anlatabilmek 
için Dicle ve Fırat nemleri arasında ka
nallar açıldığını. bire karşı yÜ% misli 
mahsul alındığım, Firat nehri taştığı. :za.. 
man çok gelen sula:rı depo dmek ve azal
mğı zaman kullanabilmek üzere Yetmİf 
kilometre muhitinde büyük bir g6l ka • 
:nldığım yazmak kafidir. 

TaJiihte emsali çoktur: HüJıii.mda.rlık -
lar ek.s~riye~ en pMlak. devide.rinde ve
ya biraz sonra çöküyor. Bunun iki ta • 
raflı bir sebf.bi vardn-: Ya serveti ve re
fahı artan hükümdarlar tenbel ve zevki
ne düşkün oldukları için düşmana karşı 
celadet gösteremiyorlar; yahut memle -
ketin servetinin pek Çt>k artması komşu 
milletlerin hırsl1annı tahrik. ederek kor
kunç surette hücmn ettiriyor. Hakikal
t~ bu iki sc«lııin ikisi de varil "ll'e ayni 
dwecede ehemmiyetlidir. 

l3abilin serveti onan şarkında Fars ~ 
Medye hükümdarı (Kurus = Keyhüs -
rev) in gözüne çarptı. Zaten bu hüküm· 
dar iki parçaya ayrılmış olan Iranı bir
leştirmiş, genişletmiş, şarkta ve garpta 
zaferler kazanmıştı. 

Milattan 538 sene evvel Babil üzerine 
yürüdü. 

(Tevrat) ın yazdığına göre o zaman 
Babil tahtında Baltazar oturuyordu. 

Bu adam çok mağrur, zevkine düşkün 
ve cesaretsızdi. 

İranlılar Geldani ordularını mağlup e
derı~k Babili kuşattılar. 

Babilin yüksek ve kalın duvarları, ku
leleri vardı. Kapıları tunçtandı ve etraflı 
derin ve geniş bir hendekle çevrilmişti. 
Şehrin içinde pek çok erzak olduğu gibi 
nehir yolile imdat almak, hatta kale du
varları içindeki arazide ziraat yaparak 
mahsul elde etmek imkanı vardı. 

Baltazar şehrin zaptedilebileceğine 

inanmıyordu. Bunun ıçın rnuh -
teşem sarayında her zamanki gibi eğlen
ce ile vakit geçiriyordu. 

Bir gün her zamandan daha büyük bir 

ziyafet verdi. Sarayın ve şehrin büyük
lerinden bin kişiyi bu ziyafete davet et
ti Zamanın en güzel kadınları olan ka-

rılarile carıyeleri en güzel elbiselerini 
giym 'ş erdi. Çalgılar çalınıyor; oyunlar 
yap Iı or; İran, Mezopotamya, Suriye, 
Mısır ve Yunandan gelmiş olan kızlar 

kıvrak danslarile oradakileri hayran e
diyorlardı. 

Herkes içiyordu. Fakat Baltazar bu hu-

AKSAMCI iLE 
DERDLESME 

1 

YAZAN 
Naci Sadull~ 

- Sapasağlam bir adamım. Ne ak ciğe

;u::.ta hepsınden üstündü. Kafayı tütsü- rimde leke, ne kara ciğerimde kum, ne 
edikten sonra yeni bir hevese kapıldı. böbreğimde taş, ne midemde kiremit, ne 

Vaktile (Nabodonasar) ın Kudüs mabe- barıaklarımda tuğ-~ 
dinden alarak getirdiği altın ve gümüş- la, nı de mesanem-~ 
ten kapları istedi. Onlara şarap doldur - de kireç var!.. ~ 
mağa, içmiye ve gözdelerine de içirmiye Yer yüzünde ne ~I. 
başladı. anam, ne babam, % ~' 

l\1'eşaieier sarayın salonlarını ve deh - ne dayım, ne am· / · " / ~ 

lizicrini titrek ı~ıklarile, parlatıyorlardı. cam, ne karım, ne ~ ~ if .., · " 
~ k . 'Ilı. • p. ~ 

Nakışlı ve yaldızlı tavanlara, oymalı sü- ızım, ne kısra .. o, cJ .' & 

tunlara ve duvarlara vuran gölgeler or- ğım, hatta ne kö - • ...._" . .7-....... 

talığa ürkeklik saçıyordu. Fakat bunu yüm, ne de uyuz ~ _....,,,--..;.... 
sezmek için çılgın ve sarhoş olmamak bir kedim var. Ya •:-ı _ ........:::=-• 
gerekti. ni bir gece değil, İki (tek) 

Baltazaruı neş'esi son dereceyi bul - bir hafta meyhanede yatsam, ortaya çık
muşta. Fakat Kadös mabedinden pti - tığım zaman karşıma dikilip te: 
rilmiş olan mukaddes altın kadehteki şa- - Neredeydin? diye hesap soracak 
rabı henüz bitirmişti ki gözleri Jtarşıki canlı bir cezadan korkum yok. 
cfuvara dehşetle sapladı. Kadeh elinden Eh... Çok şükür, kıyıda bucakta bana 
düştü. Bakışları büyüdü ve korkunç bir yetip artacak kadar dünyalığını da var. 
çığlık attı. Fakat buna rağmen, ajzıma içkinin yu -

Çünkü orada, meşalelerin titrek ve kı- dumunu kc;yamıyorwn!> 
zıl ışıklarının taınamile aydınlatamadığı Bana bu sözleri söyliyen, meyhaneler
yan karanlık duvarda aievd~n bir el var- de savurduğu kurşunların, nüktelerin ve 
eh. Bu el hareket ediyor; duvara gene a- altınların hikiyeleri bili dillere destan 
!evden bir :;azr yazıyordu. olan bir eski akşamcı olmasa: 

Alevden el oraya üç kelime yazını~ ve - O halde haram diye içmiyorsunuz? 
kaybolmuştu. Diyeceğim! 

:Sa.Hazar c kelimelerin manasını bil - Fakat içkiyi, beUılı bir kadını .everce-
me-k fiyle dursun, hatta okuyamıyordu. sine ıevmiş ... Onun uğrunda, gözünü dal

Salonda sinek UÇBa duyulurdu. Demin dan budaktan, kesniııi hesaptan, ve ken
~oşkun bir eğ!~ yeri olan bu yer §im- disini mikroptan, illetten sakmmattııf bir 
di ~yük bir meaı:dan 'bir örnek.ti. insan, kaynanadan, kandan, doktordan, 

Baltazarın elleri ve aya-klan titriyor- iliçtan, haciz memurundan ve alacak -
du. , lıdan, Allahtan ve kuldan, hülasa yer yü-
Diğerleri de ondan fa'rkmzdı. zünde ve ıökyüzü.nde hiç bir şeyden kork-
Baltaıar haykırdı; madıjı halde meyhaneye neden grev 
- Kahinler,, sihirbazlar nerede? yapar? 
Hepsi geldiler. Merak bu ya? Sordum: 
- Bu yazıyı okuyun. Ne demek isti • - Bıkmıs olacaksınız?. 

yor? Bana söyleyint Kim okur ve anla· - Bilakis ... Meyhaneyi özlediğim ka
tırsa ona bir kat erguvani elbise ile bir dar anamı bile özlemiyorum. 
gerdanlık vereceğim ve üçüncü vezir ya- Hem sıhha~ hem parası, hem hürri -
pacağım.. yeti yerinde ve ayak ba~adığını iddia 

Fakat kimse onları okuyaınadı. ettili halde, meyhaneyi anasından fazla 
En sormr Bal>ilde esir bulunan yahudi özlediğini söylüyor. Neden? 

peygamberlerden (Danyal) geldi. Yazıya - Neden? diyorum ... Bu kadal" fid • 

baktı ve şunları söyledi: 
- Orada (Mane, tesel, fares) yazılıdır. 

Alevden el Allah tarafından gönderilmiş
tir ve size hükmünü bildirmiştir. Mane: 
Allah s.nin saltanat günlerini kafi gör -
müş ve nihayet vermiştir, demektir. Te
sel: Sen tartıldın ve pek hafif geldin; ma
nasınadır. Fares de krallığın taksim e • 
dildiğini anlatıyor. 

Ayni gece İranlılar şehre girdiler ve 
Baltazarı öldürdüler. 

Bununla beraber Babilin son hüküm
darının &ltazar olduğuna dair kat'i ve 
tarihi bir vesika yoktur. Bu mesele bir 
çok tarihçileri meşgul-etmiştir. 

Bazıları Babilin Kurus tarafından bir 
bayram günü Fıratın sularını çevirmek 
suretile zaptedildiğini yazarlar. Bazıları
na göre de Babilin son hükümdarı Nabo
nid adındadır, İranlılarla yaptığı harpte 
ölmüştür. Yahut Baltazar, Naboniclin oğ
lu olup şehrin müdafaası için babası ta
tafmdan memur edilmiştir. 

En son tetkikler arasında ise Balta -
zarın adı geçmemekte, kahinlerin elle -
rinde oyuncak olan Nabonidin mağlil
biycti, Bab!le toplanan mabut heykelle -
rinden de fayda çıkmayınca İranlılum 
şclıre harpsiz girdikleri anlaşılmaktacfır. 
Bununla beraber yukarıdanberi bahset • 
tiğimiz üç kelime, emsali had.ise v:e vak'a· 
larda daima kullantlan. hir darbı mesel 
olup gitmiştir. Turan Can Radyonun §erejinel 

detliyse, bu hasreti çekmek neden? Git
senize? Meyhane kıtlığına kıran mı gir -
di? 
Muhatabım, seyrelmiş kır saçlarını, iz

marit zifirile sararmış parmaklarile sı
vazlıyarak gülüyor: 

- Meyhane nerede? Mübareğin bu -
gün kendi değil, namı bile kalmadı ... Şim
di içki içilen yerlere meyhane değil, ga
zino diyorlar ... Gazino ... 
Muhatabım, çiğnemiye mecbur edildi

ği bir sakızı dişler gibi, bu kelimeyi a -
deta nefretle tekrarlıyor: 

- Gazino ... 
Sonra acı acı gülümsüyor: 
- O kalender, o cefendh cmeyhcı.ne> 

nin ne kadar züppeleştiğini anlamıya sa
de bu isim 'hile yeter ... 

Hani lilo olan züppe Leylalar, mimi o
lan züppe Melahatlar, bibi olan züppe 
Bedialar yok mu? 

Gazino ismini alışındanberi meyhane 
hpkı onlara benziyor! 
cÇık.mam Allah etmesin meyhaneden!> 

cüye meşhur bir şarkı var ya? O §arkının: 
cÇıkmam Allah etmesin gazinodan!> 
şeklinde okunduğunu tahayyül et!.. Za -
vallı meyhanenin, necabetinden, asale -
tinden, azametinden ve hüliaa, mana -
sından neler kaybettiğini daha iyi an -
!arsın ... 

O ikinci biçimde şarkı ne kadar gü -
lünç oluyor değil mi? 

Elimde olsa, o şarkıyı: cGirmem Allah 
etmesin meyhaneye!> şeklinde tashih e· 
derim! 
Muhatabımdan, o hasretini çektiği es

ki meyhanelerin kerametini öğrenmek 
jstiyorum: 

- Nerede? diyor ... Nerede o meyha -
neler? Onlar, meyhane değil şevkhaney
di. Şimdikiler ise, meyhane değil, çile
hane! 
Hiddetlenmiş göründüm: 
- Eski meyhaneciler ağızlarile kuş mu 

tutuyorlardı sanki? 
- Hayır ..• Ağızlarile kuş tutmuyor -

lardı amma, tatlı dillerile müşteri tutu
yorlardı! 

Muhatabım, muşamba kesesinden sar -
dığı sigarai.ardan birini bana uzatıyor: 

- Kabul etmek lazım ki, her şeyde 
ileriye giden biz, meyhanecilikte geriye 
dönmek mecburiyetindeyiz ... 

Çünkü eski meyhanenin garsonu, 
garsonluğu bir ince, bir güzel san'at ha
line getirmiştL Eski meyhane, bir sübyan 
yüreği kadar temizdi. Eski me~hanede 
rakı sudan ucuzdu. Eski meyhanenin öy
le bariz hususiyetleri vardı ki, bir kör, 
bir sağır bile, hatta bir ehem kör, hem 
sağır~ bile meyhaneye girer girmez mey
haneye girdiğini anlıyordu. 

Eski meyhane, bir iptidai mektebin te
neffüshanesi kadar neş'eli, ve bir öksüz 
mektebinin mütaleahanesi kadar sami -
miydi! 

Muhatabım, karşısındakileri, kanaatle
rine biat ettirecek.lerinden emin kimse -
lerin huzurile gülümsüyor: 

- Ben, diyor, eski meyhaneyi de, ye
ni meyhaneyi de bin yıllık birer dost ka
dar tanıyorum. Eski meyhanenin ana 
meziyetlerini, az evvel üç buçuk kelime
nin koynuna sıkıştırdım. Fakat tam bir 
fikir edinmek için sana, meyhane ve ga
zino arasında tam bir mukayese yapa • 
yım. EvvelA, eski meyhaneye ait hatı • 
ralarımı, görüşlerimi anlatayım. Sonra 
da, bir mukayese yapabilmek için, bir de 

Sandıkburııunda gece 

benim ağzımdan bugünkü meyhaneyi 
yani cgazino> yu dinle ... 
Eğer bütün bunları dinledikten sonr. 

da: 
- cEski> yi cyeni> ye tercih etmek im 

kanı vardır! dersen, diyebilirsen, bugün 
kü gazinolarda rakı içenlerden beter o 
layım! 

Ben, bana çok şayanı dikkat bir mu 
kayese imkanı kazandıracak olan o mü 
şahedeleri dinlemeden önce: 

- Pekala, diyorum, farz buyurun ld 
size hak vereceğim. O takdirde sizde:q 
bugünkü meyhaneleri eski ikballerim 
ka,·uşturmanın yollarını sorsam bana nı 
cevap verirsiniz? 
Muhatabım, istediğimi en kısa yoldaı 

anlamak niyetile sorduğum bu suale, ya 
mamıya kıyamıyacağun kadar nefis bi 
hikayeyle karşılık verdi: 

c- Sen dördüncü Muradın hikayes) 

Serinlik artınca gömlekle kalan 
fedakar aşık 

ni bilir misin? Hazret memlekete müthiş' 
bir tütün ve içki yasağı koymuş. Ve bu 
yasağın tatbik edilip edilmediğini bi.z • 
zat kontrola başlamış. O sırada, elinde 
rakı şişesi bulunan fakir bir Bektaşi ile 
karşılaşmış: 1 

- Bana bak, demiş, nedir o elindeki? 
Soğukkanlı Bektaşi hiç bozmamış: 
- Su efendim! 
Dördüncü Murat hiddetle gürlemiş: 
- Alçak riyakar ... O su değil, rakıda •. 
- Su efendim. i 
- Aç bakalım! Öyleyse! 

Kurnaz Bektaşi, bu tehlikeli emri a ~ 
lınca, şişeyi yere koyup ellerini havaya· 
&çmış, ve Muradı Rabiin.işidebileceği bir 
sesle: cHey Allahım, demiş, sen, Muradı 
Rabi gibi muteber bir kulunun yüzünü, 
benim gibi bir fakire karşı kara çıkar • 
ma. şu.şişedeki suyu rakı yap ta, bu id· 
diadan yüzünün akile kurtulsun!> 

Sonra şi~eyi yerden alıp okumuş, ve 
Muradı Rabie uzatmış: 

- Al padişahım... Şimdi artık içinde 
su değil, rakı var ... 

Bu güzel buluşa rağmen Murat, Bekta· 
şinin yaka3ını bırakmamış, biraz ilerde, 
gürül gürü! yanan bir fırın ocağını gös "' 
tererek: 

- Bana bak, demiş, az evvel, suyu ralü 
haline getirdin! Şimdi de şu ateşi su yap· 
tır bakayım. 

Bektaşi, ayni soğukkanlılıkla cevap 
vermiş: 

- Padişahım. Ben bir gar·p Bektaşi -
yim. Yalnız su ve rakı işlerine karışırım. 
Ateş işine Rüfailer karışır ... 

...................................................... 
Ben kahkahamı bitirince, muhatabım 

sol gözünü k1rptı: 
- Benden dertleri söylemek. .. 
Çarelere Bektaşinin dediği gibi cRü .. 

failer karışır!>, 

Naci Sadullah 



Kadınlan 

yakından 

alakadar 
edecek 
bir anket 

801' POl'rA: 

İstanbulun en 
kadını kim? 

: 

Tam manasile şık olmak için bir kadın günün kaç saatini giginmete hasretmeli? 
• lgi giyinmek isteyen kadına altı ayda ne kadar para lazım?- lstanbul terzilerinden 
yerli mallarla şık giginmelc kabil mi? - Bu senenin modası güzel mi? - Güzel 

giyinmek istegen kadın tuvaletinin en fazla neresine dikkat etmeli? 
Anketi gapan: Saat D•rolf 

Ihsan ipekçi anlatıgor : 

«Stüdyo var, fakat Tifrkçe 
film çeviremiyoruz. Zira •• » 
• lnglllzce filmlerin Franaızca lıopgalaruıı 

(/etirtmekten•e bunları kendi •llJdgolarunada 
TBrkcege duble etmell ter .. , edl11oruz • 

" Yeni parlıyan yıldızlar 
ara11nda Robert Taylor 
hepsini ıeçecek ıaliba • 

O. Tuğrul 

En uzun isimli yddız 



arıp ve ınanı mıyaca ş.e Y er _, 

Baro11 
Von 

Werther 
1809·1894 
Pariıte 9Cfir o!du. FranH 
İapanya ile harbe tutu,tu. 
Danimarkaya tayiD edildi. 

Pnıaya - Danimarka harbi bafledı. Ruaya'ya 
döndü. Kırım Muharebui bqgöaterdi. 
Viyaoaya ayak ba1ar baamu Avuaturya: ~uıya 
ceori patlak verdi. ~n 80Danda da Turkıyeye 
reldi. Türıı: - Ruı barbı oJchı. 

S glJn durmadan 
müdafaa 

yapan 
avukat 

Fra11.1ız aVlJlab 
Be uard, 1816 ıMı
ıwai Marbnda Ge
neral Jcao 1 Te
vot'u hiyaneti va
taniye cürmünden 
dolayı müdafaa 
ederlceo tam t>e, 
ırün durmadaıı la
lcudı eöylemiştir. 

-
Hondur.,•ın Vi.rtnd köyündeki De Sa11gre çayı 1ıpla kan gibi-
dir. Rengi, tadı. koku1U, aynn kana benzemektedir. Bllfka 
bir yere doldurulan bu çayı' 1Uyu, bpkı lı:u gibi .,. pıbblaı
makta ve 24 aaat içinde bozulmaktadır. 

Dolan ve 
aıenler 

Y apılaa bir be
aaba ,öre her da
kikada 6} ioaan 
dotmakta ve 58 
lı:ifi ölmektedir. 

Oç otlu da m e b 'us 
ol•• devlet a danu 
lrlandalı d.,vlet adamlanndan 
Daniel o'Connell 'in üç otlu, 
Parlamentoya an 1eçilmi,, üç 
kızı da Parlamento izalarile 
evleumi~lerdir. 

·ıngııtere·yı ... ·ıe-.1d·1d· .. e<1e·n·r· .. · .. ;·~·:~·:i"~ ... f ·~·k·~·~· .. ·~ 
büyiik tehlike müsabakamız 

İngilterenin hazineleri herhangi bir 
büyük devletin müdafaasız hedefidir 
Britanya Nazırlarının, artık şahsi mevkilerini ve şimdiye 

takip ettikleri siyaseti unutarak memleketlerine 
hakikatleri söylemeleri zamanı gelmiştir 

kadar 

[Bu makalenin muharriri 
meşhuT cSüT'at kTalı~ Malcol -
me Campbell'dir. Siyaaetle 
meşgul olmaz. Bundan dolayı 
bu makaleri lngilttt• halkının 
ahvali ruhiyesindeki cndifey• 
bir delil gibi gösteTilebiliT.] 

Tarih, tekerrür ediyor. Bunu bugün de 
ıörüyoruz. Dünya sür'atle bir fellkete 
sürükleniyor. Bu defaki felaketin kar -
psında, 1914-1918 fellket devresi pek e
hemmiyetsiz kalacaktır. Geçen bazı hl
diseleri hatırlıyalım: 

Dünya muharebesinden önceki sene -
lerde bizim için büyük bir tehlike olan 
Alman askeri kuvvetlerinin her gün art
makta olduğunu görüyorduk. Hiç kimse 
bir istili harbine hazırlanıldığını sakla
mıyordu. Almanyanın reisleri, askerleri, 
denizcileri bu niyetleri ile övünüyorlar
dı. Gizli olan yalnız bir ıey vardı. O da 
muharebenin patlıyacağı gündil. Muha -
rebenin patlamaması için tevessül edi -
len her şey boşa gitmişse bunun mes'u -
liyeti Lord Robertch gibi önünden ka -
çılması kabil olmıyan şeyin yaklaştığını 
inkar edenler ile artık ortadan sulh ih -
timalinin kalktığını iddia eden siyasilere 
aittir. 
Eğer Büyük Britanya hazırlıklı bulun

saydı, eğer Almanyaya, cenup hudutla -
nna yapılacak tecavüzün İngiltereyi o -
tomatik bir surette Fransa ve Belçika 
cephesine ilhak edeceği açıkc;a haber ve
rilseydi ve eğer Almanya Büyük Britan
yanın beş küçük fırkayı değil, bir milyon 
talimli askeri Manş denizinin öbür ta -
rafına yığacağını bilseydi kendisini bu 
muharebe tehlikesine atar mı idi? Bu -
gün mukabele etmek mecburiyetinde bu
lunduğumuz vaziyet ise büyük harp va -
Eiyetinden daha çok tehditkardır. 

Almanya korkunç bir dereceye yetiş -
mek için silahlanırken biz, sulhçuların 

ve bizim memleketimizden başka bütün 
zayıf memleketlerin sulh melemelerini 
itaatle dinlemekle onun oyununu kolay
laştırmı§ olduk. Büyük Britanya müda -
faa kuvvetlerini yalnız !tahdit etmekle 
kalmamış, fakat birdenbire korkmağa 

başlıyan siyasilerin dedikleri gibi, hatta 
tehlike hislerinden bile daha aşağı de -
:eceye indirmiştir. Birbirimizi aldatmı
ralım. Dünyanın en güzel mirasını mu -
ıafaza etmekte o]an bu memleketin, bu
fiin karşısına çıltrnak istiyen her hangi 
•üyük bir devletin müdafaasız hedefidir. 

Büyük Britcınycı deniz kuvvetlerinin bir kısmını teıkil eden bu çelik devlet'. 
lngiltueyi tehlikeden. kuTtarmağa muktediT' değildir 

Bu büyük devlet fimdiden gün ve saa - şekilde mukabeleden korkmaz. Yirmi se
tini tayin edebilir. Bu korkunç bir haki- ne kadar bir müddet içinde biltün bun -
kattir. ların değiştiğini tasavvur etmeğe iınkln 

İngilterenin kendisine gelmek için ge
cikmiş bir gayret sarfetmekte olduğu doğ 
rudur. Fakat ihtiyaçlarile mukayese e -
dilirse bunun kafi olmadığı anlaşılır. Bir 
kaç tane yeni harp gemisi yapılıyor. Tay
yarelere bir kaç grup ilave ediliyor. Fa
kat bunlar bitirildikten sonra bile dev -
letler arasında ancak altıncı, yedinci sı
raya gelebilecektir. Muntazam askere 
bir piyade fırkası daha ilave ediliyor ve 

gönüllü usulile kafi miktarda asker top
lanacağı zannolunuyor. İngiliz milleti, 
sulh nazariyeleri, harp aleyhtarlığı ve 
bütün dünya milletleri kardeşliği pro -
pagandasile o kadar fazla uyutulmu§tur 

ki kanları pahasına kazanıp kuvveti sa
yesinde şimdıye kadar muhafaza ettiği 

memleketinin müdafaası arzusunu bile 
kaybetmiş gibi görünüyor. Askerimiz çok 
derbederdir. Tayyarecilik kendisine la -
zım olan insanı bulamıyor. Hatta deniz -
ciliğimiz bile adam yoksulluğundan sı -
kıntı içinde bulunmaktadır. 

Bütün bunlar nedendir? Büyük Bri -
tanya bütün bu şeylere alakasızlık mı 

gösteriyor? Yoksa başlıca meşguliyetini 

spor ve sinemaya hasrederek vatanına 

karşı olan vazifesini unutuyor mu? 

Hayır, hiç bir vakit! Bütün İngiltere 
tarihinde ihtiyaç görüldüğü zaman er -
kek ve kadın vazifesine koşmaktan kim-

se imtina etmemiştir. Bu memlekette hiç 
kimse hakikati işitmekten ve icap ettiği 

yoktur. 
Bugünkü hakikat nedir? Bütün Alman· 

yanın askerleştirilmesi, müthiş bir tay • 
yare kuvveti yaratılması, memlekeUn u· 
cu bucağı bulunmaz bir harp malzemesi 
fabrikasına inkılabı, bütün millete as • 
kerlik talim ve terbiyesi verilmesinin 
manası nedir? 

Millete üniforma giydirilmiş ve ken • 
disine muharebeden daha yüce bir şey 
bulunmadığı telkin edilmiştir. Ve bütün 
bunlar Almanyanın her hangi bir kom • 
şusunun tecavüzünden korktuğu için ya
pılmış değildir. Hiç kimse bir kanı Al • 
man toprağına göz dikmiş bulunmuyor. 
Almanyanın buhran içinde olduğu, it 

ordugahlarına ve mütemadiyen harp mal 
zemesi hazırlanmasına rağmen hAla iş -
sizlikten sıkıntı çekmekte bulunduğu 

malumdur. Fakat Almanların cintikam, 
rüyasile yaşamakta oldukları da unutul
mamalıdır. 

Britanya nazırlarının, artık şahsi mev
kilerini ve şimdiye kadar takip ettikleri 
siyaseti unutarak memleketlerine bü -
tün hakikatleri söylemeleri zamanı gel
miştir. Ne olursa olsun, hakiki vaziyeti 
bilenler, bunu hiç iğlAk etmeden 
ortaya koymalıdırlar. Eğer millet şlın

diden bütün hakikatlerden haberdar o -
lursa daha kötü bir vaziyete düşmekten 
kurtulması mümkün olacaktır. Bu işi ya
rına bırakm&kla çok geç kalınmış olur. 

Malcoıme Campbe?I 

Müsabakanın esasları, mükafatları 
ve ilk resimle ilk fıkra 

Son Postanın kı§ mevsimi programını numaralı fıkranın V. S.) diye bildirecek, 
esbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri de gazeteden ke 
alesi, hikiyesi, romanı kifi değil, biraz sip listeye bağlıyarak bize gönderecek
a eilence lazım, diye düşündük, bu dü- siniz. 
- ce ile bir müsabaka tertib ettik, bu Bu suretle siz okuyucularımız hem gü-

müsabakarun esası şudur: zel bir fıkra okumuş, hem güzel bir re 

MUsabakamn esası sim ~~rmüş, hem de ?i~ müsabakanın 
verdiği heyecanın zevkim tatmış olacak-

Meıhur Bekri Mustafanın 40 tane fık- lardır. 

asını seçtik. Her fıkra için bir resim MükAfatlat 
aptırdık. Fıkralara 1 den 40 a kadar, fık-

raların resimlerine de gene (1) den Bu müsabakada kazananlar arasınd 
(40) a kadar numara koyduk, herıün bu 75 okuyucumuza para mükafatı verece
fıkralardan ve resimlerden birer tanesi· jiz. Mükafatların listesi şudur: 
ni dercedecefiz. Fakat bu resim o eün 1 kişiye 100 lira 
ıkan fıkranın - değil, ya daha evvel çık 1 > 50 > 
mıf, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık 1 > 25 > 

ranın resmi olacaktır. 1 > 10 > 

Müsabaka lbitinoe okuyucuları.mudan 8 > 5 er lira 
oracağız: 83 > 2 şer buçuk lira 
- Hangi resim, hangi fıkranındır? Mükifat kazanan okuyuculan noter 
Siz de bize meseli (40 numaralı reıim, tayin edecektir. Müsabakamıza bugün 

1 numaralı fıkranın, 4 numaralı reGın 17 bql.ıyoruz. İlk resim ve fıkrayı apğıda 
numaralı fıkranın, 14 numaralı resim 38 bulacaksınız. 

Resim: 1 

Fıkra: 1 
Müminin arbğı .. 

Belıri, meyhane arlıatlqlanndan birinin luulehinde lıalan pa6ı 
övdeye indirirlren, arluulGfl elini tatta: 
- Ne yapıyorsan Belrri •• Halıeain artığını mı içiyoraun? 
Belıri: 
- Bıralr ta lıırlı yılJa bir, helal pab içelim ... dedi. 
- Arhlı pab neden helal oluyor? diye •ordular. 
Be Itri giilJü: 
- Sen bilmez miain .• Müminin artıjı, mümine helfıldır, derler. 



ION POSTA 

Son Posta'nın tefrikası : 1 

Yıldız Sarayında 
Bir haremağasının hatıralar1 

Yuaıı: Ziya Şakir 

Genç Saraylı korkudan titriyordu, kulağıma eğilerek: 
"Şehzadeleri zihirliyecekler, kulağımla duydum,, dedi 

,A b d ü 1 h a m i d) 
ile, nasıl taDl§tmı?. 

* 
Nisbetiyye kifşkU vak'asrnm 

içyüzU 
o güne kadar, Abdülhamid efendiye 

:] IJ 

.Sayfa 11 

"Bir Haremağasmm hatıraları,, 
Bize neler öğretecek ? 

o 

Ziya Şakirle bir mülakat 

' 

Ziya Şakir 

remağasının hatıralarıııı eserimde toplı -
ya cağım .. 

Yıldız çatısı altında geçen ve şimdiye 
kadar kimsenin öğrenmemiş olduğu ha
diseleri anlatacağım. Bu eserim öyle bir 
eser olacak ki.. Bundan sonra Yıldız ve 
Abdülhamit hakkında başka eser yazı -

iamıyacak.. Çünkü bilinmiyen bir taraf 
bırakmıyacağım. 

- Bu eserde bizim de şuradan bura -
dan duyduğumuz bazı kısımlar olacağını 
?annederim. 

- Olabilir, fakat duyulan, ve kulak • 
tan kulağa yayılan bir çok noktaların da 
ne kadar yanlış olarak duyulmuş oldu -
ğunu anlatacağım ve işin hakiki cep -
besini aydınlatacağım! 

- Abdülhamidin harem hayatından 

da bahsedi1mişti. 

- Haremde yaşamışların, Abdülha • 
midin harem hayatını otuz üç yıl ya • 
kından görmüş olanların bildiklerini ya· 

zan oldu mu, hayır değil mi? İşte ben 
bunları da yazacağım .. Ve cHaremağa -

sının hatıraları> Abdülhamit devrinin en 
doğru bir saray tarihi olacak. 

Ziya Şakir, biraz evvel dolaptan çıkar
dığı dosyaları yeni baştan dolaptaki yer
lerine sıralamıya başlamıştı. cHaremağa
sının hatıraları> romanının müsveddcle -

ri masasının üzerinde Son Posta sütun -
Ianna geçecekleri zamanı bekliyorlardL 

1. H. 

Güreş hakemi yetiştirmek iç;n 
kurs açılıyor 

Türk Spor Kurumu güreş federasyonu 
bu sporun resmi hakemler altında ida
resi için bir hakem kursu açmağa karar 
vermiştir. 

Hakem kursunun resmi bir mahiyet 
alması için federasyon Türk Spor Kuru-

muna bazı hususat için müracaat et
miştir. 

Hakem kursu başkanlığını federasyon 
muhasebedsi Sadullah Çiftçioğlu yapa
caktır. 

Yarmki güreşler 

Korku 1 
" ,, . .., 

J 
o., 

" ,.#-_. 



12 Sayfa ' 

15 senedir muharrirlik 
ION POST& 

Atatürk Dahiliye oe 
H aricige Vekillerini 
Dün kabul buyurdular 

(Bq tarafı l inci sayfada) 
ve Anbradan gelen JDahiliye Vekili 

Deniz Harb okulu kumandanı albay bi• ni, ve yüksek erklnıharbiyenin em- Şükrü K!lyayı kabul ederek, nezdlerinde 
Ertuğrul: rile, Fransızların bir eserine karıılık ola- ölle yemeğine alıkoymuşlardır. 

yapan büyük kör 
- Şu anda. diyor, bana: rak cCezayir hakkındaki neşriyata umu- Atatürk, bir müddet Perapalas otelin-

Beynelmilel siyasi vaziyet 
2-"f \:_', fJ\ t k .k 
(ıl.-> e rar nazı 

bir safhaya girdi 
- Ali Haydar Alpagot'un yerini kim mi bir cevabı• ı, cBalkan harbinde Türk de istirahat buyurduktan sonra, akşam 

Cloldurabilir? diye sorsanız, size IÖyliye- filosu• nu, cDenizde Türkiyey• yi yazdı. Ültü motörle Boğaziçinde bir gezinti (Bq tarafı l inci ıa11fada) oldulu endişesini tevlid etmektedir: 
bilecek bir tek isim bulamam! cMahrem mektub-, ve cSelimi Salis• ıl- yapmışlardır. ya tevdi edilecektir. 1 - Mutasavver üç tarafiı görüşmeyi 

Sedef gibi parlıyan bembeyaz difleri- dmdaki piyesleri matbudur. cMübecceh, Hariciye Vekilinin beyanatı Muhtıranın kat'i bir ifade ile yazılaca- dört taraflı görüşmeye tahvil etmek. 
le dudaklarını kanatacak gibi uınyor ve cMefkUre• ve cKızıl elma• adında üç Dün sabah Cenevreden gelen ve Sirke- ğı ve yapılacak müzakerelerin sürünce- 2 - Baleares adaları ile İspanya ve la-
başını iki yana sallıyarak llive ediyor: eseri basılacaktır. el istasyonunda Cumhur riyaseti başya- ınede bırakılmıyacağı söylenmektedir. panyol Fasındaki deniz ve hava üssülha-

- Şu hayatın ne garib cilveleri var... Şimdi de, cDünya deniz savaşları• nı veri CeW, ecnebi elçilikler erklnı, Tah- İngiltere ile Fransa tarafından verile- rekelerinin tahliyesinden ibaret olan 
Düşünün ki, Ali Haydan en çok seven yazıyordu. Bu mnaznm eseri cKürek ran elçimiz Enis, Vali Muhittin tl'~dal cek olan bu muhtırayı merak!a bekliyen müz'iç meselenin tasfiyesi. 
insanlardan birisi Cemal Pqa idi ve Ce- devri•, c Y ~en devri•, cMakine devri• ve daha birçok mümtaz zevat tarafından İtalyan pzeteleri, yapılacak olan müza- 3 - Fransız - İngiliz itillfını bozmak. 
mal Pap, Ali Haydara hiç istemeden çok diye üç kısma ayı.rmıfb. İlk iki kısmı ta- karplanDUf olan Hariciye Vekili Rüftil kerelere Almanyanın da davet edilmesi- 4 - Vakit kazanmak ve bu 111retle 1-
büyük bir fenalık ettL mamlanml§tı. Yalnız makine devri kaldı! Aras, gazetecilere kısaca fWllan söyle- ni ve müzakerelerin, yalnız gönülliller talyanm askeri müdahalesine general 

- Hiç istemeden mi? Küçük Sevim, sözünün burasına sıkış- mi§tir: meselesine lnhlar etmemesinde ve İs- Frankoya müsaid bir kararı temin etmek 
- Evet... Hiç istemeden... Ali Bay- tırdığı bir cümleyle, bana o ane kadar bil - Seyahatim çok iyi ıeçtt, memnu- panyaya taalhlk eden Frankoculann mu- ve onu tehlikeli ve netayici tesadüfe bal-

dar, benim sınıf arkadaşımdır. Onunla mediğim bir hakikati ötreterek, babası- num. Asamble toplantıları devam ediyor. harib hakkının tanınması gibi diğer me- lı bir laf muharebesinden korumak. 
yıllarca sınıfta ders okuduk. Ayni sınıf- nın verdiii eserlerin azametini, epiz bi- Tekrar Cenevreye gidip gitmfyeceğim selelere de tepııil edilmeaini istemekte- Populaire, diyor ki: 
ta ders verdik, onun fiire, edebiyata ve rer Abide mertebesine yübeltti: Büyük Şefimin emirlerine balbdır.• dirler. İspanya faciasının bidayetindenberi 
bilhassa tarihe çok büyük bir sevgisi - Ve bütün bu eserlerden çotunu yu Sefirlerle temu Dijer taraftan İngili.ı pzeteleri de bu müdafaa etmekte olduğumuz tez ıudur: 
vardı. Bir elinden kitab, bir elinden ka- dılı zaman kördü? Ril§til Aru, dün ölleden ıonra, wehrl- mesele ile ehemmiyetle meıgul olmak- Roma, İspanya işlerine müdahaleden 
lem düşmezdi. Yazdığı tarihi bir tetkik Hayretten bafırlill§llD: mizde bulunan Atına elçimiz Ruten E1- tadırlar. mabudu olan siyasi ve askeri menafii 
eseri Cemal Paşanın nazarı dikkatini cel- - Kör müydü? refl, Bükrq elçimiz Hamdullah Suphiyi FnDMmn vaziyeti kendisine temin etmiyecek olan hiçbir 
betti ve Ali Haydara: - Evet... ve diğer bazı zevatı kabul etmlftir. Exchange Telgraph'm Pariaten aldılı hal suretini kabul etmiyecektir. 

- Sen, dedi, askerliği bırak, ve bütün On bet senedir kördil. Onun gözü, ve Atina va Bükreı elçilerimiz salı veya h~berlere göre, Romada yapılmuı düfil- . Salamanka 1 (A.A.) - Cepheden ge-
emeğini tarihe ver! eli. annem ve bendim. Okurduk. Dinler- çarpmba ıünü vazifeleri bqma döne- nulen müzakereler muvaffakiyetle neti· len haberlere göre Oviedonun cenubun· 

4li Haydar, Cemal Pqanın bu emrine di, söylerdi, yazardık. Mumafih, IOl1 za- ceklerdir. celenmedili takdirde, Prama, otomatik da klin iki mıntaka halkı bir de taburun 
itaatle tekaüde sevkolundulu zaman manlarda, kltibe ihtiyacı kalmadı. Çün- lnık harid7e vekili ~or surette Pirene hududunu açmala karar iftirakile marblst makamata karşı isyan 
yübaşıydı ve o yüzdendir ki tekaüdiye- kü daküloyla hem de harikulüde bir Hariciye Vekilinin daha birkaç gQn vermiftlr. Gönilllillerin ıerl çekilmesi etmiflerdir. Bu mıntakalar topçu atep 
sini yüzbaşı maaşı üzerinden aldı. Hal- iflr'atle yazıyordu. Utanbulcla kalması muhtemeldir. Rilftil için bir ay beklenmesi Ozerinde mutabık altma alınımfbr. 
buki, işi müverrihliğe dökmeyip te as- - On bet senedir, k6r olarak mı boca- Aras, bul(ln Cenevreden tehrimize ıeı- kallllllllfbr. Cenevrede gizli bir toplantı 
kerlikte kalsaydı, yarbay veya albay ola- lık ediyordu? mesi beklenen Irak hariciye nazın ile Star diyor ld: Cenevre 1 (A.A.) - Milletler Ce • 
rak tekaüde sevkedilecekti ve ailesine bı- - Tabit •.• Derslerini bize hazırlatıyor- buluşacaktır. . . . cB~ .~~tere, İtalyanın İspanyada- miyeti konseyi bugün gizli bir toplan-
rakacağı miras ta, bir yarbay veya albay du, mektebe nefer tarafından götürülüp Dost ve müttefik lrakın hariciye na- k_i gonullulerıni çekmesi prtiyle Habe- tı yaparak Akdenizdeki korsanlık hak
tekaüdiyesi olacaktı! getiriliyordu. Şaşacak, hattl inanmıya- zın, Milletler Cemiyetinin son toplantı- şıstandaki İtalyan hakimiyetini tanımağa kında Valansiya hükllınetinin müra • 

Kumandan Ertuğrul, sol elinin tersi- cakaınız amma, bütün talebelerini ses- ımda hazır bulunmuş ve Filistinin tak· hazır bulunmaktadır. caatını tetkik etmiştir. 
le, yaşaran gözlerini kuruttu, ve sağ eli- lerinden tanıyordu. Hele bizi ayak ses- simi meselesi müzakerelerinde, Arab te- Paris pzetelerl ne diyorlar? Konsey, Nyon konferansının neti -
nin şehadet parmağile, mekteb bahçesi- !erimizin hUBUSiyetlerinden bile ayırd zini kuvvetle ~üdafaa etmiftir. Parla 1 - Excelsior gazetesinden: cesi hakkında memnuniyet beyan e • 
nin arkasındaki sokakta yükselen ahşab e~ebiliyo:d.u. Hattı bir defa ben, anne- SultaNıhmed tiçüncü Sulh Hukuk . İtal~anın hattı har:keti, Roma • Ber- den bir karar suretini yarınki resmi 
bir bina harabesini gösterdi: .mm taklidini yaparak, onun terliklerlle Mahkemeainden: lın misakının fU tekilde ~~ _ -~~e_V:~ _ ~!~! lçin tanzime karar vermiştir. 

ıu:-V~:~: ~:,ı:ek~!,~•:.:,:ı::;, :~= ""~~;~~~~:'.:"~dıra- .. :!:'~. ",;,ü~=:k: ~':"~.::= Tilrk - Irak llıt;;;;dt Fiı~e giJlıaek 
~~~ ~lm26uş fedadka~kibir kank,a ... Bbirisi 25, ~zs~~yle söyleyın· ce ben hayretım· den·. Iarı tısta~bul Mahmutpaşada Dayahatun Milnasebalının inkişafı Arab komitesi danıtıldı ıgcrı yaşın a ı er e ve irisi 14, maha lesınde Hamam sokağında kain ea- (BClf tanıfı 1 inci ıayfada) ll ' 
digcri 8 yaf;mda iki kız evlld... - O halde sen &örüyorsun baba! diye kJ 13 ve yenı.· ıı ve 13 No. lı ve nısıf ma- tiyetin ilk .senelerinde adUl ihsan -'ya- Kudüs 1 (Hususi) - Son hadiseler 

İçim teselli ve ümidle doldu: haykırmışım. sur il bah 1 iN dolayısile İngiltere hükfuneti, Filistin-a ma ezız ve çe i otel müştemilA- "seti ile hüktımet teşkil etmif olan Hakkı 
- Şu hıılde, ailenin başında iki yeti§- O: tını~ _evsafı aşağıya yazılmıştır: Paşaya benzer. de çok ciddl tedbirler almıştır. 

kin erkek var? - Hayır kızım! dedL Gözlerim kör. Fa- Bırınci kısım ahşap otel: Zemin katın- .. Yüksek Arap komitesi azasından o-
Kumandan, yüzünü buruşturarak du- kat ıizi görüyorum. Çünkü siz dışarıda da bir sofa ve dört büyük ve bir küçük Dahill sukUıı ve huzurun tam bir su- lan Kudüs belediye reisi Halid.i ve ko-

dag
-101 bu""kıu·· .· deıı.ı·1 içı"mdesm· iz oda birin ka rette teaiai bakımından en ziyade mühim 5 • ••• ve el tında taraçalı bir sofa mitenin umumi kltibi Fuad Sa~ bu 

- Neye ~arar? Önüme, Atatürldlıı kara kalemle ve ve beı oda ve bir heli. Ve ikinci kısım olan nokta, ordunun siyasetle iştigalden 
Ve ciğerine çektiği havayı boşaltırken, büyük bir muvaffakiyetle yapılmq bir bodrum kal tonoz Uınerli dört oda ve rnenedilıncsidir. Mldfal hllkılrneil de ,,aıı-: tevkif ediJniliılerdir. Halid! ile 

gözlerimin sorgusuna inler gibi cevab portresini ıösterdi: birinci kat sekiz oda ve bir hell ve zemi- programında bu noktaya bilhassa ehem- Fua Sabanın tevkifleri, Nasıra ltoml-

verdı. ·. B da tı. miyet veriyor. Sade orduvn siyasetten seri Andrews'in katli üzerine tevkif e-
- unu o yap •• ni mermer iki kurnalı ve mermer ban • .1 -

- Zavallının iki oğlu da kördür! - On beı senedir kör demiıtiniz? yosu olan hamam ve hellsı ve ikinci kat- çekmek delil, mUlt Irak hükfunetine dilmiş olan iki yüz kişinin derhal tah-
- !!... - Evet ..• Atatürldl görmemi§ti ••• Fa- ta üç oda va bir hell ve üçüncll katta iki karp bir nevi muhtariyet muhafaza et- liye edilmeleri için Arap komitesi ta-
- Dekolman denilen bir illet .•• Vakıl, kat bur sesml, fU gördülfuıüz büstü elle- oda ve bir sofa ve ilçüncü ahpp kısım: mek ütiretı qlretlerln, milli bilnye için· rafından vaki taleb üzerine yapılmlf • 

bugün için tedavisi mümkün bir hasta- rile yoklaya yoklaya yaptı!.. Zemin bt mermer döplf bir tqhk ve de kaynamalan için lhıın gelen tedbir- tır. 
lık, fakat talihsiz delikanlıların, fennin Ali Haydann 11evimll yetimini, iıba dört oda ve bir heli v, blrinal kat bir leri de ittihaz edecektir. ~bine beyan· Hükfunet memurlarının yüksek A· 
yeni keşfettiği bu çareden istifade etme- haline gelmq bir takdir ve hayret içinde sofa vı tl.f oda w bir bell vı dömd(lcfl namesinin üzerinde ehemmıyetle durdu- ,rap komitesinin bütün azasını çember 
lerine im kar. yok.·· Çünkü hastalıkları dinliyorum. O: kısım bir kat üzerine ahpp ve halen lu meselelerden biri de ordunun takvi- içine alınağa karar vermiş olduklan. 
çok fazla ilerlemiş! - İfte, diyor, 6Hlm.Oııden bir saat ev- muhtacı tamir odalar ve befinei kısım yesl ve teıkilA~ genifletilmesidir. fakat komite reisi olaıi Kudüst6ki bil-* vel elile yazdılı yazılar.. kAgir klnkadim bir mtıtfalt vt 1 ncı kıiım Beyanna:enm iktısadl ~erden hah.le- yük müftünün daha şimdiden Camii Ö-

Göz yaşı, ahşilb, viran evin kapısını Çizgisiz bfr defter aylasına, titrek bir bir kat iki dükklıı ve yedinci. kısım bir den kısmın a, Irat ve Türkiye demiryol- ilt' tmİf bul d • sö Jen 
açan yavrunun gözlerini, yılan zehiri gi- elle yazılmlf atırlan sözlerim dolarak kat dükklndan ve nısıf muura halkalı larınm birbirlerine ballanması if1 üze- .mere . ıca e. . ~ _ ugu Y 
bi şişirip kızartmış, fakat onun ölen, de- okuyorum: suyund lb et . h rinde de ehemmiyetle durulmU§tur Bu mektedit. Filistinde bütun telefon mu-~ l · Akad mı .......... 

28900 
yırm~ • ar,_:_ binve d~~~ --"~lir~yesi hususta size aynca fU maIA--tı da.vere- haberatı kesilmiştir. Zabıta ve askeri 

5er i blr r.skerin yavrusu Oldutunu fİf- - e ve ~U okuluna veda!.. ı J le&.a UAUA ;fYA a kıy• .l.UUA kıtaat d f r t östermek miş ve kızarmış gözlerinden ziyade, göz- - Gedikliye, telmze aellm... meti muhammeneli mezkdr pyrl men - bilirim: . son erece aa ıye g • 
lerinin ifşa ettiği derin ıztırabı etzliyen - Tarih Kurumu Albqkaruna ve Ku- kulün icra kılman açık arttırma netice • Diyarbeldrden itibaren Irak hududun- tedir. 
metin tebessümünden anlaşılıyor. ruma hürmetlerfm... sinde: da Tel Koçek mevkiine kadar uzatılma- Kudüs 1 {Reuter muhabirinden) -

Sevimle birlikte üst kata çıkıyoruz. - Cumhuri~te tazimler!.. Tamamı 25800, yirmi bet bin 1em yilz ıı mukarrer olan Türk demiryolunun .Yüksek Arap komitesi, hükUmet me • 
İçine girdiğimiz oda, tavana değen raf- Diğer sayfayı çevirirken, bu kahra- lira bedel mukabilinde miiJterisi hisse- Irak pbekesile birleftirilmesl hususuna pıurlan tarabndan cgayri kanuni bir 
ları dolduran kitablarile, numaralı göz- man ölüden arta blan canlı vedialann dar Tevfik uhdesine kat'I ihalesinin le • dair fenni temaalarda bulunmak ilzere cemiyet> illn edilmiş ve aralarında Ha 
lere istiflenmiş dosyalarile, ortadald ye- akibetlerint düfÜDüyonım: rasına karar verilmif ve vlki tebligata Türkiye demiryolu milhendislerlnden Udi de dahil olduğu halde bir çok hası 
§il çuhalı büyük masası, ve köşedeld dak- - Onlar ne olacaklar?... rağmen müfteri bedeli ihaleyi teslimi Ferdi ve Abbu geçenlerde buraya geJ,. nefyedilmek üzere tevkif olunmut • 
tilo makin~sile muazzam btr müessesenin Benim kendi kendime aordulum bu vezne etmemesi üzerine merasimi kanu- mişlerdi. Türk mühendisleri ile Irak de- tur. Mevkuflar {Süseks) kruvuiküna 
muntazam kütüphanesine benziyor: sualin cevabını, açtılım son sayfada, bü- niyenin ifasından IOlll'a ihalenin feshi- rniryolları fen heyeti arasında wkua ge- gönderilmiştir. 

Burası, ömrünün otuz küsur yılını, yük ölünün, hayata 16zlerinl ikinci defa ne ve US 1f1n müddetle ilin icrasile açık len temaslardan aonra Irak demiryollan 
gözlerinin nurunu söndürünceye kadar yumUfUDdan bir aat evvel yazdılı fU arttırmaya konulmasına karar verilm.if- idaresi, Irak tebekeainln Bici mevkiin- Endite Te h91eean 
kitablara harcamış olan Ali Haydarın san cümle veriyor: tir. den Musula ve oradan da Tel Koçek'• b- Kudüs 1 (A.A.) - Yüksek Arap ko-
çalışma odasıdır. - Ailemin; Atatürk babasıdır! Açık arttırması ?JJ/10/m tarihine mil- dar uzanılmuuıa ald hazırlıJdannı hızlan- mitesinin veznedan ve Arap bankası -

Zevcesi harab edici bir fuçkınkla sar- Naci Sadullah aadi.f çarpmba günil saat ıot den 16 ya dırmaya karar 'ftl'Dliftir. Mühendiller nm reisi olan Hilmi paşa kendisini tev-
ıılıyor: • kadar icra ol~nacaktır: Ve en çok arttı- b~~ _taraftan hatta aid meahalan ileri kife gelen polisler tarafından buluna-

Ço~ .uğraştık .. : ?ok uğraştık kur- Akhısanla kahveler için feni rana thafe edilecektir. İpotek sahibi ala- gotürilrlerken diler taraftan da köprille- mamışsa da bankanın direktartl yaka -
ta~ak0~ın::· _Tam ıki ~edir, ~;!I' ~: I k caklılarla, _dii~r ~adarlann ifbu gay- rin inpatma bqlanacaktır. lanmıştır. Tevkifat hakkındaki haber-

. Ç şukür ... Bugun de olmedim! şart lr Ondu rl menkulun uzenndeki haklarını husu- l b··r· Fillsf yıldırım ıilr'atiyle 
diyor ve her sabah: Akhisar (Hususi) B ledi Jile faiz ve masrafa da" la iddl 1ann N ·ıı· f b •k er u un ıne 

- Acaba bugünü de aUatablleeek mi- halkın sıhhatinin ~ıeve .!= evrakı mflııbltelerlle b: ~n:.ı.t ~ lnd; azı l 8 n 811 ayın yayılmış ve ~tt~e ~üyüyen bir endin 
Y!rn_? diye soruyordu. En hazik hekimle- )ıastalıklara kaqı tedabir alınması dü- bildirmeler! llmndır: Aksi halde ha\ıan onunda açıhyor rıı:l;d etmıştırko=~~~ır~u 
;;'°''' t.:ıraf ı~dan ta~ -~ senede konul- ,şünceslle • kahvecilerin bazı fel"&ile rı- tap~ . slclllerlle sabit olmadıkça salıf be- Nazllli (HUSUB!) - Nullll basma fal>- d".. m~~s~ksek müslilmall m.;.,llsl 
.;:,ğu ~lenden teşhısı •trennu;k lallyo- ayet etmelerini lüzumlu görerek beher delının_ payla~nıasından hariç kalacaklar- rikasının küşad remıl 10 llkteşrind• ya- rı"' asetinden azledilmiştir. · 

m. Hayda~ın dulu ve yetımi, kap- metre murabbalnda bir sandalyenin dır. Muterakım vergiler borçlan nisbe • pılacaktır. Fabrikada son hazırlıklara de- ._Y ______ , _______ _ 

tığını. ko~uvermıye~ . illetin sinirleri bi- bulunması, koltuk ve hasır sandalye tinde hissedarlara ve delllliye ve vakıflar vam edilmektedir. Fabrikanın Bqvekl
lenmış bı: ~.ıçak gı.bı kazıyan adını bir .Din kullanılmaması, içilen umumt su- k~nunu mucibince verilmesi !Azım gelen let Vekili CeW Bayar tarafından açıl- istanbal illi:nei ilflAs memulafandaa: 
ağızdan soyl~yorlar. ymı tilllreden geçi14ı1J:mes\, d'ükkanla- yırmi aenelfk taviz bedeli ve ihale pulu ması muhtemeldir. 

- Kanser.... .rın yağlı boya ile boyanması, oyun ve ve tapu masraflan müşteriye aittir. -------
Sonra kızı, babasın~n hatıralarından mütalea yerlerinin ayrılması gibi şart- Arttırma prtnamesl işbu ilin tarihinden Şehircilik matehassısa Lamber 

bahsederek ben, o facıa dokuru içinde Jar koymuştur. itibaren mahkeme divanhanesine tllik 
sual sormak kadar zorlu bir işin azabın- 1tııınmıştır. Trabzonda 
dan kurtarı~·or.: Dl)"IU'beklrde baJft.ll llel'gisl açdcla Talip olanların-kıymeti muhammene - Erzurum (Huausi) - Umumi Müfet -

- Saba.~~eyın, yazdığı e~l~rden bir Dlyarbetır CRuSUBI> - Bir aydanberl ha- sinin .yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey tiş Tahsin Uzer, refakatinde ıehircilik 
hs~ının 1 ı,mler~n~ not etmıştım. İlk e- mlılile utrafllan D lnct hayvan serpl bil - a~çesıni hamilen o gün ve saatte İstanbul mütehassısı Lamber oldulu halde Trab -
serı . cNere) e?> ıdı . Sonra sırasile cMüc- yük törenle qıldı. Dıvanyolunda dairei mahsusasında S 1_ zona gitmiştir. 
mel Osmanlı tarihi> ni, cTürkiye • İtal- Kıaraklardan blrlncWlt Hultisl Sandal - tanahmet üçüncü sulh hukuk ahk u 

Müflis Bigalı Halili 30/9/9:rt tarihli 
alacaklılar toplantısında İflas İdaresin-
den ikisi istifa etmiş ve diğer idare azası 
İstanbulda bulunmadığından toplanma· 

ya iştirak etmemiştir. Alacaklılann bu 
vaziyeti tetkik ve bir karar vermek ve 
masayı temsil edecek memurları seçmek 
üzere 8/10/937 Cuma günü saat 11 de da· 
irede hazır bulunmaları ilin olunur. ya harbi> ni, cTarihi bahri sayfaları• nı cının çını kız tısralı. Taylardan tlrlnclllll başkitabetine 937/17 N il m" emesi Lamber Trabzon ve Erzurumun pllnla-

K I AJ"J n . • ıene BulOll IUdatO'Dm Kır ta11 t.uaıı • o. e mu.racaat • nnı önflmüzdeld aene hazırlayıp getire • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"-(!3~~~-c 1 ıc ı n r:antn. C1ıritl. f • • ları ilin olunur,~.ua~o.ı..------.UCektir 



HiKAYE 

Es i dos 
13ay Nedi:m y:az;ıba

inden Yeni çık -
tı. .B:.J---'•V• _'L.:

~lgl IUU. 

'aaanı 'YOhnıu Kesti: = ç :::: = 

! 'Bütün emeli Bay Nedimin apartıma -
nına .girmekti. O da olmuştu. Ve banyo 
dairesinde terkos borusı1e küçiılt balta 
da onun i mi bir anda kolaylatıvermişti. 

. - 'Vay bayım, gör
mi . 

yı 1 epey deği1: .. m·. • 
ışsın, nerelerde 

idin, ne oldundu? E
pey <de 'ŞiŞinan1amış .... 
sın yahu ... 

- . -

-. Bay Nedim, kcndi
ıme bu tarzda hitap 
eden· 

ı annnnmı~. d -· •. ' 
- Affif dersiniz ısi- _ V.ııy bayım, .görmiyeli epey egıpnı sın. 

zi bird--Lıre· t ' d j İçeri -girdiler: 
cı.tU anı ama ım. · 

- A:rrım d d Y
1 

da_...,..şsrn dos - - ~oğrtısu apartımanını beğenaım. 
a a n grn n ....... · A,.· di · 

tunı, ıinsan .il..· d ..ıı ;nne rabu'k u- - Dur "Senı ·uır .gez reyım. 
'e::.J\ı arka 8j.ı.an VJ• lr • • .:? .: ..... d;;<• b •a· ,.A tı nutur 'In.Q!1 Necatinin ue t.lb~e "6ı u ı ı. ntmr -

- '7111ldm 1ben de 'J>e"lt ımu'fkan değı1im mam gezcrkrken 'Bay 'Nedim izaba't ve-
amnı ınu 1 r.İj o:rıdu: 

s:ı .. 
- k !hiç :unutıtum ımu1? Bele -

dını2ı söyleyin! 

Bay Nedrm 'banyonun tertibatını gös
te:r:mek ıçin arkasını döndüğü zaman 
Necati balfayı 'kaptı ve terkos borusuna 
vurdu. Bay Nedim döndü: 

- Ne oldu? 
Necatı baltayı yerıne bırakmıştı: 
- 'Ben de §aŞlrdım, dedi, bırdenbire 

gürültü_JJe terk.os borusu patladı, işte bak 
suln:r «ia akıyor_ 

- Çok iena! 
- Dur dur Bay Nedim, meraklanma 

l:ola_yJ v.ar, iyi ]ti yalnız d~ilsin, hele 
sen ışıı .avucunla boruyu .kapa' 

!Bay l\~dnn, -av.ucile !boruyu kapadı, su 
atbk akmıyorilu. 

- '.Fiab olöu, sen öyle dur, ben şimdi 
gider, bir usta ~etiririm, .tamir eder. 

- j~"İ edersin! 
Necati Tıamamdan çı'lch. F'akat ıustn 

getirmiye gıtmedi, ey,·e1den "tasar1adl,ğı 
.- iFia dimai.ğllıı, enim iki gözüm~ • gıbi aoğru _yatak oaasına ko~tu. 'Mlicev-

bız seninle ne candan dosttuk. O eSlö herlerin bulunduğu komodini aç.tı . .Bir 
IÜ:nle.r .ham.ına gelmi~·.or .mu? Yediği - kat; dakika · e ne ar~ ne wok"Sa hep-
ıniz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. ı sini ceplerine doldurdu. Bunları 'kafi gör-ı 

Y Nedim ~u. i'akat -bir nıedi. Yemek edasına .da .güti. Y.cmek 
türlü karpsmd;ık'ini ı5 yoMu. - Apa.Ttımcm.m en fer.rıh ıyeııi hama - masasının ustünaen örtüyü çekti, güm.üş 

- Tanıyamadım! mıdır. ta'kım1annı örtünün içine koyau. Onları 
Demekte obnıyacaktı. _ Burası }'.atak ası, bu ıga:r.drop, şı.ı da sırtına yi.ıklenfü. 
- lia '§imdi tanıliım, eledi, dur; adını ıromorliı:ı., Jlliioevherle:ri koydu,ğmn ·amo- 'Hamamın kapısı önünden içer; ba1dı, 

da ila'tır:byacağmı. cin. Amma .diy,eceksin ki ıüceh er -de .Bay 'Nedim 'hfila "bırak'tığı yerde duru -
- A:aun eeaıti. komodine ıkonur mu? ıİnsan t>ö:·le - yordu. Necati onun bu'ba1ine1cıs1cıs gül-
- iyi bilmişim .. Ben de Necati diye .t.ımand.a .o1.tı.r.ı.ııy ~kta .bile .bırakır .. dö. We se,•inç1e apartımarun kcwısına 

dü§iinüyoraum. Kasa ~ibi dört tarafı kapalı; ıiç.ine .(lıp - ıdo'ğrn yürüdü. Kapıyı açtı. Dışarı çıktı. 
ll!JS~len senin evine ~ m"k ge1lir - rıdan hırsız değil y~ fare bile giremez. :ıBir adım attı, almaaı, ıki ~·anın& iki po-

.tim, Nedimciğirn; sen .de i>iz.e ~efudin Necati oe'.\'ap vermedi. Fakat içinden Jis -gördü. 'Ve 'kolları bir anda 'kele,pçeyle 
hatırlar mısın? kıs .. lüyondu. ısıkılmış gibi iki polis tarafınaan ,yaka -
_~ay Neföm, kendisine ço1c yakınlık _ ıifşte burası .odası, .bu ckı.1ap andı. 

~oıtere~. bu adama yabancı davranmak gümiij ~'larım 'rlU;ğ.umuı: ID.olap. Günlerdir onun peşini 'kovalıyan po-
ıstemedı. . . .şimdi sa.na hamamı da ıi:östereyim, ıa _ !lisler Bay Nea:im'le beraber ıapartımana 

- Eve ıtdn"Orum, ıı,u akşam aa ya1 - :Jlartımm:ı.m en .miilr.emmel yer~ hama - girfük1erim förniüşler ·ve cyıartımanın et-
mmn .. ~ de biraz oturs.alc. mıdır .. ~e! ra'fını ÇC\'i:miŞlerdi. Avlarını da böyle -

Necatinin birdeıbtre -gö.deri -paTlad1. likle de .g.eçirmij -oklu 
-,.crmosi'fona ge1t?on 1Jra1m "teı'kos borusu, 
ve yerde küçük bir balta gözüne ili~ -
mişti. 

Necat:io.in 'kim .olduğunu §imdi s~liye
lim. Necati, polisin aylaxdanberıi ~nde 
koştuğu ıve bir "tür!Ui ele geçiremea·-· azı
lı l:ıir lhmnzdL Baıy !Nedimin paralı adam 
olduğunu öğrenmiş, epey zamandır o -
nun el'lni tarassut ediyordu. O gün ka -
rısmın annesine gittiğini ve gece eve 
d~eceğıni de öğrenmişti. Kendi ken
dine: 

- Bu dolap 9ümüı takımlarını. koydu- t.-. 
- .a.e•e tam vakti! 

fumuz dolap! Demiş, ve yazıhanesinden çıkar çık -
- Ne iyi olur, eski günleri de anarız. l1la% lB:ıy Nedimin yolunu kesmiş, ona 
İkisi beraber. kolkola yürüdül&. Bay kendisini eski bir arkadaşıymış gibi ta _ 

Nedimin apartımanma geldiler.. ıutmıştı. 

Evvelden tasarladığı gibi 
Polislerden ikisi Necatiyi karakola gö

türürlerken ikisi de apartımana girdiler. 
Bay Nedim .ayak seslerini duyunca: 
- Necati uStayı getirdin mi, ellerim 

dondu. 

Reszm1i 1zzkage: 

Altmış kuruş kar 
.-....... ----~-rır-~-=-._...__,~--..----~-r-ı-----------~-...-

- Kazı ezdi, katil, caniyi yakalayın! - Boş oturacağına hay; 
di kıra çıkalrnı. 

- Of artık yoruldum, sanki b.u da 
gezmek mi? 

- Ne oluyor bakaJ!ım, derdiniz ne
dir? Anlatın!. 

- Ben.im kazımı ezdi, yüz - Siz seksen kıınış ve
kuruş istiyorum, seksen receksiniz v·z mi? 
kuru§Um uar_. diyor Y ü.z - Euet! 
kurıt§ vermezs~ onun ya- - Verin sekseni! 
kasını bırakmam. 

- Siz de yüz kurU§ alın
ca kazı vereceksiniz de~ 
§il mi? 
- 'Evet! 
- A1ın yinni 1turuJ ta 
ben ekliyorum. 

- Ne o keyfin yerinde .. 

'\ 

- Tabii kazı da alıyorum. Haydi hayırlısı .. Kaz 
bana yirmi kuruşa malo li:iu. - Kazı seksen 1mru§a sattım, 

alt nu_ş kuTU.§ 'kô.r1ıyım! Diye bağırdı. Polisler hamama dal -
dılar. ııı::=:==============================:::::a 

_ Ne var, ne yapıyorsunuz? H M k ff F dal 'J lki erkek oturmuş
br, bir hizm~çi kız 
or.hıta kahve getiri
Jor. JV•sme bir bııkış
ta bunları gö:rürsü -
nüz .. Fakat bu kadar 
ıörmek kifi değil. 
Biraz dikkatli bakın 
resmi yapan ırcssam 

biraz dalgınnu,§, re -
simde dikkatli ba -
kanların eörebile -
cekleri bazı hatalar 
yapmış.. Siz bu ha -
talan bulun .. :!Resmi 
ketin, bir kağıda ya
p~tırın ve altına re
simde bulduğunuz 

hataları yazın, bize 
gönderin. Hataların 
hepsini bulmuş olan
lardan bir kifi~·e gü
.r:el bir remn 9 çe -

~ Vesi, diğer ytiz kişi -
ye de Son Po anın 

küçük okuyuculan 
için yaptırdığı çok L...J1Jl._UJW1fı~"'~..:Lıo:M-.ı:.wm6ıi!Yıııilı __ ..__,,_..-ır;,. 
kıymetli hediy ·erden verec iz. Bilme ceye cevap verme müddeti on beş glin
dür B'lmeccyi bize gönde!'cliğiniz zarfın ıüzErine .bilmece• kelimesini ıve bil
mecenin gazete e ~ıktığı tarihi yazınız. 

_Ne yapıyorum var mı, terkos bo - CM er& l em 8.'f j 
rusunu tutuyorum. 

Polislerden biri ona yardım etti. Bo
ruyu tuttu, bir şka polis boruyu tamir 
edecek bir &dam aramıya gitti. 

Bay Nedime Necat.inin kim olduğunu 
anlattılar. O da nnsı1 tanıdığını, borunun 
birdenbire patladığını anlattı. 

Polisler Bay Nedimin Necatiyi nasıl ta
nıdığını ha;Teile, ve boru meselesini de 
gülerek din.edile:r. Çünkü orilar boruya 
bakar bakmaz küçük baltayla kasden pat
latıldıfını ..an1amışlardı. 

** ------------------
Küçük okuyucularımız 

Kaairga ilçünciL mektepten Bayan 
!f.layninniıa ve f3ay Turhan 

Giyimi 

Afrikanın bazı yerlerinde hayvanları 
tehlikeli böceklerden korumak için bu 
1arzda giydirilirler. 

Çocuklardan itfa,yc 
İngilter de ve Amerikada gönüllü itfai

yeler vardır. Yangın olduğu zaman bun -
]ar muvazzaf itfuiyc -
lerle birlikte yangını 

söndür.miye, insanları 

kurtarmıya çalışır! r. 

Gönüllü itfaiyeler 

liında on, on beş yaş a-
1 asında olan ~ocuklar da vardır. 

Tek tarafı şeffaf cam 
Edvin L::ınd isimli genç bir adam tek 

'tarafı şeffal cam keşfetmiştir. Yani bu 

cam öyle bir .camdır Jd 
evinizin 'Penceresine 
koyarsanız siz dışarıyı 

görebileceksiniz. Falrn't 
dışarıdan bakanlar sizi 
göremiyeceklerdir. Ka-
&ıf bu camı bir otomobile takmış ve oto. 
mobilde bulunan kendisini kimse gore 
medigi halde o her tarafı mükemmel gö
rüp otomobılı idare etmi_ştir. Eğer bu 
cam taammüm ederse artık evlerde pcr· 
deye ihliyaç kalmıyacak demektir. 

r ayyareye binen timsah 
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inkıbazı, hazımsızllğı 

Mi DE 
ekşilik ve yanmalarını 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf usulile eksilt -

meye konulmuştur. 
Il - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat teminatı 1462,5 liradır. 
m -Eksiltme 11/X/937 tarihin.:! rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kabataı

ta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün yukanda adı geçen şubeden alına· 
bilir. 

V - Münakasaya cSulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte, Kesselvverke, Kruppe, 
Kdenschel, Steimmüller, Erste Brünner, M. A. N. Wolff, Stranch, Und Schmidt 
ve Stork> gibi yalnız birinci sınıf fabrikalar iştirak edebilirler. Bu fabrikalar
dan maada firmalar münakasaya iştirak etmek istedikleri takdirde bulundukla
n şehir sanayi ve ticaret odalarından birinci sınıf fabrika olduklarına dair 
Türk konsolosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile mükelleftirler. 

Bu yolda tasdikname ibraz edf'miyen cİsmi yukarıda yazılı olmıyan• firmalar 
münakasaya iştirak ettirileme?.. 

VI - Teklif veren firmala::-, münakasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız tek
ıınerile planlarını ve !tair bilumum lüzumlu evrakın Galatada İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü müskirat Fabrikalar şubesine tevdi edeceklerdir. Şube teklifleıri 

tetkik edecek ve bunlan şartnameyi'.? ve matluba uygun bulduğu takdird~ mü
nakasadan bir gün evvel .. Münakasaya iştirak vesikas1> verecektir. Bu vesikayı 

haiz olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 
VII - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesika· 

sile % 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlıjına makbuz muka-
bilinde verilmiş olmalıdır. c5533> 

1 - Tefrişi takarrür eden Ankara, Aydın, Eskişehır, Sivas, Tokat, Trabzon, 

Manisa, Kars ve Gönen idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde 
899 parça eşya kapalı zarf usulile eksiltı.aeye konmuştur. 

II - Eksiltme 18/X/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Kabataş
da İnhisarlr.r levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla -
caktır. 

m - Muhammen bedeli 24327,60 lira ve muvakkat teminat 1824,57 liradır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen komisyondan 
alınabilir. Ancak şartname almak istiyenler şimdiye kadar en aşağı on bin lira-

lık işi muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesaiki İnhisarlar Umum Mü -
dürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası tedarik 

etmek mecburiyetindedirler. Bu vesikayı hamil olmıyanlara şartname verilmi
yeceği gibi eksiltmeye de iştirak ettirilmezler. 

V - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki, eksiltmeye iştirak vesikasını 
ve % 7,5 güvenme parasını, ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen komisyon baskanlı2ma makbuz mukabili 
nde verilmiş olmalıdır. cB.~ c6683> 

1 - Şartname ve numunesine tevfikan 12000 paket 12 ve 9000 paket de 16 ça
pında olmak üzere cem'an 21000 paket siyah av kovanı pazarlıkla satın alına
caktır. 

Il - Pazarlık, ll/X/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba· 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeıli Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

m - Muhammen bedeli 18300 lira ve muvakkat teminat 1372.5 liradır. 

JV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cM.> cc6382> 
,.,.,,,,, 

1 - İdaremizce tayin olunan tiplere ve nümunesine uygun c214, perde ile, 
1,9 kalınlığında cl335,82> M2 kahve rengi muşamba açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 18/10/937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 da Kabataş
ta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli c3606,6h lira ve muvakkat teminatı c270,50, liradır. • 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % c7,5> güvenme 

paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. cB.> c663h ------- ------
Ankara Okulları Satınalma 

Komisyonundan: 
Cinsi Mılda11 

92500Kilo 
15200 • 
13600 • 

Koyun eti 
Kuzu ett 
Sığır eti 
Dana eti 
Koyun Böb-

7300 • 

rek yağı 1300 • 

Muhammen 
Fi atı 
Kuruş 

45 
4r 
28 
35 

Tavuk 
Hindi 

~ıo Adet 6U 
2000 • 150 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 

416l5 (,() 

6840 ()() 

3888 ()() 

2555 ()() 

520 00 

55348 ()() 

229.) uo 
3000 00 

5295. 00 

% 7 ,5 teminatı Münakasa 
Lira Kuruş Tarihi saati 

3121 87 
513 ()() 

285 60 8-10-937 15 Cuma 
191 63 

39 oc 
4151 • 10 

17~ 12 8-10-937 15,30 
22-'> ()() Cuma 

397 12 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı okullann ihtiyacı olan mikdar, muhammen 
bedel ve ilk teminatı karşılarında yazılı et ve tavuk partileri ayrı ayrı kapalı 

zarf usuliyle münkasaya konulmuştur. İhalesi 8/10/937 Cuma günü saat 15,30 
da Ankara Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 ncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 

ihale saatinden bir saat evvel komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ve 

prtnamesini görmek istiyenler Mekteb ler Muhasebeciliğinde Komisyon kati~ 
liğine müracaatlan ilAn olunur. c6380• 

80X P08'1& 

BUrh~miye icr.a memurlu
ğundan: 
Bürhanlyenin Memiş mah"allesinden 

Müınin oğlu Şerife: 

Bürhaniyenin Memiş mahaUesinden 
Hasan oğlu Zeynelln sizdeki 40 lira 19 
kuruş alacağı için yaptığı takib talebi 
üzerine ödeme emri yazılmışsa da ika-

MAZON Ml!YVA TUZU GiDERiR. 
MiDE ve BARSAIQ..ARI ALIŞTIRMAZ. içllmeıi 

latif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiçbir mümasil. 
müstahzar tutamaz. M A Z O N iıim, H O R O Z 
markasına dikkat 
. . ' 

Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. lltanbul Yeni postane arkasında N. 4:f 

Taksim Belediye bahçesi 
BU AKfAll 

TORK - YUNAN 
Birleşik artistleri tarafından 

ATINADAR ISTA•BULA 
O Y N A M A K l Ç l N ) Revtı Operet 9 tablo 
MUHLls SABAHADDiN 

metgfilıuıız meçhul olduğundan bahisle · .., _ __..·-------------------------
iade edilmiştir. İlanen tebliğat icrası-
na karar verildiğinden ilAn tarihinden 
20 gün içinde bi'I' itirazınız varsa Bür
haniye icra dairesine müracaatınız ve 
mal beyanında bulunmanız tebliğ ye
rine kainı olmak üzere ilan olunur. 

Geyve Asliye Mahkemesinden: 
Geyventn Doğançay nahiyesinde Hüseytn 

kızı Behiye tarafından ayni mahalden ce. 
mal oğlu İfral aleyhine QeyVe Hukuk mah -
temesine ikame eylediti evlenmenin tes -
elli duasının gıyaben icra kılınan muha
kemesinde tarafeynin 341 senesinde evlen
meleri icra kılınıp Suna isminde bir de ço
cuklan olduğu cihetle evlenmenin ve çocu
ğun nüfua kaydına teselline dair sadır olan 
217/937 gün ve 143/lü numaralı lllmın bir 
sureti berayi teblll mübaşire verilmiş ve 
müddeialeyh tegayyüp edip ikametgfı.hı meç 
hul bulunmuş oldutu köy muhtarlığının ve 
mübaşirin tascilklerlnden anlaşılmıştır. 
İşbu 111nın neşir tarihinden itibaren 15 giln 

içinde htlkmün temyiz edilmediği takdirde 
kesbi kat'iyet edeceli H. U. M. K. nun lU 
ve 407 nc1 maddeleri mucibince lllnen teb
liğ olunur. 

İstanbul ikinci ticaret mahkemesinden: 
Davacı Türkiye İj Bankasının Andon

yadis aleyhine açtığı alacak ve iflas da
vasının cari muhakemesinde müddeia
leyhin ikametgahı meçhul bulunmasına 
binaen iki ay müddetle ilinen tebligat 
icrasına ve muhakemenin 10 Kanunuev
vel 937 tarihine müsadif Cuma günü sa
at 14 de bırakılmasına karar verilmiş ol
duğu tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (456) 

Or. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahllf7e miteh•msı: Pazardan maada 
hergün (2 - 8> Divan.yolu numara ıot. n te
lefonu 12198 - 210'6 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Muhtelif büyüklüte 300 tane Millt Bayrağın 4/10/Q37 Pazartesi &bil saat 
11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanmış değeri 1104 liradır. 

3 - Şartname, evsaf ve şali nümunesi komisyondadır.~ 
4 - İsteklilerin 83 liralık teminat makbuzu veya teminat mektuplan 'ft ka· 

nuni vesikalarile birlikte o gün eski ithallt gümrOJü binasmdaki komutanlık 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. c62'l'b 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta. klavuz, rayba ve frezeler 12/11/937 
Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat· teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı l8n saat 
14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden; Haydarpqadı 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (6548) 

8niversite RektUrlftğllnden ı 
Tıp Fakültesinde Anatomi, Histoloji ve Ambriyoloji, Anatomi, Patholoji, Ge

nel patholoji, Fizyoloji, Hijiyen, Mikrobiyoloji, Adlt tıb, sinir hastalıkları, ha
rici hastalıklar, göz hastalıklan, kadın ve doğuın hastalıklan, kulak, bo1az ve 
burun hastalıkları, Radyoloji ve 'Uroloji asistanlıldan açıktır. İstek1il..ın Tıli 
Fakültesi Dekanlığına baş vurmaları. cl816• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanbğı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük kolculanna alınacak 325 çift fotinin 18/10/9M Pazartesi güıı(l 

saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutan 1365 lira ve ilk teminatı 103 liradır. 

3 - Nümunesile şartname ve evsafı komisyondadır. Görillebilir. 
4 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve ilk teminat makbuzlarile Galatada e~ 

İthallt Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. c66M> 

........ ------------------------"!!!!~-... ..... ~------.-.----...... · 
1 .. -rt· 
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fki liraya temizlediğiniz elbise ve kadın roplarını yalnız 

FE 
Bütün ipekli, keten ve yünlü mensucah, çamaşırları, fanileler, bilhassa Oniformalan, halı, çuha ve kumqJan, boyunbağı ve nazik 

Ue yeni bir bale koyarsınız. ipekli eşya, cam ve madeni eşyayı ye kirli ye pis eski mensucatı 

• 
1 TEMiZLER • • 

1 
• 
1 

Almanyanın yeni icadettiği 
bu pyam hayret ihtiradan bütün kadınlar memnundur. dünyanın her tarafında müthiş 

HASAN DEPO U 30 Kuru9tur. Topt ncllera tenzlllt. 
bir rağbet kazanmıştır. 

1 tanbul Belediyesi lıanlan 
. ·· eselere lüzumu olan muhtelif vat ve voltta 

Belediye merkezile da1re ve muekss 1 ınuı::tur Bunların hepsine 4860 lira 49 
k ksiltmeye onu :r • •• ~ •• -

15315 tane ampul açı . e . . . t .1 ~artnnmesi levazım müdurluğünde go -
kur f t tahmin edılmıştır. Lıs esı e, "' . 

uş ıa . 1 kanunda yazılı vesika ve 364 lira 53 kuruşluk ilk 
rülebilir. İsteklıler 2490 No. -1 

• b ber 81101937 Cuma .IDinü saat 14 de Daimi 
teminat makbuz veya mektubıle era 
Encümende bulunm:ılıdırlar. (B.) 643 6) 

Ntıl'W 

Ton 3435,5 · ·· 1 r·n 937 
1 d

. k daı·re "e şubelerile okul, hastane ve dığer muessese e ı 
Be e ıye meı ez • k k"" " " 

ton kok kömürü ihtiyacı kapalı zarfla .:ksiltmeye konulmuştur. Ko omuru ~ 
·· b h t 

3 
16 lı"ra 80 kuruş tahmin edilmiştir. Eksıltme 4/10/937 Pazartesı 

nun e er onun M" d · lü 
·· .. t 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım u ur -

gunu saa "k 4135 lira 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesı ·a ve 

82 k ı. k ı"lk teminat makbuz veya mektubıle beraber teklıf mektuplarını 
uruş u . E ·· 

havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Dalıni ncumene 

1 d. 1 . Bu saatten sonra verılecek zarflar kabul olunmaz 
verme ı ır eı. (B.) (6287) (987) 

'İmarlık ubesine 1 naca 
Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Ak d y · k k Mımarlık şubesine ah nan talebe mıktarı kafi görülınediğin -
den 1~1::1 biru k bul imtihanı açılacaktır. Taliplerin nihayet 5/Teşrınievv 1/937 

Salı · ·· kı::ı:ımına kadar Akademi İdaresine müracaat etmiş bulurunalan ıa-
gunu a ,..... · d k 1 be · ·· b k 1 zımdır. Hükumet hesabına mimari tahsıl e ece ta e lere aıd musa a ·a yapı -

mış ve neticelenmiş olduğundan bundan sonra mimari §Ubesine girecek olan 
talebeler kendi hesaplarına okuyacaklardır. c6670:ıı --~::.::.:.::.......::_:_ ____ ._:_ __________________________ ~~~~-----

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden : 
Yüksek tahsil gormüş, Usan bilir ve neşriyat işlerile meşgul olmuş bir me -

mura ihtiyaç vardır. Maaş dolgundur. Talip olanların cAnkarada Çocuk Esır

geme Kurumu Genel Merkezi Başkanlığı na:ıı vesikalarile birlikte müracaatları. 
c654l:ıı 

------~~~~~----~..,....~~--~~--~~~~--~---------

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden : 
Mevcut şartnamesi veçhile idaremiz gemilerinde yapılacak !boyama işçiliği 

bir sene müddetle ve pazarlıkla talibine verilecektir. P:ızarlık ll/Teşnnievvcl/937 
günü saat on beşte İdaremiz levazım şefliğinde yo.pılacaktır. İstekliler şeraiti 
öğrenmek ıçin levazım şubemize müracaat etmelidirler. c6599:ıı , ANKARADA 

AKBA 
Kitap Evi Kiatçıbk 

BOtOn mektep kıtaplnnmn sntış 
yeridir. Mektep kırlı siye çeşitler~ 
en mUsait şartlarla temin edılir. 

Tel. 3377 

----------------~ Dr. A. K. KUTIEL 
Karakôy Topçular cad. 37 --------

• 3819 numaralı sandalımın ehll-
JU.TIB. k bettım. Yenisini çıkartaca-

Yetna.meslnl ay . ktur (946) 
A..- k1sinln hukmu yo · .ıı;.uudan es Sandalcı ~mal . ___ ._.. _ _......... ................... __._..... 

Ye~. sıyul. aavadla v• __..,,... 
1 e sokak. 25. 

Yerebatan, Çata çeşm 
tSTANBUL 

=2 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklıı:rı 
mahfuz ve gazetemia aittır. 

ABONE FlA TLARI 
1 a 

Sene Ay 
L. Kr. 

3 
Ay 

"'· 
1 

Ay 
i.t • --TORıttn w ~ !\JıJ l;)J 

TUN AN1eT Alt . .B p 1220 710 '1.7 J 

9CN!:aı 27 t() 1 ırı ı t)()() 300 

Abone bedeli peşindir. Adret 
deiittirmek 25 kul'\lftur• 

,,;.elen eord ~.~ omlnta. 
107dGn '"••'aliyet alınmas. 

\ 

Pastil Antiseptik 
z 

Tenerros yollarile geçen bHs
talıklara k rşı koruyucu, tesiri 
k t'l pastili rdir. Nezle, Bronşit, 

Grıp ve Boğaz rahatsızlıklarında, 
ı::os kısıkhğınds pek faydalıdır. 

Buton ecz nelerde 'bulunur. 

İNGlLIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu Jstanbul 

f ~l.~f',.,;i~~ te...ıa. r•ıı ... .,.,. m•• •4•,. 
.. bre htl.tıa t•ııotı• •• 

Y.ıı111:11 t 

I ""ROU • L ........ ,. 

ISTUl!UL Tlul lleJU 
" Nu,..r 111 tıaılll gtı ıaıt 
l5t•rlııtı, edna ıa nderl!tr 

HER SABAH 
DAHA GENÇ! 

B AKŞAM Terkibinde Vi -
U :yana Üniversite -

si profesörü Doktor Stejskal'in cazip 
keşfi cBioceh cevheri bulunan ve 
yegüne cild unsuru olan pembe r~n
gindeki Tokalan kremini kullanınız. 
Hüceyreleri canlandıran bu ceYhcr, 
kemali itina ile seçilmiş genç hay -
vanlardan istihsal edilmiştir. Hali
h zır fenni sayesinde, buruşukluk
ların, cildin tabii unsuru olan bu 
cevherin kaybolmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
Tokalan kremi ; terkibindeki Bioccl 
cevheri siz uyurken, cildinizi besler 
ve onu gençleştirip yumuşatır. 

İlk kullanışında, Cildinizın ne ka· 
dar tazeleşip yumuşadığını göre

ceksiniz. Bir kaç gün sonra, buru
şukluklar kaybolmağa başlar ve 
bir hafta nihayetinde senelerce 

gençleşmiş görüneceksiniz. Sabah~ 

ları da (yağsız) beyaz Tokalan 
kremini kullanınız. Siyah noktaları 
eritir. Ve Cildi beyazlabp yumuşa
tır. 

50 yaşlarındaki kadınlar, genç kız
ların bile gıpta edeceği sebhar bir 
tene malik olurlar. 

------------------------

Cevap tM-..,.411 ın~ktuplara lO kuruflu.S 
Puı illvesi lAzımdır. 

Posta kutuıu: 741 İstanbul 
Telırat : Son Posta 

iş Bankası asgari 26 lira m~vduatı bulunan bütün - kumbara sahiplerine 
senede kura ile 20,000 lira mübafat dağıtmaktadır. 
1.997 10nun ha dar keşide tarihleri: Birinci Teşrin ve Birinci Ranun 

~ Telefon : 20203 aylarının illı . gilnlerL 



16 Sayfa SON POSTA Birineiteşrin 2 

Bayan Hamiyet diyor ki: Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
~Aovoı 
Bugünkü progr•rn (Baş tarafı 9 uncu sııyjada) giyinmek için altı ayda kaç para sar- Beyoğlu askerlik şubesinden: 

melidir? fctmelidir? 937 1. Teşrin celbinde aşağıda doğum ve 
_ Giydikleri şeyin göze çarpmama- - Biliyorsunuz dışarıda yaşıyorum. Keşandan Aktaş sınıfları yazılı erat askere alınacaktır: 

ilm' F k t 1 - 316 ne 329 (dahll) piyade sınıfından ·· 

2 Birinci teşrin 1937 Cumartesi 
İSTANBUL 

sına, giyinişinin sade ve temiz olması· Buradaki fia~ları b' ıyorum. . a A a imzasile soruluyor: , henüz askerlik yapmamış olup sevke tabi o- Ofle neşriyatı: 
na, saçlarının iyi taranmış, ellerinin te- her kes~ye gore eleg~t olmak ımkanı _Evlenecek mi- 12.30: Plfıkla Türk muslklst. 1250: Hnvn-

dı - h t lanlar. dls. 13.05: Muhtellf pllik neşrJyatı. miz ve çoraplarının lekesiz olmasına v~r~. ı:ısan yaşa gı a_~a a uyg~ yim? 2 - 316 ile 331 (dahli) dotumlu lkl sene- Akşam neşriyatı: 
dikkat e tmelidir. Temizlik ve alayişten gıyırunelı. Tarzı hayatına gore neye ılı- ilk sınıflara mensup erat. 18 30· Pl .. kl d ikisi 

19 
•n -

1 E:anuni ve sıhh1 · · " a ans mus · ·"": n.onfe-kaçınmak elegant olmanın ilk şartıdır. tiyacı. varsa onu yapma L. 3 - 316 ııa 332 {dahli) Jandarma, güm- rans: AU Kftmll Akyilz {Çocuk terblyesl). 
Hele parası az olan ve ucuz şeylerle gi- - Istanbul kadınları elegant mıdır- bir mani ve maze- rük, ve deniz eratı. 20: Suad Gün ve arkadaşları tarafından 
yinen kadın, zengin kadına nisbetle lar? . ret olmadıkça, ne- Deniz erlerinin şubede toplanma ıünü Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer 
süslen ve alayişten daha fazla kaçınma- - Ben çok memleket -~ezıyorum._ ye den şüpheye dü· 15/ 1. Teşrln/937 olup nakd1 bedelleri lçln Rıza tnrnfından arabca söylev. 20.45: Sema. 

b. · k d l d dıger şülsün? Dilekte sa· 14/1. Teş./937 (dahli) gününe kadar lstld'a hat ve arkadaşları tarafından Türk muslklsl lıdır. Ucuz süs kadar çirkin hiçbir şey ızım a ın arımızı ~yan~ .. mimiyet varsa, ka· ne şubeye müracaat edeceklerdir. ve halk şarkıları, <saat Ayarı). 21,15: Tange. 
yoktur. kadınlarile mukayese edınce bızde ıyı İk1 senelik sınıflarla jandarma ve iüm _ ve caz orkestrası. 21.15: Ajans ve boraa ha _ 

_ Tam manasile elegant olmak için giyinen kadınla_rın bi.r~ok ye_:ler~en nuni ehliyet te _ " .. berlerı. 22.30: Plakla sololar, opera ft operet 
dah f 1 ld b 1-t dd d mevcud ise eı::in rıza ve muvafakatını ruk erlerinin şubede toplanma gunu par"alan. h. k d .. .. .. k t" . g· ın· a az a o ugunu ı a ere u soy- ... 

1 
" 

ır a ın gununun aç saa mı ıy • . . . . tahsil etmek icab eder ki bütün bunlara 2111. Teş./937 olup n9:_kd1 bedeller -·-----
meg· e hasretmelidir? lıyebılinm. . • aff k 1 k b .ks. 2oıı. Teş./937 Cdahll> iününe kadar ver • H A s A N Fakat bizim kadınlarımız ısterlerse ragmen muv a o amama ecen ız-

Gen.~ kocasıd kolnuşuyor:ki d.. d daha elegant olabilirler. Onların ben- 1ik ve ehliyetsizlik olur. ::e:~~e ıstıd'a ile şubeye milracaat ede -
- Oyle ka m ar var unya an b" k 1 ar o da saatine ye-

•• •• A k 1 V h 1 ce ır usur arı v . , 
but un alakalarını eser. e:. e _ ayat ah- rine ve hayatlarının tarzına göre giyin-
rını yalnızca modaya, gıyınmege, esva 1 "d" ç lışan bir genç kız me-

- kf d 1 H . t "}"" .meme erı ır. a 
seçmege va e er er.. amıye gu u- sela daktilonun başına giderken kok-
yor: • . . . teyl partide giyilec~ bir elbise giyi-

-::-- Ben~e .asgarı ikı saat, dıyor. Me- yor. Sabahleyin alış verişe çıkan ka
scla ben ı~ı saatte~ evvel hazırla~a- dınlar tüllü şapkalarla dolaşıyorlar. 
marn ~e eger ~?kaga çıkarken vakt~~ Halbuki herkes geçirdiği hayatta l~
olc:a hıç tereddud etmeden bunun ıkı zım olan elbiseleri giymeğe alışsa o za-
misli~i kendime veririm. man çok daha güzel giyinmiş olurlar. 

- Iyi giyinmiş bir kadın gördüğünüz Suad Derviı 
z!lman en evvel neresine bakarsınız? 

- Heyeti umumiyesine; giydiği renk LAZ Azizin arkadaşı da 
}erin birbirine uygun olup olmadığına. d 
Beni renkler çok alakadar eder. Onla- yakalan 1 
rın uygun olmayışı da aynı derecede Balıkesir (Hususi) - Altı aydan-
rahatsız eder. Bir de süs ve alayişi sev- beri bu havalide şakavet yapan Laz A
rnem. ziz ismindeki adamın bir çoban tara -

- İstanbul terzilerini nasıl buluyor- fından vurularak yakalandığı yazıl -
sunuz? Tenkid edecek tarafları nedir? mıştı. Bunun arkadaşı olan Hamza da 

- Uzun zamandır onlarla temasım jandarmalar tarafından yaralı olarak 
yok. Hep dışarlarda yaşıyorum. Ya Pa- yakalanmış ve Bergama adliyesine tes 
riste, ya Kopenhag'da, ya Berlinde, ya ·lim edilmiştir. 

Peştede giyinmek mecburiyetindeyim. Savaştepede bir kaçakçı 
Fakat gördüğüme nazaran arkadaşla-
rım, ahbablarım çok iyi giyiniyorlar. yakalandı 
Ve her sene İstanbula gefü;imde ele- Balıkesir (Husui) - Savaştepenin 
gantların ve güzel elbiselerin sokaklar- Sanbeyler köyünden İbrahim oğlu Ko 
da ve umumi yerlerde daha çoklaştığı- ca Ahmet 50 kilo kaçak tütün, sigara, 
nı görüyorum. Zannederim ki kimse- bir havan, 3 havan bıçağı, silah ve hay 
nin Türk terzilerinden şikayeti yok- vanı ile birlikte Durak mevkiinde tü
tur. Çünkü ben esasen kendileri ele- tün kıyarken yakalanmıştır. 
gant 01a.? k~dın1arın giyinişinde hiçbir Bir inhisar memuru kayboldu 
kusur gormuyorum. . • . 

Ç k rif lm k . . k 1 Refahıye (Hususı) - İnhisarlar me 
- o za o a ıçın, ço para ı Ş f 'k İ . d 1 t G" 

1 - 'ht" d ? muru e ı zınır en ge en uzu ıre-
o maga ı ıyaç var mı ır. da t 1. tm" d tm 2500 . . . sun es un e ış, ora a sa ış, 

- ~a~ır, çok zarıf olmak ıç~ çok pa- lira tutan parasını tahsil ettikten sonra 
raya. ı~tı~aç yoktur. Fakat hıç para:ız ortadan kaybolmuştur. Şefiğin bir zev
da gıyınılemez. Yalnız parası oldugu cesi ile iki kızı vardır. Bunlar da baba
için iyi giyinen kadın bence elegant !arının akıbetini bilmemektedirler. Şe
değıldir. Parası olmadan iyi giyinen fik aranmaktadır. 
kadın hakiki eleganttır. Elbiselerine, -------
şnpkasına, bütün giyinişine güzel not Sahillerimize yeni fenerler konulacak 
verdiren ve şahsiyetini tebarüz ettiren Tahlisiye Umum Müdürlüğü yeni -
kadın eleganttır. Hem elegant kadın den sahillerimize fenerler koymaya ka 
modadır diye her şeyi körkörüne yap- rar vermiş ve faaliyete geçmiştir. 
m az, onu tadil eder. Nice modalar çı- Bir müddettenberi bozuk bulunan 
kar, kendisine yakışlllıyorsa yanından Anadolukavağı feneri de tamir edil -
geçer , alakadar bile olmaz. miştir. Yeni fener eskisinden daha kuv 

- Bir sualim daha var. Bir kadın iyi vetli ışık vermektedir. 

Emelleri taşkın olan bir genç Kiyel ünivesitesinin bir sorgusu 

Muradlı okuyu- , Almanyanın Kiyel üniversitesi ik -
cıılarımızdan Salih tısadiyat enstitüsünden Ticaret Odası -
Uçar soruyor: .na dikkate şayan bir mektup gelmiştir. 

- Muvaffak ota- ;Bu mektupta Türkiyede serbest idha -
cak mıyım? lat rejiminin tatbikatından sonra men-

Daha az kızmalı sucat sanayiimizin yeni veçhesi sorul -
ve alınmalı. Çabuk maktadır. Bu hususta tetkikat yapıla -
karar vermek teh· rak cevap verilecektir. 
like ve buhran an- ................ ••••••••••••••••••··-··· ...... ___. ... 
larında caiz ise de 
sakin zamanlarda 

aceleye mahal yoktur. Emellerde taşkın· 
Jık, ekseriya ümidsizlile yol açar. 

Mu'vaffakiyetler mücadelelere 
ve hamlelere bağhdırl 

Okuyuculanmız

dan MakbeI Kerim 
oğlu soruyor: 

- Hayatta mu
vaff ak olacak mı

yım? 

Ağır başlı olmak 
ve kendini sevdir· 
mek jnsanlarla O• 

lan münasebetler
de mühim rol oy
nar. Yalnız, muvaffakiyetler mücadele
lere, hamlelere bağlı kaldığından hare
ketsiz kalmamağa, girgin ve serbest ol
mağa dikkat edilmesi lazımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim 

Adreı 
• • 

• 
• 
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- DİKKAT 

• 

• 

otograf tahlill için bu kuponlardan 
adedinin gönderllmesl şarttır. 
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1 KAŞE 

Gripin 
Sizi günlerce ıstırab çekmekten 
kurtarır. 

En şiddetli baş, diş, adale ağ
nlarını, UşUtmekten mntevellid 
bntnn sancı ve sızılan k~ser. 

Nezleye, romatizmaya, kınklııla 

karşı çok mnessirdir. 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böb

rekleri yormaz. 

icabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 

İsim ve markaya dikkat 
taklitlerinden sakınınız 

TRAŞ BIÇAGI 
ve 

" Son Posta • nın edebi tefrikuı : 49 nun için de gördüklerimin bir rüyadan yalnız kalıyorum. Ufak tefek ev işleri- Kocamın alnındaki kırışık.lan hiç be
~baret olduğu vehmine kapılıyorum. mi görüyorum. Annem artık elini bir ğenmiyorum; o kırışıkları düzeltmek 
Bazan sabahları, henüz şafak sökıneğe yere sürmüyor, hiç bir şeye karışını- için elimden ne gelir?. 
başlarken uyanzyorum da, yanımdaki yor. Nihayet Mazlum kitabı bıraktı, gü-
karyolada gene Gönül yatıyormuş gibi Hizmetciye ne pişireceğini söylüyo- lümsedi: 
geliyor bana... Aklıma Baki gelmiyor rum. Dolabımın önünde bir müddet - Mevcudiyetinin kıymetini gün 
ve Mazlumu uzak vilayetlerden birin- durup: cNe giyeyim?> diye düşünüyo- geçtikce daha fazla anlıyor, takdir e-
de tasavvur ediyorum. rum. Annem öğleden evvel odasından diyorum Sevimciğim. 

Yazan: SELAMI iZZET Bird.enbire hakikat gözlerimin önii- çıkmıyor ... Gazeteleri alıp okuyor ... O- Öyle sabırlı davranıyorum, mevcu-
Mazluma bakıyordum. Hem şaşkın, 

1 

mak demek, Mazlumun aşkı de~ek. ne gelıyor, o zarr.ı_an ~aş.ımı yastıkları- dasına guneş doluncaya kadar yata- diyetimi hissettirmemek için öyle şey-
h:m mü~.e:~~~rdi. Gönülün humması_nı Mazlumun aşkı olmıyacaksa yaşamama ma gomuyor, gozlerımı yumuyorum, ğından kalkmıyor. ler yapıyorum ki, minnettar kalıyor ... 
gorerek uzuluyor, fakat bana bakıp ıf- lüzum yok... kocam uyanınca beni uyuyor sansın di- Kalkınca da suratlı kalkıyor: Sordum: 
tiharla karışık bir azab hissediyordu. Fakat bunu ona nasıl anlatacağım?.. ye... - Gene bu geceyi fena geçirdlıİı, hiç - İyi bir haber var mı bari? 
Bereket versin vicdan azabları, bırer Mazlum usulca kalkıyo.r,. ayaklarının uyuyamadım!... - Şöyle böyle. 
sabun köpüğü gibi gönlünden havala- * ucuna .b~s~rak banyoya gıdıyor; yıkanı- Diye şikayete başlıyor ... Ya dizleri - Netiee ne zaman belli olacak? 
nıyor, ruhunun üzerinden kayıp gidi- Düğünümün üstünden on beş gün yor, gıyınıyor, gene yava~ ~avaş yanı- ağrıyor, ya başı ağrıyor... - Fabrikada iki müdür var. ikisi de 
yordu. geçti. On beş gündür; Bayan Mazlum ma sok_ul.uyor, aln1:"1dan opuyor: - Çabuk yemek yiyelim de yatalım, en büyük hissedar ve müessis. Birini 

Ablam istediği kadar konuşsun. Be- Pınar'ım!.. - Gıdi~orum, dıyor. ·· diyor. gördüm. Dolgunca bir para ile bir iş 
. k l kl d .. 1 ··t·· H t b b .. . . d h' · Ben dogruluyorum: B M 1 bekli •. t kl'f tt" o··t k" . t ~ 'di .. nım u a arım a cum e çın çın o u- , ayre , u on eş gu.n ıçın e ıssı- K h lt - en az umu yecegun. e ı e ı. e mı saa """'l"e gı p go-

yordu: cBerna ile evlenseydin mes'ud yatımda hiçbir değişiklik yok. Evvel- - S a vahmı.. t tm b h" t 'd - Kaça kadar? receğim ... 
l d M 1 A h 1 d - en za e e e, en ızme cı en . d o ur un... a um ya asta ar hayal en neysem, gene oyum, aynı kız ... b. b dak .. . t . G . 

1 
- Bıre ka ar. Mazlumun öğleden sonra geç vakit 

k Bense evlenın. ce, hayatımın b'ır sahı"fc- ır . da.r ? sut ıs enın... eceyı nası A . . . k" te bak k H urar ... > nnem ıçıru çe ıyor, saa ıyor. sokağa çı masına alıştım: er zaman 
Ablamın bu hükmüne ne cevab ve- si kapanacak, yepyeni bir sahifesi açı- ,geçır Çınk.. h t y ? Saat bire on kala Mazlum geldi. Yü- öğleden sonra gider. O gittikten sonra 

rebilirdim Dog·ruyu so""ylu'"yordu h~:,_ lacak sanıyordum Bu ümid ile bekli- -
0 

ra a · a sen. zünden işlerinin pek iyı' gı·tmedig.ini ben ya dikiş dikerim, ya roman oku-
.. • • ' UA.- b d •· ·k·l·w· t tlı h"l 1 - Ben de öyle. Bu akşam belki geç 

mu dogruydu ... Bernanın kurduğu hül- yorb ve
1
. ud egışı ıgın a uya arı- gelirim. anladım. " rum. Bazı günler, eskiden olduiu gibi 

yayı ben herkesten daha iyi biliyor- nı es ıyor ~m... . _ Neden? Sofraya oturuyoruz. teyzem gelir, sokağa çıkarız, gidip bir 
dum. Saatler, gunler, haftalar geçti, bu ge- _Fabrika sahiblerile randevum var Tek tük konuşuyoruz. Mazlum anne- yerde çay içeriz, dolaşırız, misafirliğe 
Eğer arkadaşım Berna sukutu haya- çen zam~lar geçirdi~. zamanlarm Geç vakit kabul edecekler... · me gazetede okuduğu havadisler hak- gideriz. 

le uyradıysa benim yüzümden uğr&mış a~:· .ve ışte _ge~e .~e~dınu her zaman- _ Peki yavrucuğum ... İşin hayırlı kında izahat veriyor. Çünkü annem o- Teyzem her seferinde de sormağı ih-
dc;,ildi... Doğrusu bu mevzua temas kı gıbı defterımın onunde buldum. gitsin de... kur ve her okuduğunu da: mal etmez, unutmaz, mutlaka: 
ettiği için Gönüle fena kızdım, canım Mazlumla hayatım kurulmuş bir sa- _ Teşekkür ederim canım. - Hani ne olmuştu?. - Mes'udsun ya Sevim? der. 
sıkıldı. .. Mazlumun da, bu ters taraf- ate benziyor ... Şefkatle, muhabbetle, _Öğle yemeğine de gelmiyecek mi- Diye yarı anlatarak sorar ve anlat- - Mes'udum teyze! 
tan vaki olan hücumu duymaması da- saygı ile, mümkün mertebe birbirimizi sin? sınlar ister. Başka ne diyebilirim? Kadıncağızı 
ha iyi olurdu ... Bereket versin yaptığı rahatsız etmemeğe çalışıyoruz. - Bilmiyorum. Bire kadar bekle. Mazlum anlatıyor. Kahvesini içtik- üzmek istemiyorum. Hem bellrl de der-
fenalığı anladı da, bir daha Berna is- Mazlum yemeklerini evde yiyor, ha- - Peki... ten sonra masanın başına geçiyor, bir dimi anlıyamaz, kavrıyamaz. .. Bizim 
mini ağzına almadı.·· bamın masasında çalışıyor, Gönülün Beni tekrar öpüyor, odadan çıkıyor. takım teknik kitablar okuyor. Annem mes'ud olduğumuza öyle sağlam bir 

Öfkem geçti. karyolasında uyuyor. Ben de gene eski ,Yemek odasında, ayak üstü kahvaltı e- odasına çekiliyor, ben Mazlumun karşı- kanaati var ki ... 
Hayat demek Mazlum demek. Yaşa- genç kızlık karyolamda yatıyorum. Be.- diyor, gidiyor. Her zamanki gibi yapa- sındaki kanapeye oturuyorum. IArka.n txır) 
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VALİDE SUL TAN!N Posta., nın Hikayeleri 

DANLIGIEE 
CEVAD 
FEHMf YANLIŞLIK 

Yazan: G. Rıklin 
Bundan evvelki la • 
sımların bülisası 

Eski mabeyncller -
den SelAnlkll Hüsnil 
bey Erenköyilndekl köt 
künde kafası bir ta -
banca tur§Ullu lle de
linmiş olarak bulunu -
yor. İntihar mı, cina -
yet ml? Ölünün önün. 
de bulunan mektupa 
nazaran intihar, diğer 

bazı sebeplere göre de 
cinayet.. Bu sebeple • 
r1n en mühimleri §Un• 
Jar: Hüsnü beyin ka
rısı Nft.zan hanımın İb 
san bey lslmU bir ye -
~enı var k1 ki>fke sık 
sık geliyor. HAdlBe P-

Birinci mevki vagonun dört kişilik bir 
kupasında oturuyorduk. Birbirimizi ta -
nımadığımız halde, hepimiz çabucak dost 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

şıldı. Beni sigaya çektiler, direktörün 
karşısına çıkardılar. Direktör bana çı • 
kışmağa başladı: 

olmuştuk. Havadan, sudan, siyasetten, - Ptuşkın, dedi bana o, siz çıldırdınız 
bir kelime ile: Her şeyden bahsedildi. mı Allah aşkına?. Siz hayatla olan ilışi -
İçimizden küçücük boylu, sinirli, canlı ğinizi kesmişsiniz galiba!. Bütün işleı i -

bir yolcu başından geçen şu vak'ayı an - mizi altüst ettiniz!. Herkes bizimle a ay 
lattı: edecek Ptuşkin! Gidebilirsiniz Ptuşk n!. 

- Adım Ptuşkindir. Vakıa bunun an - Zavallı ben, bedbaht Ptuşkin, be nu 
latacağım hikaye ile hiç bir iUşiği yok - bükük bir halde direktörün odas r an 
tur; fakat, işte, l~f olsun diye söylüyo - çıktım .. Bir gün sonra, 432 numaralı bir 
rum. emirle ihtar aldığımı öğrendim. 

cesı de köşkte nıısatır
dlr ve İhsan beyle Ni
zan hanım arasında 
bir gönfil rabıtası bu -
lunduğu söylenmekte .. 
dir. Bundan başka NA
zan hanımın Kevser 
hanım lslmll bir kar -
deşl vardır ti o gün • 

Şimdi asıl hikayeme geleyim .. Bazı in
sanlar vardır ki talt. onlara her vakit 
güleryüz göstermez!. İşte ben de bu cins 
insanlardan biriyim. 

Henüz küçük yaşta iken anamı, baba
mı kayb~ttim; bunun için de öksüz ola
rak büyüdüm. Fakat ben ancak on iki 
yaşıma kadar büyüdüm. Bu yaştan son
ra - her nedense - büyümekten vaz geç
tim. Şu gördüğünüz boyda, ufak tefek bir 
adam olarak kaldım. 

·ıerde Boğaziçindekl ya Bu keyfiyetten uzun uzadıya bir za-
lısının eşyalarını sat • rar gördüğümü iddia edemem. &dece 
maktadır. Bu lkl kar· sinemalara girmek hususunda müşkülat 
deşin babaları Abdül • . A . ki 
ınuttallb bey Yıldıı . çektım; hala da çekiyorum .. Çocu arım 
yağmasında. tarihi bir . . . bana hiç benzemezler.. İri kıyımdırlar .. 
gerdanlık ele geçlrmı.,, Polis memuru Nazan Hanımla 1h~an Bey yerı~e pen~er~~en.yere kada~ uzana~ bı.~ ~~ ~utmu§tu Bazan onları yanıma alıp sinemaya gi -
bu gerdanlık adamın ölümünden sonra mey- - Fakat vazıyet çok sarılı ded1, bu-ıtı onlara yuklemeyı duşunuyor. Bunun d . H" k d klarımın 
dana çıkmamıştır. Kevser hanımın müza - tün deliller tamam. için İhsan Beyin köşke geldiği bir ak- _erım. ıç ~es çı. arma .~n çdocu d 

1 
r 

yedesı büyük bl ıı.b t ö - f k t . . . . . . d sınemaya gırmesme musaa e e er e .. .. . r rn5 e g rmuş, a a ma - - Canım nıçin meseleyi JU'alnız bir şamı seçıyor. Evm ıçmdeki a amı va- . . ı· 
vı gozluklü bir adamın belediyeden getir - .. .. . " . , . dıv • Halbuki babalarına, yanı bana ge ınce 
dıği emir üzerine tehir edllml tl B _ taraflı goruyor, bır taraflı muhakeme sıtasıle onun iki ay evvel satın al gı "kA A . 1 1 . K"" _k derler 

ş r. u cm . . d . ..::ı.v b'ld'w· nazı ane manı o ur ar. c uçu , , 
rin sahte olduğu bUriliare anlaşılmıştır Eş- ediyorsunuz. Bır dakika sizin noktaı nı ve aıma yanında taşıwgını ı ıgı . k 

0 
lt dan aşa 

yaları al Hüsn · d v tab 1 . S bah sana sınema yasa .. n a ı yaşın -mıya ü bey de taUbtır ve işin nazarınızın ogruluğunu farzedelim, ancayı ede ediyor. onra çeye ğ ki . . · mem 
~~~=~ ~~clagümüzayeıdenln tehir. edildiği tn- katil mühendis İhsan Beydir. Bu tak - gelerek İhsan Beyin yatbğı odanın al- ı dçocu arın sınemaya gırmesı -

r n evve olmuştur. Işte bu se _ kA w d t d İh İhs B d" nu ur,, 
bepler Husnü beyin kaUedlldlği .. h dirde bu agı ı yazan adam kim? Bu ın a c san Bey... an ey• ıye . 
doğurmaktadır. şup esini ismini bildirmekten çekinen mavi göz- sesleniyor. O bu işi yaparken evin için- Ben bu gibi §eyl~r:_ ~-oş verıyorum. 

Cinayet masası serkomlserl Osman fa - lüklü hakikat dostu nasıl bir şahsiyet? deki adamı da -ki bu adamın Letafet Öyle. ~a, altın da. kü~~tur ~~· kıy -
elayı tahkike memur ediliyor. Mahalli vak'a- Öyle bir hakikat dostu ki İhsan Bey·n kadın olması kuvvetle muhtemeldir- metlıdır. Asıl benım şıkayet ettıgım nok
ya giderken zabıta işlerine çok meraklı olan iki ay evvel Bahçekap dak" b" ·ıslı- hizmetci Gülteri uyandırıp Hüsnü Be- ta boyum meselesi değildir .. 
zengin ve fevkalMe zeki dostu Rıdvan Sa - ı 1 ır sı B h t d k d gıw k bir ada 
dullah ile Rıdvan Sadullahın vekili umuru çı mağazasından tabanca aldığın1 bili- yin zili çaldığı bahanesile aşağı yollu- en aya ım a ço a . nı . . -
Cevad Fehmiyi de beraber götürmek ıstı - yor. Öyle bir hakikat dostu ki Nazan yor. Maksad bunları merdivende karşı- mım. VCanı~~ sıkan ~udur ışte .. Sıze, ne ~ş 
yor. Onların evine gidedursun Rıdvan Sa - Hanımla İhsan Beyin birbirlerine yaz- laştırmak, faciada inkar kabul etmez yapt~gımı so~le.:neğı unuttum. Ben ~ır 
dullahın kapısı çalınıyor. Bir kadın feryadı dıkları mektu la - k" C1 tt 1 - bir şahid tedarik etmektir. Sahne ta- sevkıyat trostunde malların sevkıne 
duyuluyor_ Rıdvan Sadullah ne Cevad Fch- . P rın a:::.ı a yazı ı 0 w . . d" nezaret ederim Yani sizin anlıyacağınız, 
mı koşup kapıyı_ açıyarlar, yaralı bir kadın lan delıller hiç şüphesiz bir takım aşk ~avvur o1und~gu ~ıbı ce~eyan e ıyo~. · Adı . Ptu _ 
kucaklarına düşuyor. Bu kadın NO.zan ha - mektupları olacak - bu mektupların lhsan Bey aşagı iniyor, Gulterle merdı- eşya. sevk memuruyum.. m. ş 
ı:ım~n kardeşi Kevser hanımdır. Mavi göz - Nazan Hanımın yatak odasında sak _ .vende karşılaşıyor, bundan sonra bah- kindır. 
luklu bir adam tarafından yaralanmıştır. }andıkları yeri bilecek kadar bu evin çeye çıkarak bakıyor, kimse olmadığı- Bir gün fabrikanın bir~den bir fıçı 
FakRatdbu a:~:ır~dan kaır olmuştur. iç yüzüne vfilaf pı anlayınca tekrar geri dönüyor. Ar- makine yağı istemişler .. İşı bana havale 

ı vnn a . ser omlser Osman ve M"'d ··· . h . . ttil T b"" ·· d d" 
Cevad Fehmi Erenköyüne Hüsnü beyin köş- u deiumumi muavini itiraz etti: tık cinayetı ınsan Beye atfetmek ıçın e er.. a ıı gon er ım. 
küne gidiyorlar. Ev haltını teşkil eden Na- . - ~u şahsın hüviyeti zatı mesele .bütün zemin hazırlanmıştır. Bunu gö- Fıçı fabrikaya gelince musluk takıp yağı 
zan hanım, mühendis İhsan bey, Letafet ıle al~kadar değil. Teferrüat kabilin _ ren katil kütü~haneye giriyor, ve ra- akıtmak istemişler. Musluktan yağ akmak 
kalfa, halayık Oülter isticvap ediliyorlar. den bır şey Bunu son d .. w b" )ıat rahaf' Hüsnü Beyi öldürüyor ı::öyle dursun, bir damla bile damlama -

N ti d R d Sadullah lsb t dl kl · · · ra a ogrene ı - · • .. e ce e 1 van a e yor lırız. Serkomiser Osman tereddüde düş- mış .. Nihayet fıçının üstünden büyük bir 
Husnü bey intihar etmemlş, katlolunmuş - p . .. .. .. · · kş . . b 

Vaziyet fena idi. Fakat olan olmuş

tu. Aradan bir gün geçmeden - sanki ev
velceden bilmiyorlarmış gibi - Biz( ı.in 
operasına ait notaların da köye gittigini 
öğrendiler. Tröstte yeniden bir fırtına 
koptu .. cKöylü operadan ne anlaımıs? .. 
Oraya opern notası göndermek edepsiz -
liğin dikalfısı!.> imiş. 

Ayni gün bizim cihtar> cezasının va
nına bir de •Şiddetli> kelımesi ilave edil· 
di .. Bundan sonrası ctarh tı. cİhtar ın 
cşiddctli> sıni de sineye çektik .. 

Ayni günün akşamı trösWn umumi ıç
timaı yapıldı .. Müesseselerın en kuvvetli 
hatipleri er. seçme, en şiddetli kelime -
lerle bana hücum ettiler .. Brnim, bütün 
tröstü lekelediği.mi, gazeteler aleyh -
lerinde yazmak için fırsat verdiğimi, müs
tehliki tanımamız, ona, onun zevki ıine 
hürmet etmemiz icap edeceğini söyled. -
ler.. Orlofka köylülerinin, onlarla aıay 
ediyoruz diye kızacaklarını anlattılar .. 

Tabii ben hiç ses çıkarmadım. Bütün 
bu söylenenlere ceyvallah> dedim. Ni -
hayet içtimaın sonunda: Çubçik isminde
ki memurumuzun Orlofkaya gönderil -
mesine ve yanlışlıkla oraya giden malları 
Orel şehrine sevketmesine karar verdi -
ler. 

Çubçikin hissesine, tabiatile, bir de si -
yasi vazife düşüyordu: Köylülerle konu
şacak, onlnr:ı vaziyeti anlatacak, hata ya
panın cezalandırıldığını, hayatta herke
sin hata yapabileceğini izah edecekti .. 

Ertesi gün duvar gazetesi çıktı .. Gaze
tede benim hakkımda bir sürü karikatür, 
aleyhimde bir yığın yazı vardı. 

Adamakıliı canım sıkılıyordu. Tam bu 
sıralarda Çubçikden telaşlı bir telgraf 
geldi. Bu telgraftan sonra vaziyetim büs
bütün berbatlaştı. Çubçik telgrafında 
şunları yazıyordu: tur. ş h ld k tll timdir? Aleyhinde bir - ekı, oyle olsun s·· 1 k b. ,muştu. Çenesını o ıyarak dalgın bır delık açmağa mec ur olmuşlar .. Fıçının 

u a e a . k .. .. . oy enece ır " . .. 1 di· . d ks b ~.. · · . ? ,.... "b" çok şüpheler bulunan mühendis Ihsan mı? aç sozum daha var S b 1 1 eda ile soy en · içın en ne çı a e5 ... nırsınız ... .ı.wııs gı ı .Fena, tafsilat postada.> 
Hüsnü beyi öldüren tabanca kendisine ald rica ederim. İhsan Be .. ; :; 1 

1
° m;~~ - Öyle Allah belasını versin! vişne reçeli .. cİşin sonu neye vardı?> di-

de~ildlr. şu halde klmlndtr? Bu sır~da mavi bulde devanı edi yı a ~ 0 ar:d. : Müddeiumumi muavini ise kanaatini yeceksiniz!. Hiç, neye varacak!. Fabrika-
gözlüklü bir adam =tındjn gonderllen kendisini son der{co~um. t t ta ; e değiştirmemişti. Haklı olarak benim dakiler kemali afiyetle reçeli yemişler .. 
bir mektup odaya ge yor. recede dfü:üncesiz ~- e ap alİ s;n e - de aklıma gelen suali sordu: Tabii beni de tröstten sepetlediler .. 

N'flW rnek r :. .. ır zava ı arzet - Fikr" .. kabul etrw· . t kd" d 
Rıdvan Sadullah ayağa kalkarak . .. azım. Oyle ya .. . Fail olarak akla ::-- .. ın~zı. . ı?~1:1~ a ır .e Epey işsiz kaldım .. Nihayet bir başka 

mektubu alını tı. Müddeiumumi mu - ~lk onc.~ ken~isinin gelmesi muhakka!t Husnu B.eyı ~tihar ettıgını zannettı= ıevkiyat tröstünde, gene ayni ifi yap -
avini . ş e anına yaklaşarak o- ı~~n boy.le ?ır cinayeti işlemek üzere recek bır vazıyette bul~amamız la mağa başladım. İşte burada da benim şu 
nu ıle ben ~- t~nden yazıyı okuma- koşke rnısafır geldiği akşamı seçen zımdı. Buna ne buyurulur · mel'un dalgmlı~ az daha büsbütün 
ğa ~omuzlan ~=ı~da u satırlar vardı: kurbanı~ın nikel kaplı bir tabancas; .-:- .!fa iş_te .~~~ele burada: .. B~nce mahvolmama sebep olacaktı. 

aşladık. Kag ş takdir bir nü • bulunduguwnu, bunun bütün ev halkın _ Husnu Beyı ol~urenle ces~dı intıhar Bir gün Orel şehrinden bir telgraf al-
f «Zabıtanın şa!'anı 1 bulduğunu ca ta~ı~dıgını bildiği halde onu öldür- ettiğini zannettır~cek vazıyete sokan dık. Acele olarak bir parti mal istiyor -
uzu nazarla dogru Y'-0 u . . mek ıçın kend' t b hıs değildır. ı . 
öğrcnd· H.. .. Bey katledilınıştır. . b ı a ancasını kullannn aynı ~a "b' lardı. stedıkleri §eyler arasında: Krep 
Fa . un. usnu banca mühendis v~ unu meydanda bırakan, hadiseden - Işte bu gan · dö şin, krep damur, kay-dö-şin gibi ipek-

ı cıada kullanılan ta . . ··n bıraz evvel ev halkından b" .· t f _ Bilakis pek tabii! 1. k 1 .. k.s k .. k 1. b . enginde 
hsa b . a· Bundan ıkı ay o - d k""t·· h . ' uı ara ın- . . ı umaş ar, yu e o çe ı eJ r 

n eye aıd ır. 1 silahçı an vu up anenın önünde görülmesi _ Müddeiumumi muavını alaylı bir tc- kadın ayakkabıları miislin çoraplar, 
ce Bahçekap da ( ) numara 1 ne ragmen kan t ""ld.. ' 

v ı ··· B münase - . ı asavvurunu başka bir bessümle gu u. cLorigan> ve cKırım gülü> esansları, Bi-
~agazasından alınmıştır. u d crı bir geceye tehır etmeyip hemen mevkii - Anladım, bu sefer de kara gözlük- zenin oper:ısından birine ait bazı notalar 

etle zabıtanın üzerinde ~urzı:ı~ 10 
bey tatbika ko~makta ısrar eden bir adam lü bir adam meydana çıkacak! dedi. Çaykofskinin romansları, gramof9n plak-

~oktayı da bildirmek isterım. I s:n ala acınacak hır aptaldan ba~ka bir şey Rıdvan Sadullah bu istihzanın far- ları gibi nesneler vardı 
~e Nazan hanımın arasındaki ya ~~la _ değildir. Avrupada tahsil görmüş bir kında olmamış gözükerek mukabele et- Bana: · 

k 
azan Hanım arasındaki yakın _ fen adamının bu derece gab! olusuna ti: 
ayı gösterecek deliller, Nazan Ha~ı :htimal verilebilir mi? • _ Hayır, bu ikinci sahneyi hazırlı- - Bunları acele göndermek lazım, de -

~1? ?'atak odasındaki komotta, d~;m: Şimdi katilin İhsan Bey olduğu fa- yan, aleyhine kurulmuş olan plandan diler. 
ılıtlı duran üst gözde bulunacak ır. raziyesini bir tarafa bırakalım da bir odasına döndüğü vakit tabancasının Daha fazla izahat almama ihtiyaç yok-

. Bir ~t do~~ tı. dakik~ !.çin . aksi fa:aziy~yi. kabul et _ yerinde bulunmadığını görmek sure- tu. Hemen işe sarıldım. Fakat gelgele -
.. o~ayı. denn bir sessızlı~ kapla şan miş gorunelu;ı. ~anı katıl hır başka şa- tile şüphelen.en ':e derhal harekete. ge- lim dağınıklığım yüzünden malın gide -

Sukutu ılk bozan serkomıser Osın hıstır. Mesela bıze şu mektubu yollı _ çen mühendıs Ihsan beydır. intıhar ceği yeri buna benzer bir başka yerle ka-
oldu. Rıdvan Sadullaha hitaben: van mavi gözlüklü adam ... Öyle bir a- sahnesinin hazırlanışındaki acemilikle- nştırdım. Eşyaları Orel şehrine gönde -

- Nihayet bütün mesele aydınlandı 'ıam ki bu evi bu evin halkından imiş ri hatırlayınız. Gözlük ve mektub hi- rccck yerde, Volga kıyısındaki Orlofka 
hocam! dedi. ~ibi biliyor. Evin içinde adamı var. k5.yeleri... Hüsnü ~e.yi bu kadar planlı köyüne gönderdim. 

Ben bu ctafsilah ın ne olabileceğini 
derhal anlamıştım. Tröstün idare heye -
tinin de canı sıkıldı .. İşin içinden sıyrı -
Iabilmeleri için beni lrl'lmvağı muvafık 

buldular. 

* 
Şimendüer, bilmediğimiz bir istasyona 

gelmişti. Bize bu hikayeyi anlatan adam 
pencereden dışarı baktı.. Derhal yerin -
den sıçradı. Bavulunu kaptığı gibi, hatta 
bize selam bile vermeden, vagondan çık
tı. 

Bizler, vagonun açık penceresinden o
na seslendik: 

- Yahu, dedik, merak içinde kaldık. 
Şimendifer burada iki dakika duracak .• 
Ne olursun, bize şu hikiiyenin sonunu 
anlatsana! .. 

Küçük adam neş'e ile güldü: 
- Sonradan işler düzeldi. Beni gene 

eski işime aldılar .. Hatta nakdi mükafat 
bile verdiler. Telgraftan iki üç gün sonra 
Çubçikin mektubu da geldi. Çubçik mek
tubunda: 

cİşler fena, diye yazıyordu, köylüler 
malları pek beğendiler; geri vermek iste
miyorlar. Bu mallardan bir miktar daha 
gönderilmesini rica ediyorlar.. Bu me -
yanda Bizenin operasından da daha üç 
nüsha ısmarladılar .. ilh .. > - Ne demek istiyorsun? Burada cereyan eden her vak'adan da- şekilde öldüren katılın bu hataları yap- Kısa bir zaman sonra yanlışlık anla -

-K~m~~fu~~nBeydi~ ki~u~ki~ıMh~~uo~~~Bu-muıi~~sra~ ~.========.~~=~~~~~======~==~~~=~ 
- Öyle mi zannediyorsun? rıu Hüsnü Beyi?. iı:tıhar e5tmediğ: hak- - Sözleriniz belki makiil, belki ma~- bdıt o

0
luncatya k~fadar Ibhsan Bey suçlu- ,duk. Fakat polis memuru da gelmek 

- T b"" d ğil" • z degıv ·1 ha d ki hükmumuzden - 1 O dakika tıki Fakat ne olursa olsun bunlar soz ur. nu ev ı e mec urum. bilmiyordu Beş dakika bekledik Becı a ıı e mı ya.... an • kın a . • A • • • s k · o · . ' · · -s 
itikat! Hadiseden be on dakika evvel ra habe!dar olmasile ~ekala isbat olmaktan çıkamaz. Kanun b~nları de- er omıser . s~an araya gı~dı: dakika on dakika oldu ve memur niha-
cinayef · 1 d.w. şd .. ünde gö- sonbTriz. işte bu adam bızce henüz lil diye kabul etmez. Halbukı bana de- - Şu halde ıstıcvablara yenıden baş- yet kapıda gözüktü. Gözleri büyümüş, 

ın ış en ıgı o anın on ede ı ı l H"" ·· B · • d l'l ı· 1 
tüıen, tabancası da ölünün yanında hul sebeplere usnu e~ı or.a an 1 azım. . ıyoruz. yüzü .kıpkırmızı olmuştu. Kekeliyerek: 
buluna b" d k fld b k birisi uıeÇ ak istiyor. Fakat aynı zamanda - Gene acele edıyorsunuz. Bulaca- Rıdvan Sadullah: . _ Ihsan Beyle N~zan Hanım ikinci 
olabnı· n .ı~ a am a ı en aş a 1-taldı_rın •eti başka tasavvur!arı hesabı- ğız, arıyalım. Aramıya devam edelim. - Evet, mühendis Ihsan Beyi çağır- katın arka tarafa bakan pencerelerin· 

r mı. bu cına) d ·h ı t · ır ·· B · k tl d"ld" • · 1 l ' d d" 
h 

- Ben kendi nefsime bu kadar acele a istismar etmeyi e ı mda de .. mıyor. - uBsnu eyınd a e kı ıdgını anF ı- sınKar. e ı... .. d b kli ı· den birinden kaçmışlar efendim, dedi. 
Ükü B . . k"t da- 11 B •le Nazan Hanıma a uşman- yorum. unu mey ana çı ar ınız. a- apmın onun e e yen po ıs rhe· Bu pencereden yere kadar uzanan bir 

ha r mk vekremem. unun ıçın va 1 ihsan ley da ortadan kaldırmak. hiç
1 
kat bulduğunuz deliller İhsan beyi it- muru seri adımlarla dışan ç;ktı. Onun ip bulduk. 

~o er en... d On an lA c· l d" K d k . d t" . t• h . . ıw·dd . • .. de serkonıi· ır. h se attırmak az•rn. ınaye- ~ ıam e ıyor. anun nazarın a a sı sa- av e ıne ın ızaren epımız susuyor- (A,·kası var) u eıumumı muavıru 
1 

::ızsa ap 
set-;n r·k · d ·d· 0 111 

... ı nn e ı ı. 
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µ~~'?T"'----ıo~e=n3·i~z~ıe=rı~n~~aMLadk~~=a~v~eıni----, Talat Paşanın 
~ • - T . • .. .. , : - - , :.. •'°• . 

~i~':- ~--~<= .. . ·}::: ::\~~:~: !~~·! son günleri ~P~lan B'um Bum -
Çmren: Ahmet Cemalettin Saraçoğla 

Yazan : Arif Cemil 

Talat Paşanın biruh cesedi, kendisini çok seven iki arkadaşı 
tarafından gözyaşları içinde kaldırıldı, cenaze arabasın~ 

kondu. Herkes hala onun öldügüne inanamıyordu 

Şimdiye kadar çıkan kısıınlann şimşek sür'atile yayıldığından vak'a 

Biz küçük teknemizde sahile doğru giderken vapurdakiler 
bize çılgın gözü ile bakıyor, hayretle el sallıyorlardı 

hu··ı~~ .. .,1 
mahalline birçok Türkler de geliyor-

___, lardı. cSohenberg• in bu limanda bir fuz ettin. Bizi birisi işi~ olsaydı ha-ı Bu sözlerim tesirini yapmış, vefaJ.cAr. 
Talat paşa umuml harbten son- ahbabı varmış ve biz bu dos- limiz ne olurdu? Tekneye gelince sana yoldaşı.mm ciğerine işlemiıti. Canını!I 

ra yanında İttihat ve Terakkiye ~en- 'Zak:a esnas~d_a orada bulunan ve tun bize elinden geleni yapaca- sağlamdır diyorum, bana inan!.. çok sıkıldığını yüzünden anlıyordum. 
sup bazı adamlarla birlikte Be~~ınb~ şahıdlık etmek ıçın alıkonulan ba~~ca ğından emin bulunuyorduk. cMendao• Ve yoldaşmıı temin için teknenin i- Ve hissedifordwn ki korkuyor; 18.k:iıt 
:r:~ı~~~t~ei!v~a~ıır:e~~ =esi ta- bir Alman halk ta~a~ın~an kendısı~e da ticaretle meşgul bulunan bu ~o.stun çinde ~ü~~ kuvvetimle t~p~~ ~e k~r~ .:a~en arkadaşım fedaya. 
rafından Talat paşayı vurmağa me - sorulan s~all~re bılgıçl~ taslıya~ bır ismi Bay cRemphis:ıt idi. Bu zat bızı çok çare ki hızım arkadaş denızcı degıldi. gonlu hır türlu razı olamıyordu. 
mur edilmiş ve Berllne gelmiş, paşayı a~am tavrıle ızah~t venyord~. Elınd~- samimiyetle ve dostlukla karşıladı, bi- - Bu tekne yedi ay karada kalmış cSohenberg• cidden ve kelimenin 
taklb etmeğe başlamıştı. Nihay_~t .. blr k> bastonla yere ışaretler çızerek di- zi yedirdi, içirdi Lakin kendisinden da ondan su ediyor. Merak edilecek bir bütün manasile erkek bir adamdı. Ni~ 
gün, TalAt paşa yolda yaınızt byurur - yordu ki: beklediğimiz yardımı kendisine izah et- şey yok. Denizden çıkarılıp karada ka: hayet dayanamadı ve boğuk bir sesle: : 
kcn arkasından yaklaştı ve a anca - . . k d d . A ih . l b" k d . B k p k~ıAı d d" . . 

k fasına sıkarak kendi.sini şehid - Katıl herıf tam ar asın an vur u. t1ğimiz zaman buna ımkan ve tuna lan ır ay~ aıma su eder. u te ne - e ı:ua. e ı, sıze ınanıyoruın.. 
!~~.] a Maktul ancak bir defa bağırdı, ondan, olmadığını Sıöyledi. Bunu yalnız Bay bir saatcik suda kalmış olsa suyu kesi- Çünkü iy.iı bir denizcisiniz. Tehlikey14 

sonra yüzü koyun yere yuvarlanarak a:Remphis• değil, dünyada hiçbir kim- lir... göze aldırıyor ve geliyorum!.. 
Bu sözleri söyllyen, doktor Jck is : hareketsiz kaldı. Ani bir surette öldü. se yapamazdı· bizi cFilipin> e götüre- Felemenk vapurunun kaptanı da o a- Yoldaşımın bu hareketi pek hoşuma 

nıinde bir Almandı. WBu z3.t, uı:1~.m~ Katil rovolverini attıktan sonra şu is- cek bir kayık
1 

bulamazdı. ralı.k yanıma gelmiş ve benimle alay gitti. Birlikte pek çok sefalet ve malı-· 
har~ es?a~ı~da kurd~w~u. ~.!ma~ ~ rur tikamette kaçmağa başlad~. Fakat po- Niçin mi diye soruyorsunuz?.. Zira ederek teknenin suyunu kesmenin rumiyete katlanmış olduğu.muz iki ah· 
cerı:ı~etını ıdare ettıgı ıçın Turr m~- lisler gelip kendisini yakaladılar. cMendao• da böyle bir seyahate çıkıla- mümkün .olamıyacağını iddia edip du- bab çavuş sıfatile birbirimizden ayrıl~ 
h~fılınc~ tanılıyo:d~ Dokror Ba.hac - Bu aralık Dr. Bahaettin Şakir tara- bilecek bir tekne mevcud değildi. ruyordu. mak zaten doğru olmıyacakt~. Lakin 
dın Şakır ona dedı kı. f d . tenen vak'a mahalline gelen Binaenaleyh biz de ister istemez Fe- Holandalı kaptan iri kafasını bir a- c:Sohenberg> in korkusuna ragmen ba-

- Acıklı da laf mı, d·Jk~N! Talat Pa- ın an ıstomobilinin durması üzerine lemenk vapuruna döndük ve «Taruna> şağı bir yukarı sallıyarak: na itimad etmesi de gösteriyordu ki 
h d ,_ . <) k cenaze o . . ld 'dd b. d d z ~a bizim için er şey eme:\:ti. nu ny- h k t adalarının yolunu tuttuk. Vapur yırmı - Bu delikli kepçe ile hayatınızı yo aşım cı en cesur ır a am ı. a-

b b b .. er es sus u. T . t· · ··ı l:ıettikten sonra cesedi ile _era er u - Ar b 1. h a dört saatlik bir seyahatten sonra « a- tehlikeye atmayınız çocuklar, diyordu. ten bu adamın secıye ve cesare ını o Ç· 
1 . . . d .. ı. IA ge a a ge mce cenaze, mer um paş - d ki .. h. . ı· k b w b d d d. w k . . b d d h AlA b" f t u tün ümit erımızı e goınmeı<. azım . - k d 1 t f d .ht' mla runa• adaların a en mu ım yer ı Bu ceviz a ugu ile ir a a an ıge- me ıçın un an a a a a ır ırsa z • 

l . ..ı b. 'h t nın ar a aş arı ara ın an ı ıma . • d f . . . .. .. .. h d' li~·or. Fakat, bizi tese ~ı e1.•.eı1 ır cı e k ld 1 k b 1 t· ·ıd· Da şehri olan bır kasabanın açıgın a un- rıne nasıl geçeceksınız? Şayed sozumu ur edemez L 
.. 1 .. b' l b t a ırı ara ara aya yer eş ırı ı. - . . . k b ı . . . . . . k S d ki .. k d var: Şurada yatan o u 1r ıesa ın es- h b' 'k· t 1 b. a katla ına te- da demır ettı. Ben gene bır kayı u - dınlemeyıp de bu ecel beşıgıne bınece c ingapur> a usera ampın an 

· d·ıd · w · · t el B h sap a ır 1 1 saa evve ıı: r ş ·· · k b kt B um 1 · ı · · · · d'd f' t · 1 ld 1 d so vıye e ı ıgıne ışare e ~ı-. u e - . k .. . mak umidıle . asa aya çı ım. urn o ursanız vasıyetname erınızı şım ı en ırar e mış o an ya aş ar arasın a -
tan bizim karlı çıktığımıza şüphe yol~- lefon ed~rek bas~as~ bıtme u~erer~~ havada ötede, beride dolaşırken mini yapıp bana teslim ediniz... nuna kadar yanımda kalmakta ısrar et· 
tur. Talat Paşa her zamao hic;sesine dü.- lan hatıratına aıd musveddeleq be mini bir kovda kumsalın üzerine çe- Ben Holandalının mütalealarına me- miş tek bir kimse varsa o da cSohcn
Sl'n borcu ödemeğe haz~raı, hesap pu:;- b~rinde getir~eyi unu:ı:ıam.a~ını. ten~ kilmiş bir tekne gördüm. Bu tekne tak- lelik bile vermiyordum ama zavallı berg• idi. 
lasın• her gün bekliyordn. Ödemek bu- bıh eden ve ogle yemegıne mısafırlerı riben ( 15) kadem boyunda bir şeyd~ ve cSohenberg• renkten renge giriyor ve Diğerleri, her hangi bir sebeb dolayı
gün _mu~~dd~rrniş. Tabil katil bir Er- olduğu için e~inden çıkar~en yemek ı~- 1 kalafata muhtaç bir. ~al~e olması~a n~ karar vereceğini bir türlü kestire- sile, geride kalmışlar, benimle birlikte 
menı degıl mı? marlıyan Talat paşanın şuhedatına hıç , rağmen hernedens.e bıçımı hoşuma gıt- mıyordu. ileri atılmaktan çekinmişlerdi. Binaen-

Doktor Jek Bahaeddin Şakiri dinle- bir kimse inanmak istemiyordu. Halw ti. Nihayet içinde binlerce mil aşmak i- aleyh cSohenberg• i hakikaten ve can-
rlikten sonra sualine: buki onun biruh vücudünü, kendisini Bir yerli bana teknenin yedi aydan- çin intihab ettiğim tekneye son bir na- dan sevmekliğim çok görülmemelidir. 

- Evet, genç bir Ermen!.. Berbat bir çok seven iki arkadaşı şimdi ağlıya ağ- beri karada bulunduğunu, armozları- zar attıktan sonra başını salladı ve: (Arkası var) 
halde yakalandı. Halk kendisini adeta lıya Alman adliyesinin morg dairesi- nın bu yüzden açılmış olduğunu ve su- - Hayır, hayır!.. Ben bu tekneye _._," __ ·~· ·--· · .. 
linç ediyormuş! cevabım verdi. ne naklediyorlardı. ya atılacak olursa yirmi dört saat zar- binmek cesaretini göstercmiyeceğim. ~-

-Fakat, siz nasıl oluyor da burada Cenaze morga nakledildikten sonra fında şişerek sefere salih bir !ı.ale ge- Korkuyorum... OSMANLI BANKASI 
bulunuyorsunuz? vak'a maha.Ilınde bulunanlar gruplar leceğini söyledi. Bu hal biraz canımı sıktı. Sabırsızla-

-· Benim burada bulunmam bir te- halinde dağıldılar. Artık herkes cina- - Bu tekne nerede kullanılirdı? nıy~rdu_m. Şimdi _v.ap~run_ kaptanı ~e TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

sadüf eseri değildir. Zabıta bir Türk vu yeti kendi düşüncelerine göre tefsir e- Diye sordum ve: za?ıtl~~t ~arek~t ıç~~ ışl~rıh ba~ına gıt 
rulduğunu haber c.tlınca bunun müh.m diyordu. Bu tefsirlere bakılacak olursa - Balıkçı kayığı idi. mış 0 u arın an ız « 0 en erg• e 

TESİS TARİHİ : l 863 

bir şahsiyet olmas lıa ih" . .'mal vererek · · · · d lnı Ermeniler yoktu. On- Cevabını aldım. başbaşa kalmıştık. Ancak o Felemenk . ışın ıçın e ya z • d .di B . k"' .. k t k 
hemen hariciye nezaretini haberdar et- ların arkasında İngilizler ve Fransız- Biraz tahkik edince tekneyi ucuzca vapurun .. a ı . . en ıse uçu e nem-

Sermayesi: 10,000,000 İngllla lirasJ 

mis. Hariciye de hacfu.cyi telefonla ba-, lar da bulunuyorlardı. Mesela birisi di- elde etmenin mümkün olacağ:nı 8.nla- de sular uzerınde sall~~ıp ~uruyordum. 
ı:a ·bildirdi. Gidip ölüyü görmemi ,..m- yordu ki: dım. Yerliye, bu işi teknenin sahibi ile .. Ben .cd~vabki:ermek ıçınd.~dg.~:~ıb~çmdak Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak. 
İran, F ilistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla-vya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistcmda Filyalleri 
vardır. 

retti B de bir otoır.c-b:ıe atı:yarak A . hallederse kendisini memnun edeceği- uzere ı ırn vapurun u ugu ır e-
b · en ld' - Talat paşaya yapılan bu su~asd~ mi söyledim. Aynı zamanda bu yerli fa öttü. Bu düdük sesi vapurun biraz 

uraya ge unh · dd" c:: k" d di k" Ermenilerin ilk suikasd teşebbus.le~ı bana beş tane de kürekçi tedarik ede- sonra hareket edeceğini bildiriyordu. 
Doktor_ Ba ae ın .,a 

1
r ~ .. ı: değildir. D~h~ biz umumi .harb~ ~ştı-1 cekti. _ Bak arkadaş, dedim, birlikte pek 

- Pekı amma, ceset neden noyle yew rak etmemıştık.. 1914. senesı teşrınıev- B' d nizler kumsalı yala- çok maceralar geçirdik. Şimdi son da-
re serili yatıyor? Kald·rmnk kimsenin velinde İngilterenin Istanbul sefiri o- ırabz slondra eb·zırn· telııe tıpkı de- kikada manasız bir korku yüzünden 

· ? y k .. dd · _ . . . .. . . mıya aş a ı ve ı 
hatırınAa. gelm~y.or ~Au. o sa m~ ~ı lan Sır Lows Malet bırgun d~lı~e n~- lik bir sepet gibi beş dakika içinde su benden ayrılıyorsun. Ne yapalım? Ka~ 
umumılikten ızın fılan mı beklemyor · zırı Talat paşayı ziyaretle Turkıyenın ile doluverdi. Halbuki onun derdine za ve kader bizim Alman yaya birlikte 
D~~t~r Jek ~u su~llcre ne ce~ap v~- um~i ha.rbde. alac~ğı vazi:yet -~akk~- çare suda batırmak olduğundan buna dönmem~z: müsaade etmiyecekmiş. İş

re~egını ~~~.ela : . tayın. edemed~'. Bır da ızahat ıstedi. Talat paşa lngilız sefı- ehemmiyet bile vermiyordum. Yerli- te bAen gıdıyoru~ ve bu tekneden seni, 
mudd~t. ~uşundu ve ~ıhayet wpo.ısler - rine: cBiz Rusların. olduğu tarafta bu- ye: kadim ve fedakar bir yoldaşı son defa 
den .bırısı~e meseleyı sormaga kar~r lunamayız!• dedi. Ingiliz sefiri sonra- _Teknede yelken var mı? diye sor- olmak üzere selamlıyacağım ... 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

verdt. Polısle konuştuktan sonra gelıp dan neşrettiği hatıratında bundan bah- dum. ======================= 
Bahaeddin Şakire dedi ki: setmektedir. - Evet var! 

- Müddeiumumililtten izin beklenw B .. Iakattan zannedersem bir gün Herife tekneye atlamasını işaret et-b hs J • • • umu 
mest mevzuu a ~ ucgıl, c~nazenın mo~ sonra İstanbulda Talat paşaya karşı tim. Ben de atladım ve yelkeni açarak 
ga kaldırılması lazım gclıyor. Halbuki 1 k . t nilen bir suikasd meyda- koyun medhaline doğru yol verdiffi. 

"d · · l f d"ldiv. h ld yapıma ıs e · 
morg ı aresıne te c on e ı gı a · e ık r ldı Üç Ermeni cürmü meşhud Baktım minimini gemım ~damakıllı 
h . b" b .. . . , na ç a ı . 

enuz ır aGral'ba gonderı?dcen~z~yı b~~- halinde yakalandı. Bu suikasdciler is- dümen dinliyor; su ile dolu ve b:naen
dırmamış. a ı a rno:::-g ı aresının u- . d k .. h. 1 aleyh çok ag-ır olmasına rağmen manev-
.. · · lm ·· B" · · tıcvabları esnasın a ço mu ı.rn şey er 

tun otomobıllerı me?~u u.ş. ırısı ser- . . .1 Lo d Ki er'den v hatta ra kabiliyeti var. 
1 e + kalırsa gelip Tnlat Pasanın na~ın1 ıtıraf ettı er. r çn e .. . . . . w. . 
ı s. • Venizelos'dan talimat aldıklarını soy- Teknenın denızcılıgıne bu suretle 
kaldıracakmış. . · · b ı d" k h 1 tti.kt l' d 

• • v lediler. Bu üç Ennenının Istan u ı- anaat ası e en sonra ıman a ya-
Doktor Bahaeddm Şakıl' aldıgı bu ce- . k' uh k 1 . 'd tan Felemenk. vapuruna bir dümen kır-. · h · · d vanıharbınde ı m a eme erme aı o- c 

vaptan dolayı derın bır ayret ıçın e f 1.k "ht' 1 k' b .. d. harb dım Vapurun hareket saati yaklaşmış lan ez ı e ı ıma ı ugun ıvanı · 
l:aldı: . . . evrakı arasında durmaktadır. olduğundan «Sohenberg» in beni dört 

- Demek kı, ded.l. ~a:bın son .. d~. - gözle beklemekte olduğunu tahmin edi-
kikasına kadar Almcın ıttıfakına buyuk (Arkası var) yordum. Filvaki biraz yaklaşınca yol-
hl·r ımanla sadık kalan müttefik b!r ··················-· .. •• .. ••• .... ··············-·· ..... ._ daşımı gördüm. Tahminim vechile sa-
devletin başvekilinin ölüsüne bu kadar r -, hırsızlıkla beni gözlüyormuş. 
hürmet ediliyor! Na~ saatlerce sokak Nöbel cl Felemenk vapuruna yanaştım. So-

fstanbul 
SATİŞ ILANI 

Beşinci icra Memurluğundan: 
Fatma Süreyya ve Ahmet Şükrü tarafından Vakıf Paralar idaresinden 20877 

Hcra2 numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
ehlivukuf tarafından 297 lira kıymet takdir edilmiş olan Bakırköyünde Kartal
tepe mahallesinde kayden yüksek tarla, mahallen Kabristan sokağın

da 19 mükerrer numara ile mürakkam şarkan rneb'us Şükrü E
fendi arsası, garben Tahsin Yesari Bey arsası, cenubcn Çukurbos
tan sokağı ile mahdud ve belediyece tanzim edilmiş olan ifraz 
haritasına göre 2 ifraz numarasını taşıyan hududu işaretle tesbit edilme
miş 198 metre murabbaındaki hali arsanın tamamı açık arttırmaya konmuş o-

lup 10/11/937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar Yeni 
Postahane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma be-
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul ~n çok art
tırarun üzerine ihale edilecek, aski takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 25/11/937 tarihi-ortasında bırakılıyor E·czaneler henberg vapurun bordasmdan iğilerek 

Jek cevap verdi: tekneye bir göz attı ve hayretinden ne rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
- Morg idaresinin bo~ otomobili ol- Bu gece nöbetçi olan eczaneler eunw gözleri faltaşı gibi açıldı. arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm ü-

ıardır: 
matlığı için biraz gecikti. Fakat ister-ı İstanbul cihetindckiler: Ben arkadaşımın bu hayret ve taac- zerine ihale edilecektir. 
~eni':! ücreti tarafmızdan verılmek ÜZ<.'- Aksa.rayda: (Şeref). Alemdarda: CE- cübünü görmemezlikten gelerek ingi- Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
re derhal bir cenaze otomobili tedariki sad). Beyazıtta: <Asador>. Samatyada: lizce dedim ki: % 7,5 u ni::;betinden pey akc:esi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek-
ettirebiliriz. (Rıdvan>. Eminönünde: (Hüseyin Hüs - - Bakınız ne güzel, ne cici bir tekne tubunu ibıaz etmeleri lAzımdır. nü>. Eyüpte: (Hlkmet Atlamaz). Fener-

Doktor Jek'in bu son cevabı Bahaet- de: cvıtam. Şehremininde: rnamdU. elde ettim. Bizi cFilipin> e götürecek Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve delli'ıliye resimleri 
tin Şakiri büsbütün hayrete düşür<lü. ı Şehzadebaşında: Cİ. Hakkı) . Kara.güm- bundan mükemmel bir tekne buluna- ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
Otomobil vardı, fakat para ile tedarik rükte: (Fuad>. Küçükpazarda: (Hikmet maz doğrusu... aittir. 

d ı B d kti? Ot Cemil). Bakırköyünde: (İstepan). Arkadas.ıın bu teklif karşısında o ka-olunabiliyor u. U ne eme · 0 - Beyoğlu cihetindekiler: 
mobil yok veyahud para ile tedarik o- istlklfil caddesinde· <Dcllasuda). Te- dar şaşırdı ve kendinden geçti ki rolü-
lunabilir diye bir ölünün saatlerce so- pebaşında: CKinyouı, Karaköyde: ıHü - nü unutarak: 
kak ortasında bırakıldığı nerede görül- seyin Hüsnü>. İstikl~l cadtlesir.de: <Ll - - Ne diyorsun Lauterbah? diye ba-

monclyan). Pangaltıtla: <N'argileciyan). et -·1 · ·b· b" 
müştü? Hem de Talat paşa gibi bir a- Beşiktaşta: (Süleyman Recep). l ğırdı. Bu lekne egı gevgır gı ı ~r 
damın ölüsü! Botaziçi, Kadıköy, A.faJardakiler: şey! Böyle her tarafından su eden bır 

Doktor Bahaettin Şakir ile Doktor Üsküdarda: <Ahmediye). Sarıycrde: kayıkla insan «Filipin> adalarına değil 

1 k · · · 1 h lk (Osman>. Kadıköyünde· CModa), CMer - bir saatlik bir tenezzühe bile çıka-
J ek kon~r ar en seyır ıçm ge en a kez>. Büyük.adada: <Halkl. Heytellada-
da gittikçe birikiyordu. Talat paşanın ! da: CHalk>. maz!... ! 
§ehid edildiği haberi Türkler arasında - Azizim kendine gel! İsmimi telaf-

2004 numaralı icra ve ülas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları· 
nı. bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil· 
dirıneleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede
Jinin paylaşmasından hariç kalac.:ıkları ve daha fazla malumat almak istiyenle-

rin 10/10/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 934/6;ı:72 No. lı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (6684) 
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SONBAHAR GELDf 

PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZf ALMADAN EWEL 
YERLi MALLAR PAZARLARINA 

GELEN HEREKE ve FESHANENIN 
ZENGiN ÇEŞiTLERiNi GÖRÜNÜZ 

ÜCCA LIK ~~ 

1 
Hafhda iki ;ıkc;;am kıırs·ı crelerek. tnccar.ık öğrenmek ve 4 ay sonra 

ınuhasebe<'i şalı ırt', naoı si aı°m:ık için, Snltaıuılımed, Alemda• caddesin· 
ele. No. 2a Aıııerıl-ıııı 'I'.c ,fl t <lershmıesine başvurup bir proğram alınız. 
Hususi ders de v<rılı r. 

(j) • • • _, 
./'~ sers11sınae 

POKER 
tlahi 

PLAY 
fr.1f lııft1Jındall' 

ddhd UCUJ_UHU 
•• 

/Julamapınıi' 
~~ 

~-·--~~--~~~~~~~--~--~~~~~~~~--

İstanbul S i Müessese er Arttırma 
ve eksiltme l{omİSlTO undan : 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu hademeleri içın mevcut şartnamesine göre 
cl35> takım kasketli elbise ile «41> adet palto açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme; Çağaloğlunda; İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü
ğü binasındaki komisyonda 13/10/937 Çarşamba günü saat cl4,30> da yapıla -
caktır. 

2 - Tahmini liat: Bir takım kasketli elbise cl455> ve bir adet palto cl188> 
kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti: cl83> lira c85> kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneleri her gün Çenberlitaş civarında Fuatpa-

şa türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikası ile c2490> sayılı kanunda 

yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti, makbuz veya banka mektup-
larile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. c6432> _ ........................................... ~ 

Türk Hava ({urumu 

UYUK PiYANGOSU 
&. cı ke,ıde 11 I Blrlncltetrln ı 1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 200.00Q liradır ... 
Bundan hatka: 40.000, 25.000, 20.()()() 15.000, 10.000 UraJık 

ikramJyelerle (2<.0.000 ve 50.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 
DJKKA T: 
Bilet alan herkes 7 Birinciteşrin 937 fGnft aktamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten ıonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 

lstanbul Üniversitesi Rektörlü~ünden : 
Oniversite kadrosundaki açık doçentlikler a~ğıda gösterilmiştir. Bunlara, 

müsabaka imtihanında kazananlar alınacaktır. imtihana yaşı kırkı aşkın olrnı
yanlar, Fakülte veya Yüksek mektep mezunu bulunanlar, batı büyük kültür 

dillerinden birini bu dille ilmi araştırma yapacak ve yazacak surette iyi bilenler 

gire bilirler. .. .. 
İmtihan 29/11/937 Pazartesi gunu saat 10 da yapılacaktır. İstiye~riD Üni _ 

versitc RektörlUğüne baş vurmaları. ~14, 
Açık doçentlikler: 

Histoloji ve Ambriyoloji 

Fiziyoloji 
Hayati Kimya 
Marazi teşrih 
Farmakodinami 
Harici hastalıklar 
Kimya 
Fizik 
Tarih 
Türkoloji 
İktisat 
Ceza Hukuku 

SON POSTA 

ELBiSENİZiN 
Koltuk altlarında olan 

LEKELERiNiN 
ne ile çıkarılacağını 

düşünmektense 

ELBiSELERiNiZi 
Hem lekeden ve hem de 

terin tahribatından 

SUDORONO PERTEV 
kullanarak kurtarınız. 

Çolı,mo k~dr•limiı aı.ohyorı 

ehmiıdon hiçbir twniıt it çıkmıyot .. 
~ bizde hohixlil cıOn d~rvyor. 

işte burada 

VALi DOL imdadımıza yetişir! 
Onu bır lcere ıecrilbe ııdiniL lllfldınizdo yeni 
bir Ç1lhl mo zevltiniıı uycuıdıOını ~eksiniz. 

VAUDOL damla, ıobleı ve hop 
halınde her eczanede bulunvı · 

YARII\1 BAŞ 
Ağrıları, asabi zafiyet, asabi 

öksürükler KAB DOL 'a 
karşı gelemezler. Tecrübe ile 
sabittir. 
~-.; ______ , 

Doktor 

(brahim Zati Oget 
Belediye karşısında, PiycrlotJ 
caddes!nde 21 numarada lıerı•Un 

"' öğleden sonra hastalarıru kabul 

~--ES_. eder ... "'1--mil---......................... , _______ , 
İlan Tarif em iz 

1 

Birinci aahile 400 kuraı 
ikinci sahile 250 » 
Vçüncü sahile 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
Jç •ahileln 60 » 
Son •ahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlr.ca n:tlkdarda ilan yaptıracak • 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is· 
tifade edeceklerdir. Tam, yarını ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayn bir 
tarife derp~ edilınlştir. 

Son Posta 'nın ticari ilaruarına aid 
~ler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

lllncUJ.k KoılektU Şirketi. 
Kahramanzade Uın 
Ankara caddesı 

S~;p;~: Matbaası 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

ı S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLER : A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Sayfa 19 
-~ ---

Baş, ı , nezle, gri , atfzma ve bOtln atrda• 
rıa~zı erllal keser. icabında glinde uç kaşe ahnabilir. 
lsım ve markaya dikkat! Taklitlerinden sakınınız. 

. {.~;.... • -~~·.'.!-... ,, .• .• • ., • ' 
-~ ..... ', . r . ~;, ·n •. .- •. ? • r-·-'· ı. < - . . .. • .. • ' , .:,. ":::.'' '! ~ .. _:t. ~ . ... ..... - \ .. . . . 

s··mer Bank mum 
Müdürlüğünden: 

1 - Bar.kamum İzm.itte yaptıracağı ikinci kağıt fabrikası inşaatı valiıdi fiat 
esasile eksiltmeye konulmuştur. 
İnşaatın tahmin edilen keşif bedeli 42 8668.88 liradır. 
2 - Münakasa ~vrakı 22 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat servisinden 

alınabil;r. 

3 - Eksiltme 20 Birinciteşrin 1937 Çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada Sü· 
mer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 19900 liradır. 

. 5 - İsteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel Sümer Bank inşaat servi
s~e ~elerek bu kabil inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat için Nafia Ve
kaletuıce verilmiş müteahhitlik vesikasile icabeden diğer vesikaları ve MilU 
Bankalardan birinden alınmış 200,000 iki yüz bin liralık mali itibar mektubunu 
ibraz ederek eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika almaları şarttır. 

6 - Tekli! mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 14,30 aka
dar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servisi müdürlüğü
ne teslim edilmiş olacaktır. 

7 - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza eder. 
c3664> c6688> -

Ziraat Mekteb l Mezunları Aranıyor. 

1 isarlar U u Mü ürlüğ .. nden: 
Orta Zıraat mektebi mezunlarından a kerliğini yapmış 35 yaşını geçmemiş 

olanların taşra teşkilatımızdaki Z'r..ıat T hrir Kontrol Memurluklarına 50 lira 
ücretle ve namzet sıfatile tayinleri mukarrer bulunduğundan talip olanların 

10 gün zarfında aşağıda yazılı evrakı müsbitelerini hamilen bir dilekçe ile mü-
racaatları- lüzumu bildirilir. c667h 

1 - Orta Ziraat mekt'ebi mezunu olduğuna dair şahadetname veya tasdikname. 
2 - Nüfus Hüviyet varakast • 

3 - Askerlik vesikası. 
4 - Hüsnühal kağıdı. 

5 - Sıhhat raporu. 
6 - Üç adet fotoğraf. 

İstanbul Sıhhi M .. esseseler Arttırma 
ve Eıısiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut şartnamesine göre 1000 çift kış
lık iskarpın açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve İçti.mai Muavenet Müdürlüğü 

binasındaki ko.misyonunda 13/10/937 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
2 - Tahmini fiat: Bir çift iskarpin 500 kuruştur. · 
3 - Muvakkat garanti: 375 liradır. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün Çenb0rlitaş civarında Fuatp:ışa 

türbesi kar~1sında Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret odası vesikası, 2490 sayılı kanunda 

yazılı bclgder ve bu işe yeter muvakkat garanti, makbuz veya banka mck.tupla
rile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. c6433> - - --, Yuva • ilk kısım 

YENi NESiL OKULU 
Teessüsündenberi talim ve tedris ve terbiye sistemindeki ciddiyet ve ıntizamı 

tanbul Kültür Dlrektörlü~ünün takdirine mazhar olmuş ve geçen senedenberl de 
resmi mekteplerle muadeleti tasdik buyurulmuştur. 

Ecnebi dili tedrlslne ~k eheınmlyet verııen bir müessesedir. Modern teşk116.tlı 

mükemmel bir yuva mnııı vardır. Kayıtlar kapanmak üzeredir. Hergün Cağaloğ -
lunda Molla Feneri caddesindeki okula müracaat olunması. 

SARAÇHANE BAŞINDA HORHOR CADDESİNDE 

Erkekler kısmı : MUnirpaşa koİlagrnda - Kızlar kısmı ile ilk kısmı : yeni yapılan binada 

KIZ 
ERKEK HA YRiYE LiSELERi ~Aiı~~~ 

Ana - tık -orta - Lise kısımlannı havidir. Fen ve edebiyat kolları vardır. tık sınıflnrdan itibaren ecnebi lisanı 
mecburidir. Münirpaşa kona~ı erkekler kısmına Mllr~_paşa konağı karşısında leyli bir liseye ıa.zım olan bUtün 

mUştemilatı bavi büytlk bahçeli yeni yapılan bina da l{ız lisesi Ue ilk kısma tahsis edilmiştir. Kızlar kısmında 
tedrisat tamıt.mlle ayrıdır. Nebart talebeden arzu edenler mektebin hususi otobnsile naklolunurlar. Kayıd mua
melesiııe devam olunmaktadır. HergUn sabah, saat 10 dan akşam 5 e kadar mUracaat kabul olunur. Telef on: 20530 

İSTİKLAL LİSESİ Direktörlüğünden: 
ı _ tık, Orttt ve Li.se kısımlarına gündUz ve yatı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Son sınıflarda nihari talebe için yer kalmamıştır. 

3 _ isteyeniere mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzade başı Polis karakolu arkası. Telef on: 22534 

lJşütmenin, Grip, Nezle, Baş \le Diş ağrılarının ::::KESKiN KAŞELERiDiR. Bahçekapı 

&allh Necıtl 



Aüara lllterauyeaal Sergisinde altın madalya kazaaaa 
V E B O L I O lsviçrede Produ:ts Webbolite A. G. ın V E B O L İ D 

Şehir ve kuyu sularının en yiiksek 
derecede de olsa sertliği giderir ve 

o o 
kireçli acı suları (0-1) derecede tatlı 

• • suya çevırır. 

Ev idaresinde tasarruf 
Lutf en ıu hesabı tetkik ediniz : 

Sabun, Sodadan 
Tuvalet levazımı, Kremlerden 
Havagazinden, Mehrukattan 
Çay, Kahve ve Meşrubattan 
İçme ve Yıkama Suyundan 

% 60 Tasarruf! 
% 90 Tasarruf! 
% 40 Tasarruf! 
% 50 Tasarruf! 
% 100 Tasarruf! 

Ev işleri v.e Mutfakta: 

Tatlı ıu 

l.tediğiniz 
kadar 

l.tediğiniz 
yerde 

Tatlı su ile pişen et, tavuk ve sebzeler 
çok çabuk p~şer, çok lezzetli ve hazım 
olur. Çay ve kahvede lezzet ve koku 

haddi azamisini bulur .• 

Banyo ve tuvalette: 
• 

Bir tatlı su banyosu nefis bir rahatlık temin, 
sabundan ve sudan tasarruf ettirir. 
Tatlı su ile yıkanmış saç ipek gibidir. Tabii 
yumuşaklığı muhafaza eder ve dökülmesine 
mani olur. Ondülasyonu kolaylaştınr ve 
idame ettirir. 
Tatlı su ile tıraş raha Uık ve kremsiz yumu
şak cild temin eder, ustura yanığından kur
tarır. 

VEBOLiD 
CiHAZLARI 

••VEBOLf O., tatlı su yapıcı kireçsizleme cihazlan 

Sıhhiye VekQleti Merkez Hırzıssıbba Müessesesi ve GUlhane 
Askert Hırzıssıhha şutesi. ZUrih Politeknik mektebleri 
Hıfzıssıhha ve Bakteriyoloji Enstitosn tarafından tevsik 
olunmuştur. 

• 
''VEBOLiD,, tatlı su filtresi 

• - Evlerimizde şehir sularımızı 
ve kuyularımızda temiz sularımızı 
yalnız acı ve kireçli oldukları için 
kullanamadığımızdan dışarıdan ta
ııdığımız sulardan artılı bir(VEBOLiD) 
almakla kurtulacağız. Evimizin 

Kuyularından 
Musluklarından 

•• aelll tue tatb ıap aıaca1ı1. 

Fen nihayet kiteçli suyun 
tahrib kudretini l<ırdı. 

VEBOLID tasfiye cihazları içindeki madde 
deiistirilmeksizin mütemadiyen kullanılır 

• Portatif modellerden l tipi 
Saatte 250 litre kudretindedir. 

Sabit cihazlardan w tipi 500 • 2000 
litre, dakikada 7 JA litreden 250 litreye 
kadar bütün bir su tebekesinl tasfiye Fiatı: - 25 lira -

eden cihazlar 125 liradan. .. 

k d e Portatif cihazın iki llstik borusundan biri sıcak 
Çamaşır yı anma a : veya soğuk musluğa takarak diğerinden 'nefis 

KiBECt ALINMJŞ SUYtJN ÇAMAŞJa CZEBINDEKI tatlı su alınır. Cihazlar için suyun sıcak veya 
FAYDALI •ıuta.BRt: soğuk, tazyikli veya tazyiksiz olması müsavidir. 

1 - Kireci alınımt sa içerisine batmıan ft bu IU ile çalkana • SARFİYATI: &il ilet ~ litre vMatl Mrtllkte 
~pr bilAhara p,et kolay temtz'foir. m ıpa ,.aJıım .ı. ~ idi mutfak tamdur. Ve 
Kireci almmıı auyun kiri eritici bir temi vardır. hiitiill .....-flan ltawln ibarettir. 

2 - Kireci alınmış su ile yıkanan çamaşırda % 50 - 60 nisbe- Ev \'tı epartunanlar için 125 liradan ... 
• tinde sabun tasarrufu vardır. Bundan maada sair çamaşır Fabrika ve Müessesata 200 liradaD ... 
yıkama yardımcı maddelerjnden dahi bu nisbette tasar· Sabit tesisat bütün su tebekesini tatlıla§tırır. 
ruf edildiği ıibi aoda istirnallnden tamamile sarfı na.zat T ediyatta kolaylık ıöıterilir. 

edilir. suları tasfiye etmek için lüzumlu olan tesisatı imal eden 
3 - Yumuşak su ile yıkanan çamaşır zedelenmez ve mensuca· diğer finnalar karşısında Vebolid'in değer biçilmez menfaati 

tın dayanma müddeti iki ve hatta üç misli temdid edilmir kullanılışındaki kolaylık, istihsal ettiği tatlı suyun en R5garl 

olur. · maliyeti, ve en muktesidane bir tertib oluşu ile ifade edilebi· 
1 Sipariıler posta Ücreti lir ki, bu vasati yüksek sertlikte bin litre su tasfiye için bir 
alınmaksızın gönderilir. kilogram adi tuz (tercihan kaya tuzu) masrafından ibarettir. 

1 Su t.hıl·ııerı· meccanen va- Türkiye ve Şarkı karib sahibi imtiyazı 

Sıhhatin 
Güzelliğin 
Servetin 

MUHAtfZI 
OLDU 

Mutlaka kullanılmuı lAzım gelen : · . 

Alelumum bütün evlerde, 
Otellerde, Mekteblerde 

· Hastanelerde, 
Umumi mutfak ve lokantalarda, 
Sanatoryomlarda, 
Enstitülerde, 
Liboratuarlarda, Eczanelerde, 
p~ 

Müe11e1elerde, Fabrikalarda, 
B•m.emlerda, 
Çamaprbanelerde, 
TuV11let ve berber salonlannda, 
Boyahanelerde, 
Fotoirafhanelerde, röntgenlerde (film 'ft 

camlar üzerinde kireç teressübatı ialeR, 
lekesiz kopyalar elde edilmesi). 

ALELCMlJM SANAYİDE - İSTİM KAZAN 1 

L!\RINDA - MOTÖR TEBRİDLERİNDE VE 
ŞÖMİZi.ERİNDE - KALORİFERLERDE...-

Ecza11e va müstahzarat imalathanelerinde, 
ıtriyat ve müskirat fabrikalarrnda: 

Müstahzaratı sudaki kirecin ve mağnezyumun teres
sübatmdan ve lezzet üzerindeki tahripkar tesirinden 
kurtararak nefasetin azamisini temin eder. Mevaddı 

k.imyeviye, semmiye ve ıtriyenin inhilal kabiliyetini 
tezyid ettiği gibi muzır tagayyürata da mani olur. 
İmbik ve kaynama kaplarının hayatlarını temdid ve 
zaman ve mahrukattan tasarruf temin eder 

Kolonya va müskirat imalAtmda: 

Kokuyu ve dansiyeti yükseltir. Buz imalltında 

C!aha çabuk salibeti temin eder. Gazoz imalltmda ne
faseti temin t>der. 

Boyahanelerde, ipek ve fplikhanelerde: 

Sudaki JdredD ve malnezyumun boyaları tahrip ve tabir 
renklerini ihW edJcl tesiratından kurtararak çat daha u 
ya n daha u ..-. •rfile daha nefis ve aabit neticeler wdr 
ve kaynama kablarmm. hayatlarını, m ve mahrukat tua.r.. 
funu temin eder. 

Deri•• baiınak imalathanelerinde: 

Bağırsak ve derilerin kireçsiz su ile yıkama ve muhafazum 
da teknik zaruretler vardır. Kireçli su ne miktar kireci ihtiv 
ederse etsin bağırsak ve derileri tahrib ve kıymetlerini dOfirir 

Yapai ifliyen kumaı ve hah imali.thanelerindeı 

u VEBOLIDn Tarlı L:miteJ. 
pılır. tıviçrede Produits Webbolite Anonim Şirketi imalatı 1 - Temizlemede, soda sarfiyatının azalmasına. -
M.. h 1 Telgraf adresi: Vebolid, İstanbul 2 - Boyada, boyaların renklerinin istenilen parlaklıkta ol-

I ute ASSJI anmız, pres- İDARE MERKE:lİ: Galata Voyvoda No. 40 - 42, Tel: 4450'? muma hizmet eder ve leressübata mini olur. 
pektuslerİmİz emrinizdedir. Galata Posta Kutusu 1094 ' 3 - Su ve zaman sarfiyatından azami tasarruf yapar. 

TÜRKiYE, IRAK, IRAN, SURiYE, HATAY ve FILISTlN'in· başlıca sehirlerinde kuvvetli acentalar ve plisiyeler isteniyor. 
Umumi Sataı Yerleri : · 

Ankara - Vehbi Koç Ticaret Evi 
Ankara - Şark Merkez Ecza Deposu 
İstanbul - Ziyaeddin Said Voyvoda 40-42 Galata 
İzmir - Şifa Eczanesi 
Adana - Fevzi Dural 
Samsun - Şık Terakki Ticarethanesi 
Balıkesir - Huldai Erdin 
Elbiz - Salinı Kule 
Kütahya - İhsan Şerif J:czanesl 

1 

Malatya - Mahmud Nedim ve Biraderi 
İnebolu - Salaho.ddin Çelebi 
Sivas - Yusuf Ziya Ünsalan ve Oğlu 
Biga - Zühtü Zeren 
Kastamoni - Mustafa Nuhoğlu 

1 

Taşköprü - Tükmen Kardeşl~,. 
Denizli - Eczacı Sabri ,,., 
Aydın - Raif Günaydın 

Bursa - Behçet Yarıcı 
Merzifon - Larlar Kardeşler 
M. Akhisar - Hilmi Faiz 
Tosya 

Mersin 
Eskişehir 

Muğla 

- M. Remzi Damgacıoğlu 
- Halid Asral, Singer Acentası 
- Hikmet Özgür / 
- Faik Kazezoğlu · 

Safranbolu - Nuri Sarıoğlu 

) 

Edirne - Aziz İşbilen 

1 
Edremid - Ali Rıza Karagözoğlu 

Zongu?dak - ME:hmed Hilmi Gürol 
Gazi Antep - Mehmed Sırrı Özkaya 1 
Antalya - AdiJ Aşçıoğlu 
Diyarb~kir - Ct:lal Ayyıldız 1 

- Eczacı M. Reşad Kürem."~ 
- Salih ve Necmi Komili. 


