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Atatiirk Adan~.yı 
şereflendirdiler 

j "Son Posta,, nın ikazı 
1 tesirini gösterdi! 

•• Büyük Onder yollarda ve Adanada 
coşkun tezalıüratla karşılandılar 

Kadınlan Esirgeme BirllQI ismini 
· deQlştlrmeae karar verdi 

Atatürkün Malatyayı ziyaretlerine aid iti m&W,. Büyük Şef trenden merken ve Malatya t:alilincfen tmJuıt aht'larleen 

. Adana 18 (A.A.) - Dün gece El4. istasyonlara inen halk ve köylüler ta-J L •t • ~I 
:zden müfarekat buyuran Reisicum - rafından seıamıanan Atatürk, Narlı is- l VlnOJ 

ur Atatürk, refakat ve maiyetindeki tasyonunda Maraş Valisi ve mahalli 17 :1. • ,.1 
levatıa birlikte, bu akşam Adanayı şe- hülalmet erkim tarafından kaqılan.. r .QZlJ esınuen 
l'eflendirdiler. mışlardır. A I J. ? 

Seyahat yollarında hat boyuna ve (Deı1amı 6 ncı ıtıt/fada) §Tl&UI mz 

lzmir otobüsleri Fransa askeri 
Polislerden yarım hedefler için 16 

ücret allyor milyar sarfediyor 
Dün bir ihtilaf çıktı, bu Bonnet Mecliste Fransa 
)Üzden seferler intizamını maliyesinin içyüzünü 

kaybetti anlatb 

Birliği idare eden kadınlanmızın dojruyu kabulde 
gösterdikleri feraset, sür'at ve uysalhk takdire li11ktır 
[İstanbulda cKa • 

dınlan Esirgeme Bir
liği» adında bir ce -
.miyet var. Bu isme 
bakılınca, cemiyetin, 
kadınlarımızı esir • 
genmiye muhtaç hal 
de gördüğü anla§ılı . 
yor. Biz bunu doğru 
bulmadığımızı yaz -
dık. Bu hususta yap. 
tığımız ankete cevab 
veren bir çok münev-
verlerimiz de kanaa
timizi takviye etti -
!er. Ve nihayet dür,, Bif'Ziğin delif*miye karar verdiği ilmi" ı hoi 1nU 
Kadınlan Esirgeme Birlili de, iddiamı·ı desi üzerindeki merkezine davet ediyor· 
zın haklılılım kabul ederek, ismini de- du. Bu mektubu okurken, bir ll'rans.ıı 
ii§timıiye karar muharririnin meşhur bir macerasını ha • 
verdi Apğıda, tırladım: 
dfln birlik binası- Franm muharriri, Paristeki Kadınlat 
na giden arkada • Blrlili aleyhinde bir çok makaleler yaz-
pmızla, birlik ha· JDlf. O md8, bir gün, çok nazikane D'fr 
lan aramda ge • mektub, ll"ransız muharririni Kadınlar 
çen, ve bu pyanı Birliline davet etmiş. Mektubdaki ilıld· 
takdir kararı do • bım kibar1ığına aldanan gafil muharrır, 
turan konU§ID8yı bu davete icabet etmiş. Fakat Kadınlar 
bulacaksınız.] B,..li""" . . ü . dik·ı * a 6.ı.ue gırer gırmez, zerme ı en 

Dil Ba Ra kızgın g6zlerde okudufu korılunç mana-

Sani
n, yyan d • !ardan, ve etrafında esen havadan, mii-

na aver en 

1 
aldığım bir mek - Birlik nfli Bam !e::..b~:~~:~:m!~::m t!:a: 
tub beni, Kadın - Rana Sam Ycwer ye ~ıkmıt. ve: 
lan Esirgeme Birliğinin Divanyolu cad· (Devamı S inci sayfada) 

Yalovanın imarı için 
bir kanun hazırlanıyor 

tzınir 18 (Hususi) - Bu sabah polis Paria 18 - Meb:usan Meclisi, saat 
::~urıarifo belediyenin Kordonda if .. 15 de Herriot'nun relalltmd• açıl • Bu kanunda Y alovada ev vesair bina yapbracaklara 
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Eğlence şehirlerinde 

60 Gün 
Çok flJIRI dikkat bir Avrupa 

seyahatinin notlar. 
Avraıpanın büyük kumar
haneleri, plijlan, müzik 
holleri, harlan, sirkleri, 
ıece klüpleri vesaire 

• 
vesaıre ... 

y....,., Kemal Rarp 

Y•kınd• b•tlıroruz 

Ayni adam 2ene evvelki gün Aliye isimli evvelce 
tanıştığı 2enç bir kadını da yaraladı 

Hiıeslitl AUye 

Evvelki sGn Ortaköyde Aliye llmind•ı Sabahaddinfn yalısında oturan kızı Prer.
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2 Sayfa 

Her~Ün ---
Lord Hatif ax'zn 
Berlin seyahati 

- Yazan: Muhittin 8iTgen 

~ u dakikada dünyanın mukadde -
~ ratını idare edenlerin on dokuz 

senelik bir uykudan uyanıp yeni farkına 
varmış oldukları yeni bir hadise var: 
Meğerse, şu 918 mütarekesini takib eden 
sulhlar, her biri bir şehrin veya bir kasa
banın veya varoşun ismini taşıyan meş
hur sulhlP.r, birer sulh muahedesi değil, 
meğerse birer mütareke imiş! Geçen gün, 
Pester Lloyd gazetesinde neşrettiği bir 
makalede, İngiliz kamarasının maruf a
zası Winston Churchill bu hakikati ye-

' ni keşfetmiş ve ilan ediyordu. Demek o-
luyor ki, 914 de başlıyan harb, 918 de btr 
mütareke ile bitmiş ve bu mütareke de 
hala devam ediyor. Churchill'e göre, he
nüz sulh aktedilmemiştir; bilakis, 918 de 
milletler, yeniden dişlerine kadar silah -
!anmak üzere, muvakkaten bir mütareke 
imzalamışlar ve o zamandanberi de si -
lfıhlarını tamamlamakla meşguldürler. 
Şimdi de harbe tekrar başlamak zama -
nının yaklsşmakta olduğunu görenler, son 
g~yretlerile silnhlarını tamaınlamıya ça
lışıyorlar. 

Geç te kaiınımş olsa bu keşif yanlış de
ğildir; mühim bir hakikatin keşfi, insan
lığın daima iyiliğine yaramış olduğu için 
b•menni ederiz ki bundan da bir fayda 
hasıl olsun.-

* Şu halde Lord Halifax, acaba, Berline 
bir sulh akdi için mi gidiyor? Acaba, İtal
ya sefirinin iltiması üzerine İngiliz baş
vekilır.in İtalya hüki.ımeti şefine yazdığı 
mektub, on dokuz senedenberi devam e
dip gelen mütarekeyi bir sulha bağla -
mak maksc:dından mı ilham almıştır? 

Bu meseleyi halletmek kolay değildir. 
İşler o kadar karışmıştır ki artık kimse
nin kimseye emniyeti kalmamış bir dev
re girmiş bulunuyoruz. 918 de sulh yap -
mıya hakikaten taraftar olan dünya si
yaseti müdebbirlerinin bugün ayni sa -
mimiyctle sulh yapmalarına imkan yok
tur. Çünkü, hiç k:mse otekine inanını -
yor. Şu halde, belki de on dokuz senelik 
mütarckeyı bir sulha bağlamıya taraftar 
olanlar bulunacak, fakat, hakiki sulhu 
yapmayı kimse temin edemiyecektir, di
yebiliriz. 
Şu dakikada, Lord Halifax, Almanya -

nın mühim ricalile konuşmuştur. Müs -
temleke meselelerinden bahsedilmiştir. 

Belki de Führer bir takım vadler al -
mıştır. Belki de Führer bu vadlere mı;
kabcle ederek bir takım vadlerde ye 
teminatta bulunmuştur. Fakat, emin ola
biJıriz ki ne bir taraf ötekine, ne de öteki 
taraf berikine inanmış d<'ğildirler. Dünya 
siyasetinin yeni Ş_artları, onu idare eden
leri bu derecede emniyetsizliğe düşür -
müştür. 

* Büyük başın derdi büyük olur, der -
ler; İngiltcrenin de şu dakikada derdi 
büyük ve içinde bulunduğu müşkülat a
ğırdır. Bcrlin, Roma, Tokyo arasındaki 
anlaşma bayrağını dünyanın her köşe
sinde müdafaaya mecbur eden bu dev -
Jeti, muşktilatın son haddine kadar ge -
tirmiştir. Bu müşkülatın içinden çıkmak 
için, mutlaka. Berlin, Roma ve Tokyo a
rasındaki siyaset VE' hatta kuvvet birliği
nin parçalımması HiZJmdır. Japonya, Ber
lin - Roma mihverine iltihak etmediği 
müddetçe İngiltere için bu mihverden he
, mf'n bir tehlike melhuz değildi Fakat, 
Japonya araya karıştığı gündenberi İn -

SON POSTA 

Resimli Makale: X Kısa yol, uzun yol .. X 

Mektebi ihmal ederek doğrudan doğruya hayata atı~n 
geiçler vardır, kendi yaşlarında bulunan arkadaşları el'an 
mekteb sırasındayken onlar para kazanmaya başlamışlardır, 
kazanç yolunda arkadaşlarını geride bırakmış görünürler. 
Bu, başlangıç için doğru, münteha için yanlış bir görüştür. 

Fiiliyat ile başlıyan öğrenme yolu kısaaır, z.._.. .. olduğu için 
de çabuk biter. Bu yolu ihtiyar edeni Kat'edeceği mesafe 
mahduddur. Mekteb ile başlıyan öğrenme yolu ise uzundur, 
fakat ilk devrenin müşkülatı atlatılınca sonsuz olarak devam 
eder. İki yoldan birinde hal, diğerinde icıt'\rbal vardır. 

c:ır::ıı======================================================================-·=·~====:z:.m-=ıı-=:m 

( 
Dünyanın en yiihselı 
Rasat merkezi 

Dünyanın en yüksek rasadatı havaiye 
isrnsyonu Oberlandda Yungfraujoch 
üstlerinde Sphinx kayalarındadır. 11,650 
kadem irtifaında kurulmuştur. Bu res -
min 'alındığı vakit hararet derecesi, tah
tessıfır 20 yi göstermekte idi. 

7 milyon lngiliz lirr.ısı servet 
bırakan aktör 

Geçenlerde öldüğünü yazdığımız za
rr:anın en büyük Shakeşpearte'in aktörü, 
ve bu yüzden kendisine Sirlik ünvanı tev 

cih edilmiş olan Sir Forbes Robertson'un 
açılan vasiyetnamesinde tam bir milyon 
iki yüz bin liralık bir servet bıraktığı 

snlaşılmıştır. Bu servet, şimdiye kadar, 
b:r aktörün bırakmış olduğu servetlerin 
en büyj.iğüdür. -----·-·-·----· ....... ·-·----~-............. 4~-----~ 
rin bugüne kadar geliş tarzı Londra ile 
Berlin arasında tam bir sulhun ve tam bir 
dostluğun teessüs edebilmesi için siyaset 
k:>prüsünün altından sıkı su geçmek Ja
zımdır. Bundan şüphe edilemez. Alman
yanın yaptığı bu kabil teşebbüslere, şim
diye Radar hep yan çizmekle muk:ıbele 
etmiş olan İngiltereye karşı bu defa da 
A'manya naz edecektir. 

ARASDNDA ) 
•·--~~--------------~~· 

HERGüN BiR FIKRA 
Kasımı müştereki azam 
Mütekaid bir memurun mektebe gi

den bir çocuğu varmı§. Çocuk bir ak
§am evinde oturmuş. Kdğıdlara bir 
takım f'akamlar yazıyormuş.. Babası 
görmüş, merak etmi§: 

- Oğlum, demi§, bu yaptığın he -
sablar nedir? 

Çocuk cevab vcrmi§: 
- Kasımı miL§tereki 4zamı arıyo

rum baba. 
Mi.Ltekaid memur başını sallamı§: 

1 

- Ben.im çocukluğumda da onu a
rarlardı. O zamandan bu zamana ka
dar bulamadılar öyle mi? ·- _,.. 

Çabuk ihtiyarlamamak 
için nasihatler 

Bir Fransız mecmuası okuyucularının 

ihtiyarlamaması için şu aşağıdaki nasi -
hatleri vermektedir: 

Hava soğuk olunca omuzlarınızı eğe
rek yürümeyiniz, böyle bir vaziyet al -
rnakla ısınmaz, bilakis daha fazla üşünü
lür. Tramvay ve otobüste gazete okuma
yınız. Çünkü çehrenizi kırıştırmak mec
bnriyetindt> kalacaksınız. Sigaranın du
manı gözlere gidecek şekilde tütün iç -
meyiniz. Alnınızı kırıştırmaymız. Başı -
n:zı eğmeyiniz. Dudaklarınızı ısırmayı

nız. Mecbu::.- olmadıkça gözlük kullanma
yınız. Nihayet bir mecburiyet olmadan 
çehrenize gayri tabii şekiller vermeyiniz, 
çünkü bunlar çehreyi bozar. 

Bütün insanların mihanild bir tarzda 
yapmakta oldukları bu hareketler yavaş 
yavaş insanı hakiki yaşından ziyade ihti
yar göstermeğe vesile olurlarmış!. 

Yeni türeyen ültra modern 
hizmetçiler 

İngilterede zengin bir aile, karı ile ko
cadan mürekkeb yeni iki hizmetçi tut
muşlar. Kadın orta hizmetlerine baka
cak, uşak ta bir nevi• vekilharçlık ede
cekti 

Ev sahibleri işe başlıyacakları gün, 
kendilerine yol masrafı o1arak 30 lira 
gönderdiler. 

İstasyontia onları bir otomobil ile kar
şıladılar. Fakat yemekten sonra derd b:ış 
gösterdi. Hizmetçilerin ikisi de efendile
rinin odasına girerek: 

Gelin elbiselerinde 
Yeni bir pıoda 

Hollywood'da düğünlerde yeni bir mo
da türemiştir. Gelinlik elbiseler. siyah 
parlak kadifeden dikilmekte ve kuyruğu 
d:ı 10 metre uzunluğunda yapılmaktadır. 
Gt>linlerin yüzlerine örttüğü tüller M si
yahtır. 

Fransız cellô.dları niçin 
kadınları idam etmiyorlar? 
Gelinini öldüren J enn Marie ismindeki 

katil kaynanaya verilen ida mcezası mü
nasebetile Paris gazeteleri Fransada elli 
senedenbert idam mahkfunları kadınların 
başlarının kesilmesi, celladların ka -
çınmasından ileri geldiğini yazıyorlar. 

Fransız celladlan daima kadın idam et
m~kten sakınmaktadırlar. Bugünkü cel
ladın babası 1887 de kocasının yardımile 
miraslarına konmak üzere ana ve baba
sını katletüğinden idama mahkılm olan 
Torna isminde bir kadının başını kesece-
ği sırada kadın müthiş bir hamle ile cel
ladın boynuna sarılmış ve hatta dişl~rile 
baş parmağını koparmıştı. Cellad bundan 
sonra kadın başı kesmemiştir. , 
Oğlu bulunan bugünkü Fransız cel!adı 

d:ı babasının kararına devam ederek 
şimdiye kadar, hiçbir kadını idam etme
miştir. 

·----------~--~·~~-------men yol paramızı veriniz, gideceğiz, de-
mişlerdir ... 

İkindtepfn 19 

Sözün Kısası 
----

Yazı Çok Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 
_____ ._ .......... =-

Prens Sabahaddınin kızı 
Taarruza uğradı 

(Baştarafı l inci sayfada) 

lah atan Mehmed oğlu Hüseyin yakala
narak, dün adli:x-eye verilmiştir. 

Suçlu tahkikat esnasında verdiği ifa -
dede Fethiye ile evvelce sık sık görüş -
tüklerini, evine giderek tavla oynadıkla
rını ve fakat 25 lira bir borç meselesin -
den dolayı geçen sene darıldıklarını söy
lemiştir. 

~liye içın de bu kadını tanıdığını, fakat 
yaralamadığını iddia etmiştir. 

Dün adliyeye sevkedilen suçluyu müd
deiumumilik Sultanahmed 2 nci sulh ce
za mahkemesine göndermiştir. Hüseyin 
yapılan sorgusunda: 

- Ben Fethiyenin evine gitmiş değı -
liın, kendisine silfıh attığımı hatırlamı • 
yorum. O gün kendime hakim değildun, 
nhtuna giderek kendimi denize atmışım .. 
Sonra, kurtanlmışım.. Şimdi de söz söy. 
lemiyc mecalim yok, başım ağrıdan ~atlı
yor, demiştir. 

2 nci sulh ceza hakimi Salahaddin Df
mirelli sorgu neticesinde Hüseyinin tev
kifine lüzum görmüştür. 

Suçlunun bu kadınlardan Aliyeyi ara -
larındaki bir davadan feragat etmedifti 
için yaraladığı iddia olunmaktadır. Bu 
davanın mevzuu da gene yaralamadır. 

Suçlu dün sulh cezadaki sorgudan son· 
ra ilk dava için Ağırceza mahkemesi hu· 
zuruna da çıkarılmış, orada kadının ken
di kendine yaralandığını, bu işte suçu ol
madığını, kendisine iftira edildiğini söy
lemiştir. 

Hüseyin evli ve yedi çocuk sahibidir. 
İki sene evvel ikmariye alarak polislik
ten çekilmiş, bu para ile küçük bir l• k
kal dükkanı işletmiye başlamıştır. 

Hüseyinin oğlu ne diyor? 
Dün bir arkadaşımız bakkal Hüseyi -

nin Kuruçeşmedeki evine kadar gitmiş. 
hadise hakkı:nda ailesi ve çocuklaril gö
rüşmüştür. Suçlunun en büyük oğlu ' ~ b .. 
med arkadaşımıza Şunları anlatmıştır: 

c- Babam son zamanlarda dimaği bir 
buhran geçiriyordu, hasta ve sinirli biı 
adamdı. Prens Sabahaddinin kızı Bnyctn 
Fethiye ile tanışırdı. Evvelce bizi..n dük
k:indan alı~ veriş ed~rlcrdi. Alış veriş ne
tıcesinde bize yekunu kabank bir şekilde 
borçlanınışlardı. Babamın yaralanan ka· 
dm Fatma Aliye ile de yakın bir tanı .. 
şıklığı mcvcuddur. Ancak son zamanlar
da araları ıtçıktı. Prens Sabahaddinin kı
zı Fethiye ile son defa kendisinden bor9 
olarak istenilen bir parayı vermediğin -
den dolayı bozuşmuşlnrdı. Son hadiseye 
gelince... Bunun ne Ş'ekilde cereyan et
tiğini bilmiyorum. Polis kendisini arı • 
yordu. Fakat bulunamadı. Gece evin ar
ka kapısı açıldı, pederim perişan bir 1-ıal
de içeri girdi. Yukarı sırtlara kaçtığını, 
akşama kadar çalılar arasında saklan -
dığını söyledi. Çok meyustu. Bize: 

- Benim tabancamda kurşun varmış, 
çocuklar .. Amma bilmiyordum, diyordu > 
---············ ... ···········-···· ... ·····-········-···· 
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giltere için tehlike artmıştır. Bu tehlike 
nin önüne geçmek lazımdır. Bunun için, 
Almanya ve İtalya ile konuşmak lazım
dır. Bilhassa konuşulacak olan da Al -
manyadır; taze silahlarile, barbden ev -
velki kudretinin en yüksek ölçüsile mu
kayese edilebilecek dereceyi bulmuş o -

Hülasa, Lord Halifax'm seyahati- bir 
anJaşmanın esaslarını tesbit değil, belki 
de ancak bir konuşmanın başlangıcı ola
rak telakld edilmelidir. 

ı-'l Almanya, bugün Almanya ve İtalya 
mihverinin en parlak yıldızı olmuştur. 
İtalya, eskı Avusturya - Macaristan im - /' 
paratorluğu gibi ikinci rolü oynuyor. Şu 
halde, İngiltere, bir'nci derecede Alman-

Muhittin Birgen 

- Biz burada çalışamayız. Çünkü rad
yonuz yok, yatak odamızdaki sıcak ve 
soğuk su tertibatı işlemiyor. Sonra kapı
cı!lın yüzünü, kılık ve kıyafetini de bf'
ğepmiyoru7_ Bu şekilde çalışamayız. He-

İngiliz soğukkanlılığı malum. Efendi, 
bir colrayl!> çekmiş ve bu ültra modern -
hizmetçileri kapı dışan etmiş. 
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ya ile anlaşmıya mecburdur. Bu anlaŞll'a 
siyasetini, İngiltere tarafından en iyi ida-
ce edecek olan da bugünkü İngiliz baş -
vekilidir. Binaenaleyh vakit geçirmeden 
bu teş('':Jbüse girişmelidir. 

Acaba, bu teşebbüs müsbet bir netice 
verecek midir? Acaba, Almanya İngilte-
re ile anlaşacak mıdır? Bu sualin cevabı 
anlaşma imkanlarının şartlarına bağlı ol
makla beraber, her ne olursa olsun, işle-

-
İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

Bir arkadaşımız anJattı: 
Kadıköyündeki evunden çıkmış iskeleye iniyordum. Kö

şebaşında önüme sekiz on yaşlarında üç çocuk çıktı. İçle
rinden en cesaretlisi hizalarına geldiğim zaman bana 
yaklaştı: 

- Amca, dedi, 40 para ver de kağıd kalem alayım. 
Şaşırdım ve hiç bır şey söylemeden yoluma devam et -

tim. Fakat bana merak olmuştu, biraz ileride durarak ar
kama baktım. Çocuklnr gelip geçene el açıyorlardı, bazıla- ' 
rını da merhamete getiriyorlardı. İşin asıl garib tarafı bu 
çocukların üstleri başfan temizdi, kendi kendime: 

- Bir türlü önü alınamamış olan dilencilerden örnek 
almış olacaklar, diye düşündüm ve yoluma devam ettim. 

1 STER 1 NAN, 1 STER 1 N AN ~vf Al 

~---------------------------------------------------------------_J 
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ankin'i müdafaa için 300 bin 
Çinli Japonlarla çarpışıyor 

[
Bu Sabahki 

L Gazetelerde 
GlrdUjOm oz Fikirler 

Clllllh~ - Yunoa Nadi c Berllıı .,. 
Roma konUfDlalarından ne netaceıer botı.
nebWr'?. bafbJdı bapnatalealnde tnculs ta. 
blneal uumclan lord B&Wax'm Berllne 
pptıtı ye Romaya yapacatı seyahatlerden 
ve yapılacak lı:cmU§Dlalardan babaetmette • 
dil'. Muharrir, bunlardan beklenen p19nlD 
sulhun dnamı olduluna sörlemekte, Pran· 

• Rumen kabine 
bu/ıranı 

Yuan: Selim Ra111> Emet 

111 hariciye nazın Delboa'uıı da a~ gayeyle R omanyada bundan iki hafta P.nel 
Polonya ve merkezi. Avrupa htiAmetıerl 
merkezlerine blr seyahate çıkmala hazırlan· başlıyan kabine buhram-blr Jıay. 

;Japonlar 70 kilometrelik bir cephede ilerliyorlar, mukabil : .. ıe::::....~._-:·.:=:: !~.ç:,:::n:=~!"~~:n': 
Ç• Ji) b• h• • t• d d •ı kadar zararh çıkacaklarını, patııyacak fil· b h kı b. da halledil . t in er lr tze ır ıs ır a etti er mullü blr harbin beferiyet için fellket ye u r~ın, sa ır ~aman . . en ~-aarruza geçen • 'I" •falet ofdulunu lllve e4eret tarafla· yecejı esasen tahmin olunmakta ıdı. I ı-

... , nn Mantı nlJetle hareket etmelerlnln bu .... beral renkte bir siyaset taltib eden T J· 

llll ~n<ira 19 (Hususi) - Japon ordu·ı Londra 18 (H~) - A~ Ka ·ıPekln. Haııtov yolu mermde ~teh • faıet te feJAtetın tahakkulı:uııa lmlı:Aıı bı • ta?."esko kabinesinin istifası, memlekete 
dün gerek şimalde, gerek cenupta marasında sorulaa bir suale hikOmet den 20 kilometre mesafede Şaho 111 tek • raJmu1l,Calı mutaıeasmı üerl IDrmett.edtr. her gün derecesi bir parça daha art n 

ileri hareketine devam etmiştir. Şimal namına cevab verilirken: rar ele geçirerek bütün yol ve köprüleri Abl4ln Da.ver; cHem na1uıa, hem llllhma. muhalefetin bir neticesi olmuştur. Kral 
~~nde>: Tsiko tehri §imdiden Ja - - Japonların Çinde işgal ~er! tahrib etmek 8Ul'etile dü~~nın. geri ile :1!11;:::r1n ~':.!:: :': ;: Karo!, bu vaziyet karşısında, yeni kabı • 
-·~rın eline düşmüştür. mıntakalarda csulhun bakasına muza .. olan muvasalalannı kesmiştir. Çm kuv • Bava Kurumuna temin edecell fardadan nenin teşkili vazifesini milli köylü fır -
Q Cenup cephesinde: Japon kıt'alan heret cemiyetb isminde bir teşekkül vetleri, bir çevirme hareketile Taming Ü· bahlederek bu nevi ufaktefek aatlflanmn kası reisi M. Mihalaş'a verdi. Fakat baZJ 
..:: ordusunun Şanghaydan çekildik • yaptıkları ve içine kendi tarafdarları .. zerine mukabil taarruza gir~· daha ziyade tiimullendlrllnıestnl taVBlJ'e e - prtlarla .. Kral Karol istiyordu ki M. Mi-
..t..._ sonra vücuda getirdikleri ve (Hin· nı koydukları ve hüklimeti bu cemiye • Tientsin .. Pukov hattında Sannehrin deret dlyor ki: hala§ yalnız milli köylü fırkası ekseri • 
-.ııbu. _1 .... ı.1..... .. ı--""'i"~ •imalinde k 'dd t1i b' uh--"""' ol .. cBava Kurumu menfaatine zarif biblolar , . v • 

rg hattı) adını verdikleri yeni te bıri:IA~" .soy ~ • ...- ço fl e ır m ... ._ ve ufak t.efek ltiıumlu 1!17& aatııdıtı tak • yetme dayanan bır kabine degil, diger 
~a~aa hattına dayanmışlar ve der - Halit yenı ıdareyı sü.ldinetle karşı· maktadır. Dü~nm bu nehri geçmek dlrde, haTa kuvvetıerlmlz için her tedaklr· bir takım fırkalann da müzaheretim ~e-

l hucuma geçmişlerdir. Kunshan ve laml§tır. Y~ vaziyetten İngiliz tica • için yaptıjı bütün teşebbüsler akim bı ... ııtı göze aldıran baı1nm1zm bunlan menana· m!r. etmiş bir hükfunet meydana getir· 
t:ing) şehirleri işgal edilmiştir. reti müteessır olmamıştır. raıctu:1lmı§tJ1. Sarmebrin §imalindeki Çm niyetle satın alacalma fiiphe JOlı:tur.• sin. Ayni zamanda, vaktile milli köylü 
1.._ afib müdafaa hattı esaslı nokta- 70 ki1ometnBk Wr aıthe mevzileri fevkalide kuvvetlidir. SeyY&r ~ fırkasından ayrılmış olan M. Vayda Voy-
.-ında henüz dayanmaktadır Japon Lonclra 18 (Hususi) - Şanghay ımn .. Çin kuvvetleri düımanm gerilerini mü· Tan - Ahmed Emin Yalman c:Uetat .. n vod da bu kabineye iştirak etsin. Hüküm· 
~ · kil lik bir hat bo di son nuttu. batlılı altında yazdılı bapaıra.. nıharbiyesi Japon ordusunun bu takasında 70 ometre .. tema yen iz'aç etmektedir. Muharebeye lede utku karartan ve ortaııtı tantman hl .. darlık makamının şartlan bununla da 
:ada (Nankin) e doğru yaptığı ileri yunda ilerlemekte olan Japon ku~erl yalnız. bu mıntakada iftirak eden kuv .. cUaelerden bütün diinyanın helecan lçlnde bitmiyordu. O istiyordu ki, yeni kabi -
bb-~ke~tni teshil için daha cenuptan Abkaşfn phrini de işgal etmifl~r" vetl~ mikda~ ta~iben 300,'!°° dk'. mtııüatıardan meded umdutıanm aöyle)'lb nede harbiye, dahiliye, maliye ne7.Bret· 

Çevırnıe hareketine teşebbüs et • Ayni mıntakada bulunan Tayf golün.. H~et dairelennin Nankin'den ge- Ollo grupuna dahil sulh tarafdan clevleı- !erini der'uhde edecekler, kralın, şahsen 
'ittir. · de Jaoon motörleri müt:emadiyen asker riye nakline fiddetli bir mukavemet zib· lerle küçük anlaşma, Balkan ve Asya pakt. teveccüh ve itimadını kazanmış ~ • 

Ç• ____ :w.ılı•Jar nfvetile dev: 1 1annm tek maddeli programının banf eeY- . 
. ın ordusunun zayiatı tl:lf-lil--- • . .1 a.m o unmaktadır. glal oldutunu, ıulh temellntn pttttçe ımnet- ler olsun. Demokratik esaslara dayanan 

~ın ordusunun sadece Şanghay cep· Diğer tar~~ Cm m-:znbalarından bil- Topyekia bir harb slyMetl ıendilinl aöylecUkten aonra, dolt Yunan bir siyasi teşekkülün lideri olmak ıti • 
...__nde ve bu şehri boşalttıktan sonra dirilditme göre yeni ~ır müdafaa hattı .Tokyo 18 (A.A.) - Domei ajansı ve Batveldll general Metataasın 80D Patrat nut.. barile M. Mihalaş Kralın bu teklifini, 
~~ zam.an içinde verdiği zayiat vücuda ptirmi§ olan Çm kıt'aları, Japon· bütün gazeteler, yüksek askeri f6ra ku • tundan bahsetmektedir. Bu nututtan bul partisile kısa bir müzakerede bulunduk· 
~ıbt olarak şudur· lann ileri hareketini durdurduktan maa- ndmasınm bütün Japon tarihinde bir dö- Jiarçalar alllD bafm6arrlr Yt'1an11taıun tan sonra itizarla karşıladı Çünkü bil-

Ö ". ı · ubbU ta geçerek, bazı ndl • n" kt te kil . . H barlcl telt1n ve tealrler hususunda da pyet . · ' •~ .. U. S.000, yaralı: Meçhul, esir: da m . . arruza. . . u~ n? uı § ettfiinı ve ono?'9 hasBas oldutunu tebarb ettirmekte ve ma· hassa faşıst meyiller gösteren M. Vayda 
""""· hiın mevzilerı de istirdat etmişlerdir. kabinesinin top yek(\n bir harb siyaseti• taleslnl: Voyvod V'! partisile tnilli köylü fırkasının 

IMr Çin ordusu bundan başka 40 top ile Londra 1~ (Hususi) -: ~ir Çin tebliği· Din icab ettinfili tedbirleri alacağını yaz- ıAvrupanm bu milbbeın deldblarmda P- teşriki mesaide bulunmaları mQmkün o-
~k harb malzemesi terketmiştir. e göre, Çın kuvvetlennın sağ cenahı maktadır. neral Metaımasın sulh lehinde w macera a- lamazdı. Bu sebebtedir ki ayiıi vazıfe. 

..... F;;:;:h:kı·g;~t;~;;;6;;·d~;~~·· .. ······· .. o~;tü··;;;;;;&r =:~ ~ ~ !:~~ =~·:-:.~.=:::d~:: 
1 O O • 1 •• 4 o o 1 tır.a dlJe b1tlrmelttedlr. nesinin dayanacalı fırka grupunun saha-m 1 t r a Y·o z e hakkında bir karar mnı geniıle~ ve içine bütün liberal· ' Madride karcı ıerıe beraber liberallerden ayrılmış o!an 

b b 100 b • M d k Y küçük hizbı ve radikallerle bazı demok-

om asi Ve ın evcu aramame büyük bir taarruz ratlan alacaktır. 
- mer'iyetten kaldınldı Milli köyl~ fırkası memleketin en kuv· 

f! k d k ld Ankara, 18 (Hususi) - Bakanlar hazırlaDJYOf vetli siyasi teşekküllerinden biridir. Di-
şe mey ana ÇJ arı 1 Hey'eti devlet bütçesinin masraf ter. Blum, Jn,Ois rfaliaüa 1.pua,_. l~rle~ine nisbeUe son derece iyi orga· 

tiblerine aid cedvellerine dahil ücret - da hiilnimetçllerin 11111ftffaki • nızedır. B~ sebeble, bu fır~ fiddetll 
l'a.ris 19 (A.A.) - cLes Cagoulards> a· nunun bocirumunda bulmuftllr. B~ada li vazifelere .tayin edilecekler hakkın· yetine artık ihtimal ftl'llledik • muhal~fetı karşısında her hangı bir hO· 

C.l)ı taşıyar. gizli cemiyetin yeni faali - iki ton sikletinde tahmin edilen harb le- da evvelce bir kararname kabul et lerini eöyliiJor k~met~ uz~n .boylu ~ayanması pek te 
>'et? hakkında yapılmakta olan tahk~kat vazımı ele geçmiftir. Bunların arasında mişti. Bu kararnameye naza1·an bu gibi Paris 19 (Hususl) - İspanyadan a· mumkün ~eğildU.:. Aynı 7.Bm&n~a ınem • 
~fında polis sıkı bir ketfuniyet muha- 400 el bombası. 100 kadar mitralyöz ve ücretli vazifelere alınacaklara tahsil iman son haberlere göre Madrid cep • lek~te ~ütem~dir.en ar~ ~aşıs~ ~ropa-
~ et?nektf'dir 100 bin tane de fi§enk bulunmuştur. Ye- derecelerine göre tayin edilebilecekle- besinde ild tarafın üç gündenberi yap- ~ ası. a :.._aDzıye m neza etme b~~m 

Şı.ındi · k ............. al ı1ması ri maaşlı memuriyetlerin bir d ece C\Unce, 1f UG9ma gelecek olan LıAume-
....__ Ye kadar yapılmış olan bir çok niden b~r ço ar~--.&&• ar yap mu- .. .. . . tutar " er makta oJduklan karşılıklı taan-uzlar tin karşılaşacağı milşkülit 

0 
nisbette 

h~"'t tırnıalarda ele geçenleri. tesbit etme- karrerdır. ustunderil~ecektide~enın 1 ucret ola .. dün hafiflemiştir. HükO.met tarafdar • kC'.'rku veren bir hal almış oluyor. Kaldı 
itrıkan yoktur Diğer taraftan bazı bankalarda bu tet- rak ve . . . !arının kanaatine göre bu hafifleme ki .ki ne zarfında Ro da 
Sotı · bl id külli · B esas dahilinde verilecek ü t , son ı se manya vu-
~ Yapılan araştırmalarda bir çok ev· k:lAt mensu ar:;•,: la yetli parala· 

1 
• u ünhallere istenilen :re d .. Franko tarafdarlarmın Yeni ve mühim kua gelen bütün hükılııtet buhranlarınm 

...__ sılah depoluğu işini görecek tekilde rın yatırılmıf 0 ~ an ı::::U§tır. Polis er.e m bulunamamış ve zar:::. ıar a bir taamız hazırlamakta olmalanndan saltanat makaınile kabineler arasında, tki 
ı;~~er hazırlanmış olduğu göıifumiş- bu paralan~::r n ge oldutunu =~ Hey'eti bir çok memur. zan;~ ileri gelmiştir. tarafın salahiyetlerinin hudud ve dere • 

L. Poıısoen rmühdim izi bHir aileapansıiyoı:ftahkfka xetme b. •• =~ ~~ ;r:.:. Fransız meclisinde ::.:::~:~.::' ~~ ıı:;~ u g u n Babnlar He,'etince muhtelif ta .. .. "I w· kömet reisinin başarmakla mükellef oı. 
rihlerde kabul edilen bu istisnalarla guru t er dutu zorlukların ne derece azim ol~uğu 

•• •• •• mezktr taramame hükmüne tabi tu .. Parla m (AA.) _ Meb'usan meclisinde daha iyi anlaplabilir. Maamafih yenı ka. 

H~tlerle goruşuyor WJacak memUriyetler pek 37.8]mıştır. ikinci cellenin açıhfmda, Chiappe ... binenin teşekkülti ile bu zorluklann Uk 
& Bu vaziyeti. göz önüne alan httkii. .. !arak hükOmetin dabiU siyasetteki pv .. kademesi atlatılmış oluyor. 

t- . . met Kamutaya verilmiş bulwıan ba .. feklilfni teııkid ~ ve dahilde sük6 • Selim .Ragap J:11MÇ 
~-._cn-a 19 (Hususi) - Yarm Be~· ıal.Aka":, olmaktadırlar. Peüt Jounıal.,.. rem tadil&tma aid projenin kanun ol • netin id•meslni istemif ve lamdmist pu-
~IMie yapılacak olan Hitler - Hali· zıyor ' masına kadar bu kararnamenin mer'i· tüdne tfddetle hicum ederek dahiliye DA· O OK 
... lniillkatında, İngilterenin Berlin se- Şayed Almanya. idarecileri kelldi • yetten kaJdın1maSUll kararlaştırmış .. zınndn, tefrll mauniyete 11Verıaler ele K Ç HABERLER 
~ıtr bulunmıyacaktır. !erine atfedilen Ziluıiyeti tqıyorlarl& tır. dahil olma't. üzere devlete arp auibacl -

.wr-· Halifax yanında Alman hariciye Lord Salifax'ın vazifesi çok mll§ldll ola- Abdu••Jhamı•d cürml ile tevllffat y~ ta1eb •1• Belgrad. n dtlncttetrııı> - ,,.... -
~ Baron Von Neurath olduğu halde caktu'· Şuıasını unutmamak 1izımdır ki mi§tir. ıavyanın yeni Roma aeftı1 ıt1mact•ame .. 

le görüşmek üzere Berlinden ce- Ed~n ve Simon'un 1935 de Berline yap. f I Bunun O.zerine §iddetli bidieeler ol - llnl tevdi ettikten aonra IU8tecllere tkt 
At- ~ ek t - • 1• ı•st• d' memleket münasebatının •mlmlJetın .. ._~ -~nanyaya müteveccihen har e tıklan ziyarette, Bitler Alman siJU8Ü· VefeSe51 ID e muştur: . den babietmiftlr. 

~. • · • ela bü k b • Komünistler, eaki Paris polis mddü • * 
..:· ..... ,..,.. 18 (Hususi) - Gazeteler Lord D?1 mc~terini &izle~ek hususun - davayı ay etti rüne §iddetli hücum ederek aleyhinde Moüon, 18 <İklncttefrln> - Alman-

'l!l &rlin seyahati ile ya]mıdan. yuk bir ıüna &östermişti. A bulunmuşl81', Chiappein dostlan da ayni ra Sovyetletle yaptılJ aon itlllt mucl -
Londra 18 (Hususı) - Abdülhamid ve- ıö~lerle komünistlere mukabele etmifler- blnce <Barkof>. CVlacU Voatokl ve (Ode-

resesinin, 13 bin dönüm arazinin tasar· dir. ' "la) konsoloshanelerlni kapatacaktır. Bu-
rufu hakkında Filıstm hük6meti ale:hi - Bu gürültü ka1'§1Sında reis cebeyi ta • nun sebebi Ruan.da Almanlann elcsU • 
ne açtığı davaya bugün Yafa mahkeme • til etmiştir. mlf olinasıdır. 
sinde bakıltnl§tır· * 

-...avutlukta 3 gUn 3 gaaı 1 lngiltere-Amer.ka ticaret Saltanatın sukut ettiğini ve sultanla - "talya istikFaZ Pra~. 18 Cİktnciteşrin) - Bapeldl 
vv k • mı tasarrufunda bulunan emlakin dev • 1. 4 Hodza meb'usan meclisinde l'erımatta 

Şenll.k Ylr mUZI 8r8SI Iet~ geçtilhni ileri süren mahkeme, açı • V madı bulunarak Çekoslovak ·- hlman miina -
t 1 iı\gııt ,_. 1 Q na sebatının bugttn 1y1 oıdutunn ve Qekoıı-

ııa 10 CA.A) Gazeteler Arnavutluk LOndra 19 (A.A.) - Gaze e er ere hın davayı reddetmiştir. '/" lovakyadaki Alman ekalllyetlnln hill."6 -
~~ıu.11 Yirmi · beşinci yıldönttmünü kut- ile Amerilı:& Blrletlk devletleri arasında yeni -- - Londra 18 (A.A.) - İtalya maUye nazı- met işlerinde kendi nüfua nllbetlerin n 
~ tlıere Tlranada yapılacalı: şenlik - blr ticaret muahedeal lmzalanıwun için ra· M•JJ tJ c • ti• n Kont Ve>lpı, Daily Heraldın bildirdiği- verditf haktan daha fazla mevki 1fpl 
~~ını ne§r'etmettedtrler. 1cınd~ mnzatereıere başlanacatı hebertnt ilk 1 e er emıye ne gqıe, ttalva için bir istikraz akdi hu.. etmekte olduklarını söyleınlftlr. 

ti ~· 25 tetrınısanlde Datianacalt ve sayfalannda vermektedir. H ' • H t d su. unda B. Musolini tarafından kendisi- * 
L::t"I nl etşamı nihayet verUeceldlr· Müzakerelere blr iki hafta içinde başlana- ey eti a ay a n t vdi edi~mış· olan vazifeyı' ifada mu- .._. __ , 
~rı, kral millete hitaben ııöyllyecell cak ve muahedenln esasını aen ziyade maz- • • • Biilı:ret. 18 (~tepin) - :8debf.Jat 
~;~ il-;~çacat ve mesaj Bari radJOIU han millaade memleket» prensipi teşkil ey- ı•şı·n•t bıtırıy or ,;at'fak ol 1 amıştır. fakülteli talebes,tnden 200 ~ ..... ,.. 
~ttlr. 28 teşrinl8aDlde traim Uyecetur. • A . yaparak tınlveraıtenın camlanDI ~ 
~ btlJiit blr aaterl geçtd resmi ya· Bulpr kral ve kraliçesi Sofyaya Ceyhan 18 (Hu usı) - B~aya gelen Jm&.nya R!U~arrı~Jer OdaSI lardır. * 
'\a.,~ .-.n, b _,_. Qlerlnt dönüyorlar mahir ata göre H:ı avda tedkıkatta bu - r81SI geldi N--or.. 18 dl-'tt.,.,..,....J - Bir A • 
·~ + • .:._ ıne '1llan mecllll ı--. 1 M ı tl C · ıveti k n trol hey.? - v•ı ., ""' ""' 
----· MUllder heykelinin d'"'leceil anıt l'&rll 19 (A.A.> - Bulgar kralı ve trall- w n ıe er .. .. • ~\!manya muharrirler odası reisi ve merıa Yala~ Alm&n SoaJalllml a • 

'6tad edecektb. Bale de BeJpacl tariki lle Sotyaya r:oıı- ti son günlerde koylu~erı: ~em~s e!m"k- şaı r Hans Fredrih Blunclt bu sabah memr Jeyhlne '* ~t '8tt1l eımıt ,. 1Ma ... 
lflcla daha fimdlden bafNIJl ha.111 oeslı bere Parllden hareket etmltlerdir. tcd'r H 'et a ·m vırmı 1krsıne ı:::adarl! ketimize gelıniftit Jugüıı Totoııp Jdil. mlJM ADllaiı1&tU1ı iftlrak ._,. 1*ID 
~tl tenlltlere yabapcı m~ mı,..,. Jıariebe nazın istifa et.ti tedkikat nı ikmil edecek ve Ce-nevreYıe bürıdeki 'k=b W,aiaibhı açı•sında bu- .,r teabtlntma bo71ml ,.._.. • • 
llW Ana Anıavud H koiont.ı m;Qmoa Bıanek>D 21 (BU.IUll) -· 1-nJa bük~ iJ~eeeklir.: ~ ~ Anbta,_ dl~ r•~rar~Tennlt~~tır.....,.. ~ .......... ~ ..... ~'!'. 

•Tadlu ll91'tıan c1a JtUrak ... ••-. ouuı DellQ'.O ıawa _.~ e .- • 

Makineye verilirken 
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Deniz Harb Okulumuz 
162 nci yaşına girdi 

Bu münasebetle Heybeliadadaki okul binasında merasim 
yapıldı ve şeref zinc.r .nın 162 nci baklası den"ze verildi 

1288 tarihinde çıkan en ihtiyarın biT ge~ subay elini öperken 
Deniz Harb okulu ve lJseslnln 162 ncl J1l 

dönümü, dün büyük merasimle kutıulunmış
tır. 

KuUulama meraslmlnde İstanbul Mer -
kez Komutanı General İhsan, Deniz Komu
tanı Mahmud Gökbora, Deniz Ticaret Mü -
dürü Müfid Necdet Denlz, Yüksek Deniz Ti
caret Mudürü Zekl, Askeri Useler müdürlerl,

1 okulun eski mezunlan, emekli sübaylar, as
keri tıbbiye ve askeri okullar talebelerinden 
birer grup ve matbuat mümessilleri hazır bu 
lunmuşlardır. 

Okuldan 1288 senesinde çıkan ve şlmdl 
doksan yaşında bulunan en eskl mezun Ba
tumlu Mustafa paş:ının oğlu Tevfik de ih -
tıynrlığına rağmen merasime gelmiş bulu -
nuyordu. 

Merasime saat 10,30 da başlanmı~tır. Mü
zlka Sancak marşını çalarken deniz kısmın
daki direğe sancak çekllml-ı ve seH'lmlanmış
tır. Bundan sonra Komutan Ertuğrul, me -
raslme gelenlere teşekkür ctmlş ve vazifesi • 
dolayıslle merasime gelememiş olan Amiral 
Şükru Okan•ın selfı.mlarını blldlrmlştır. Mü
teakiben bir nutuk söylemiş, ve demiştir ki: 

•- Yalılarına sah1p olan, karalarına sa
hip olduğu gibi denizlere hakim olanlar, 
cihana da hdklm olmuşlardır. Bunun en 
canlı mlsallnl 16 ncı asırda Turklerde gö -
rürüz. Bu asırda Türk sanca!!;ının şanlı dal
galanışını görmemiş deniz kalmamıştır.» 

Bundan sonra Komutan Ertuğrul bizde Atatürk heykeline konan çelenk 
deniz mekteplerinin testslerlnl anlatmış ve •- Bu günleri gördüğüm içln çok bab _ 

SUN POSTA 

Müzeler mahallesi 
Belediye yanan adliye 
arsasını temizlettirecek 

Sultanahmedde yanan adliye binasınm 
arasında duran taş, toprak ve saire yıj'!ın
tı'!an yüzünden bu saha çirkin bir man
zara arzetrnektedir. Bu arsa Bizansın öl
mez eserlerinden biri olan Ayasofya mü
zesi ile Türk mimarisinin şaheserlerin
den sayılan Sultanahmed camiinin orta
sındadır. Her gün uzak memleketlerden 
gelen seyyahlar müzeleri gezmek üzere 
buralara gtldiği zaman arsanın çirkin 
halini görmektedir. İleri şehir pianmda 
bu civar müze mahallesi olarak işaret 

edilmiştir. Belediye kıymetli iki tarihi a
bide olan Sultanahmed camii ile Ayasof
ya müzesi arasında başka bina yaptırmı
yacaktır. Zira yapılacak her yeni bina a
bidelerin önünü örtecektir. Halbuki iki 
fıblde Marmaranın pek uzak mesafele -
rinden görülmektedir. İstanbul beledi -
yesi mezbelelik olan yanan adliye bl -
nası arsasını te.mizletmeğe karar ver -
miştir. Arsa temizlendikten sonra bura
ya, Sultanahmed camiinin yanındaki mey 
dana sonradan yapılan park gibi bir bah
çe vücuda getirilecek, iki büyük abide
nin arasına her hangi blr bina sokulmı -
yacaktır. Profesör Bakster tarafından 
Sultanahmed carniinin arkasında yapı -
lan hafriyattan, yanan adliye bi141sı ci
varında Maarif Vekaleti tarafından yapı
lacak kazıdan çıkarılacak eserler için vü
cuda getirilecek alçak pavyonlar da Mü
zeler mahallesine bir kat dalla güzellik 
verecektir. 

Alman askeri 
Hey'etin'n tedkiklerl 
Şehrimizde bulunmakta olan Alınan as

ken heyeti dün topçu atış mektebini ve 
harb akademisini ziyaret etmiştir. 

Dün yedek subay okulunu ziyaret e -
den heyet erkanı, okulun intizam ve dı
s!plininden fevkalade mütehassis olmuş
lar ve okul komutanlığına bu duygulanııı 
ve tebriklerini bildirmişlerdir. 

Balkan Antantı Merkez Bankalar1 
müdürleri Ankarada toplanıyor 
Balkan Antantı Merkez Bankaları ge

nel direktörlerinin Ankarada yapacak -
lan toplantıya iştirak etmek üzere RcS" -
manya bar.kası genel direktörü Kons -

Bu akşam iPEK sinemasmda 
Türkçe sözlü 

DiSi TARZAN 
İki aaat heyecan - AJk - Gfiıellik 

Akıllara hayret verecek maceralar 

Binlerce vahşi - Binlerce Figüran· 

Binlerce vahti hayvan 

ve Baş rolde: 
Holivudun en gnzel vacudın en gazel 

kızı meşhur 

DOROTY LAMOUR 

T o K A T L 1 Y A N da 
Yanndan itibaren her gün ıaat 17 1/2 dan gece saat (1) e kadar 

G E ORG' S C A Z ve sevimli 14 Talebesi dehakar ve 
viyolonist L 1 L L Y S Z 1: K E L L Y idaresindeki 
Meşhur P O G A N Y Macar orkestrası 
ve nefis Fransız yıldızı EL ViRA MA Y'ın iştirakilc 

DANS - MÜZİK - ŞARKI 
Dun fiyatlarla ÇAY ••• ôGLE ve AKŞAM YEMEKLERİ MÜZİKLE 

Yeni ve parlayan yıldız ._ ______ _ 

DEANNA DURBİN 
Pek yakında 

3 M O 
SÜMER 
D E R N 

Sinemasında 

KIZ 
filminin muzaffer kahramanı olacaktır ... ____ .,, 

-, 
Nöbelci 
Eczaneler , 

Ba gece nibdci olan eczaneler pnlar-· 
dır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeren. Alemdurda: (Esad). 
Bcynzıdda: (Asador). Sa.matynda: <Rıd

van>. Emlnönünde: (Hüseyin Hüsnü>. 
Eyübde: CWkmet Atlamaz). Fenerde: 
(Vitall). Şehremininde: (Hamdi). Şehza
debaşında: (ffilmdl). Karagümrükte: 
(Fuad). Küçükpazarda: (Hikmet Cemli). 
Bakırköyilnde: (İstepan). 
Beyoğla cihetlndckiler: 

1 
Yılbaşı gecesi 

PEŞTE 
de 

12 GÜNLÜK SEYAHAT 

Müracaat NA T TA 
Galatasaray Tel. 44914 , ________ , 

111111111111111 1 

Şehir Tiyatrosu 
Dram kısmı Tepebaşı 

Tiyatrosunda 

111...111 
111111111 

Bu akşam saat 20,30 da 
iSPANYA 

l BAHÇELERiN Oi 
Yakında: Kral Lir 

nutkunu şöylece bitirmiştir: tıyanın. Cumhuriyet gençliğine muvaffak! -
«- Biz. Büyuk Önderimlzln ~ıklı yolun- yetıer temenni ederlmı diyebilmiştir. 

dan yurüdükçe yolumuzu şaşırmıyacağımı - Müle!\klben muzlka mntem havasını çal. 
za ve hedefimize en kısa bir zamanda va - mış ve deniz şehlcilerlmlz. ölülerimiz için de
racağımıza iman ediyoruz. Okulumuzun ilk nlze çelenk atılml4br. 
kurucusu Gazi Hasan paşanın adını hür - Bundan sonra okulun bandosu gemlclle
mcUe anarken yurdumuzu kurtaran, Cum - rln demir marşını çalmıştır. Bu esnada o -
hurlyetl kuran ve bWere dalma sevlnçll ve kulun 161 inci yaşını doldurarak 162 inci ya-

jB~z?.·DVOı ı 
Eugünkü program 

İstlklfil caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaşıncla: CMatkovlç). Galatada: Cİkt
yoD. Fındıklıda: (Mustafa Nall). cum
huriyet caddesinde: (Kürkclyan). Kal
yoncuda: (Za!lropulos). Flruzağuda: 

(Ertuğrul). Şişlide: (Asım). Beşl.ktaşta: 

(Süleyman Receb). 
Boğaziçi, ltadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda: CAhmedlye). Sarıyerde: (Os
ma.n). Kadıköyünde: <Moda, Merkez). 
Büyükadada: (Halk). Heybelide: maıtı. 

Operet kısmı eski Fransız tiyatrosunda 
Bu akşam saat 20.30 da 

ATEŞ BÖCECI 
Komedi 4 perde 

lyl günler ')'aşatan Büyuk Atatürk'ümüze de- ~ına glrdlğin1 tesbtt etmek iizere şeref zln- 19 ikinclteşrln 931 Cuma 
rı_n bağlılık ve saygılarımızı mlnneUe ve clrlnln 162 ıncl baklası (boğumu) denize ve- l S '.l' AN BUL 
şukranla arzederlz.• rllmlştir. Öll• n~yatı: 

Komutanın heyecanla söyledi~! nutuk Bu merasim bltlnce geçld resmi ıl 12.30: Plakla Türk musJkl.sl. 12.50: Ha -
çot allı:ışlanm~tır. ve okulun orta bahçesine geçtıerek, Y~faı~:~ vad!s. 13.05: PlWa Türk muslklsl 13.30: 

Bundan sonra mektebin en eski mrzun - kün büstü etrafında ııaygı ile to la ılın t Muhtelif plfık neşriyatı. 
lanndan emekli siıbay Batumlu Tevtlğe, çer Muzlka Jstiklfıl m:ıqmı çalm~ :C ~om:~ Akşam neşriyatı: . 
çevesl okulun tamirhanesinde yapılmlş 0 _ tarafından Atatürk büstüne 1 k: ko _ l8.3Ö: Pllıkla dans musikisi. 19. Halk şar-
lan ~ektebln bir fotografı hediye edllmlş - muş ve okulun 162 lncl yaşına ~~~ğlnl :ı,s- kılnn: Osman Pehlivan ta~~!ından. 19.30: 
Ur. Ihtfyar denizcinin koltuklarına gtrlle - teren l, 2, 6 rakamları dlkllmtştlr. Hava raporu. 19.35: R~dyofo dram <Han
rek masa başına getirilmiş ve Bay Tevfik Okulun genç, rürbliz talebelerl tarafın - ve onun oğlu). 19.55. Borsa haberleri. 20: 
elleri sevinçten titreye titreye bAtıra defte- dan yapılan ritmik jlm tik d b ğ U Necmettin Rızn ve arkadaşları tarafından 
rine tmz:ı.smı atmıştır. Programda en lhtl - rek seyredildikten sorıı:S:emek e Y:~e~ Türk musikisi ve halk şa~ları. 20.30: Ömer 
yar denizcinin nutuk söylemesi vı:ırdı Koca Yemeği müteaklb mUU h l 1 ·tRıza tarafından arabca soylev. 20.45: Bayan 
'denJzcJnln büyük heyecanı buna ~E'ydan nologlar sôylenm•• v a;a ~ ça lllIIlJ41 ' mo Muzaffer ve arkadaşları tarafından Türk 
... _a"'-- •·- ~ e m samere sa onuna usltlsl halk .... lan (saat fıyan) 21 15 
uu Aüüillll§ı.u. Batumlu Tevfik, sadece: geçilerek güzel bir piyes seyredtımlştlr. m ve f&I'AI • • · : 
~ •• ,... -~ Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.ıtı: Plak-

la solo ve opera. 22.50: son haberler. 
Miiteferrik: 

Kızılay elişleri sergısı 

Poliste: 
Bir otoblia kazası 

Şoför Betır idaresindeki 3294< numaralı o
tobüs Ayazma caddesinden geçerken, Unka
panı Emirler hanında oturan Dcmlrtıış lle 
Muharreme çarpmış ve yaralamıştır. Yaralı
lar Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmışlar -
dır. Otobüs şoförü yakalanmıştır. 

Bir amele elini makineye kaptırdı 
Gnzlıçeşmede lpllk fabrikasında çalışan 

amele Çerkeşli Mehmcd oğlu Hakkı sağ eli
ni çalıştığı makineye kaptırmıştır. 

Ahmed Refik için mevlüd 

ANKARA 
19 - ftınciteşrin - 937 Cuma 

Ölle neşriyatı: 
12.30: Muhtelif pllik neşriyatı. 12.50: Pllık: 

Türk mustkist ve halk şarkıları. 13.15: Dahi. 
1i ve harici haberler. 

Akşam neşri ya ti: 
18.30: Plak neşriyatı. 18.fO: İngilizce ders: 

(Azime İpekl. 19: Tilrk musikisi ve halk 
şarkıları (Hüsniye ve arkadaşları tarafın
dan). 19.30: Saat f\yarı ve Arapça neşriyat. 
19.45: Türk musikisi ve halk şarkılan: Ser
vet ve arkadaşları tarafından . 20.15: Sak
safon solo. Nihad Esengln (PlyanolJa Mnr
sel Bl). 20.45: PHikla dans muslklsl. 21 · A
jans haberleri. 21.15: Stüdyo salon orkestra

---·· ·--·---· ·-·-------1 LAN 
Osmanlı Bankasından: %3 faizli 1911 

ihraçlı Mısır kredi Fonsiye tahvilitının 
1/12/937 tarihinde yapılacak itfa keşide
o;inde başa baş tediyesi tehlikesine karşı, 
Osmanlı Bankası Galata merkezile Yeni
cami ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek 
iyi şartlarla sigorta edileceği, mezkiır 

tahvilat hamillerinin malumu olmak üze
re ilan olunur. 

ERTUCRUL SADi TEK 
TlY ATROSU 

(BAKIR K Ö Y'cle) 
,Bu gece 

Çamurda Zambak 
Pazartesi gUnn akşaoı~ 

Kadıköy - SOreyyada 
( K Ö R ) ve ( K 1 L 1 B 1 K ) 

Tilrk Hava Kurumu 

BüYüK PiYANGOSU 
lk•ncl ke,ıde 11 / Blr1nclklnun / 1937 dedir. 

Eliyük ilramiya: 40.000 Liradır ... 
Buncan haıka: 15.000, 12.000, 10.000 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

iştiı ak eciiniz ... 

Liralık ikramiyelerle 
vardır •• 

eden hu piyangoya 

Yeni Postahane karŞJsındaki Kızılay 

hanında Kızılay san'atevi tarafından bir 
elışleri sergisi açılm1ştır. Kızılay san'at
evinde çalışan 70 fakir kız ve kadın ta
rafından vücuda getirilen ve sergide teş
hir edilen bu eserlerin iplik ve ipeği Bur
saclan getirilmiş, ve buradaki el tezgah
larında d"kunmu~tur. Çok ince birer 

san'at eseri olarak vücuda getirilen ve 
sergide teşhir edilen çay takımlan,•men
diller, maş!ahlar, çocuk rob ve entarileri, 
bluzlar, masa örtüleri sergiyi gezenler ıa
rafmdan çok takdir edilmişL.r. 

Mcrhum müverrih Ahmed Reflğln ruhi sı. 21.55: Yarınki program ve istiklal mnrşı. 
lstirahatl için yarın saat on dortte, Kndı _ -------~------------------------------------------~ 

Altın fiatı 
kbyünde, Osmanağn carnllnde mevlüd oku -
nacaktır. Kıymem üstadı sevenlerin gelme-

Evvelki akşam İstanbul borsasında lerl rica olunmaktadır. 
14,75 lirada kapanan Ttirk borcu talıvil- --· · • ·-~-' TEŞEKtÜ)R- ••w·--
leri dün 14,85 lirada açılmış, bazı l:fıçük Kızımız Seniye özveren'in nikah töreni 
temevvüçlrrden sonra gene ayni fiatta miınasebctlle akraba ve dostlarımızdan al -
kapanmıştır. Dolarda değişiklikler yok _ dığlmız tebrik telgraf ve mektuplı:ırına ayrı 
tur. ayrı cevub vermek imkanını bulamadığı -
Altın borsa haricind 1088-l089 k • nnzdnn teşekkur ve mtnneUerlmlzln lbh\ğına 

• e uru 1 muhterem gazetenlzln tavassutunu rica e -
şa satılmıştlr. Bir gün evveline n=~ran deriz. 
bir iki kuruş yüksehniştir. 1 Ada,ı>azarında Zehra n Hıfzı Ön·ercn. 

EGE 

YERİNDE SESLi ve sözlü olarak çekilmiı 
KAHRAMAN ORDUMUZUN SON 

• MANEVRALARI ve resmı geçidi 

.... --------------·--------------------------------------------------------~ Bugünden 

L A 
MİSLiNE 

itibareıı MİL L i sinemada· başlıyor. 
Ayrıca : Şaheserler şaheseri : 

D A M O K A M E L Y A 
RASTLANMAMIŞ BiR MUV AFF AKİYETLE DEVAM EDiYOR ... 



• 

Niğdeliler yakında 
elektriğe kavuşuyorlar 

SON POSTA 

Bursa 
belediyesinde 

Henüz bir çok şehirlerde 
buhran zail olmadı 

Gem'ik (Hususi) - Geçenlerde bir
kaç kışilik bir şirket mümessili elinde 
;\'ekaletten vilayet ve kaza .kaymakam
lığına havale edilmiş bir istida ile mü
r~aa t ederek Kurşunlu köyünde ke~
dilerınce yeri muayyen olan bir defı
lleYi çıkarmak teşebbüsünde bulunmuş
llardır. Bunun üzerine maliye, zabıta 
\Pe kültür memurlanndan mürekkeb 
bir komisyon teşkil edilerek gidecekle
l'f. ve araştıracakları zaman tayin ed~l
lllış ise de şirket mümessili gelmemış, 
define de aranmamıştır . 

h - Dünyanın haline bak 
qasan Bey ... 

.. . Her yanda harb, ia -
yan, ihtilil var. 

... Her şeyin bir edebi -
yatı, musikisi olurmuş. 

Bunların da edebiyatile, 
musikisile uğraşanlar var 
mı acaba? 

Hasan Bey - Var do.i
tum, bu işi de Milletler 
Cemiyeti yapıyor. 

''Son Posta,, nın ikazı 
tesirini gösterdi! 

Ka drnlan Esirgeme Birliğl ismini 
ddQiştirmeğe karar verdi 

Yalovanın imarı için 
Bir kanun 
Hazırlanıyor 

(Bcqttınıfı ı iftci aayfada) 
arasında Yalova ve Bursa kaplıcalarının 
da tesirleri olduğu düşünülmektedir. 
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Kansını, boynunu kese re k, 
öl düren adam mahkemede 

,. 
"Karım, dekolte vaziyette aşıkı ile oturuyordu. Aşıkı 

beni yaralıyarak kaçtı. Elimde jilet vardı. Karımı 
korkutmak iç:n elimi salladım. Gırtlağına rastlamış,, 
Haydarda metrt?si Binnazı öldüren Aradan bir müddet geçmişti. Bir 

Mehmed oğlu Hacı İbrahim, Adapaza- gün Fatmanın Haydarda oturduğunu 
rında yakalanarak, İstanbul müddeiu - çırağım Tahirden öğrenerek, Haydar -
mumiliğine teslim edilmişti. daki eve gittim. Kapı açıktı, girdim i -

Suçlunun muhakemesine Ağırceza çeri. Bir de ne göreyim;_Karım dekolte 
mahkeı:1esinde dün başlanılmıştır. bir halde, Mustafa ile oturmuş konu -

Suçlu Hacı İbrahim mahkemede şuyor. Mustafa beni görünce üstüme 
şunları söylemiştir: hücum etti, bıçakla kolumdan yaralıya-

- Yapılan tahkikat noksandır. Bir rak kaçtı. Fatma da üstüme bakır ten
kere vurulan kadının ismi Binnaz de - cereler atmağa başladı. Onu korkut -
ğildir, Mustafa kızı Fatmadır. Sonra mak için elimde bulunan jileti savur
metresim olduğu söyleniyor. Halbuki muştum, boynuna isabet ederek yara -
18 senelik nikahlı karımdır. Bir de ço- landı. Sonra Adapazarına gittimdi. O -
cuğumuz vardır. Onu Yunan işgali sı- rada kendim teslim oldum. 
rasında Adapazanndan alıp getirmiş - Suçlunun sorgusundan sonra şahid 
tim. Bilahare medeni nikah muamele· olarak dinlenilen polis Remzi de mah
miz. de, Beyazıd evlerune memurlu - kemede: 
ğunda yapıldı. - Hadiseyi bize bir çocuk ihbar et -

Reis: mişti. Vak'anın cereyan ettiği eve git-
- Fakat, nikah memurluğundan so- tiğim zaman her taraf. kan içindeydi. 

ruşturulmuş, sizin evlenmiş olduğunu- Sol taraftaki odada bir kadın cesedi 
za dair hiç bir kayda tesadüf edilme - yerde yatıyordu. Yarı baygın bir halde 
miş. Buna ne dersin? olan Zekiye isminde bir ihtiyar kadın 

- Vakıa bilahare Adapazarma git - bize İbrahimin içeri girince Fatmaya 
tiğimizden dolayı evlenme cüzdanını hücum ederek, muhtelif yerlerinden 
alamamıştık. Fakat resmi muamele - yaraladığını söyledi, demiştir. 
miz yapılmıştır. Tekrar sorulmasını is- Duruşma diğer şahıdlerin celbi için 
terim. başka güne bırakılmıştır. 

Suçlu bundan sonra da demiştir ki: f 6 yaşmda bir kız hırsız ıktan 
_ Bir tehdıt meselesinden dolayı k f 

tevkif edilerek, mahkemenize sevke - tev İ edildi 
dilmiştim. Tahliye edilerek serbest hı- Dün 16 yaşında Sa'Sdet isminde bir 
rakıldığım zaman, doğruca evime git - genç kız hırsızlık suçundan müddeiu -
tim. Kanın Fatma ile oturup, konuş - mumiliğe teslim edilmiştir. Saadet bir 
tuk. Sonra ben dışarı çıktım, dönüşüm- müddet evvel Şehremininde Kemal is
de karımı evde bulamadım. Bilahare, minde birinin muvakkaten oturmak 
Fatmanın ben yokken Unkapanındaki maksadile evine gitmiş, bir kadın pal -
dükkfuumda kiracı olan manav Musta- tosile bir elbise çalarak kaçmıştır. 
fa ile münasebet peyda ettiğini öğren- Suçlu genç kız dün Fatih sulh mah
dim. Karımı aradığım halde bulamı -ı kemesinde sorguya çekilerek, tevkifi -
yordum. ne karar verilmiştir. 

Fransa askeri hedefler 
için 16 milyar sarfediyor 

(BC!§tarafı ı inci sayfada) 1 dayanması imkanı yoktur. 1938 sene -
Radikallerin nasyonalist partilere doğ- smde 15 ila 20 milyara ihti~:acımız 
ru iJerlemessi temennisinde bulunmuş- vardır. Bittabi milli tasarrufa muracaat 
tur. edeceğiz. Fakat milli tasarrufun bize 

Sol cenah, bu nutuk aleyhinde te - emniyetini muhafaza etmesi için vari -
zahürler yapmış, sağ cenah ise alkışla- dat ile masarifi tevzin eylemeliyiz. Ak
mıştır. si takdirde milli tasarruf kendisini çe

Komünist Duclas albay de Laroeque ile kt:cektir. O zaman karşımızda bir tek 
Tardieunun yüksek divana sevkini de çare kalacak: Enflasyon. Halbuki bunu 
taleb eylemiştir. kat:yen istemiyoruz. 

Bilahare maliye nazırı Bonnet söz Diğer tarafdan da ancak iki türlü 
almış ve sarih iyilik gösteren mali va- mali siyaset vardır: Biri müvazene te
ziyeti anlatmış ve demiştir ki: min etmek, diğeri de enflasyon yap -

Gelecek sene, askeri hedefler için on mak. 
altı milyar sarf edeceğiz. Sekiz sene - Sağ cenah, merkez ve daha bir çok 
denberi senede yirmi milyar istikraz smılarda Bonnet'nin izahatı alkışlarla 
yapıyoruz. Bu suretle devam takdirin- kar~ılanrnış ve celseye saat 17 de niha
de, buna ne maliyenin ne de paranın yet verilmiştir. 

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

Atatürk Adanayı K udii sle ask eri 
Şereflendirdiler Mahkemeler faaliyette 

(B<ı§tarafı 1 inci sayfada) l I..ondra 113 (Hususi) - Kudüsten kaçan 
Atatürk, Fevzipaşada bir müddet müftünün neşiri efkarı olan gazeteie 

tevakkuf ederek karşılayıcılara iltifat- rin idarehanelerinde araştırma yapılmış-
ta bulunmuşlardır. tır. Bu araştırmadan maksad, cihadı mu-

Adanada sevinç kacdes ilanına aid beyannamelerinin ne-
Adana: ıe (A.A.) - Atatürkün Ada - recic basılmış olduğunu anlamaktır. 

nayı şereflendireceklerini haber alan A· Kudüs ve Hayfada kurulan a~keri 
danalılar bu sabahtan itibaren istasy'ln mahkemeler bugünden itibaren faaliye -
yoluna dökülmüşler ve büyük bir sabır- te başlamışlardır. 
sızlıkla Şefin geleceği yolu gözlemişler- --------
dir. 

Adana 
caktır. 

büyük tezahürlere sahne ola _ İzmir otobüsleri pol:slerden 
yarım ücret alıyor 

Litvinof vazifesinden 
Ayrıldı mı? 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Berlin n e diyor? 
Berlin 18 (Hususi) - Mask.ovadan alı

n:m haberlere göre hariciye komiseri !.it
vinof istifa etmiş ve halen merkezde bu
fonan eski Paris elçisi Potemkin hariciye 
komiserliğine tayin edilmiştir. 

(BC!§tarafı 1 inci sayfada) 

don otobüsleri tarifesinde polislerden ya
rım ücret alınmasına karar vermesidir. 
Otobüslere binen polis memurları bilet 
almaktan çekinince biletçiler otobüsleri 
ciurdurarak polisleri indirmeğe çalışmış-
lar, münakaşa etmişlerdir. Nihayet öğ -
leye doğru polislerin bilet ücretini öde -
meleri üzerine .seferler intizama girmiş
tir. 

S ON P O STA İkinciteşrin 19 

1 1 Tarihi tedkikler : 

Bunlan Çağlıyan sarayı bir enkaz 
biliyor mıydınız? yığını halinde 

Erkek çocuklarm fazla doğduğu 

1 

* * * 
1 

devreler vardır Hükumet ıeyyah ıehirlerinin imarı için yardımda bulunmayı düıü· 
niiyor. Bu yardımdan iıtilade edilerek yapılacak iıler arasında Lale 
devrinin hatıralarını muhafaza için tedbir almak ta bulunmalıdır. 

'--------------------·--------------------~ Yazan: Turaıı Cau. 

Sıkıntılı ve karışık zamanlarda ve me
scJa kıtlık ve harb devrelerinde erkek ço
cukların doğum nisbetleri kız çocuk do
ğumlarınkinden iki misli fazladır. Geçmiş 
bütün tecrübeler bunu göstermiştir. 

ilk ve hakiki 
Mavi gUI Bugünkü harabenin eıki günleri 

Tam manası ile Geçen pazc. günü 
mavi sayılabilecek hava çok güzeldi. Ça-

murlu bir yolda bata 
ilk gülü, geçen se- çıka, tahtadan ve 

ne bir İngiliz hah- köhne bir köprüye 

çıvanı elde edebil- vardık. Korkuluğa 
dayanmak istiyen hı 

miştir. 

~ 

Yuvasrna ışık tesisatı 
yaptıran kuş 

risi az daha Kağıd 
hane deresinin hula-
nık sularında buz ve 
,amur banyosu ya -
pacaktı. 

Oracıkta köyün 
Arnerikada Ba -

ya adı verilen bir 
kuş vardır ki yu
vasını aydınlat -
mak ihtiyacında -
dır. Bunun için, 

meydanı var. Solda 
yer yer yıkılmış bir 
duvar, derenin kena

Kınk pencereleri ı>e yıkık kapılarile çağlıyan sarayının 
acıklı hali 

yuvasını çamurla 
sıvar ve yakala -
dığı ateşböceklcri

ni elektrik ampul
leri gibi yuvası -
nın içine dızer. 

fJlıllııllıN 

Karrncah rın sela m1aşması 

rından başlıyarak karşıki yamacın eteği

ne kadar uzanıyor. Vaktile şurada bü
yük bir kapı varmış. Şimdi 50-60 santim 
genişliğinde paslı tenekeler çalolı bir 
korkuluk onun yerine geçmiş. Fakat za
vaHının m~nteşeleri de olmadığı için yı
kı~rruş. 

Türk tarihinin en parlak bir devri bu
ra,ia karakterini olgunlaştırdı. Bu, lflle 
devridir. 

Derenin iki tarafını yer yer yıkıl
mak üzere olan bir rıhtım çevirmi~. Ke
narda 13Je devrinin (Servinaz) ları gibi 
ince endamlı ağaçlar uzayıp gidiyor. Ö
nümüzde uzun ve geniş bir yol. Sağda da 
narin ve ç1plak gövdeleri on beş yirmi 
metre uzaöıktan sonra dallanan giızel 

bir koru gönüllere tatlı bir serinlik ve -
riyor Bu ağaçların aralarında yer yer 
büşluklar görünüyor ve kendi kendine 
bitC'n bir çimenlik, kurumuş yaprakların 
altında sanki eziliyor. Bu yapraklar iki 
yi:z senenın ardından bütün tazeliğlle 

bakan lale devrinin üstüne, o şuh ve kıv-

l 
ı·nk genç kadının ölüsüne örtülen, paçav
radan bir kefen gibidir. 

1 
Korunun boşluklarında zarif köşkler 

Hayvanat alimlerinin müşahedesine gö
re karıncalar arasında selamlaşma adeti 
vardır. Birbirine rastlıyan iki karıncanın 
yekdiğerine yaklaşarak lems boynuzla -
rmı sürtüştiirmeleri bunun delili sayılı -
yor. 

Betondan yapılan yat 

Geçen sene İsveçte yelkenle hareket e
den bir tenezzüh yatı yapılmıştır. Bu 
yatın hususiyeti bütün teknesinin beton
dan inşa edilmiş olmasıdır. Bu yat, bu 
şekilde yapılmış ilk gemidir. 

varmış. Köşklerin arasında sun'i bir göl 
uzanıyor. Bu göle dereden ve toprak al
tındaki künklerden geçerek su gelir, ge
ne toprak altındaki künkler vasıtasile 

dereye karışırmış. 
Ağaçlar ipekten ve yeşil bir şemsıye 

lıa!inde yapraklanınca yerde binbir nmk
te laleler açılırmış. Havayı dolduran ne
fıs kokuya gölgelerde koşuşan ve gülü
Şı':!n ahu bakışlıların kokuları da karışır; 
uzun etekh ipek veya tülden elbiseler:e 
onlar da b;rer büyük ve canlı Jaleyi an
cırırmış. Güzellerin bir kısmı da sun'i 
göldeki mahun sandallarla dolaşır, ~ak

rak kahkahalarile bülbüllerin şarkıları

na tempo tutarlarmış. 
Her yerin ıssızlığa büründüğü geceler· 

de bile burası cennetten bir köşe gibi kt'
dersiz ve şen yaşarmış. Sofralar başında 
(mey) den, (ney) den, (lale) den konu
şulur; sazlar çalınırmış. Üçüncü Ahmed 
ağır ağır (piyale) sini boşaltırken (Nev
şehirli İbrahim) onu j.akib eder; (Ne
dim) en son gazelinin son satırlarını o

kıırmuş. Sazların seslerine rekkaselerin 
parmak ş.ı.'k:ırtıları, eteklerin fışırtıları, 

aşkını taşırmaktan kendini alamıyan gö
nü!lerin (ah) ları karışırmış. Bu aralık 
ağaçların koyu gölgelerini kaplumbağa
lann sırtlarında yanan mumlar aydınla-

tır; orayı, yere inen ve yıldızları canlı bir 
gök parçasına benzetirmiş. 

* Bir nehir kadar geniş olan derenin ke
narındaki dümdüz ve ağaçlı yol çeyrelt 
ıaat sürüyor. Yerlerde çayırlar yerine 
çamur ve çürük yaprak yığınları var. A· 
ğaçlarm gövdelerinden fışkıran düzen
siz dallar sedef vücudlerdeki çıbanları 
andırıyor. Yukarılarda ve dalların üstün
de binlerce- karga, iğrenç çığlıklarile et· 
rafı inletirken çimenleri de kirletiyJr. 
Burası (Patrona Halil) gibi zorbaların 

ve bir takım yobazların yaptığı ihtilalin 
kurbanıdır. Lale devrinin köşkleri ve 
ba.lıçeleri kalmamış. Yalnız rıhtım ve bu 
koru Türk tarihinin harb ve ihtilal ha· 
vas1 içindeki şuh kadından ve şen sazdan 
kalmış de~erli bir hatıradır. 

Korunun sonunda Çağlıyan sarayı ,·ar. 
Bazılarının inandıkları gibi lfıle devrin· 
dPn kalmış olmıyan, üsliib ve yapıhşına 
göre anca!c üçüncü Selimden sonraki dev
re aid bulunan bu saray da yıkılıyor. İçi
ne giremedik. Fakat arkasile dere tara
fında duvar olmadığı için yakından ted
kik mümkündü. Damındaki birkaç kırc
midin vaktınde değiştirilmemesi, birkaç 
su borusunun yapılmaması yüzünden yer 
yer çürümil~. Tavanlarında imparatorluk 
devrinin en güzel nakışları bulunan ta
vanlar çökmek üzere. Büyük salonun ta· 
Yanı geçenlerde yıkılmış. Ceviz kaplama 
kapılar, büyük, kristal ve kalın camlı 

pencereler parça paı·ça. Saray on beş se
ne evvel bır (Yetimler Yurdu) nun barı· 
nac.lğı kad<ır dinç ve sağlammış. On beş 
senede on beş asrr ihtiyarlamış gibi. Ne 
tarafına b&kılsa sinsi sinsi yağma edildi• 
ğ:ni ve edi!mekte olduğunu anlatıyor. 

Eğer bu muhteşem ve ancak i5 senelüi 
olmasına rağmen bugün ve yarın pek de· 
ğerli olan eser, bakımsız kalmasaydı pek 
~ok yaşardı. Kime emanet edilmiştir? Bir 
bekçinin bulunduğunu söylediler. Pen
cereleri kırıktır ve Nasreddin Hoca tiir• 
besinin ötedcnbcri rivayet edilen halini 
anrlırıyor. 

Beyaz mermPrdcn yapılmış olan bcnd, 
rnların kıvrıla kıvrıla akması için yapı• 
hın mermerden çağlıyan yeri de kısmen 
yıkılmış. Çağlıyanın yanı başında mer• 
merdcn zarif bir kameriycnin sütunları 
ve, kenarları darmadağın bir halde duru• 
yor. Fırtınada devrilen bir ağaç onu bll 
hale getirıni~. Kaldırılıp yeniden yap '" 
mJk için küçük bir emek yeterdi. Yapıl· 

(Devamı 7 inci sayfada) 





8 Sayfa 

Kış geliyor, havalar soğudu. 
Ufak bir UfUtme batınıza bUJUk bir haatahk çık•r blllr. 

Bunun için derhal bir 

ALiNiZ. 

• 

SEFALİ~ 
/l!'alılran sonra Biitiin 
tiljr,fart:lan. /(urtuf dum_ 

EZLE - GRiP - BAŞ - OiŞ ve ROMATiZMA 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız ve israrla SEFALİN isteyiniz 

1 fjk ve 12 lik am:.alajı vardır. 
• 1 •• ;ı 

• • • • • • • • • 1 • • •• , 

Mardin Gümrük Taburu Satın Alma Komisyonundan 
% 7,5 

Tahmin edi· güvenme İhalenin 
Miktan len bedel akçesi sureti yapılacağı gün saat 

Cinsi kilo Lira Kuraş Lira Kuruş ihale 

Un 150000 20250 00 1519 00 Kapalı 30/11/937 9 ) 
zarf ) Salı 

Arpa 280350 17522 00 1342 00 Kapalı 30/11/937 10'30) 
zarf ) 

A - Yukarda yazılı iki kalem erzak hiularında gösterilen gün ve saatte 
M:ırdin gümrük taburu katargah binasında satın alınacaktır. 

B - İstekliler şartnameyi her gün sözü geçen binadaki satın alına komisya
nıı,...rian parasız alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka ait zarfları istekliler her kalemin hizasında gösteri
len saatten en az bir saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

D - Teklif mektublarında §artnamen in tamamen okunup kabul edildiği ve 
hl'm de rakkam ile yazılıp silinti olmıya caktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasında .gösterilen yüzde yedi buçuk teminat ak
çE>sini veya banka mektubunu Mardın Gümrük veznesine yatırarak alacakları 
m.:ıkbuzla şartnamenin 4 üncü mad::lesinde yazılı vesikayı zarfın içine koyacak-
lardır. (7706) 

• So Posta • DID 

cdıbi romaııı 

SON POST~ 

Ser makinist arana yor 
İstanbula yalon bir elektrfk santra

lında aşağıdaki şeraiti haiz bir sel' ım

kinist alınacaktır: 
l - Sanayi mektebinden mezun o

lacak, yahut ayni derecede amlM ve na
zari malUınatı haiz olacakbr. 

2 - Dizel ve gaz motörierinderı f7l 
anlıyacak, motörler üzerinde esaslı ça
.lışmış olacak, iyi bir tomaa, temyeci 
olacaktır. 

Talip olanlar ellerinde buhmaıl 
bonservislerin birer kopyesinf, tercümei. 
hallerini, fotograf ve adreslerile iste -
dikleri ücreti İstanbul POSTA KUTU
SU ı 006 ya bildirmeleri. 

SAÇ BAKIMI 
Otir.elllğJn en b1rlncl f&rlldır. 

Kepekleri ve saç dökiilmesln.1 tedaV1 e -
den tesiri mücerreb bir Uı\çdır. 

BLACK SEA STATE STEAMSHİP 
Line URSS cİNTOURİST> seyahat 
acentası İstanbul - Pire ve Hayfa .. 

arasında muntazam posta 
cFRANZ - MERİNG> vapuru 19 Teşri

rusani Cuma günü saat 20 de Galata rıh -
tımından kalkacaktır. 

Yolcu ücretleri: Hususi mevki rüsumu 
ile 13,38 lira, 

Üçüncü mevki: Yemek ve rüsumu ile 
8,73 lira, 

Üçüncü mevki: Yemeksiz ve rüsumla 
6,90 lira. 

Tafsilat için Galatada Hovagimyan ha
nında Georges Schembri vapur acenta -
lığına. Tel: 42653, Galatasarayda Natta 
Seyahat acentalığın.a müracaat. Telefon: 
44914 ve Vagon Li, Galata, Karaköy. 

Tokad Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Tokad nafla e.skl maklnlstl Edip aleyhine 
Tokad hurust idaresi tarafından açılan ala
cak ve tazminat davasından dolayı icra kı
lınan muhakemesinde: Müddeaaleyh namı
na yazılan davetiyenin blliıtebllğ iadesi üze
rine gazete ile tebllğat icrasına karar ve -
rlllp karar veçhlle ilfınen tebligat yapıldığı 
halde mahkemeye g~lmediğinden mnhake -
menin gıyaben yapılmasına ve llA.nen gı -
yap karan tebliğine ve bu baptaki muhake
menin 4/1/938 tarihine tnllk1ne karar veril
miş olduğundan ye't'ml mezk(lrda Tokad As
liye Hukuk Mahkemesinde blu.at veya usu. 
!üne tevfikan bllvekft.le isbatı vücud etmesi 
aksi halde muhakemenin gıyaben yapılaca
ğı Uiın olunur. 

Or. HAF iZ CEMAL 

.... 

1 

RADYOLİN 
kullanınız 1 

Bu yeni ve 

Sihrimiz 

Renkleri 
MECCANEN 

tecrübe ediniz. 

On kadında dokuzu tenlerine uy
gun olmıyan bir renkte pudra 
kullanırlar ve yüzleri sun'i cmak· 
yaj görmiif> bir §ekil aldıkları gi
bi ya§larmdan fazla ihtiyarlamlj 
göriinürler. Yeni icad edilen şaya
m hayret cChromoscope> maki • 

Clterler için hava ne iae elifler 
için de RADYOLIN odur. Huta 
dğerler kadar sağlam ciğerlere 
de hava IAmn olduğu gibi, ba
kumu: dişler kadar temiz ve 
beyaz diflere de RADYOLIN 
lanmdır. Hava kanı, RADYO
LIN ağzı temizler. Havasız kalan 
en sağlam vücud nasıl zehirle
nirse, RADYOLİN ile fırçalan· 
mıyan temiz ve beyaz diıler de 
öylece sararmağa ve çürümeğe 

mabkümdurlar. 

GÖ·Z 
Pudra renkle
rinde inktlab 

yaptı 

Artık ya§ınızdan fazla ihtiyar
la.mı§ görteren ve yüzünüzde 
cPldkalar> halinde yapı§Qn ddi 
pudraları bırakınız ve bir gü
zellik mü.tehassuının dedikle-

1 Tini okuyunuz: 

tıesi, pudra renklerinde bir inkı.. pudralara nihayet veriniz ve bu-
lip yaptığı gibi sihirli bir göz1 günden Tokalon pudrasının sihra-
mevcudiyeünden bile şüphe ede· ıniz renklerini tecrübe ediniz. Yü-
ceğiniz ntsbette pudra renkleri a- zünüzün bir tarafına bir renk ve 
rasmdaki ahengi ifşa etmiştir ki, diğer tarafına da başka renk bir 
bu Tokalon müessesesi kimya- pudra sürünüz ve cildinize hangi-
gerlerinda bir çok tabii renkleri si daha uygun geldiğini görünüz. 

(Lokman Hekim) esaslı bir tarzda mezcetmek im· Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 

hergün (2 • G> Divo.nyolu numara 104, n te- kinını vermiştir. Artık yüzünüz • ~ar ve adeta tabü bir güzellik 
lefonu 22398 - 21044 de plaklar halinde yapışan adi temin ediniz. ~ 

bu yol! Hele bazı duvarlarla S<!d!erin pı hiç açılmıyacakrnış gibi bir vehimle bu güzel yuvada daha ne kadar ya.Şl" 
arkalarındaki ön bahçelerin ağaçların- titredi ve ancak kapı, paslı reze~eri i· yacaktı? 
dan sonra yükselen ve yukarıdaki köşk- çinde gıcırdıyarak açılırken uerin bir Mahmurenin sesi onu bu son öl~ 
)erle üst bahçeleri kapıyan ikinci sed· nefes alabildL Kapıyı açan Gülsümdü düşüncesinden ayırdı ve başını KaldırıS> 
ler Adnanın ruhuna ne kadar nzab ve- ve Adnana, hiç hayret i.şmizazı göster- yukarıya baktığı zaman, genç kızı, <Y 
riyordu! Haşim paşa köşkü ve bahçesi m.iyen bir yüzle, yalnız biraz sesi titri· dasının penceresinden sarkmış, elleri ' 

RI ~ önümde bir dakika durdu ve orada bi- yerek: le ona selamlar yolluyor gördü. Mnh ' 
V§ sikletten düştüğü günü hatırladı. Nasıl - Nasıl, siz misiniz, Adnan bey!.. mure, küçük bir çocuk sevincile, elle' 

. .. .. .. . . ayağı incinmiş, günlerce yatakta yat- Buyurun .. safa geldiniz.. rini çırparak: , 
Bıraz yurudu~ten so~~a, Ça~lıca yalnız karşılıklı ıki duvar hal~de uzu- mıştı! Gülsüm 0 zaman daha yeni ev· Diyordu. _ Nasıl? .. Ne çabuk da geldiniZ·" 

yolu başı~da eskı Muvakkı~hanenın ar- ~or ve bu.duvarı~: arasında~ı uza~ışl.a lenmişti. Şimdi 0 da, bu yıkık yalılarla Bu titreyen ses Adnana hiç yaba.ıcı Yoksa Büyükadada sıkıldınız mı? .. 
kasındakı medhalden geçtı, beş on a- ınsana bıtmez tukenmez hır Bınbır b k b h 1 g"bi yıllanmış tal" d ~ 'ld' a·· ı ·· ·· · · · d k nı·yordu. d ·· ·· .. b" . .k. a·· s· b" G . . . a ımsız a çe er ı , ı- egı ı. u sumun sesı, yırmı o uz şu 
~ yuruyunce ıraz gem~ ıyen 1 ı un, ın ~r ece yolu ~ıssı verıyordu. ine küsmüş, boynunu bükmüş cluru- kadar yıldır Adnanın kulağında hep Adnan, bir gece içinde büsbütün ?~ 

du\ ar arasın~a sıkışmış topı. k a~lu - S~lda d.emz tarafındakı du~a:ıar ~.ok yordu ve ölümü bekliyordu. Yalnız aynı titreyişle çınlamıştı. ğişmiş bulduğu bu kızın bu sevincifl 
nun solundakı hamam kapısına bır ta- yuksektı ve Adnanın tahmınıne gore Mahmuresi vardı ortada.. Gülsümün Malunure bahçede yoktu. Adnan, şaştı ve içinde d<>ğan yeni bir ümidle: 
nıdık çehreye bakar gibi gülümsedi. bir kısmı, arkalarında, Büyük harbde 1 Filibedeki yaşında Filibedeki güzelli- derhal şüphelenerek: - Beylerbeyi her yerden güzel, de' 
Bazı c~alar babasile bu hamama az tutuşmuş bir serseri şilebin yaktığı ya-,ğinde ve körpeliğınde Mahmure.si... _Mahmure nerede? di.. hele bizim yalımız ... 
mı gelmışlerdi? Merhum, yalının ha- lıların enkazı ile arsalarını gizliyorlar· Fakat onunla Adnan arasında da şu Diye sordu. iV . f 

mamından ziyade burasını severdi. Ad· dı. Fakat asıl alakasını uyandıran ve yüksek sedJerden daha aşılmaz, daııa Gülsüm, Adnanla konuşurken du- Neriman, Adnanın, elinde bavu1ıJJ1 
nan, bir lahza nalın takırdılarını, gümm [kalb'inde çocukluğunun hatıralarım sert ve çetin bir duvar yükseliyordu: daklannda bir zamandır sık sık beliren sallıyarak bir çılgın gibi otelden çı1'~ 
diye kapanan arkası tokmaklı hamam canlandıran duvarlar sağdakilerdi. Bun iki yaşın, iki neslin duvarı ... Adnan bu hafif müstehzi gülümseyişle: gidişini, aşağıda, asfalta bakan saloil , 
kapılarının gürültüsünü ve geniş mer- Jardan bazılarının önlerindeki küçlik duvarları nasıl yıkabilecekti? Zorla mı? - Merak etmeyin, içeride .. dedi. Ar· penceresinden görmüştü. O saatte k~ 
mer kurnalardan boşalan suların şa - tahta kapılar çürümüş, sallanan kanad- ,Bir haydud gibi bir gece karanlıkta tık sandalla gezmiyor! disinden başka hiç kimse bulunınıY 6' 
rıltısını işidir gibi oldu. Seneler ne de lan ve bu duvarlarla kapıların arkasın· Mahmurenin odasına giderek ve ağzına Sandalla gezmiyor!.. Adnan, Gülsü- bu salonda, gittikce yayılan götgel,, 
çabuk geçiyor, yaş:yanlar ölüyor \'e daki metruk, bakımsız bahçeler birbi- ,bir mendil tıkıyarak mı? Tabiatin bir· mün ağzından dökülen bu cümlenin bir içinde, bir intikam heykeli gibi P':~ 
ger"de kalanlar da nasıl yavaş yavaş, rine dolanın~ sık ağaçlarile artık bir bir1erine eş yapamadığı yaşlar arasın- alay mı, yoksa tabii bir söz gelişi mi ol- renin pervazına yaslanmış, per~ ~ 
adun adım ölüme yaklaşıyorlardı! Top· peri masalının bütün esrarını taşıyor- da her zaman ya birinin, ya ötekinin duğunu anlıyarnadı ve bavulunu Gül- arkasından bu gidişe ve bu gi~~t O' 
rak avlunun öteki kapısından çıkar - du. Halbuki vaktile bu bahçelerden yıkılıp göçmesile mi müvazene hasıl o· süıne vererek, kumlu yoldan, karşıda dehşete bakıyordu ..• F~kat ltendı~~ı&J. 
kcn. içi, bütün geçmiş şeylerin acısile sesler gelir, bu kapılar yepyeni boyan· lacaktı? •ğaçlar arasından görünen baba oca- gidenden daha tabu bır halde ~:? ... 1"' 
do:uydu. mış tahtalarile göz kamaştırarak gıcır Kendi yalısının duvarları önüne gel- ğına doğru yürüdü. ;vakıa biraz evvel aşağıya indi_gı f' 

Şimdi sola dönmüş, Yalılar caddesi- gıcır açılır, kapanır ve bu caddeden diği vakit Adnan hala bu düşüncenin Yalı, Boğaza açık pencerelerile bu man, merdivenin dibindeki .:>tele~, 
nin boyunca ilerliyordu. Sırasile üç Çengclköyüne doğru, ellerinde reılkli dehşeti içinde bunalıyordu. Yukan sabah gözlerine her zamandan güzel nı hesablarından kaldırıp ona lı .. iiP~ 
dükkandan, bir tuhafiyeci, bir aktar, zarif şemsiyelerile, maşlahlı, yeldirme- bahçeye açılan büyük kapının tolana· görünüyordu. mıştı \ ' C başka hiç klmsc de yuz 
bir simidci fınnından sonra bu c:ıdde, .li hanımlar giderlerdi. Şimdi ne 1ss1zdı ğını vururken, bir lahza, sanki bu ka- Her zamandan güzel.. fakat kendisi görmemişti. (Arkası var) 



Defineler~ 
Posta. nın Hikayeleri 

Hakikaten istasyon saatinin alhnda büyük, koyu mavi 
bir otomobil duruyordu ve şoför uyukluyordu 

DÖRT GÜN 
Yamı: MU&. Zotçato Ruscadan ~ B. Aı.. ' 

Yoksa bir ekspresi soyacak kadar miit-/ 
h1f te olsalar haydudlann oldufuna fÜP
he olnııyan bu ölüm tehdidi karşısında 
Cidcft bir korku veya zerre kadar endtıe 
duYnıalllJitım. Ölüm korkusundan dola
Yı değil, fakat, böyle idi bir tehdide kal"
fl duyduğum dehşetli lzzetinefs galeya
llt."la rağmen, içimin gene elması teslim 
:tıniye bir türlü razı olmıyacağına, ışte 
u ldi aczime ağlıyordum zannederim.. 
Hüsrev bey, çenemi okşadı: 
- Akşamdanberi gördüklerin sana do. 

~mıdu, fenana gitti, değil mi? diyordu. 
I en çocuksun, çocuk? Bak, şimdi Çorlu 
tlasyonunda treni durdurup müdüriyet-

b~~ bana verilen talimatta ne diyorlar, 
dıyor musun? 
AVUsturya-Macaristan sefaretinin ku

rtye rnemurunu tazyika hiçbir suretle 
~Vaz yokmuş. Esasen sefaret kurlyeleri-
ın çalınması böyle her zaman olagan 

febaYlerdenrniş. İdareye karşı vazifeni%den 
§ka hiçbir ıeye fazla ehemmiyet ~ere

l'e)t hadisenin büyümesine ve şüyuuna 
!nAydan vermemeye son derece dikkat. 
Farkında mısın, hadise meğer idi, her 

ıanıan olagelen bir hırsızlıkmış, ehem
ıtıiyeti yokmuş.. Dünya dönüyor, arka
daş, dünya dönüyor, sen işine bak? 

l~te, Hüsrev beyin bu sözleri o anda 
"i<.'danımdaki bu karışık ve azablı mü
cadeleyi bıçak gibi birdenbire kesmişti! 
Anladım ki tahkikat hükfunete ehemmi
Yetsiz bir şekilde aksettirilecek, belki de 
~rnanıile kapanıp gidecekti. O halde? 

ana, kimler tarafından olursa olsun, bfr 
~düf harbler olacağı söylenip durulan 

u sıralarda (bir mükafat), (büyük bir 
~ÜkAfat) vadediyordu. Öyle adamların 
81SZUıdan ki kendilerini, gözlerimle gdr
diiğüm heybetli, şaka götürmiyen müthiş 
e&erlerile tanıyordum. 

Hiçten gelen büyük bir mükafat ve 
~rltesbı gözünde ufaltılmaya çalışılan 

11 ıarib tren soygunculuğunun garib es
rarını kend; başıma anlıyabilmek mera-

kı, gayet tabii bir surette beni tamamile 
1stili etmiş iki kuvvet oldu. O gün uyu
inadım. Esasen idarede her şey, hiçbir 
fey olmamış gibi, tabii seyrinde gidi
)Ordu. Basit bir zabıt tutuldu, sefaretten 
te?cüırıanlar geldiler ve müdüriyetle bir 
leyler göriıstüler. Hemen hemen o kadar. 

Halbuki ben bütün gürr zihnimd~ e:ı:
berıediğim tehdid mektubunu tekrar 
tekrar okuyor, hakiki manasına nüfuz 
etini l Ye çalışıyordum. Elması kimseye tes-
~ etrnediğim için hiçbir tehlike gör
ltttıyordum. Binaenaleyh randevuya g't
lnıye kat'i surette karar vermiştim. Ak
faftı üstü, hiç kimseye bir şey söyleme
den, yalnız cebime servis masasının gö
ıiiııdeki tabancamı alarak, Sirkeci ist:ıs
~0nunun büyük kapısından merak için-
: çıktım. Hakikaten istasyon saatinin 

1 ~~da büyük, koyu mavi bir oto.mobil 
lörunce adeta sevindim. Şoför uyuklu
l'oJ'du. Yanına yaklaşınca birdenbire u
~llıdı, şimşek gibi bir sür'atle otomobi-
"':ı 1..- • aapısını açtL Hemen atladım. Bu 
~ adamların sözlerinde duran a
t olması, doğrusu, bana derin bir 
~Yet Vf'rmişti 
~Yiik mükafat neydi? Bana bunu 
fdu er vadediyorlardı? Bu adamlar neci 
._

1 
.. ':? Meçhul bir otomobille seUemiis

~nereye gidiyordum? Karpına ne 
insanlar çıkacaktı? Bir tuzağa kendi 

•YaA-~, ·1 d ' ~auua gı miş olmuyor muy um· 
cı 86tün bu ihtimalleri, belki uykus~z 
.. :luğuın için düşünmemiştim bile. Şof o-
•G dab· " lr\ ı tek kelime sormaya lüzum gor-

Profeılh: eUna bw telgraf tutuyor du: cTam vaktıtıcfe neldbı'-t dedi Ytldtmltı G Jcwıu!d,, topra1c mafl m11bo lmuı, om..ı vmne aıhhatli pembe fb. 
• M """ Uİm Olm'U§tu 

" Son Posta n nın :;~~ ~dim. tık ~: Cihan harbhıin ve buna 1lenzer diler komşu toplandL Her kafadan bir ses çı&. 
sergüzeşt romam muhterem ve m~~:c:ı;:n';'~!':sr U: felüetlerin acıları timdi çıkıyor. O giin- mağa başladı. Komşulardan biri: 

- 7 -
t ben. -. lerl yaşıyanlarımızın ekserisi JU'1 yarı- - Zavallı İvan Feodoroviç, diyordu. 
ayn ı kapıdan, ayakta Jwpladı. ya hastadır. çok ıztırab çektiğin yüzünden belli. ~ 

Hele Y,a~d~ gıyaben tanıdığım ve çok Kiınisi?tin sinirleri bozuktur; kimisi!- sana çamur gibi yüzün var .. Bu, herhal
h~~e~ ettığım müze müdürü Hamdi be- nin barsaklan iyi işlemiyor; kimisinde de esaslı bir hastalığa deWet etse ıe
yı g~ce bir yanlışlık oldufuna hilk:- de blb intbamsızdır. Dediğim gibi bü- rektir. 

Asansörün önünde biraz durakladım. 

Biltün bunlann polis tarafından tertib 
edil.mil olması aklıma gelmişti Asansör 
garsonu büyük bir hürmetle: 

- Profesör Ul§tayn zatı alilerini bek-

ı;yorlar. Buyurunuz, zatı alilerinizi dai
relerine götüreceğim. 

mE>ttım. tün bunlar upuzun harb aenelerinin ya- Komşumun bu sözleri beni büsbütün 

Gayet ıevimll yüzlii, kumral sakallı ve diglrıdır. çileden çıkardı.. Bütün geceyi uyku-
gö:":lüklü bir zat olan profesör elinde bir Bana gelince: Kendi llhhatimden Jiki- SllZ ve ıztırab içinde geçirdim. 
telgraf tutuyordu. Benim tereddüdilmll yet etmeğe pekte hakkım yok. Sıhhatli- Ertesi sabah vücudümde büyük bir ıa. 
ıeznıİJ gib~, almanca olarak: yim. İftiham da yerinde. Sömm yabana, rıklık hissettim. Kanma. doktor çağır-

- T aktind te rif ttiniz lsafi- Gttb gibi yiyorum. Manda gibi uyuyo- masmı söyledim. 

Asansörde, her ne türlü bir manzara rim m:t;em n:mC: be~efend:e bfr- rum. Fakat buna raımen ~Oıı birinde ~ ~ dodktoru idi.Baştan 
ile karplaşırsam karşılaşayım, pişkin ol- ilkte sizl bekllyord H ttA bakuı bende de bit' arıza çıkacak diye ödüm ko- lflvm& fr muayen en sonra: cTemaruz. 

Dedi. Asansöre girdim. 

ı:r.ıya ve hiç renk vermemeye karar ver- k dil't" d tu ~ l~ğım· tel ızf puyor. Öyle ıra, ben de cDıan harbini g6- dP.mesin mi? Az daha herifin gırtlağına 
çbo sed v d51d~ 08 m an a gra renlerden, o harbin siperlerinde yatanlar- saı·ılacaktım: 

d;m. Nihayet, elimde mücrimlerin bir ura a.. e ı. da bi . . H t k ıı da d 
cürüm emaresi vardı, icabında onu (Arkası var) n nyım. - as ayım, 0 arım erman yok. 
====================~==~==~- ~~~~~v~~~~·~im,y•a~~a~fil~~m 

mıştım. İ§ime vaktinde yetişebilmek için, gösterirdim.. Fakat gebereceğimi bilsena 

Günde yalnız bir defa 
HASAN 

DANTOS 
Diş mactlnu ile dişlerinizi temizlerseniz, ömrünüz müddetince dişlerini& 

sağlam ve inci;bi parlak ve beyaz kalır. Dişleriniz çürümez. 
Tip 7,1,~ diirt misli 12,S, en hfi7tik 20 brtiltm'· 

kahvaltı bile etmeden, acele acele giyin- muhakkak surette bir mütehassısın, ve 
mele başladım. Bu sırada kanm yanuna yahud bir profesörün muayenehanesuıe 
yaklaştı: gidip kendimi göstereceğim.. O zaman 

- Yahu, dedi, bugün yüzünün rengini sen de yanıldığını anlıyacaksm!. 
hiç beğenmiyorum. Adeti kurşuııf, kirli Doktor evden gider gitmez ben de .. 
bir rengin var!. Hasta mısın yoksa?.. yağa kalktım. Hazırlanmağa başlacf.t.m. 

Hemen aynaya baktım: Karım doğru Temiz bir gömlek giydim. Traş takımım 
söylüyordu. Yüzüm kur§Ulli renkte idi; çıkardım. Aynamıı başına geçerek sun.
ağzımın etrab da adetl bakır renginde tıını sabunladım. Keskin usturayı yüzü.· 
idi • mün bir tarafında gezdirdim. Biraz son

Bu işe fena halde canım sıkıldı. Demek ra yüzümün diğer tarafını da traı ettim. 
ki umumi harbin siperleri nihayet ~nde Musluğun başına geçip iyice yıkandım. 
de tesirini göstermele ba§lamıftı. İhti- Kurulanmak üzere tekrar aynanın bafl
mal ki kalbimde ve yahud vücudümiln na geçtiğim zaman adeta kendimi t:ım
bir başka noktasında bir anza vardı. Her yamadım. Yüzümün o kurfwll, o toprak 
hılde yüzümün bu gayri tabil rengi bo- reJ.lgi bybolmU§, onun yerine, sıhhaW. 
§Ull& delildi pembe bir renk kaim olmuştu.. 
Nabzıma blktun; biraz gayri munta- Bu dejifikliji farkeden kanm: 

zamdı, fakat atıyordu. Ne oluna olSwı - :Vanya, dedi, galiba sen suratını bir 
bende bir ,eyler oluyordu.. bRftadanberi hiç yıkamarnıpın!. 

Neyse.. tamamen lfyfndf.m... İsteksiz Js- - Ama da mübaliğa ediyorsun!. Yü-
tebfz aobia çıktun.. ve qe gittim. BI- zümü yıkamıyah vakıA bir hafta olmam, 
rfld daha mhhatimdeıı ve yahud yilzil· fakat herhalde dört gün oldu .• 
miln renginden bahsedecek olursa dok-. Ben de karım da karşılıkh gülmele 
tora gitmeje karar verdim. İhmal etmek bajladık. BJD hakikaten dört gündenbed 
caiz delildi.. yuwımamı§t.un.. Hanlar aksi gıöi sotuC 
Şlmdild gibi habrhyorum; on bire bet gidiyordu.. Halbuki mutfağımızın Jobas& 

nrdL FabriblQIZUl utabaplanııdan da yoktu.. Dolrusunu istersem% yıkan
Jitkof yanıma ya)dqtı: mata fi§enmiftim. Bahusus insan bira 

- Hayrola Vanya, dedi, seni biraz ke- keyifsiz olduiu zaman yıkanmak değil .. 
yifliz görüyorum. Yüzünün reJJgl toprak hatırına yemek bile gelmiyor • 
gibL hasta llUllD yoba? Neyse.. giyindim; süslendim. Bir u-
Ustaba§lmııın bu sözleri beni büabü- kadaşıma kadar gittim. Artık has~ 

tün korkuttu.. Kendi k49ldime: cEh Van- tan mastaiıktan bende eser bile kaıma
ya. diye aöylendiın, galiba sen de hapı mıfh.. Kalbim iyi ifliyordu. Bulantı fa,. 
yuttun!.• Aksi gibi içinı de bnJanmajta lan da duymuyordum.. Demek ki ben, 
bnf)amıştL. Umı, cimi yoktu. Ben iyıce sahiden hasta değilmtıim .. 
hastalanmıştııu.. 

Paydosu bekliyemediın. Düte kalka e
ve geldim. Nerede ise ccan kurtaran• a 
bile müracaat edecektim. 

Evde, tablt, derhal yatağa yattım. Ka-{ 
nm avaz avaz ağlamağa başladı. Konu 

Yarmki rıDshamızda: 

Ona g6k blle •iladı 
Yazan: Salü at n Eni• .__ ________________ __, 

1 ...... Anadolu Tüccar ve Esnafına 4ml• 

~edirn. Otomobile binmekle rande•luyu 

11 
bul etJrıistim, ne olursa bahta idi. Yal

ı l! otomobilin bent hırsızların gizlendik
~ herhaıde, şehir dışındaki esrarengiz 
lan eve bırakacağını zannediyordum. Bu 
f~ınd~n dolayı garib bir sürprize u!
lllbı · Zıra otomobil tam Perapalasın o
te olde durdu. Kapının önünde beklemek
'bubı an bir garson derhal fırlayıp otomo
~ kapwnı büyük bir hürmetle attı. 
itada Yere atladım. Otel garsonu yerlere 

r eğilmişti: 
&, BuY1lrsunlar, ekselans! 

ıq, 1Uf. udı, grip, romanma n llltlll •tnıa· 
rmlll derlaal ileler. lcahmda gDnde Uç kaşe alıaab;Ur. 

Taklitlerinden sakınınız ve her yerde israrla 

Lllzmnluz aeyahat ve fllzuli yol munfı etmeden her tlrll 
alparifİDİzİ en müsait fel'aitle l.tanbalclan temin edebiliniaia. 

SiPARiŞ BEDELi MALlft VORUDUNDll SONRA ODENIR 

CİDDiYET -SUHULET-MENFAAT dı~ra asansörün açık kapısı linilnde 
asansör memuruna: 

~ÇÜJıc(l kati 
-4,R '-iırch. 

Gripin isteyjııiz. TU.Ut lPa ı •Poıata kalam 412 latanbul. adrelİDe mliracad ediniz. 

• 



10 Sayfa SON POSTA 

Yazan: Ziya Şakir 

Henüz on dokuz yaşlarında, fıliır fıkır bir esmer 
güzeli olan Nigahnaz ismindeki 

saraylı kızın hamam külhanında yandığı doğru idi 
Abdülhamid, ciUusunun tam yıirn:ıi bileğinden yakalamış: 

'beşinci senei devriyesine kadar, Şeh- - Vay! .. Demek ki onun 
zade Selim efendinin yüzünü görme - bekliyordun, öyle mi? diye, 

ti. Ve bu hastalık, bir türlü geçmemiş
gelmesini ti. 
bağırmış-

mişti. Baba ile evl8.d, tam on dokuz se- tı. * 
K'OLHANINDA ne - mutad merasimler haricinde- bir Ve derhal kadını odanın ortasına çe- HAMAM YANAN 

kere bile karşı karşıya gelmemişlerdi. kerek istintaka başlamıştı. KIZ 
Yirmi beşinci senei devriye günü, Bidar kadın, beş bin yemin etmiş, bu-

Selim efendi babasına bir tebrikname nun bir tesadüften başka bir ~ey olma- Bilmem hatırlar mısınız? Meşrutiye
göndermişti. Fakat bu tebrikname o dığını anlatmak istemişti. Fakat Abdili tin ilanının üzerinden henüz üç ay geç
kadar müessir bir lisan ile yazılmış i- hamid, bir türlü inanmak istememişti. Ill€den bir takım irtica hareketleri gö
di ki, Abdülhamid artık oğluna olan Bu istintak, saatlerce devam etmişti. rünmeye başlamıştı. Evveıa. meşhur 
kırgınlığını unutmak mecburiyetini Ep büyük kabahati, Abdülhamidin eli- Kör Ali vak'ası olmuştu. Bu vak'ayı, 
hissetmişti. Derhal mabeyncilerden le indirdiği perdelere dokunmak ihti- diğer mühim bir hakise takib etmiş~i. 
birini Selim efendiye göndermiş, o ge- yatsızlığından ibaret olan Bidar kadın; 324 senesi eylulünün 26 ncı cuma gü
ce Yıldız sarayında şehzadelere veri- kendisini bir şüpheye kurban etmemesi nü Fatih camiinde ders vekili, Halis e
lecek ziyafete davet eylemişti. O gün- için; saatlerce gözyaşları dökmüş, bay- fendi vazederken, cemaat arasından 
den itibaren de artık baba ile oğul ara- gınlıklar geçirmişti. Böylece Abdülha- Hamdi isminde bir adam yerinden fır
sındaki münasebet tabii şekline gir - midi pek büyük güçlüklerle ikna ede- lamış; belinden koca bir bıçak çıkar
mişti. bilmişti. Fakat; zavallı kadına, o giin- mış, ders vekili Halis efendiyi tehdıde 

Size, bu vak'ayı naklederken, aklı • den itibaren bir sinir hastalığı gelmiş- başlamıştı. (Arkası var) 
ma başka oir vak'a daha geldi. Abdül
hamidin ne derecede kıskanç olduğunu 
arzetmiştim. Bilhassa sevdiklerine kar
şı hissettiği bu kıskançlığı, hazan ta
hammül edilmez bir hale gelirdi. Hün
kar, şehzade Abdülkadir efendinin va
lidesi Bidar kadınefendiyi gençliğin
de pek çok severdi. Ve bu sevgisini de, 
hazan bu ufak tefek kadını kürkünün 
içine almak; saatlerce onu böylece o
turtmak, ve saire suretile izhar ederdi. 

Bir aralık Abdülhamidin bu sevgisi 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbu 
S11t·nalma Kom ·syonundan : 

1 - 32 sayılı ana gemisi için 5 kilid zincirin müteahhidi nam ve hesabına 26/ 
11/937 Cuma günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 1230 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 93 liralık vezne makbuzu veya banka mek

tubları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Galata Eski İthalat Gümrüğü bi-
nasındaki komisyona gelmeleri. c75 98> 

artmıştı. Onu, son derecede kıs kanını ya Lf l Af S t K f d 
başlamıştı. O tarihte Abdülhamid, dai- Se er Im, a iM Om SyODUD an: 
rei hümayun denilen .hususi dairesini 
henüz yaptırmamıştı. Hünkar dairesi 
denilen ve harem dairesine girildiği 

zaman, tiyatroya doğru gidilirken, sol 
tarafta köşe başına gelen iki katlı ve 
kafesli dairede ikamet ediyordu. Bidar 
kadmef endi de, bu dairede bulunuyor
du. 

Abdülhamid; harem kapısının iç ta
rafında bulunan küçük mabeyn daire
sinde çalıştığı zaman, tabiidir ki, saray 
erkanı buraya girip çıkıyorlardı. Bu 
girip çıkanlar da, tabiidir ki; hünkar da 
iresinin kafesli pencerelerinden görü
nüyordu. 

Abdülhamid; sevgili Bidar kadıne
fendinin orada oturup da giren çıkan
ları görmemesi için, o tarafa nazır o
lan pencerelerin perdelerini kendi elile 
indiriyor. Bunlara dokunulmamasını sı
kı sıkı tembih ediyordu. 

Bir gün, ansızın kendisine lazım o
lan bir kağıdı aramak için sessizce 
hünkar dairesine gelmiş. o tarihte, ya
tak odası olan köşedeki odaya girmiş
ti. Ve girer girmez, hayretinden irkil
mişti. Çünkü sevgilisi Bidar kadın, 
perdenin aralığından dışarıya bakmak
ta idi. Bidar kadın, tamamile dalmıştı. 
Yumuşak halıların üzerinden, sessizce 
kayan Abdülhamidin; omuz başına ka
dar geldiğinin farkında olmamıştı. 

Abdülhamid. derhal perdeyi tutarak 
kaldırmıştı. Sür'atle, dışarı bakmıştı. 
Biraderi Kemalettin efendinin harem 
kapısından girerek küçük mabeyn dai
resinin kapısına doğru gelmekte oldu
ğunu görünce. hemen Bidar kadının -----,----------·---······ 

HEOKALHiHA 

Cinsi Mikdarı Beherinin 
Kilo Tahmin bedeli 

Kuru Çalı Fa. 
Barbunya fas. 
Kırmızı mercimek 
Yeşil mercimek 
Nohut 

16694.600 
8700 
3150 
3260 
6054 

16 Kr. ) 
9 Kr. ) 

12 Kr. J 
16 Kr. ) 
11 Kr. ) 

ilk teminat 
Lira Kr. 

376 48 

Eksiltme gün ve saati 

22/11/937 Pazartesi 
saat H.30 da 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçları olan 
yukanda cinsleri yazılı kuru erkazı vermeyi taah1'üd eden müteahhid taahhü· 
ciatını ifa etmemesine mebni rnüteahhid hesabına 12/11/937 tarihinde eksiltmesi 
yapılmak üzere keyfiyet gazetelerle ilan edilmiştir. İşbu belli günde istekli çık
madığından yukarıda hizasında yazılı gün ve saatt::: pazarlığı yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanaa Liseler Alım, 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamede yazılı kanuni veııikalardan başka Ticaret Odasının ye. 
ni yıl vesikası ve teminat makbuzları ile bırlikte belli saatte Komisyona gelme-
leri ve şartnameler Komisyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (7824) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
İhale günü 22/11/937 MKN 1900 bilamarka ve numaralı KS 245 kilo 57 lira 88 

kuruş değerinde ham petrol MKN 2075 biH\ M. ve N KS 5,450 G 21 L 26 KD adl 
tahta saracağı MKN 2321 RH 6203 M ve N 20 K 456 L 72 KD dolu sinema filmi 
MKN 2120 SP 2/10 M VEN KS 52 K 7 LD eski boş ağaç fıçı MKN 1856 ZAHG 
1MVENKS~03K16 LD çimentodan yapılmış künk MKN 1055 bila M ve N 
KS 1415 K boş adi demir fıçı 160 LD MKN 1054 APG marka 22 K 2 L 71 KD boş 
adi demir fıçı MKN 1051 bili M VE N 680 K 96 L 70 KD adi boş demir fıçı 
MKN 7837 bila M VEN KS 105 K 17 L 81 KD külçe halinde ham asfald MKN 
7836 IA marka KS 30 K 14 LD jüt sargılın kaba bf.z MKN 3700 LV 184 M VE N 
KS 59 K 500 G 584 L 53 KD gümüş yaldızla pirinç saplı demir traş makinesi 
MKN 2213 PCDD 827/14 6 K 6 LD aspestoslu bitümen MKN 5726 bila M VE N 
KS 15 K 500 G 2,71 KD petrol MKN 5724 bHa M ve N KS 17 K 9 L 52 KD benzin 

KS 1 K 300 G 1 LD madeni neft MKN 7620 bila M VE N KS 38 K 830 G 10 L 
33 KD nümunelik benzin ihalesi 24/11/937 günü MKN 9570 ATEF DARES 
MARKALI KS 945 K 149 LD limon MKN 9571 LPLF 504 M VEN KS 81 K 15 
lD limon MKN 9572 MUHTELİF MARK.o\LI No. SIZ KS 400 K 71 LD limon 
MKN 8092 muhtelif M ve N KS 22 K G50 G 36 L 38 KD gayri mezkur bakır klişe 
l\1KN 2128 LSV 1,4 M VE N KS 160 K 211 LD lastik lehva MKN 8486 RF 53 M 
VEN KS 104 K 82 LD ince deriden balinalık MKN 8483 PR 551008 M VEN KS 
l 5.'i K 356 L 46 KD boyalı kurşun kalem MKN 8489 AOEOB 12350 M VE N KS 
91 K 267 L 50 KD ağaç oyun aletlerinde:ı tombala f~şi MKN 8488 ET KS 44 K 500 
G 570 KD bilyale kavanoz şeklinde küp MKN 8003 SLC 3515 M VE N KS 55 K 
447 L 87 KD Radyo makinesi ve aksamı fcnniyesi MKN 8485 Z (JAROTT) Z 

38324 KS 113 K 340 LD boz fotograf filmi MKN 7876 bila M VE N KS 410 K 
172 LD kendir halat MKN 1058 APHG 1,2 M VEN KS 268 K 14 LD galvanizli 
s:ıç kaplı boş ağaç sandık. 

Yukarıda mezad kaime numaraları yazılı eşyalar transit olarak ve MKN 1192 
TLM 9108 M VE N KS 85 K 500 G 278 L 41 KD ipliği boyalı fasoneli pamuk 
mensucat MKN 8644 142 kalem hurda dcm!rbaş eşya 122 L 70 KD MKN 2253-2254 
bil!'ı M. ve N 192 kilo 19 L 90 KD eski kurşun mühür makinesi ve yangın söndtır
me alatı MKN 2255 AODOX 262911 M ve N KS 81 K 918 L 36 KD yün mensu. 

cat MKN 7832 bili M VE N KS 54 K 500 G 1186 L 8 KD ipekli yün mensucat açık 
artırma ile 1549 sayılı kanun mucibince ve baılarında yuılı günlerde saat 14 
buçukta 2490 sayılı kanun hükümleri daires!nde Sirkeci'de Bepdiye Cd. Güm
rük Satış Salonunda satılacaktır. İsteklilerden % 7 buçuk pey akçesi ve maliye 
Unvan tezkeresi istenir. Pey akçelerinin aut 14 de kadar kadar yatırılmaıı mec-
buridir. Telefon 23219 ('816) 

Son Poatanm tefrflc,."· 103 

Denizlerin Makyaveli 

Kaptan Bum - Bum 
Çeviren: Ahmed cemaleddlD l1&rafOe9 

Kalabalık arasında bulunanlardan birisi beni tanıJDlf 
olacak ki var kuvvetile: " Bu şişman herif Emden'in 
zabitlerinden birisidir. Öldürün herifi!,, diye haykırdı 
Sanki yapılacak bir iş yokmuş 

gibi ilk iş olmak üzere vagonlardaki dö
ş~meleri kaldırmışlardı. Ve ben, intizam 
ve mükemmeliyetini kaybetmiş şu pn
gırtılı katarda, çıplak tahta peykelerde 
hasta vücudüm sızlaya, sızlaya seyahat et
tim. Şişkolar zaten rahatlarını pek sever
ler; buna bir de hastalığı ilave ettiniz mi 
ne kadar eziyet çektiğimi layikile takdir 
edersiniz değil mi? 

Birincikanunun yirminci günü karıma 
kavuştum. Öteye beriye gidip gelmekle 
beraber henüz tamamile düzelememiş
tim Noel yortusuna da tam vaktinde 
yetişmiş bulunuyordum. Kendimi topla
yıp, kuvvetımi iktisab edebilmek için ta
mam bir ay cNeubrandenburg> da kal
dım. Sonra (Hamburg - Amerika) şirke
tinin sabık umumi müdürü Bay cAlbert 
BaHin> in vadlerini hatırlıyarak bir gemi 
süvarili~ elde etmek arzusile cHamı
burg> a gittim. Halbuki bütün vapurla
rımıza galiba müttefikler vaz'ıyed etmiş
lerdi ve Alman bandırasını taşıyan e
hemmiyetlı bir vapur kalmamış gibi bir 
şeydi. Bu şerait dahilinde bütün mesleki 
hayatım yıkılmış oluyordu. Vakıa bana 
şirket karada bir vazife teklif etti ama 
onu da ben reddettim. Düşünün bir kere: 
Lauterbah karada vazife alır mı hiç? .. 

i~te böyle ağır bir hastalıktan henüz 
kalkmış, çok sevdiğim bir meslekten zo
raki ayrılmış ve yapacak bir iş arar bir 
vaziyette idim ki cHamburg. da Sparta
kist hareketi başladı. Bir zamanlar bü
tün Almanyayı içine alıp boğmak istida
dını gösteren bu Spartakist isyanı pek 
an1 olarak başgöstermişti. Doğrusunu 

söylemek lazım gelirse cHamburg• da iş
si7ler pek çok olduğundan zemin ve za
man böyle bir harekete 9Qk müsaiddi. 
Açlık adeta sokaklarda sürükleniyor, gö
ze batacak, elle tutulabilecek bir hale 
gelmiş bulunuyordu. İşsizlik, açlık, veba 
ve ölüm ... Bu korkunç dört kelime bü
tün çıplaklığı, olanca dehşeti ile ortada 
duruyordu. Binaenaleyh kızıl isyan bRş
lar başlamaz bende de ne yapacağım hak
Jundaki tereddüdler birdenbire yok olu
verdi. Ne yapacağım? diye düşünmeğe 

ne lüzum vardı? Yapacak iş işte mey
danda duruyordu: Memlekete elden gel
diği kadar hizmet; vatanı karşılaştığı ye
ni tehlikeden korumak için elden gel
diği kadar gayret ... 

Kendi kendime şöyle düşünüyordum: 
- Gemisi olmıyan büyüt bir seyrise

fain şirketine mensub olmaktan ne çı

kar? Binaenaleyh ben bolfevizm deni~n 
şu hastalığın Almanyadan kökünün ka
zılmasına yardım edecek olursam hem 

memlekete, hem de dolayısile (Hamburg • 
Amerika) şirketine daha faydalı Dhnuf 
olmaz mıyım? Sonra da bu İf IOD RDe
lcr zarfında geçirmeğe alışık oJdulum 
tehlikeli ve maceralı meşgalelere daha 
uygun, daha elverişli düşer. Haydi baka
iım cLauterbah> kolları bir kere daha 
sıva! ... 

Bu suretle yeni hükumeti müfrit düş
manlarına karşı korumak vazifesini ba
şarmıya karar vermiş bulunuyordum. 
.Hamburg, da birçok dostlanm. ahbab
larım vardı. Ferdi ve mülkiyeti koruyu
cu bir teşekkül vücude getirmek için bu 
dostları bir araya topladım ve sık sık iç
timalar akdetmeğe başladık. Teşekkü

lü'l daha nizamnamesini bitirmeden dört 
be,Ş tabur gönüllü bayrağımız altında 

toplanmış bulunuyordu. 
İlk gönüllü kıt'asına (Baumfeld gönül

lüleri) ismi verildi. Bize iltihak eden gö
nüJlülerden çoğu yaş itibarile genç, la
kin tecrüb·~ bakımından yaşlı eski asker
lerden ibaretti. Şehre gönüllü müfreze
leri o surette tevzi ve taksim olunmuştu 
ki bolşevikler için şehri ~le geçirmek ve 
çapullara kalkışmak hemen hemen im
kansızdı. 

Bir gün cHamburg. sokaklanndan bi
risinden gt>çerken bir vak'a tahaddüs et
ti ki az daha hayatıma maloluyordu. İh
tiıalcilerle yerli halk arasında bir kavga 
vardı. Tesadüfen ben de oradan geçiyor
dum. Spartakistler arasında bulunanlar
dan birisi beni tanımış olacak ki var kuv
vetile: 

-- Bu geçen şişman herif cEmden> tn 
za"'itlerinden birisidir. Öldürün herifi! •. 
diye haykırdı. 

Spartakistler şimdi karşılannda bulu
n:ın adamları bırakmışlar, hepsi bana 
dönmüşlerdi. 

İşin şakaya gelir tarafı yoktu ve vazl
y{'t cidden vahimdi. Küçük bir ihtiyat
sızlık hayatıma malolabilirdi. Binaena
leyh yerimden kımıldamadım; hiçbir te
laş eseri göstermedim. Çünkü kaçmak 
istemek, zorla ölümü davet etmek de
nıPkti. O aralık bu çapulcular ,ehirde 
b;r adet edinmişlerdi: Takib ettikleri a
damları latife olsun diye yere dmrmek 
ve gene latife olsun diye bu zavallıların 
başları üzerinde tepinmek... yahud c1a o 
civardaki minimini bir göle atıp su için
de debelenen biçareyi nişan taht.. it
tihaz etmek ve vücudünü tüfek turpmu 
ile delik deşik etmek ... Bu iki pkkm hiç 
birisi benim işime gelmediğinden en a
ş1,~ı bir tahminle elliden fazla olan ça
pulcuların karpsında dimdik durdum. 

(Arkan wr) 

1 lstınbul Vakıftır OirektörlUğO ilAnları 1 
1 Eskişehirde mazbut vakıflardan Akarbaşı ve Defterdar ve Çeribaşı adlana

daki üç değirmenin mülkiyetleri satılmak üzere 2/11/937 gününden ~/11/f1ft 
gününe kadar şartnamesi mucibince ka pah zarf usulile arttırmaya konulmupr. 

2 - Her üç değirmenin birlikte muhammen bedeli (70000) liradır. 

3 - İhale bedeli dört taksitte alınacaktır Birinci taksit 'bini ihalede nihayet 
bir hafta içinde peşin verilecek ve diğer i!ç taksiti müsavi mikdarlar üzerinden 
ihale tarihinden itibaren birer sene fasıla ile üç senede ve her taksit 81!1le blJa 
şmda nakden ödenecektir. 

4 - İhalesi 25/11/937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de EskifPhir 
Vakıflar Müdürlüğü İhale Komisyonunca Vakıflar Umum Müdürlüğüntln tu-
dikine talikan yapılacaktır. Bu saate kadar teklif mektubu ve teminata verme
miş olanlar arttırmaya kabul edilmiyecektir. 

5 - Muvakkat teminat muhammen bedele göre (4750) liradır. 

6 - Satışa aid şartname Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü Emlü :U-u
dürlüğünde, istanbulda İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde, Eskişehirde Vakıf
lar Müdürlüğünde parasız verilir. 

7 - Arttırmaya' iştirak edenler ıartnarnenin bütün muhteviyatını kabil et-
miş sayılır. (7539) 

Liseler Alım, Satım Komisyonundan 
Cinsi Mikdan Beherinin İlk teminat Eksiltmenin yapdacağı 

Ton tahmin bedeli Lira Kr. gün ve saat 

Kok kömürü 546 1950 Kr. 798 53 22/11/937 Pazarteai 
saat 15.15 de 

Kok kömürü 50 2000 Kr. 75 00 22/11/937 Pazartesi 
saat 15 de 

Komisyonumuza ba~ı Kandilli liseli, Gündüzlü lise ve orta okulların 931/938 
ders yılı ihtiyaçları olan KOK kömürü 13/11/937 tarihinde eksiltmeye konmUJ
tu. İşbu belli günde istekli çıkmadığından yukarıda hizalarında yazılı gün ve 11-

atlcrde pazarlığı yapılacaktır. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan Li.9eler Alım 

Satım komisyonunda yapı.cattır. 
İsteklilerin şarbıamedeki yazılı kanuni vesikalardan bqka Ticaret ()Jwn• 

yeni ,U vesikası ve teminat makbuzları ile birlikte belli saatte kom18JW .. 
Jiaeleri ve şartnaiDelir KoaalBJcıa Sellre'terlilfnd• ıöriiHiP ölrenilir. ~ 



lnkıbazı, hazımS1zllğı 

Mi DE 
~şilik ve yanmalarıs,ı 

. -S~ililer 
araslnda 

saadet yaradır 

BOZKURT 
TUA' LEVAZIHATI 

SiZ DE BOZKURT bdf bıçağuıı, brq ımkineaini, 
Sahibi öz kardefind~~q ınru;Y'ıNız K~~~KE ~!:!: 

ğiniz para memleketten d..-rı çıkuuyacakbr. 
Sahipleri: Fehmi Ardalı ve Mehmed Bozkurt 

SON POSTA 

l\1AZON 
Meyva Tuzu siderir. 

KiDE ve barsatıan alıfurmU, 1çllmeal Jlttf, telfrl kolay, ve mQJlyimdlr. 
Yerini hiç bir mQmasi, mOstabzar tutamu. MAZON lmm, HOROZ marka
sına dikkat. Deposu : M A Z O N Ye B O T O N ecza deposu. latanbul 
yeni Postah ne arkasında No. 47 • 

SAÇ BOYALARI 

VANTIN 

KUMRAL· SiYAH 

Ter Ye yıkanmakla kat'iyyen 

çıkmaz; tabü renk veren ta• 

mnmıf yegane m\hl AÇ 

boyalanchr. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOliLU - lsT ANBUL 

Akay işletmesi Müdürliiğünden: 
Adalar - Anadolu • Yalova hattında 20/İkinciteşrin/937 Cumartesi güniinden 

itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. c7'168• 

ADEMi iKTiDAR" 
ve BELGEVŞEKLIÖINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri. Her em.ede uaJlllDe (Po.ta • .._ ) 1295 Hormobin 

Galata latanbal 

SiL 

Boa Posta 
Yevmi. sa,aaı. Baftd.l.t "' BaUc sueteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme &0kat, 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan 7U1 ve 
resimlerin bütün. haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. f 

TO'Rldn 1400 7 uO 400 160 
YUNANİSTAN :..340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuni§tur. 

Gelen evrak •m Nri6na. 
llôn1"'dan mu'aliyd ..ıınmca. 
Cevap 1çın mektuplara 10 kurufluk 

Pul ilivesi J.bımd•r. 

Poda bıtun : '141 İstarıbul 1 
Telgraf : SOn Polta 
Tez.tarı : 20203 

:..------

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

DAYMON Fenerler 
Meraklılarına Müjde: 

200 ... 800 ...... lflk ...... 

DAiMON 
Fenerleri gelmiştir. 

lrı 19ık •lm•k için r•lnız 

DAIMON Pilleri 
ile 

b A i M ON Ampulll)ftlll 
kullammı, ve her yerde DA 1 M ON 

markuına dikkat ediniz. 
I 

Devıet LemiryoUarı ve L manıarı lŞletma Umum ldara>ı dlıları 
~ 81~as - Erzurum hattının Çetinkaya tsıasyonundan sonra Avpr, Günef, Gürek 
,: lli..-ıik isimli dört istasyonun 20/11/931 tarihinden itib~ her tarın nakli· 
ela ta lçılacalt ve §imdilik Çetiüaya, Dlvrik, Çetrnkaya arasında ve Çetfnb)'&· 

ille ana şebeke yolcu katan ile buluşmak ıizere ha~tada 4 defa Ç~tinkayadan J)ly.. 

h Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi, Peqembe gunleri ve Dlvrıkten Çetinbya
la - Pazartesi, Çarşamba, Cuma, pazar günleri birer muhtelit tren lf1eUleceli 
hı halka ilin olunur. c7&29- ,_,,,,. 

...!'14.1 kilo kınlmamış ceviz pazarlıkla satılacaktır. Cevizler Haydarpqada işlet: 
lflııiı lhtldfirıütüne milrıcaıtlı görülebilir. Pazarlık 22/11/1937 tarihli Pazartesı 

aa.t 15 de lıletme Müdürlüğü Ko.ınisyonunda yapılacaktır. (774:5) 

Her banyodan sonra saçınız 

BU ŞEKLE GiRERSE 

BRiYANTiN PERTt.V 
onlan doseltmeyl temin ed•. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dı .............. 

Yerbsl: Bedia 

'l'irlıi"4Jıi ,......,, 

Galata • ı.tanbuJ - İZIDlr 
Deposu: ı.t. fttiln ~ 

* H• ,..,,.. 6ardıa iti * 

bin Tarifemiz 
Birinci -""• 400 ....... 
llıinci -1ail• 2SO • 
opı.ca .MI• ıoo • 
Dirdiincl -1ail• 100 • 

le eolril• "' • s.. ...,. " • 
MuayYftD bir ırdlddet zarfında fazla. 

ca mikdaı da Uh yaptıracaklaı· aynca 
tenzillttı tar11e.ıntden fıüfade ecte
oekJ.erdir. Tam. yarım ve çeyrek sayfa 
illnlar !çin ayn bir &arife derı>Jt 
edilmfftlr. 

Son p()lta'nm ticari illnlanna afd 
lfler içiıı fU adrae milracaat edil

melidir: ....... ........, ...... ....,........ ... 
··-· ... ı' 

1 inhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
Muhammen Eksiltme 

bedeli sanU 
195 takım elbise, Ceket, Yelek, Pantalon, kasket 4095 lira 14 
61 adet palto 661 • 15 

217 otft fo.ln 1085 • 16 
1 - Şartname ve nilmunelerl mucibince mikdar ve muhammen bedelleri yu. 

kanda yazılı melbusat ve fotfn eblltme ile satm alınacaktır. 

2 - Eksilt.ıne 24/Xl/931 tarihine rastbyan ça"rşamba günü her birerlerinin hf. 
zalarmda yazılı saatlerde Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm

tomisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa • 

ralari1e birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilAn olunur. c7564> 

~ 

1 - Kapalı zarfla etsiltmeye konmut olan bir adet çift devreli otomatik tabi 
maldııesf için tallb zflhur etmedflinden pazarlıkla almması kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 22.XI.93? tarihine rasth~·an pazartesi ıünü saat 14 de Kaba•aş-
ta Levazım ve MübaJUt Şubesindeki Alım komiayonunda yapılacaktır. 

a - Muhammen bedeli eooo lira ve milvakkat teminat 450 liradır. 
4 - Şartnameler paruız olarak her lflıı adı geçen komisyondan. alınabilir. 
5 - Dailtmeye tfUrak et.ınek isteyenlerin, fiatsız teklif mektuplannı ve ka· 

taloglarım eksiltme lflniinden evvel bıhliarllr tiitiln fabrikalar §Ubesf müdür
lüfüne vermeleri lAnmchr. 

8 - :lstetWerin pazarlık için tayin olunan gün ve aatte % 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte adı geçmı komi8jona gelmeleri nan olunur. c7517. 

-· 
Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğü 11-nları 

... 
Muhammen kıymeti Muvakkat teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 

158 DO 11 10 Ür.küdarda Karadavutpaşa mah.n.l 
KaracaahmEd caddesi 226 ve 226 müker
rer yeni 204 sayılı klrgir dülrkAnm 120/ 

10 hissesL 
144 80 10 12 Kuzguncu~ta Dlikoç sokalmda 3 mtibl\ 

rPr sayılı arsanın tamamı . 
a 02 4 69 Uıtüdarda Selmaula mahalleli Kara

caabmed cadde91 elllEI 109 yeni 98 sayılı 
dOkkln arsal'DID 12'/20 biaell. 

Yakanda mnld w ehıaleri JUlh ,erler satılmak üzere açık artırmaya çıta
nhl;lıfbr. taıekJQlrbt41bale gfld ._ 25/11/937 Perşembe lriinü saat 1G de Kadı-
UJ Vakdlar ~ llllncaatlm. ('1615) 
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KANY K KiMDE VAR? 
- 1 

• Dik ve sarp çıkışlı Ulu
dağına tırmanan acemi bir 
dağcının otele gelir gelmez 
ellerini hohlıyarak soracağı 
ilk sual budur. 

Halbuki tecrübeli bir 
dağcının hiç bir zaman böy
le bir vaziyet karşısında 
kalmasına imkan yoktur. 
Çünkü o, çıkacağı yer ne 
kadar dik ve uzun olursa 
olsun dainıa sırt çantasında 
Tabii Kanyak bulundurur. 

Tabii Kanyak - yalnız 
Uludağında kullanılmaz. 
O, rütubetli 'Ve nemli ger
/erde soğuk algınlığına kar
şı en iyi bir tedbirdir. , 

Daima soğuğa maruz ka· 
/arak çalışan bir aile baba
sına akşam eve döndüğü 
zaman sunulacak en iyi 
şey, bir fincan çaya karış
tırılmış bir kaşık Tabii 
Kangaktır. 
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Grip, nezle, bronşitle baş, diş, romat~zma ve tekmil 
ağrılar1n yegane ve en kuvvetli ilacı~~~ 

''GRİ Pİ ,, İngiltere, Fransa, Alman)Ta, Amerika, italya, İspanya, Ste, Nazer, Londra, Parls, 
Liyej, is de dahil olmak üzere bütün dünya beyneım·ıeı sergilerinde ve binlerce rakipleri 
arasında 38 fevkalade diploma, 120 altın madalya ve sayısız takdirname kazanmıştır • 

. . ı GRi·p İN 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algınlıklarından mütevellit bütün En muannit baş ve Diş ağrılarını, romatizma sancı ve 

ağrı, sızı ve sancıları geçirir, harareti düşürür. sızılarını, mafsal ağrılarını sür'atle keser , icab da gDnde 3 alınabilir 1 Taklitlerindeiı sakınınız ve her yerde ısrarla 

" G R 1 p 1 N,, isteyiniz 
• 


