
HER YERDE ve HER ZAMAN 
SOGUGA KARŞI 

TABİİ KANY A~ 
Son sayfada ki nanı okuyunuz. 

Yan işleri telef onu : 10203 
PAZARTFSİ 1 - tKiNCİTEŞRİN 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fia tı s lrurUf 

~ene 8 - No. 2607 

Atatürk nutkunda Ordudan bahsedecek 
!Jüyük Şefin bugün Mecliste I" Romen Başveklll dün gitti -

söyliyecegv İ nutkun 45 dakika Ankarada az konuştuk 
.. _ ve çok çalıştık,, 

süreceği anlaşılmaktadır B. Tafaresko: "Türk-Romen iffi/akı 
~~~~~~~~~~~~~-~-~-~"··~·-·-.-.... -."---·-···------ ha~ınruhfurına~km~ ve~~a Nutkun ana çizgileri j yaşayacak olan bir itti/ aktır,, diyor 

Eczacılık ve 
Vergileri indirmek için ilaç fiatlan 

tetkikler yapılacak 
Ekonomi polltlkamızda yapılacak hamleler 
ve ziraat tşl~rlne verilecek hız nutkun ana 

çizgileri araıında ger alacaktır 

Halka ucuz ve temi~ ilaç le· 
mini gayesile yapılan eczaneler 
ve eczacılık için kullanılan mu· 
haıebe usullerinden ve ba.%ı ni· 
zamlardan halkın iıtiladui bir 
olmuııa, eczacılığın iıtiladeıi 
her halde bunclan çalı lazla ol· 
muıtar. 

Yazan: l\luhittin Birgen 
(Yaz111 HERGON •Ütununıuzda) 

-·-···--·--···--·-······---·---
Frankocular bir 
lngiliz vapurunu 
Batırdılar 

.Romeıı B.,oekUi halkı" al kıflanna mwcabele ederken 

Dost ve müttefik Romanyanın baş- Üstündağ, merkez ve İstanbul ko • 
'':Itili değerli .. misafirimlz Tataresko, mutanlan, emniyet direklöril Salih Kı 
dun saat ~n doı tte, husust bir trenle, )ıç, Deniz komutanı, emniyet şube mü
refakatlenn~e Bukre~ sefirimiz Ham - dürlerl ve gazeteciler tarafından ka ı-
dullnh Suphı, Romanya sefiri Telemak, lanmıştır. rş 
~~~anya bnşvekfılet siyasi büro direk- Halk, dost ve aziz misafirimizi, is _ 
toru oldu~u halde Ankaradan gelmi.ı, tıı.syonda tezahüratla karşılamış nl -
garda, vah ve belediye reisi Muhittin kışlamıştır. (Devamı 6 ıncı sayfada) 

Alman - Japon paktına 
• 
ltalyanın da gireceği 

resmen tahakkuk ediyor 
Üç devlet arasındaki m iizahereler n eticelendi. 

Yeni paht ay içinde Romada inızalanacak 
Paris, 81 ._<Hususi) - Tokyodan geıcn Almanya ve 1tnlya arasında bu hususta 

hcıbcrlcre gore İtalyanın komünizm ıley- c rcynn eden müzakereler neticcle:ımi • 
hindeki Alman.Japon paktına iştirak e- tir. 

1 

d_:::~~ . ~ahnkkuk etmektedir. Jnponya, (DC1·amı 2 inci sayfada) 

.... D;i;,k~· spo;-1ı·~;;·k;f f~;;····-.... -
Peşte muhteliti İsta;bul 
muhtelitini 3 - O yendi 

Dünkü maçtan heyecanlı bir sahne 
(Yazısı 7 "nri sayfamııda) 



2 Sayfa 

---------------~ 
Her gün 
---

Eczacılık ve 
1 laç f iatları 
- Yazan: Muhit1in Bircen -
R-JI asta olmamak her yerde ve her 

U--0 zaman için her şeyden evvel h.'

menni edilecek bir §eydir; fakat, Türki
yede hasta olmamak elbet daha büyük bir 
bahtiyarlık olur. Hastalık ve şifa mesele
lerimizi alakadar eden bir hayli mesele
den sarfınazar, Türkiyede ilaç da paha
lıdır. Halka ucuz ve temi% ilaç temini ga
yesile yapılan eczane tahdidlerinden ve
yahud eczaneler ve eczacılık için konu
lan himaye usullerinden ve bazı nizam
lardan halkın istifadesi olmuşsa, eczacı
lığın istifadesi her halde bundan çok faz-
la olmuştur. . 

Mesela, eczanelerde satılan ilaçlardan 
hiç olmazsa bir kısmı için bir narh veya 
bir azami fiat konuluyor. Bu narhlar ve
ya azami fiatlar konulsa da, konulmasa 
da neticede bir fark yoktur. Konulan :ı
ıami fiatların hesab esasları ciddi bir kon 
trole tabi değildir; çünkü olamaz. Eeni 
CJU mülahazaya ve bu kanaate sevkedcn 
sebeb şudur: Türkiyede bir hayli Fran
SJZ müstahzarı kullanılır. Bu nevi müs
tahzarlar için de, eğer aldanmıyorsam, a
zami fiatlar konulmuştur. Halbuki bir 
sene içinde frank yarı yarıya düştüğü 
halde bu müstahzarların, eczanelerdl:ki 
fiatları bir kuruş bile değişmemiştir. 

Fransız müstahzarları için doğru olan bu 
söz., İtalyan ve İsviçre müstahzarlan için 
de doğrudur. Nitekim bir aralık İngütz 
müstahzarları için de doğru idi. Demek o
luyor ki eczanelerin veya ecza depoları
nın ilaç veya ecza Ciatları sıkı ve daimi 
bir kontrol altında değildir. 

* İkinci bir mesele de şudur: Bir takım 
ilaçlar vardır ki gümrük himayelerinden 
istüade ederler. Halbuki ilaç ve eczacı
lık için düşünülen bu iktısadi himaye, 
memlekete iktısadi bakımdan büyük 
bir menfaat temin etmediği halde halkın 
sıhhati bakımından çok büyük zararlar 
verir. Sebebini izah edeyim: Müstahzar 
ilaç, ancak, büyük mikyasta yapıldığı ve 
büyük tesisat sayesinde büyük mikyas
ta ihzar edilip büyük mikyasta satıldığı 
zaman ucuza mal edilebilir. Türkiyedt! 
himaye edeceğimiz müstahzaratcılık bu 
şartı ihtiva edemez. Evvela, Türkiye kü
çük nüfuslu bir memlekettir; saniyen, 
Türkiyede her ihtiyaç halinde ilaç kul
lanabilen insanların nisbeti azdır; salisen, 
Türkiye, enternasyonal piyasada ilaç s:ı

t.abilir bir şöhret sahibi değildir. Şu hal
rlt: Türkiyede ilaç istihzarı yapanlar, kü
çük mikyasta çalışrnıya ve pahalıya mal 
etmeğe mahkumdurlar. Esas itibarile, se
nelik iktısacli hareketinin kıymeti ehem
miyetsiz bir şey olan bu nevi bir işde hi
mayecilikten hasıl olan iktısadi menfaat 
mukabilinde sıhhi zarar elbet fazla o!ur. 
Ra~tgele Hlboratuarlarda hazırlanan, ku1-
Janılan iptidai maddelerini kontrol altın
da tutmıya ve maliyet fiatını tesbite! im
kan bulunmıyan bu nevi müstahzarları 
ne emniyetle kullanmamıza imkan var
dır; ne de bunların pahalı olmadıklarına 
emin olabiliriz. 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: IC Bilgi ölçüsü... X 

İkinciteşrin ~ 

~--------------------------, 
Sözün Kıscısı 

Hizmetçi 
Odası 

E. Talu 

K iralamak istediğiniz yepYeDİ 
bir apartırnanı geziyorsunıtı-' 

Mal sahibi ve yahut ki vekili yanın1~ 
dır. Size, dünyanın parasına yaptırıltn jj 
son sistem, mükemmel konforlu daireJJ 
muhassenatını bir bir işaret ederke~ 
duyduğu gurur gözlerinden belli oluY0 ~ 

Otomatik mutfağı, yere gömülü ı:ııeii
mer banyolu ve rengarenk çinilerle ın ır 
zeyyen duvarlı hamam odasını, du•:srd:ı· 
rmın içinde dolablar gizliyen yatak 0 

larını, muhteşem misafir ve yemek :~ 
lonlarını gördükten sonra, birderıbı 
duraklıyor, 've soruyorsunuz: 

"reııtt' - Peki ama, hizmetçi odasını go 
dim. Yok mu? 

~al sahibi: f 

Fransı-ı hakimi La Brüyere'in iddiasına göre ins&.n ıkt 
türlü yükselir, birind ıekil yükselişte meziyet kendi bilgi
sinin, kudretinindir, ikinci şekil yükselişte ise sebeb raıtib
lerin lciz oluşlarıdır. Birinci yükseliş hakild, ikincisi se
rabdır. 

Zeki talebelerden müteşP1·ldl bir sınıfın t>lrincisinı de bi
rinci derler, vasat zekada talebeden müteıekkil bir mufın 
birincisine de gene birinci derler, fakat hakikat terazisinde 
birisi hafif gelir, cJiğeri ağır çök.er, insan bir kıymeti görü
nüşüne gore değil, hakikatte oluşuna göre ölçmelidir. 

. - Var, efendim! diyor. Ve size, nıutd~ 
ğın bitişiğinde ışıksız ve havasız, dııy r: 
racık bir aralığı göstererek, ilave edıY0 • 

b. Jet" 
- Buraya bir kerevet yapılırsa, ır 

şi pekfıla yatar. rJll 
Bu, sözüm ona modern apartımanla ,.. 

yüzde sekseninde böyledir. Evler ae.rs~ 
niz daha beter. Oralarda da, bizmetÇI ıs.ıı 
fatmı taşıyan biçare mnhllıka a111

1 
..... (...__s_o_z __ A_R __ A_S_O _N_D_A_) .. ..t \)"' 

ver binanın bodrum katında, komu . ' 
le odunluğun ara yerindedir. , 

23 Aylık bir boksör 
Kendine rakip arıyor 

Yukanda resmini gördüğünüz mi -
rii mini boksör, Los Ancelosda yapılan 
gürbüz çocuk müsabakasında birinci -
liği kazanmıştır. Henüz 23 aylık oldu-

ğu halde 20 kilo 430 gra~ ağırlığı?da
dır. Göğüs çevresi 59, belı 40 ve bılck
leri 15 santimdir. Ve kendi sikletinde 

bütün dünya boksörlerini defi etmek-

tedir. 

Açlık tecrübesi yapan 
avukatın akıbeti 

·----------~~~~-------· 
HERGüN · BiR FIKRA 
Hakaret davası 

Tanınml§ avukatlardan biri yaz~ha
nesinde oturuyordu. Kapı açıldı, içe
ri giren adam soluk soluğa anlattı: 

- Komşularımdan biri beni tahkir 
etti.. kendisini dava edeceğim. 

Avukat sordu: 
- Ne dedi? 
- Şebek dedi. 
- Ne vakit? 
- On sene evvel .. 
Avukat §CL§trdı: 

- On sene evvel mi, on senedir ni
ye dava etmeyi dÜ§Ünmediniz?. 

- Şebeğin ne olduğunu bilmiyor -
dum. Ömrümde ilk defa bugün bir 
şebek gördüm de .. 

* ~ 
Tayyareci Lindherg'in 

Bu adamlar acaba 
Ne arıyorlar? 

Bu adamlar ne yapıyorlaı? llıbar e
dilen bir cesedi mi arıyorlar, yoksa 
herhangi bir teftişte mi bulunuyorlar? 
Hayır hiç biri değil. İngilizlerin meş -
bur golf oyununu oynayan, golfcular -
dan birinin savurduğu topun nereye 
saklandığını bulmaya çalışıyorlar. 

Çocuğu sağ mı? 107 yaşında gelin ile 95 

b t-ıfl'I İnsanlar, bir asırdanberi, sosyal 9 

1 
ıı! 

k 1 · · ·ı d · Ya a dan ço i erı gıtti er, enıyor.. tıi1' 

Hala, dünyanın hemen her tarabndıı, ol· 
çok aileler, ücret mukabilinde <>lst:1tl ct
masın, çalıştırdıkları [hizmetçi] nınb tc• 
miyet içerisindeki mevkiini, insani ıı e
larını tastamam tayin ve takdir edeJ'.ll 
mfşlerdir. _ .. 

• tl V" 

Her ferdin hakkını veren en .d~gr. eji-
dürüst rejim demokrasi, yani bızilll · 1,. 
mimiz olduğu halde, bizler de, . kan~:ar
nrnızın herkesle bir tuttuğu hizme .. b-

b. }ceS> 
Jarırnıza karşı, esir pazarında ır '.,_ 

1 d,., dev~ 
çeye Arab halayığı satu:ı a ~n . l15• 'r tiW 
lerden kalma köhne zihnıyetımızl bl 
lü değiştiremiyoruz. • ı.,c:l .. 
İnsanlar hizmetçinin de herkes gibl ~ 

ı ua!tl· ğa, havaya, istirahate, nezaket e nı klsr• 
leye velhasıl bilcümle medeni ha -e.-

, ed"k e 511-' 
müstahak olduğunu idrak etm 1

• ç ' ıert 
yal inkılab tamam olmuştur dıyerı 
acı acı gülerim! 

Pays Reel ismindeki Belçika gaze- d d d 
tesi tayyareci Lindberg'in vaktile kay- yaşın a ama ~ ===-------
balan çocuğunun sağ olduğunu ve Bel- Polonyalı Eleni Necialkofska 107 ya ------- k a 
çikalı bir ailenin yanında bulunduğu - şındadır. Hayatında yalnızlıktan usan- Alman - Japon pa tırı 
nu yazmaktadır. dığı için bir aile teşkil etmeğe karar İtalyanın da girecegi 

Gazeteye göre, Belçikalı S ... ailesi, vermiş ve 95 yaşında bir genci! ikna e- kk k d'yor 
gazetelerde gördükleri bir ilan üzeri - derck kendisile evlenmeğe razı etmiş- Resmen taha U e 1 

ne çocuğu evlad edinmişlerdir. Lam- tir. (Bcıştarafı 1 inci sayfada) ıtı 
berg isminde bir papaz çocuğu onlara Nikah memurluğu katibi bu yeni ev t · ttalYaJl 
verirken, ihticaca salih bir doğum ve- lilerin kayıtlarını yaparken her ikisi - Tokyoda çıkan Asabi gaze esı hl)'ı.:tte 

pakta iştiraki haberini resmi nıa 
sikası gösterememiştir. Şimdi 7 yaşın- nin yaşlarını görür görmez hayretin -
da olduğu söylenilen, ve Lindberg'in den elindeki kalemi yere düşmüştür. olarak vermektedir. 1 in illC 
Çocugwile yaşıt bulunan çocuğa gCıya KaAtı"bı'n bu haline canı sıkılan yeni İtalyanın bu iştiraki, ikinciteşorn~ıı, ~~~ 

haftasında vukua gelecektir. Jap Jusıııv Lindberg'e Kral Albert ve Kraliçe E- gelin Eleni: i d b hUS o. 
lizabetle bir arada çekilmiş resmi gös- c- Zavallı genç neden yaşlarımıza manya ve talya. a1rasın.şıa· u tla"'rı:ııı9_ Yugoslavyanın .Dubrovnik kasabasın - k ı t ır P - .. 
terildiği zaman oğlan tayyareciyi gös- hayret ediyorsun. İstikbal sizin gibi rnüza ere er ne ıce enmı · . deV't 

dan JorJ· Dambroviç isminde bir avukat kt roJ·esi 0··nu··müzdeki içtuna 1. er 
tererek, cişte babam!• demiş, ve bir ge- gençlerin değil, bizimdir. Hem biz se- pa P ' dan ıetl<i" c· 

ne kadar açlığa tahammül edeceğini tec- ce Valter ve John isimlerinde iki kişi- nin fikrini de sormadık ki» demiştir. sinde hususi konsey tarafın a'd!lı ı-
rübe etmek için 20 gün nzasile aç kal - nin onu yatağından kaldırıp karma _ !unacaktır. Paktın imzası, Ro:rtı nsınd' 

Bir misal daha: Faraza, her günkü !ıa- ano, Rotta ve Von Ribbentrop ar 
yatımızda kullandığımız diş macunlarını mıştır. karışık yollardan götürdüklerini söyle- laponyada tuz hangi t1 

1 1 Fakat yirmi günden sonra artık açlı- miş, ve .idam edilen Hauptman'ın res- J~ yapılacaktır. rtlafll 
a a mı. Bu, Türkiyede sürümü gitµ;de işlerde kullanılır ? Bazı liberal mehafil, bu anlaŞgo··zii1'· 
artan bir maddedir. Acaba, bunlar kafi ğa tahammül edemiyerek yemek yeyince mini de görünce, resme bir yumruk in- nn e-

b k d gu··n h" ı lan mı'desl d' k r· t f d b 'd. d f - .. · yapılmasınnan gayri mernu 5•1,,as derecede bir kontrolden geçiyor mu? A- u n ar per ıze a ışmış 0 ırere : c Ş e ena a am u ı ı,• e - Japonya hükumeti, tuz isra ının onunu J n']a ~ # 

b b 1 · · k ld kl k vemeği hazmedememiş ve avukat bir - miştir. ,"lmak için çok ciddi tedbirler ittihaz et- r.ıektedir. Zira, bu pakt, ap~ ,_,iJ<.JP,.; .. 
ca a, un arın ıçıne onu u an urşun " tini, Akdeniz vaziyetinin değiŞi~ 
tüpler, emniyet vermeğe kafi derecede denbire ölüvermiştir. miştir. Japonyada tuz memlihalan çok 
k 1 l t .. l .d. ? A b b .. Mezarın içinde dirilen adam olmadıöından hariçten mühim mikdarda bağlıyacaktır. a ay anmış up er mı ır. ca a, u tup- değildir. 9 ? 
ıerin içine konulan pastaların mikdann- Bundan dolayı, yeni Sıhhiye VekilirrJ- Teksas'da geçen hafta bir ziraat mü tuz idhal edilmektedir. Roma ne diyor geÇeıı 
da bir hile oluyor mu? Bunlara da şeker ı... uvaffakiyetler temenni ederken önü- hendisi kalb sektesinden vefat etmiş - Tuz Japonyada yalnız temekleri lezzet- Roma, 31 (A.A.) - itnJyanın~ııırıVI 

· h · k 11 ~e m ·· h d · k 11 1 kt d J ın itıl ı.t• yerme sa arın u anılıp kullanılmadığı bu meseleler· de koymak istedim. ti. Ertesi günü gömülen mu en isın lC'ndirmek için u anı mama a ır. a - sene Almanya ile Japonyan. Jd pıı" _ 
tetkik ediliyor mu? Fiatlarda faziahk ~ hterem Bay ~ulfısiyi İzmirdeki vazi- mezarı, mezar bekçisinin kulubesine ponlar tuzda. esrarengiz bir tathir kuv- oldukları komünizm aleyhinde sı:ııi ıtıB 
var mıdır? Bu suallere sarih ve emnıyet u . . A ' • • • pek yakın bulunuyordu. Bekçi gece ya- veti tasavvur etmekte ve bunun için yakında iştirak edeceğine dair re .;<! J · 

.. c bl b im k k b"l 1 ~ felcrı esnasında teşkılatcılık ve takıbdık k 1 ld" w. . . 1 1 d k 11 kt d 1 ttal'-'aD ,. 
\'erıcı eva ar u a a ı o rnıyacagı- rısı bir ta ım garıb ses er ge ıgını gö- muhtelü suret ere e u anma a ır ar. himat mevcud değildir. . J busustıı 
nı zannediyorum. kuvveti ile tanırız. Bu meselelerin esaslı rünce diğer bir arkadaşını çağırarak Mesela, evlerden fena ruhların tuz vası- pon saliihiyettar mahfillerı bu ~saseı> 

fşe ticaret bakımından baktığımız za- bir tetkike rnuhta~ olduğu~u takd~~ e"de- beraberce mezarı açmışlar ve mühen- !asile defedildiğine, dükkanlarda fazla zahat vermek istememektcdirle~·tedif "-
• .ın bazı hadiselere şahid oluyoruz. Tür- rek bunları faalıyet tezgahının ustune disin sağ olduğunu görerek kendisini tuz bulundurmakla çok müşteri celbbe- şimdi vaziyet öyle in~: etnı; dabl J~
kiyede her gün kullanılan birkaç r:ıüs- korsa, belki halka büyük faydaları ola- ;mezardan çıkarmışlardır. Fakat bu fe- dileceğine inanırlar. Güneş ve sair maç- İtalya bu paktı imza etmış ol d olafl o _ 
tahzar madde, hatta bir nevi müstahzar cak neticelere varabilir. ci vaziyeti gören mühendis çıldırmış -1 brda çarpışanlara uğur getirecek kanaa- iionya ile arasında bilfiil mevc~JJ1liŞ olJ111 

üzerinde çalışan bazı firmalar var ki bü- Muhittin Birgen tır. !ile de sahaya bol bol tuz dökerler. }aşmaya yeni bir şey ilave edl 
yük para kazanıyorlar. Senede şu kadar ~~::;:::;:::;;::;;::,:::;:::;;::;;::;;::;;:;:::;::::;;:;::::,:=:;::,:::;:::,:::;::;;~:.=::::;::;::=:::;:=::;::;::::::::::;:::;:::;::;:::;:::::;:;:::;::::;:::;::;::::;::;:::;::~ yacaktır. 
!:ıin, bu kadar on bin ile ifade edilen 'ka- r ' --------- andı 
zançlar ve isimler zikrediliyor. Kazan- İSTER İNAN, J STER İNANMA! Maltepede bir ku1Ub8 Y ııd' 
sınlar ve herkesin kazancı kabil olduğ:.ı pe 8rssı ıı• 
kadar çok ve bol olsun. Fakat, acaba, İzmit muhabı:rimiz anlattı: EvvelA bir ürperti g0çirdi, fakat soğukkanlı bir adamdı, hay- Dün gece, Kartalla Ma~te siııdeıı 1D ~ 
halkın sıhhati, bilhassa hıfzıssıhhası da Gümrük kolcuıaflT'dan Ali baba sabahleyin erkenden güm- vanın ~abah ayazınria uyuşmuş olabileceğini düşünerek bir B.:ıy Tosuna aid bostan kulu~ald iJlelC~ 
onlarla beraber kazanıyor mu? rük binasının ör.ünde iple bağlı duran sandala girmişti, bir bez parçası ile yılam yakaladı. Şimdi İzmitte bu yılanın gın çıkmış, kulübeyle yanın ursfıJ1 

İşaret ettiğim misallere ve kaydetti- de baktı ki koskoca, simsiyah bir 3t1lan çöreklenmiş yatıyor. sandala nasıl girmiş olabileceği bir dedikodu mevzuudur. hırı yandıktan sonra itfaiye 

ğim mülahazalara bakarak ben zannedi- 1 S T E R 1 İ S T E R 1 N A N M A ! söndürülmüştür. k'lc ecJilJ1le., 
yorum ki halkın sıhhat kauıncı bu mü- N A N, Yangının nasıl çıktığı tah ı 
tesebbislerin para kazancı ile mütenasib L 
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gu .. nden güne genişletiliyor s:::::-::::.=:E 

Amerika yeniden 
216 tayyare 
satın alıyor 

.. vaşingt~n. 31 . (A.A.) - Öğrenildiğine 
gore bahrıye daıresi 216 yeni bombarclı
rn~n tayyaresi satın almıya karar veıı
mııtir. 

rafında bir takun sörüşler ~mı.. onlan dl-
Umbe Çftlrml4. o flklrle laimlendlrlp Wr 

Bahriye dairesi, diğer taraftan Pana· 
ma kanalı mıntakasına on dört, Havay a
dalarına da on iki deniz tayyaresi yolla
maktadır. Şanahay cenhesinde şiddetli muharebeler olmakta, ::,.:":!...-:"..:-"..:..::"!: O ' /"' meaek bbU olmayor. Fakat bophn.., ap-

b 
•• / r_ • I • f k d.. ki d • &ecl"-lt balda ftl'llmeaüt surlarını kendınde toplamıştır, Ve ordu, 

o us er c ransız ım ıgaz mın a asına uşme e ır ;;o;;a:ldı... .. , • .,. .. :... ":.. '"'.:::': . . melerla altına braladlta notlar da tahid. L d 1 .~okyo, 31 (A.A.) _ Domei ajansı bil-ı Şanghay. 31 (A.A.) - J essfield Park-ı Mi.kılan henüz mıılGm oinuJM ölüleri -:::- ............ Wr ıı.tenın - On fa • Stanbul 
:~"Yor: Asabı gazetesi Japon milletinin ın prbmd• muharebe pddeUe .ıe.am et- müstesna olarak blltün Çin taburu, bu ... ,,: 1'lr ildi - •--. J ~r harb teşkilôbna doğru büyük adın>- mektedir. Top!& foılıım •lef ediyorlar. dakikada lmtiyazh ıruntakada bu)wunak- ::.... .ı.;::.- o a.ı...ıa _. YO Unda Seyahat ,;ıa ilerlediğini yazmaktadır. Nazırlar s.neri ım:ywolar ve olıila parçalan ':~n tadır: Berolıerinde ııeUrdiii JORlıların -- - .:;,:;--....:.,. -:::.=: •rdunun &mirleri büyük bir ımpara- sız !ınliyax mıntakasında bet Çinlının adedi kırktır. ... Wr ..... ,....,. ••"alma - "" . Peşt~, _(Hususi) - Beynelmilel tu-~rluk umumi karargiihı tesisini düşün- yaraııınmasın• ,.beb olmUflardır. Tabur kwnandaıu, gözleri yql&la do- = :---....... '* rmg klubu icra komitesi Budapeşlede a:kıedfrler. Bu karargAh Çin - J apon ve Çinlilerin~ h bl- lu olduğu halde bütün neferlerinin mev- ,.., ...... :. ~~'f: bır toplantı yapmıştır. get~ ~ Japon ihtilafları esnasında vücude Şanghay, .31 (A.~.) - ~~-mdau ab'l jcilerini müdafaa ederek ölmek arzusunu mi edlJonhT BllmlJoram. ~ -:..:..:.. .Butoplantıda beynelmilel seyahat • 

11 

ırılen karargihların aynı olacaktır. ri, tıeynelmılel ımtıyazh mın- n ı - göııterdlklerini ve fakat kendisi için yük- ,. edl -., l~rın artması içın bıilıin memleketle -,:;~dan baska şimdiki kabinede geniş diriyor: - . . - oekten gelen emrilere itaatsizlikte bulun- - -.. ,.. .. , ......,.. ,..,. - rın k_olaylık göstermesi hususunda te-ın Yasta değişiklik yapılması ihtimali Japon projettörle~ın. ~ ~ın~ı mak imk.inı olmadıtını anlalmJflır· ~"':.'""':., .. nl .,.._ ı,ı -- - şebbusatta bulunulmağa kanır verıl • 
••cuddur ziyası ve Japon makineli tufe!derının o- .,. n •P h - onWI - o&- mıştır. 

Şa. ha h ~•- lüm saçan ateıJeri altında, 30 kiplik grup Çin aakerleri, mınlakaya ııeçmişUr. ~ .... 'i""'t .•!.. Bundan sonra Londra _ İstanbul a-

ş ng y cep esmuc . ı·n-· d ki b"yük d Beraberlerinde 400 tüf ı.. 24 hafif ki man e adande, Tin roınane ........ anghay 3l (AA) J pon k.ıt'qları Jarla, 20 metre genış ı&ın e u ca - . .. e.., ma - nlnbeyza halinde ellmlzl .. _ 11 rasında yapılmağa başlanan yol 
1· ıe a-

Su ' . . - a • bb'. ed ç· -1" r.eli tüfek altı ağır kin ı· tüf ı.. b' yaa.ıuası ç n an- IA ı:en nehrini Ç k.. . ... ··n mem- deyi geçrrıete teşe us en ın o um ta- · • ma e ı e., ır- cumuu bırakmasını ......,, - ........ akadar 10 devlet muıahhası da dahil 
ha cihetine beu k~lşan 1 °P1~ksbu~u a'e- buru 300 kişilik bir mevcudla müdafaa ~ok sandık cebhane ve elbiseler ııetirınit- ................. bl> çelin lhll.;_ı ..... olduğu halde , A,rupa yolu) · .. cı.. b ş ı ome re ı ır mes ı • . !erdir 101.,.. •lklltt • • ' ısmını a-ın ulunan Çukia - Çiao noktasından geç- eltili Şapel antreposunu tahlıye '."'erek . .....,. k bina•::~ .. """""''·-· Da- lan bu yolda se, ahat edeceklere azami uı:i!~ nıuvaffak olmuşlardır. Fakat Çin- sabah saat bir. buçukta toplanle,_ tüfekle- 'nyençin, 31 - Şanaide Hopei demir- •-••• .....,,:.,. -;.:~';_ "';::!'. ı::..:; kolaylık gösterilmesi kararlaşmıştır. 
ın rın bir mukabil taarruzu üttrine şi- rile, yaralılanle. beynelıruM ımtıyazlı ~olu uzunlulunca Taiyuan'a doğru iler- _..ona ...... ,. oım.•,...... bilılın .ı- Macar Turing klıibü bu toplantı mü d;ı sahiline dönmeğe mecbur olmuılar- mıntakaya geçrnııtır. _lngılız ııskerlerı, lıy"? Japonlar Pinting'in 8 ldkımetre P- mü :"...._ ı.te _ ... Tepnlı• lıilio nasebelile murahha lar şerefıne bır zı-
k . Cenub sahilinde ufak bir müfreze derhal yaralılan tedavı altına olmqlar- malı şarkıaıncle bulunan Yanııuan'a var- ,.ıısıı il "-lll• eblll! Birhan To ..... yalcı vermiştır. İngıliz mur hh C •lınışlır dır mqlardır. •• bekl..ııı ..... ıeıerl • .....,... ... n •ellm ke il• Bel "k a ası oo-
- .. • ~ • , •; ...... , • • ......... • ...... • ... , •• ........... • •• ,.ı,..tsı.ıerı ansında, ,.,., ,. ı,ıne b· . çı a murahhası Paul Ducha-

s ur
•:•••••• •d• • • • • •••• • • • •• y laA p bı·r aA fet lı an tt;;i~iyu;•n• ~;~!:.:.le~~~::::.:::.~ =ı~:•:. ;:~ ~= r.~!tr~rma~:~:;:ı b~~~~u~!: 
ıy e e se k~tun mertebesi, l)'i kon111&nlar arumda lardı. 

Necib Fazıı Kuaküreıc Erzurumda imar 
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Nazın gidiyor : ... 
1 

....................... ·-·-

Enkaz arasından 279 ceset çıkanldı, kwt;ına ameliyesi 
dev"'m ediyor, sular yavaş yavaş çekilmektedir 

Ankara, 31 (Hususi) - İran Hariciye Nazırı Samii. yarın akşam teJırimizden Belçı·kada faaliyeti 
ayrılacaktır. • k b• Erzurum 31 (Hususi) - Tam teş • 

Ademi mlJdahale 

h Şarn, 31 (A.A.) - Sular altında talanf Sekiz bin nüfusluk Emeyr kasabası Komlle•I 11arın 
avalide askeri kıt'alar dün öğleden suların altında kalmıştır. Burada su -

°''"el kurtarma ve tathir işlerine devam ların seviyesi beş metreden fazladır. Tekrar toplanıyor 
~t:işlerdir. Şimal mıntakasında Haleb is- Kalamun dağlarının eteklerinde kain Londra 31 (A.A.) _ Ademi müda
~ arnetinde vaziyet vahametini muha- altı köy de tamamile harab olmuştur. hale komitesi müzakerelerinden bah _ 
?rı ıa etmektedir. Suların ortasında tama- Felaket sahasına yardım gönderilmiş • seden cSunday Tımes• gaaetesi diyor 
d Ue mahsur kalan Nebeks kasabasın- tir. Parlamento felaketzedelere yar - ki: 
an hala bir haber alınamamıştır. dım olarak şimdilık bir milyon frank- İngiliz mehafılı salı toplantısına çok 

yeDJ 8 JDe kilath Fevzi Çakmak hastanesınin ak-

Brübel .JI (A.A) _Devlet nazır. li ve bevlıye ve labo:atuvar pavyon _ 
lanndan ve iyan meclisi sağ cenah re- l~rı açılmıştır. Askerı hastane fevka • 
isi ~· Cyn.ııe yan Foverber, kabineyi iade mukemmel olm~tur. 
teş~ılde? ımt~na ettiğinden kral, yenı Erzurumd~ .be ledıy ~arafın~.an ye _ 
kabıneyı teşkıle katoliklerden ziraat ı den açılan ıkı caddenın de kuşad res 
nazın B. Pıerlot'yu memur etm.istir. mı yapılmıştır. 

Doğu gazetesi Cumhurıyet bayra • 

E•kl Moncol 
Devleti y eniden 
Meydana gı lirildl 

mında çıkmış, be -enılmiştır. 

Hatay bey nelmi lel 
K om isyonu Şamda ha;;lmlr - Bağdad yolları geçileıniyecek lık tahsisat kabul etmiştir. büyüle bir ehemmıyel vennektedir. in-

b edır. Haleb yolunun on kilometres• giltere artık hiç bır işi uzatma manev. 
arab olmuştur. Bu yolların ıamamıle Göbbels, inkılaplar rasına müsaade etmiyecektir. Yenıden t . . 1· d. s•t ""hl d ğil f 'kirl Pekın 31 (A.A.) - Çin menabıin • •mırı azungelmekle ır. 1 8 a e , 1 8 den gelen haberler Prens Teh'ın Nan- Şam 31 (AA.) - Mılle ler Cemıye-

ku~:.'.:n 31 (A.A.) - Kalmun ah;llsı~ yapı :ır, diyor Musolini tayyareciler ki~'~en m_üstakil olan eski Mongol dev tı~un Halay ıı.;ynelm !el komısyonu, ed·ı a amelıyatına durmadan eva • Şehrinin küşad letını yenıden meydana getinniş oldu- dun buraya ge mış ve komı yon aza • 
la~e~ekte~i~. Yüksek komiser halkın.f~- Weimar 31 (A.A.) - 1937 .Alman M . . . ğunu bıldirmektedır. sı, Fransız fe\kalcide kom serı de hazır 
f . lıne ıştırak ettığlni göstermek ıçın kitabı haftasını açan doktor Göbbels erasıınını yaptı Pekin 31 (A.A.) - Çin membala _ bulundu-u ha de Surıye Başvekllı ıle 
a:casıa mahallıne gitmiştir. Bu sabah enkaz bir nutuk söyliyerek ezcümle demiş - Roma 31 (A.A.) _ B M 1 .. bu rından alınan haberlere göre Nankın- görüşmüştür. ından 279 ı t 1 şe ve tir ki· · uso mı d k · k M - - - ---•ılıb · cesed çıkarı mış ır. a · gün Pontin bataklıkları araziS d .. e ı es i müstakil ogol devlelinl ih-
Ya ıye servisleri teşkil edilmiştir. Sular !nkıliplar silihla değil, fakat fikirle cude getirilen şehırlerden bi . ın ~ vu- ya eden Prens Teh, Japonya ve Man _ 
•i •:ı yavaş çekilmeğe başlamıştır. Ye- yapılır. fklidar mevkii için mücadele, Guiolonia tayyareciler şeh/ı~ın k_aha, çukonun yardunile teşekkül elmiş olan 
.... " _seylib karşısında ka)ınmıyacağı si!Ahla yapılan bi~ mü~adeleden ziyad~ resmını yapmıştır. ının uıad yeni hükümetın vazıfesi hancl Mon • 

Sultanahmelle bir otobüs 
kazası oldu 

<'<lılmektedir. fikirle yapılan bır mucadeledır. Mıllı gollstanı komünızme karşı muhafaza Dun akşam saat 20 de Sultanahmeddo 
Yainıurlar devam ediyor bir siyasetin ifadesi ve sembolü, kitap- Bir lngil Z sulhperverı· etmek olduğunu beyan etmiştir. bir kua olmuş, bır otobüs bir adamı ya-tır ve kılıçtır. Zamanımızda karakteri ralamııtır. Şofcir Süleyman oğlu Ahme-

lıer~:':üs .. 31 - Suriyeden gelen 1;' - vücude getiren şey maariltlr. ansızın öldü balyada feyez:ın din ldares ndekl Kuriu!Uf-Beyazıd oıo-diği d gore, yağmurlar devam ey e • Kitap maarifte büyük bir rol oynar. Londra 31 (AA.) - Bundan bı'r haf Roma 31 (A.A.) - Trino'dan bil • busü Sultanahmedden geçerlçen, Devlet 
bir n en feliketin gittikçe dalııı büyük ~atbaasında çalışan Kizım tramvay yo-dır.lnahiyet almasından korkulmakta - h.. ,. • ~.evvel Glasc<>W üniversitesı rektörlü- d.irı~? ı~ıne gör~ havaların fena gitme • ıunun bır tarafından öbür tarafına geç-Valansiya ukumetı gune seçılen rahıb Hugh Rıchard Shep- sı yuzunden butün eyalette mühim ha- mek istem " şofor otobüsü durdurama-

Bayan ademi 
·müdahale 

- ispanya işine karışayım mı, kcırış
"'-t1aymı mı? 

yenicien asker topluyor pard bugıin öğleden IOnra S4 yaşında sara! wkua gelmiştir. Po nehri taş - mıı ve otobus Kbıına çarpmlflır. tuzun 
. . olduğu halde ansızın vefat etmiştir. m~~tır. Cerr?nda ırmağının sulan sinat baıından a~ırca yaralanmıf, Cerrahpaf& 

Valansiya 31 (A.A.) - Milli müda- Kendisi lngılıerede sulhperverle • muesseselerı basmıştır. Nüfusca zayi - haslanesıne kaldırılmııtır. Şoför Ahmed 
faa nezareti tarafından neşredlleD blr rin en mühınılerlnden birisi addedil _ at yoktur. yakalanmq, tahkikata baılanmıtlır. 
k ~~~~~M~~~~~~~~~~~ if~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~i~~~ 
s;~• efrad siWı altıııJ çağırılmJftır. nüfuzu haız bulwunak.ta idi. Sabahtan Sabaha : 

Yunan Kralı Romada 
Bu'gar Kralı Londrada ' Brendizi 31 (AA) - Yunan Kralı 
Parla 31 (A.A.) - Saat 10·40. da Georges, Hellas yatı ile dün akşam bu

Bulgar Kralı Paris'i terkederek fllll&l raya gelmiştir. BugWı &maya hare • 
istasYonundan Londraya müteveccihen ket edecek ve Avrupa devlet merkezle-
hareket etmiştir. rini zıyareti aensıne başlıyaca.ktır. 

- Atatürk nutkunda 
Ordudan bahsedecek 

(Saf tarafı J had sayfada) 

ehemmiyet ve hız, vergileri indirmek için yapılacak tetilıi.kler nutkun ana çizgi

leri arasında yer alacaktır. 

-Mecliste Ataturkun nutkunu müteakib reis ve rf~ divanı seçimi yapılacak
Yarın oğleden evvel ParU grubunun toplantıya davet edılm sı ıhtımali var-

~·~. Bu ibümal tahakkuk etüli takdirde Bqvekil Celll Bayar toplantıda beyan-

Parti Grupunun toplanması muhtemel 

nameaini okuyacaktır. 

Bursa golu 
Bir kaç gün dınlenmek için Bunaya gittim. Türkıyenin en güzel su şehnnl 

İatan~ula bağlayan denız ve kara JC1lu tam beş saat sürer. Mesafeleri kısalt.
mak ıçın buhar ve mot6r k~vvetlerlnin çabalayıp durdukları bu yol bütun 
gayretlerme rapen kırk kilometrelik kara ve seksen millık denızi ancak ve 
ancak bet saatte hamıedeblliyorlar. Çünkü deniz yolunu aşan gemi ancak 
saatte on mU. kara yolunu geçen otomobil de saatte ancak kırk kil 
gidebiliyorlar. ometre 

Kara yolunu kısaltmak için bozuk fOSeYİ asfalta çevirmek kar d. batlanmıı demektır. Deniz yolunu 'kısaltmak ıçın ye . 1 
1 ır. Ve buna 

beklemekten batka çare yok. nı vapur arın gelmesini 

Çare yok değıl. Var, bugiın bu hatta işliyen va u 1 pabildıklerı muhakkak. Fakat lktısad Vekaletind~k; ~;~7f sa~tte on üç mil ya
purların on mılden faz.la sür' t e omısyonu bu va~ 
t f ki 

a vermeme ını emretmış Bu sayede komurden 
asarru ım nı varmıı. 

Mer_n~eketi, bılhassa Bursa gıbi su mıntakalarını b rer tur t merkezı ya 
m~k ıçın propaganda masrafından çekinm dı mır. halde tuo t d nılen mu~ 
k~lpesend mahluku cezbedecek kon Cor \ e ur'nt g bı yl rd mun kun olanı 
bıle esirgememızm manasını anlıyamadım Bu vapurlar m d mkı d ha 
sur'atli gid bılırler, bir kaç kilo komur ta ruCu ıçın yolcunun, seyyaa ın 
zamanını ısraf etmeğe bılmem hakkımız var mı? 

Burlıarı Cahid 



4 Sayfa SON POSTA 

Topkapı müzesindeki/ Kadro harici 
. . k d Bırakılan camiler 

hafrıyattannettCeÇI ma l Eski eserleri koruma cemi
yeti listede tadilat yapb Üniversite Arkeoloji Enstitüsü ve ı 

Müzeler Umum Müdürlüğü tarafın -
dan Topkapı sarayı müzesi avlusunda 
yapılan hafriyattan henüz mUsbet ne -
ı;ce elde edilememiştir. VfiloA hafri -
yat esnasında bir miktar eski para çık
mışsa da bunlar gaye ile alakadar gö
rülmemektedir. Hafriyatta en mühim 
tesadüf bir bazilika'nın mevcudiyeti -
dir. Bu bazilika'nın bulunmasile Top -
kapı sarayı müzesinin bulunduğu te -
pe ve civarında daha birkaç bazilika 
bulunduğu ve bu tepenin hıristiyanlı-
ğın intişarından evvel de kralların bu
lunduğu bir yer olduğu meydana çık
maktadır. Bazilikalar hıristiyanlığın 

intişarından evvel yaşamış krallara a
id tulani binalardır ki ibadet yeri ola
rak kullanılmıştır. Kostantin metruk 

Kadro harici bırakılan camilerin e
samisi üzerinde Vakıflar İdaresiıe es
ki eserleri koruma CQUl.iyeti arasında 
ihtilif çıkmıştır. Evvelce eski eserleri 
~oruma cemiyeti bu camilerden bir ço 
gunun kadro harici bırakılması icab e
deceğini Vakıflar idaresine bildirmiş -
ti. Vakıflar idaresi de buna göre bir lis 
te hazırlamış, tetkik edilmesi için eski 
eserleri koruma cemiyetine yollamış -
tır. Fakat bu sefer azanın tamamı ile 
yapılan toplantıda evvelce verilmiş o
lan karar bozulmuş ve Vakıflar ida -
resinin listede isimlerini yazmış oldu
ğu kadro harici camilerden bir çoğu 
kadro dahiline alınmıştır. Vakıflar baş 
müdürlüğü keyfiyeti umum müdürlük 
yolile Başvekalete yazmıştır. Başveka
letten cevab beklenmektedir. 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 
Satışlar bir hafta evvelisine nisbetle daha hararetU 

olmuş, arpa ihracatı artmışhr 
Geçen perşembe günü öğleden son-, lar. Bu suretle durum bir hafta ev~ 

ra hitam bulan hafta içinde zahire bor- kinden daha müsaid bir safha ~· 
sasındaki satışlar, bir hafta evvelsine 

1 

mektedir. Evvelce silolarda depO e ilı' 
nisbetle daha iyi bir durumda geçmiş- len arpalar satıldığı gibi Avrupa)'~ 
tir. Bayram tatilleri dolayısile değir- racat arttığından mutad satışlıı r 
:nenciler birk~ç günlük ihtiy~çlarını maada gelesiye satışlar da yapı~~ 
onceden tedarik etmek maksadıle mu- başlanmıştır. Cihan piyasasında ıııiS 
tad alışlarından daha fazla mübayaatta fiatlarının yüksekliğinden taci:le~ı;" 
bul~muşlardır. Değıirmencilerin faz- jyi istifadeler temin etmişlerdır. ct:f 
la mubayaatı ve dahil 111€rnlekete un dolu arpaları 4.12 paradan satılflll~ıı· 
sevkiyatı, satışların hararetli gitmesine Arpa piyasasının sağlamlığına. e>' 
sebeb olmuştur. kabil çavdar satışları durgun gıt~ı~ 

Cihan piyasasında arpa fiatlarının tedir. Değirmencilerin mübaY8.~ b • 
yükselişi de memleketimiz ihracatının çekilmesi piyasadaki işsizliği b~s pJ' 
artmasına ve iyi fiatlarla satılmasına tün arttırmıştır. Hafta içinde 4.2 
sebeb ol~u~ur. . . raya kadar muameleler olmuştu~· vJ 

Yapag, tıftik ve derı pı~asalarında Sisam satışları ağır gitrnektedır· ~ 

bulunan bu binaları hıristiyanlığı yay
mak maksadile kilise şekline koymuş
tur. Halen askeri müze olarak kul1a -
nılan bina da bir bazilika'dan bozma -
dır. Jüstinyen Ayasofya kilisesini ya
pınca bu civardaki bazilika bozması 

kiliselere lüzum kalmamış ve kapatıl
mıştır. Topkapı sarayı müzesinde yapı
lan hafriyat üç metrelik bir derinlik 
üzerindedir. Türk Tarih Kurumu ta -
rafından tesbit edilen plana göre bu
radaki kazı ameliyesi on metre aşağı-

durgunluk devam etmektedır. Maama- müddet evvel on yedi kuruştan ııı ~· 
fih Sovyet mümessille~ piyasada so- mele gören iyi cins sisamlar geçeıı ~. 

Heybelide bir ruşturmalarda bulundugundan hafta ta içinde 16-16.20 kuruşa satıı.ıııış tO' 
içinde işler olacağı tahmin olunmak- Adapazarı mısırları 4.05, keteıı e;.e 

mendirek yapıldı tadır. humu çuvallı I 0 kuruştan JJ1Ua.Jtl 
BUGDAY: Geçen hafta iptidalann- görmüştür. 

' da şehrimize vasat dereceden daha faz- YAPAG: Geçen hafta içinde ysFaıı 
1 b vd lm • • • • tdtlll a ug ay ge esme ragmen pıyasa piyasasında ehemmiyetli bir 1Ş 0: ışt 

Hafriyat tahanndan bir görünii4 

ya indirilecek ve hafriyat o zaman e • 
hemmiyet kesbedecektir. 

s~ğlam geçmiş ve gelen mall~ da .iyi görülmemiştir. Yalnız yerli fabrıltO.ğ' 
fiatlarla satılmıştı. Hafta nihayetıne bir mikdar Trakya ve Anadolu Y~pS ret 
d?ğru bayram münasebetile ve şimen- ları satın almışlardır. g 0vyet tıc~5;• 

' difer h~tlannın meşgul bulunmasın- mümessilleri geçen hafta içinde P 'f'V 
dan gelışat ağırlaşmışh. sada tetkikatta bulunmuşlardır. tıb' 

Karikatür 
Sergisi 
Açıldı 

1
27 senelik muallim 
Tarihçi Muhsin 

Genç kari.katil .. 
ristlerimiz· .ifi":i~·'ftl ı 

Dün vefat etti 
Teessürle haber aldığımıza göre de

ğerli ve eski tarih muallimlerinden Bay 
Mustafa Muhsin dün Fransız hastane -den Necmi Rıza E-

minönü Halkev1 
salonlarında güze! 
bir resim ve kari· 
katür sergisi aç
mıştır. Sergide yü. 
ze yakın eser teş
hir edilmektedir. 
Bu eserler içınde 

bilhassa İst<lnbu

lun hususi hayatı. 
na aid olan karika. 
türler çok güzel
dir. 

Poliste: 

Necmi Rıza 

Sünnet düğününde rezalet çıkarmış 
Evvelki gece Şehremlnlnde İbrahim çavuş 

mahallesindeki sünnet düğününe gelen Ta • 
lfıt, snrhoş olarak rezalet çıkarmnğa başla -
mış, götürüldüğü karakolda da cam kıra -
rat bağırıp çağırdığı ve memurlara hakaret 
ettiği için mahkemeye verilmiştir. 

Zorbalıkla geçinmeğe çalışan 
bir balıkçı 

Rumellhlsannda Arpaemlnl soknğında 22 
numaralı evde oturan Balıkçı otuz yaşında 
Bedri, evvelki gece saat 3 de eskiden komşu
su olan ve Emlrganda Mektep sokağında 68 
numaralı evde oturan Halid karısı 25 yaş -
lannda Fatmanın evine gitmiş, kadını dö -
vüp tehdit ederek bir çırt iskarpin, bir rob, 
bir entari ve sair eşya alarak kaçmıştır. Ka
dının şikayeU üzerine yakalanarak cürmü
ni.ı IUraf etmlş, gasbettiği eşyalar geri a -
lınmış ve suçlu mahkemeye verllmlştır. 

Rakı vermeyince meyhaneciyi 
yaraladı 

sinde vefat etmiştir. Merhum, 1326 se
nesinde Mülkiyeden mezun olmuş ve 
ondan sonra maarife intisab ederek Üs
küp sultanisine tarih h-Ocası olmuştur. 
Ondan sonra İstanbul, Kabataş ve diğer 

' bazı hususi liselerde 2 7 sene muallim
lik yapmış, on binlerce talebe yetiştir
miştir. Cenazesi, bugün öğleyin na -
mazı Beyazıd camiinde kılındıktan son Heybelide yapılan mendireğin bcıJindaki 
ra kaldırılacak, Saraçhanebaşına ka - \ fener kuleri 
dar talebenin elleri üzerinde taşındık - Hevbelide Zeytinlik mevkiinde es -
t~~ .. s~.nra cenaze otomobilile Şehidliğe kiden mevcut olan taş döküntüleri ü
goturulerek oraya gömülecektir. zerine Deniz Ticareti Müdürlüğü bir 
. ~ .Merhumun ailesine ve Türk genç - mendirek yaptırmıştır. Mendireğin u-
lıgıne taziyetlerimizi sunanı. zunluğu 125, deniz sathından yüksek

H.üllür işleri: 

Mual:imler Jrıdem zamlarını alacaklar 
İlk mektep muallimlerinden sekiz 

yüz otuzuna kıdem zammı verilmişti. 
Fakat geçen sene bütçede tahsisat ol
madığından muallimler zamlarını ala
mamışlardı. İstanbul Maarif Müdürlü
ğü bunu nazarı dikkate alarak bazı te
şebbüslere girişmiştir. Neticede mu -
allimlcrin bu zamlarını verebilmek i
çin bir formül bulmuştur. Bu formül 
de vilayet hususi bütçesinde tasarruf 
yapılması yoludur. 

Yeni ders senesi başlarken muhte
lif kısımlarda 12,000 - 13,000 lıra ka
dar bir tasarruf temin ed!lmiştir. t -
kinciteşrinden itibaren bu zamlar ala
kadar muallimlere verilmcğe başlana
caktır. Diğer taraftan vilayet bütçesi 
her sene yeni zam görecek muallimle
rin zam ihtiyaçlannı karşılamak :çin 
barem formülünü tatbik edecektir. 

liği 1,35 metredir. Şimal ruzgarlarma 
karşı, takriben 4500 metre murabbaı 
bir sahayı limanlık yapmakta, ruzga
rın tesirinden masun bulundurmakta
dır. 

Bu mendireğin ucunda, geceleri kır 
mızı bir fener yanacaktır. Bu fener i
çin de bir fener kulesi yapılmışbr. 

Mendirek dahilinde kalan limanda 
ani fırtınalara tutulan küçük gemi!er
le Heybeliye öteberi taşıyan ufak tek
neler bannabileceklerdir. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü, bundan 
başka, bu mendirekten daha büyük ol
mak üzere, Bostancı sahilindeki taş dö 
küntüleri üzerine de diğer bir mendi -
rek yaptırmaktadır. Bunun inşaatı da 
bir iki aya kadar bitecektir. 

-·--· • .........._"'. 1 · ---- . ..... __ _ 
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ııuııu I~ Bu Rkşnm saııt 20-30 da 
iNTiKAM MAÇI 

Komedi 3 perde 1 tablo 

_Y_e_n_i _ _ n_e_ş_n_·_y_a_t _ _ _ ı Dram kısmında bu akşıım oyun yoktur 

Bu ha!ta içinde istasyonlarda birikip yakında rnübayaata başlıyacaklnrı 
kalan buğday vagonlarının şehrimize min olunmaktadır. 3p· 
geleceği ve bu suretle bir buğday bol- Sıvas, Eskişehir ve bu ayar Y8

[ ı.11 
luğu olacağı tahmin edilmektedir. ların kilosu 56, Trakya mallan .1 

Fiatl~: Ekstra birinci be~azlar: 6.30, ruşt~n ~tıl~uştır. _ 18ıı· 
altı yedı çavdarlı beyazlar. 6.12, malı- TiFTiK: Ingiltere için oldugu rds.Jl 
lutlar. 5.37, ekstra sertler 6, beş altı min olunan ufak tefek bazı satışla 
çavdarlı sertler 5.30 paradan satıl- maada iş olmamıştır. c·flS 
mıştır. Karahisar malları 132, Gerede 

ARPA: Cihan piyasasında arpaları- leri 125 kuruştan satılmıştı~. ted t 
mızın mevkü gün geçtikçe kuvvetlen- Keçi kıllan satışı iyi gıtJJlel< ~1· 
mektedir. Avru~a alıcıları hergün si- kırkım mallan 56 kuruştan, tnbak rı:ıfı.tl' 
pa~lerini arttırmakta ve külliyetlli ları 33 kuruştan ihracatçılar tD 
m.ikdarda mübayaatta bulunmaktadır- dan satın alınmaktadır. 

IRAIDVOI 
Bugünkü program 

İSTANBUL 

1 hınciteşrin 937 Pazart~\ , 

Öfte neşriyatı: 
12.30: Pl~kla Türk musikisi. 12.50: Ha • 

vadis. 13.05: Muhtellf plflk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PlA.kla daruı musikisi. 19: Konferans: 
AU Kamı Akyüz: (Çocuk terbiyesi). 19.30: 
Çocuklara masal: Bayan Nlne t.uafından. 
20: Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev. 20.45: Belma ve, 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, (saat ayarı). 21.15: Radyofo
nik opera, (Karmen). 22.15: AJaruı 'fe :>orsa 
haberleri. 22.30: PlA.kla sololar, oJera ve ope
ret parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
Z Teşrinisani 193'7 Salı 

ISTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk muslklsl, 12.50: Hava

dis, 1305: Muhtellf plft.k neşriyatı. 
Ak.-,am neşriyatı: 

18,30: Plft.kla dans musikisi. 18,t5: Konfe
rans : Eminönü Halkevl neşriyat kolu namı
na Bay Nusret Safa. 19: Türkçe Şan: Bayan 
İnci tarafından, piyano ve keman refakaU
le. 19,30: Konferans: Eminönü Halkevl sos
yal yardım şubesi namına Dr. Etem Bakar 
(Verem hakkında yanll§ fikirler). 20: KIA-

/\'iJbelcl 
Eczaneler nııır· 
Bu gece nöbetçi olan eczııneıer ~ 
dır: 

İstanbul cibetindekiler: . (sıt• 
Aksaraydıı: (Pertev>, Alemdardn~ıM"• 
rı Asım>, Beyazıdda: (Bellds> • 5;111useyitl 
da: (Rıdvan), Eminönünde: az> f'B' 
Hüsnü>, Eyübde: CB!kmet Atıanı 11~dl1 • 
ncrde: cvıtam, Şehremininde: <~11giiıtı• 
Şehzadebaşındn: (L Hakkı}, J{~y-ot'gil• 
rilkte: (Arif) , Küçük,9:)7.llrda: 
Bakırköyünde: (İstepan}. 

Beyotıu cihetindekller: ttltllıcıı
Tünelbaşmda : (Matkovlç), Yiik5e (?Jet• 
runda (Vingopulos), oa1auıda: l) şw 
kez>, Taksimde: <Kemal - Reb~esıtıllıı 
llde: (Pertev>, Beşlktaştıı: <6 

Receb) . o;ıer= 
Boğaziçi, Kadıköy ve Adııtıırd d . ıos· 

üsküdaraa: cAhmedtye>. sarıYer cUç1et') 
man), Kadıköyünde: (Büyük>·. cfJıılı;' 
Büyükadada: (Hıılk), Heybelide· .,; .... -... ..... 

---············--··· ... -................ Jd.18: 

uı. 1ştıtll !l~ 
sik Türk musikisi. Nuri Ha ın • 11çe. 
Fahire kemençe, Kemal Niyazi teıne 11t. !l~ 
flk Şemsettin tnnbur, Cevdet J{oza~ J\'ıcs'ıl 
şad keman, Veslhe kanun, Sedat 115~. ô:tlet 
Cemil viyolonsel, Dürri Tnnbur. 2(). 

5
: Ç"eö1' 

20 4 • ,,. 
Rıza tarafından arabcn söylev. ~lt ıııl.P'. 

Rıza ve arkadaşları tarafından t ı5: ot. 
kisi ve halk şarkıları csaat ayarı>· 2 r'ı '/J.sO· 

ıe · 
kestra. 22,15: Ajans ve borsa habel'. 11ıııtl· 
Plakla sololar, opera ve operet pafÇ 

Seyyar balıkçı Muharrem dün birkaç mey 
haneye uğrayıp kafayı iyice tütsüledikten 
sonra, saat 17,45 de B::ı.lıkpazannda Yaninin 
meyhanesine de uğramıştır. Burada da rakı ı 
isteyen ve rezalet çıkarmağa başlıyan Mu -
barreme Yani rakı vermemek isteyince, bı
çağını çekmiş ve sol kolundan yaralıyarak 
knçml§tır. Muharrem, biraz sonra polisler 
tarafından yakalanmış, hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

M. T. A. - Maden · Tetkik ve Arama Ens. 
titüsü'nün neşriyatından olan bu mecmua
nın 4 üncü sayıSJ Cumhurlyetın 14 üncü yıl
dönümü münasebeUle fevkalade bir şekilde 
çıkmıştır. Bu sayıda madenlerlmlze aid t.>lr
çok ent.eresan yazılar ve grafikler vardır. 

Bu akşam SAKA~VA Sinemasında 
--··----·-

ERTUtiRUL SADi TEK 
TlY ATROSU 

(Bu ger.e) 
(KADIKÖY- SÜREYYA) 

sineması ula 
(ÇAW.UROA 

ZAMBAK) 
(Bar perdesinde ( MOzlk - Karagöz) 

Eğlence 

Hatn~a Selam - Mllll blr notadır. Söz F.
mln Biilend, müzik V. Harput tarafından ya
pılmıştır. 

Fran n:cada fiiller nasıl tarif edilir? - Ve
dad Bükülmez tarafından yazılmış olan bu 
eser, kitnb halinde çıkmıştır. 100 sayfaya ya- ı 
kın dolgun bir eserdir. 

Trakya Dergisi - Trakya Umumt Müfet- ı 
tışllğl tnratından çıkarılan bu memleket 

Şimdiye kadar hiçbir filmde beraber oynadıklarını görmediğimiz muazzam bir temsil heyeti _ 
HARRY BAUR - MARİE BELL - RAİMU. P. RİCHARD WİLLM - PİERRE BLA 'CHAR - FERNANDgİI 

FRANÇOİSE ROSAY - LOUİS JOUVET 
gibi en büyük Fransız artistleri tarafından oynanmış 

BiR BALO HATIRASI ~~=~R;~~~:~~il~k BÜYÜK GAI-*' 
Bu film, VENEDİK MÜSABAK.ASII'>JDA EN BÜYÜK MÜKAFATI K.AZANMIŞTm. 

FRANSIZ SİNEMACILIGININ BİR ZAFERİ - GÖRÜLMEMİŞ El\ISALSİZ BİR MEVZU 
Localar satılmıştır. Knlan birkaç numaralı koltukta~ istifade ediniz. 

nıecmuasının 12 inci sayısı çıkmıştır. ~:mımı:IC!mm:z:r:ım::m::mac:::zm> Telefon: 4 1 341 Fiyatlarda hiçbir zam yoktur. -cm----------~~ 

Seoelerdenberi d6oya efkiin umumiyesioi meşgul eden meşhur logiliz polis hafiyesi Ş RLOK HOLMES 
'. 



....., 1 İkinciteşrh. 

Erzincan ovası baştan 
başa kurutuluyor 

g39 yıb sonlarmda bataklıklar kurutul~uk:~ :::r• 
ovanın Fırat nehrinden sulanmaSJ temın e • 

köse nahiyesinde de umran 
faaliyeti başladı. Bügülc bir 
· hükumet konaıı gapılıgor 

,. 

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

•· 

Kağıt oyunu 
Yüzünden 
Cinayet 

Ezine, (Hususi) - Buraya 24 kilo
metre uzaklıkta Ayvacık kazasında bir 
cinayet işlenmiştir. Hancı Ahmedin 
kahvesinde berber çırağı Şükrü kağıt 
oyunu oynarken içeriye kasap Hilmi 
,isminde biri girmiş, Şükrünün oyunu
.na müdahale etmeğe başl~tır. Bu ı 
mütemadi müdahalelerden sinirlenen 
berber çırağı Hilmiye dönerek: 

- Oğlum, senin kardeşini de bu o -
yun 1çin öldürdüler! demiş, fakat sö -
.zünü dinletememitf.i.r. Nihayet gözleri 
kararan Şükrü yanıbaşında oyuna mü
temadiyen müdahale eden Hilminin il
;zerine saldırmış, ~ağından çektiği bı 
,çağı kasabın hayalarına ve kasıkları -
,na bir kaç kere saplamış ve kanlar i -
çinde yere sermiştir. Hilmi derhal has
taneye kaldml~sa da birkaç saat son 
.ra ölmüştür. Kauı yakalanmıştır. 

Ine~ nahfyeıindc Atatürk amtı açıldıktan ıonra ve Generaı K~m Olrik 

Trakyanm birçok yerlerinde yeni 
binaların temelleri atıldı 

-

Osmancıkta odun buhram 
kalmadı 

11114 
ıımeliyeat ı,ıapılırktA 5 köyde köy mektebi binası açıldı, 3 ünde de teme) 

Erzincan ovasında rcuruıu . ıskası temin edile - Osmancık (Hususi) - Vali Süreyya atı)dı, 2 mezbahanın, 4 köy odasının, 2 anıtın, t . ı . . . ya nehrinden Yurdakul kazamız.a gelmiş ve halkın 

21Y0 
~zıncandan Sivas muhabırunu: - cek ve bunların projeleri de i! za - coşkun tezahüratile karşılanmıştır. Va- bir hastahanenin, 2 köprünün açılış merasimi yapıldı 
r. manda tanzim olunacaktır. rzıncan, li yolda, hükumet konağında, belediye- . • . .. . . • 

Erzincan ovasındaki bataklıkların asını yıllardanberi kuşatan bataklık- de, çarşıda, her yerde halkın derdi ile Edirne (Hususı) - Ev:ıelkı gun J rJhtım caddesının, Eceabad kazasın.da 
kurutulmasına fiill bir şekilde başla - ~v: kurutulması ile Erzincan her sa- yakından alakadar olmuştur. Kırklareli vilAyetine bağlı clnece• na- mezbaha, gaz deposu, belonaı me kop-
l'l.ılınıştır. . . .. "k = büyük inkişaflar göstereceği gibi Vali Çoruma gider gitmez kazamız hiyesinde yapılan Cumhuriyet parkı - rünün, Bayramiç kazasında elektrik 
f Bu kurutma amelıyesınde buyu Ek mik sahada da büyük faydalar halkının odun ihtiyacını temin için gü- n~. ve bu parkın ortasın~ ko~~lan cA- saııtıralı ve kömür deposunun açıhş tö 
t~daların temini için Nafi~ 1V~kal~5~ te= etmiş olacaktır. Ovanın lrurutul- zel tedbirler alarak telgrafla emir ver- t~tu~k• . a:ııtlının açılış törenını kısaca renleri yapılmış, GeHbolu Evre nnhi -
b' ce yapılmakta olan pr~Je e~ • ma a başlamasından Erzincanlılar bü- rniş ve 50 kuruşa gizli satılan odun der- bıldırmıştım. .. . yesinde beş sınıflı köy yatılı okulunun 
.ın hralık kısmı inşaat mu~e~ıdl~ ~ b' evinç duymaktadırlar. Kuru - hal 20 kuruşa satılmağa başlanmıştır. Başta Traky~ ymumt ~ufe~tişı Ge: temelleri atılmış, Biga kazasıııda, jan-

'lıne Verilmiş ve birinclteşrının 17 ın- ır 5 
t kasında büyük faaliyet dı> Yenı' malmüdürü kaza va gelerek vazi- n .. cral Kazın.ı Dınk, baş muşa vır Sab. rı darına daıresinm, kazaya bağlı Koz -

de bu'·"u··k bı'r to··renle ve makinelerle tulma mm a · ' " - v--kl el Ed k s· ek · k .. l · d k 11 i J .3 1 1 . . d a vam etmektedır. fesine baslnmıştır. Kaza kaymakamı ve Oney oldugu halde a.u ar ı ve ır- çc me ve ın çı oy erın e o ·u a -

kşe başlanılmıştır. 19 . yı 1 ıçm eb.8t~ _ Köse nahiyesinde de büyük bir belediye ~isi de rnezunen kazadan ay- ne valileri, Komutanlar müfettişlik ve rın, Dimctoka, Can köylerinde p::ınsi -
anaJının hafı·iyatı ''e ınşaatının 1 1 k - ı ·ı· t ··d· 1 te k nl aç 1 t •· 1 · l t . . b Jıükfunet onagı yapı ıyor lmışlardır vı aye mu ıran ve memur nrı, şe - yo arın ı ış oren erı yapı mış ır. 

:tılınesine çalışılacaktır. Bu şekılde a - . s· h b' · · , rı . küller mensublan, binlerce halk ve köy Gene Bigada halkevinin temel atma 
taklık kurutulduktan sonra şimdilik Er Kelkıt'den ıvas mu a ınmız Ja - O a lık nııntakada odun ve 

rın n IUnün de iştirakile yapılan bu törene merasiminden sonra şehir klübünün a-
Zincanda 8 bin dönüm arazi istifadeli zıyor: kömür buhraw Köse, Gümüşhane _ Erzinca~ şose- istiklat rnarşile başlall1lll§ ve kırmızı çılmnsı ) apılmıştır. 
\•e ziraate müsaid bir hale getirilmiş si üzerinde güzel ve kalabalık bır na_ Rize (Hususi) - 10-15 gündenberi bayraklarla örtülü bulunan anıd açı - Yenice kazasına bağlı Dehler, 
olacaktır. 938 - 939 sonlarında batak - h' d ' Bu nahiye Doğu rnıntakasının ne kömürcü dükkAnlarında, ne de pa- lınca müdhiş bir alkış tufanı başlamış Haydaroba yatllı okullarının, Arancık 
lık kurutulduktan sonra ovanın Fırat ıye ır. ·· ·· b 1 a kt d B'' Atatü k ll. • el · d k'k l .k" ·· d k k - M k S --....;_ - ·--· ,._ üçüncü umum müfettişlik çerçevesi i - zarda komur u unarn ma a ır. u- ve yaşa r uvaz en a ı a arca oyun e oy onagmın, er ez un-

1~ ] . · d d'r Nahiyede daha bilyük ça- yük bir yakacak buhraru vardır ve halk devam etmiştir. ,cuk nahiyesinde jandarma karakolu -
ku Uk 1 k t haberlerj. çensın e ı · 2 5 k ld - d k" .. - h' l · 1 Ç mem 8 8 lışmalar başlamış bulunuyor. evvele: , . uruşa a ~gı o un omu- Bir ögretmen, bir talebe ve na ıye nun açı ış törenleri yapı mıştır. 

Yollar, yapılyor, köy kanunu büyük rünü şımdı 6 kuruşa bıle bulamamak- müdürünün nutuklarından sonra tatlı Tekirdağında da yeni binalar açıl -
ManJsaya yeni tayin edilen muaUJmJer 

Mnnısa <Hususu - Köycülük ve peda -
g~H taıısm için dört sene evvel AmerikaY• 
gondernen BUM KuUu tahsilini tamamla • 
nıış, Maarıt Müfettııt tayin edilerek memle
~etımıze gelmiştir. Şimdi, kazalarda teftlş-

rde bulunmaktadır. u 
V116.yete de yeni mezun olan 12 genç m -

aıuın tayın edllmiıtır. Bunlar, İstanbul kJZ 
tnuaııım ınekteblnden Zehra, Hatice, LA -
lnla, Fatma Sabahat Şerefnur, Adana Er
kek mualUm mektebi~den FUad oilneı, Bur 
Sadan MelA.hat, Selime, Konya kız muallim 
lllekteblnden ıeııha ve izmlrden Nurlye ve 
Melektir. 

bir ehemmiyetle hedefe doğru gidiyor. tadır. Şurası da garibdir ki, kasabanın ve munis çehresile ortada görünen mış, yeni binalara temel atılmıştır. 
Burası ayni zamanda nümune köyü ha içerisinden başlıyan ormanlar, bu vilA- Trakyamızın çok sevilen centilmen ve Malkara kazasının Yaylakene kö -
}ine getirilmiştir. Doğu illerinde dur - yet arazisinin onda yedisini teşkil et- ~dealist müfettişi umumisi General Ka yünde yatılı okulun temel atma me -
madan geceli gündüzlü dolaşmalar ya - mektedir. zım Dirik veciz bir hitabede bulun - rasimi yapılmış; Hayrebolu kazasında 
parak muhitin ihtiyaçları üzerinde can Çankırıda boyah ispirto muştur. Merasim bittikten sonra hey'ct mezbaha açılmış, Subaşı ve Lahna köy 
la başla çalışan umumt müfettiş Tahsin Kaynarca köyüne giderek beş sınıflı 1erinde hey'et okuma odaları ve mahfe-
Uzer'in yardımlarile Köse nahiyesinin bulunabiliyor okulun açılma törenini de yaptıktan .lin Ciğeriçi deresi üzerinde yeniden ya 

Yıllardanberi beklenilen hükfırnet ko- ~) sonra geç vakit Edirneye dönmüşler - pılnn köprünün ve selektör makinesi e-
çankırı (Hususı - Birkaç defalar ç 11 , ı · A l ·1 k 

nag~1 futivacı yerinde karşılanmış, ha - bahs v dir. vinin, erkes .ı.~füs ım ve rzu og u ·öy 
.1 buhranından ettigimiz boyalı Js- · t' ı .. .. ı d B b 

Zırlanan projelerle Kelkitin çalışkan Diğer taraftan Cumhurıye ın .,. un- erin e okuma odalarının, ar aros na 
b. pirto hakkındaki tenkidlcrimizi nazarı k h h · · d ı ·· 

kaymakamı Celal Değer tarafından ır dıkkate alan İnhisar İdaresi merkezden cü yıldönümünde Tra yamızın mu - ıyesın e Atatürk anıtının açı ış toren-

so··ylevle ve köylülerin iştira.ki. ve teza- . . telif vilayet, kaza ve köylerinde bir leri yapılmıştır. 
1 mikdarı kafi ıspirto celb ve bayilere G H ç k 

hu-ratı·ıe temel atma merasımı yapı. - H lk çok binalann açılma ve temel atma me- ene ayreboluya bağlı a ancı 
ı tevzi etmiştir. a m ispirto ihtivacı A k" ·· d Geredede nahiye konıres mıştır. Bu yıl içirisinde de inşaat hı - 1 ~ rasimleri yapılmıştır. Bu mes'ud vilı:ı - oyun e ilk okulun, Işıklar köyunde 

· Ge d ı et hallı: par bu suretle karşı anmış bulunmakta- kl k'" k w 

t re e CHusust> - Cumhur Y tam bulacaktır. yet, kaza ve köyleri ve kavuştu an oy onagının temel atma merasimi 
Isı semt ocağı intihabında eski idare h~Y - dır. yeni binaları aşağıya sıralıyorum: yapılmış, Selçuk ve Uğurlu köylerin -

letı 1Pka edilmiştir. ismet paşa şosesi ve Is - z f b 1 dakı· mag"' aralar d k d 
net Paşa tren hattının biran evvel ikm:ıll, a ran o u Urfada motosikletle gezmek Çanakkalede memleket hastanesi ve e o uma o aları açılmıştır. 

~eı,:~ı)~a~~~e~ı:rear~~şt~~~~t~:. eczane tah- . ~~!~~~bo~a~~~~~;r~enil!afı:i~b;!~ yasak - -• · .__ ----- "" 
Çankırı orta mektebinin tamiri bitti ~~~dır. Burada müteaddid mağara:ar Urfa (Hususi) - Şehirde kalnbalık Memleket.te Cumhuriyet 
Çankırı CHusustı - Orta mektep binası - mevcuddur ve ha.k arasında bu maga- yerlerde motosikletle gezmenin mah-

llın bir mu"ddettenberi de"am eden tamiri k d gı'dı· Jdig~ i b 1 •ki • bit • ı ı mrilip de sonuna a ar zutl"rını göze alan beledıye bunu ya-
l lrilınişUr, Bu tamirden dolayı tedrlsler ne ra ara!:>' - b'lh ... ayramı şen 1 erı 
Ik lllektep binalarında devam eden orta takdirde hazineler bqlunacagı, ı as- sak etmiştir. Geçenlerde bir motosiklet 

hlektep talebesi üç gündiır kendi binala • sa kralın altın sapanı ile rn~:as~a 
1 
bır gene bir çocuğa çarpmıştı. Yeni ) a-

tında ders gôr~eğe baaıamışlardır. çift ~kımının ele geçirilecegı soy :n- saklan dolayı halk çok memnundur. 
Kız.ılcahamam'da köylü sigarası rnektedir. Fakat şimdıye kadar maga-

. satışı serbest raların sonuna kadar giden olm~nuş~ı r. 

. Kızılcahamam (Hususi) - Kazamızda Bilhassa Kepez denılen yerdekıw rna;:ıa
lnhisar idaresi tarafından 5,5 ve 6,5 kuruş- ;.·anın Cinevizlerden kalma old.ugu soy
luk köylü stg raıarı serbest olarak satışa çı- ekt d' Mag<araların taksımatı na-
k11.rıın11ştır. H Ik bu müsaadeden dolayı son Ienm e ır. b ·ı ' 

Kop dagma kar duştu 
Erzurum (Hususi) - Erzurumda üç 

gündenberi soğuklar başlamış, Palan -
döken dağına, Kop dağına kar düşmüş-derece sevJnmlş ve bir Jkl gün içinde bütün zarı ıtibara a!ınınca bunl~rın ta ; o -

hlev·cut tükendiğinden bayiler tekrar~ In_.111 - ,nayıp in~nn elile yapıldıgı da ta ım n 
sar ld re..,ıne müracaatla bir hayli koylu si- dilmektedir. t~--,-· ·-·-----
Sarası daha almağa mecbur kalmışlardır. e - --=-- = === 
'°::::::;::- - ---- -- Pazar Ola Ha••n Bey Diyor ki: 

Çankırı (Hususi) - Bu yıl Cumhu- tanbaşa bayraklarla süslenmiştir. Ge • 
riyet bayranu geçen senelere nisbetlc çid resmi çok güzel olmuş, gece fener 
daha canlı ve heyecanlı olmuştur. alayları yapılmıştır. 

Bir gün önceden yakın ve uzak köy-
lerden 3 bin kişi atıı ve yaya olarak Gölcllkte yeni hUkOmet konağımn 
şehre gelmiş ve törene iftirak etmi§tir. temeli atıldı 

· - H asan Bey, bu çok iyi 
a.ir haber., 

• .. Hal idaresi halka mey

n.. 

•. . ve sebzeyi ucuza maı e

decekmlf. 

Her taraf donatılmış, m üteaddit tak- İzmit, (Hususi) _ Gölcükteki hü _ 
lar yapılmış ve elektrikle her taraf ten- .kfunet konağının temel atma merasimi 

Hasan Bey - Hal idaresi vir olunduğu gibi husust ve resmi bi - ,Vali Hamid Oskay'ın elile yapılmtş -
de meler halden anlıvormuı n alarla ev ve dükkanlar tamamen ha~- tır. 
ha!" 



e Sayfa 

Romen Başvekili dôn gitti 
"An karada -az konuştuk 

ve çok çalıştık,, 

Romen B~wek.ili askerleri. mizin önünden geçerken 
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) ı ya elçisi, Bükreş elçimiz, Romanya, Yu 

Haydarpaşa istasyonunda misafiri • goslavya ve Yunan general ve konso· 
miz gardan çıkarken halk tarafından loslarile matbuat mümessilleri tara • 
şiddetle alkışlanmıştır. fından uğurlanan aziz misafir, seyahat 

Romen başvekili, Haydarpaşadan mo lerine tahsis olunan Romania vapuru· 
törle doğru Fenere gitmiş, patriği ziya- na binmiş, refakatlerindeki zevatla be
ret ettikten sonra otomobille Perapa - raber Köstenceye müteveccihen şeh -
las oteline gitmiştir. Otelde, patrik, baş rimizden ayrılmıştır. Romanya vapu -
vekile iadei ziyarette bulunmuştur. ru limanımızdan ayrılırken, limandaki 

Bay Tataresko bu iadei ziyaretten bütün merakib düdük çalarak Başve -
sonra İstanbul matbuat mümessillerini kili selamlamışlardır. 

kabul etmiş, şu beyanatta bulunmuş • lzmitten gecerken 
tur: ' 

- Muvasalatımdan itibaren matbu
atın hakkımda gösterdiği alaka ve te -
veccühten dolayı pek mütehassisim. 

Evvelce de söylemiş olduğum gibi, 
az konuşmak ve çok çalışmak muta -
dımdır. Ankarada da böyle yaptık. Az 
konuştuk ve çok çalıştık. 

Güzel memleketinizin her tarafın -
da gördüğüm hüsnü kabulden ve bil • 
hassa Türk milletinin samimi dostluk 
tezahürlerinden pek müteşekkir ol -
duğumu söylemeği bir vazife bilir ve 
matbuattan bu duygularıma tercüman 
olmasını dilerim. 

Esasen bütün bu tezahürat ve dost
luk ifadeleri, temsil etmekte olduğum 
Romen milletine teveccüh etmektedir. 
Türkiyede bulunduğum beş gün zar -
fında yaptığım bütün müşahedeler gös
teriyor ki, Balkan Antantı çerçevesi 
dahilinde kurulmuş olan Türk - Romen 
ittifakı halkın ruhlarına işlemiş ve da
ima yaşayacak olan bir ittüaktır. 

Bu ittifakın semerelerini alabilmek 
hususuna gelince, bu da iki devlet rica 
linin çalışmalarına bağlıdır. 

Bu uğurda çalışacağımıza sizi temin 
ederim. 

İstanbuldan ayrılış 
Muhterem misafirimiz, bundan son 

ra Perapalastan ayrılmış, otomobiller
le Galata rıhtımına inilmiştir. Burada 
da misafirimize askeri bir kıt'a selam 
resmi ifa etmi~, muzika Romen ve Türk 
marşlannı çalmıştır. Bundan sonra, 
Vali, başvekil ve hariciye vekili na -
mına Refik Amir, Merkez ve deniz ko
mutanları, Emniyet Direktörü, Roman-

İzmit, sı <Hususi) - Dost ve müttefik Ro 
mıınya Başvekili kıymetll misafirimiz Tata
resko trenle İzmltten geçerken Vali ve villi. -
yet erklını istasyonda muhterem başvekili 
karşılayarak selAınlamışlar, istasyonda top
lanan halk şlddetu alkışlarla tezahüratta 
bulunmuşlardır. Aziz misafir, Atatürk Tür -
kiyeslnde gördüğü inkişaf ve terakkllerden 
bahsettikten sonra Ankarada Türk devlet ri
calile yaptığı temasların sulh yolunda iki 
devlet arasındaki tam mutabakatı bir defa 
daha tebarüz ettirdiğini söylemiş ve demiş. 
tir k1: 

- Türk halkının hakkımda gosterdiği 

büyük hüsnü kabulden fevkalade mütehas -
slsim. İkinci seferki gelişimde bilhassa İz -
mite inerek aranızda birkaç gün kalmak is
terim. 

Başvekilln bu sözleri şiddetle alkıştan • 
mış, tren hareket ederken Tataresko Türk
çe olarak: 

- Sal olun! diye halka lltitntta bulun -
muştur. 

Zabıtamız hakkmda takdirler 
Romanya Başveklli muhterem misafiri • 

miz Tatareskonun refakatinde memleketi -
mize gelmiş olan polis müfettişi Husaresku 
ve Köstence pol~ müdürü Antonesku Türk 
polisinden sitayişle bahsetmişler ve gazete -
ellere şunları söylemişlerdir: 

- Yeni üniformalar pek mükemmeldir. At 
lı ve motörlü polisler de dahil olmak üzere, 
bütün Türk polisi, vazifesini başarma husu
sunda bütün dünya pollslle boy ölçüşeblle • 
cek bir seviyededir. Bu arada, İstanbul po _ 
Us müdürü Salih Kılıçtan da sitayişle bahset 
mek Hi.zımdır. Türk polisinin nezaket ve cen 
tilmenllğlni de onun ıabsında müşahede et
mek mümk:Ündür. 

Emniyet Direktörünün :ı:ivafeti 
İstanbul Emniyet Direktörü· Salih Kılıç 

dün misafir poUs müfettişi ve müdürü şere
fine Moda deniz klübünde bir öğle ziyafeti 
vermiş, bu ziyafette polis şube müdürleri de 
bulunmu~ardır. 

-

CÖNÜLiSLERi 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
İstanbulda F. F. M. A. ya: 
Sizinle üç sene mektublaşıp bir za· 

man da gene sizinle birlikte yaşıyan bu 

kadın şimdi sizi bırakıp fakir ve yaşlı 
bir adamla evlendiyse ona kabahat 

bulmayın. Kabahat daha ziyade sizin· 
dir. Kadın kendine bir aşık değil, blı 

koca arıyordu. Bu hareketi de gayet 
doğru idi. Sizin kendisine koca olamı· 
yacağınızı hissetmiş olmalı ki, belki 

de sizi sevdiği halde bıraktı ve kendi
sini nikahla alacak insana gitti. 

* Ankarada O. C. Ş. K. ya: 

Kızı size onlar teklif ediyorlar .. Siz 

de razı oluyorsunuz. Sonradan cayan 
gene onlar olduğuna göre herhalde 
bunun bir sebebi olmalıdır. Siz en ev-

vel bu sebebi öğrenmiye bakın! 

* Ankarada V. B. T. ye: 
Birdenbire bir hayale ·kapılmış ola· 

bilirsiniz. Henüz çok gençsiniz; :;evgi· 
niz geçici bir heves olabilir ve vaziye
tiniz de henüz evlenmenize müsaid de
ğildir. En iyi yol bir an evvel bu ış
den vazgeçmektir. 

* Bayan (H. Y.) ye: 

Fazla bedbin düşünüyorsunuz, rnes
ud olmamanız için hakiki hiçbir sebeb 
yoktur. Siz, kendi kendinize fenıı tel· 
kin yapmışsınız.. Meşhur bir söz var
dır: 

cHayat, hisseden için bir trajedi, dü
§Ünen için bir komedidir.> Fazla hisse 
kapılmayın, her şeyi olduğu gibi gö
rüp muhakeme edin, bütün üzüntüle
rinizin boş ve manasız olduğunu !.İz de 
anlıyacaksınızl TEYZE 
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BON POS'IA 

HADISEL:ER 
KAR$1SINDA 

Kuıa dair 

Caddede bir bıldırcına rastaeldlm; 
bana: 

- Her kuşun eti yenmez! 
Dedi. Halbuki ben bıldırcın eti yenilir 

biliyordum. 

* Kanarya, saçlarını sarıya boyatan evin 
bayanına baktı: 

- Ne kıskanç kadın, dedi, şimdi de be
ni kıskandı! 

.. .. . .... 
.::::.:·:: 

.=:::::::::-: • . ·•·.········. :·:·:·:·:·:·::.: 
:·:·:·:· ··=:=:·:·:: • • • • • • • • • • . . • • • . • . . • • • ·•· • • • . :·:·:·:·t.:·.··:·:·.: 

Bu haft;= .iki'''Tiirk~; ~Ö~ii 
film gösteriliyor 

Bu filmlerden birincisi Türk sinemasında gösterile~ 
Hacı Murat, diA"eri Saray sinemasında Buffalo BiU'dıt 

Hacı Murad fil-mintıe 1van Mojukin ai' * Bu hafta İstanbul sinemalarında iki ta· Jean Arthur ve James Ellison yapın 
Kafesteki kuşa sordum: ne türkçe sözlü film gösterilmektedlr. tadır .Mevzuu ıudur: 
- İnsan.~a~ı~ seni kafese koymUJ ol • ı Bunlardan biri Türk sinemasında göıte- Amerikan dahili harbi nihayete :; 

rna]arına uzuluyor musun? rilınekte o1an me<;:hur Hacı Murad !ilmi- miıtir Muhacirler garba dox..o.; aklJ'l .a 
G"ld"• 'S' • fi4Y Jf~OJI 

u u. dir. Filmin mevzuu ıudur~ yorlar. Bunlar arasında Wild Bill 1 ~6 
- Ne münasebet, neye üzüleyim, tn- B ff B u dı d k d ınan • 1852 senesi Çar ikinci Nikolanm istib- n u alo i a n a i i e ya 

sanların hangisi kafese girmiyor ki?.. b ı k dır * dadı şiddetle hüküm sürmekte ve Kaf- u unrna ta · ut9 
'lb ı kasya, Rus ordularının zulüm ye +<>'""ki Missouri nehrinde vapurla · yaptık 1 ... Biı Ü 1 saksağana: . .-..,4 eaıaıtı lP 

- Ben edebiyata girmişimdir! içinde bulunmakta idi. Kafkasyalı1ar 1s- seyahatte Hikok, çok sevdiği 
Dedi. Saksağan gagasını büktü: tiklallerini kurtarmak için Şeyh Şamil 
- Haydi oradan asıl edebiyata giren namında bir zatın idaresinde kuvvetler 

tenim, yüzlerce şair hergün: teşkil ederek Ruslarla çarpışmağa başla-
c Dam üstünde Saksağan. mışlardı. 

c Kazma vurdum beline. 
Diye şiirler yazıyorlar. 

* Kuş tayyareyi gördü: 
- Bu da bizden ama, dedi, acaba neye 

selam vermeden geçiyor? 

* K~tüyü yastık yapan bir mağazanın 
reklamını gördüm: 

c Tavuk tüyünden mamul kuş tüyü 
yastıklarımız vardır!> 

* Leylek Nasreddin Hocayı yakaladı. İki 
yanma iki kanat, ağzına da gaga taktı: 

- İşte, dedi, şimdi kuşa benzedin. 

* - Kuşların bir çoğu beyinsizdir. 
- Niçin? 
- Beyinlerini insanlara verdikleri içi.n! 

* Muallim. sordu: 
- Hayvanı natık neye derler? 
Çocuk cevap verdi: 
- Papağana! 

* Kuşların en hovardası yarasa olsa ~e-
rek .. geceleri sokak sokak dolaşır!. 

* Karga kargaya randevu verdi: 
- Bostandaki korkuluğun tepesind~ 

buluşalım olmaz mı? 

* Kuşluk zamanı gelmiş; şimdi, kuş sü-
tünden başka her şey bulunan bir lokan
taya gidip bir kuş konmaz yiyeceğim!. 

ismet Hultbi 

FeriköyUnde bir eğlencen in sonu 
Feriköyünde Müyesser isminde bir ka

dının evinde mütekaid İsmail Hakkı içki 
içip. eğlenirken Müyessere aşık olan Ro
manyalı İsmaille arkadaşı Deli lakabil~ 
maruf Remzi sarhoş olarak evin önüne 
gelmişler, İsmail kapıyı tekmelcmeğe 
başlamıştır. Bunun üzerine İsmail Hak· 
kı aşağıya inmiş, Remzi, bıçakla İsmail 
Hakkıyı karnından ağırca yaralamlştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, vak'ayı 

müteakib kaçan İsmille Remzi sabaha 
karşı yakalanmışlardır. 

Dün akşam geç vakit Sultanahmed ü
çüncü sulh ceza mahkemesine verilen İs
rnaille Remzi, sorguları yapıldıktan sonra 
tevkif edilmişlerdir. 

Hacı Murad bu harekatta kahraman· 
lıklarile şöhret kazanmakta idi. 

Şeker bayramında halk köy meydanın· 
da toplanmış eğleniyordu. Milll havalar 
çalmıyor. Şamilin kızı (Zehra) ortada 

raksediyordu. Zehra (Hacı Murad) ı ıev
mekte ve ondan mukabele görmediğin
den dolayı müteessir bulunmakta idi. 

Raks esnasında Hacı Muradın kendisi
ne iltfiat etmediğini gören Zehra birden 
raksı durdurur. Bu yüzden Şeyh Şamıl 

ile Hacı Murad arasında müthiş bir m\.i
cadele çıkar. Tam bu esnada top gülleleri 
ve kurşunlar yağmağa başlar. Kazaldar 

köyü basarlar, perişan ederler. Ateşe ve
rirler ve bu sırada da Zehrayı alıp ka-
çarlar. 

Hacı Murad Ruslara karşı mukabil bir 
intikam taarruzu yaparak iki üç yüz Rus 
askerini esir ederek köye getirir. Hacı 

Muradın bu zaferi Şeyh Şamilin bir kat 
naha hiddetini celbeder ve kendisini Rus 
taraftarlığile itham ve tahkir eder. Bıı 
\'aziyet karşısında köyde kalam.ıyacağını 
hisseden Hacı Murad, kendi ihtiyarile 
ve birkaç arkadaşile Rus ileri karakolu
na teslim olur. 

Kafkas orduları başkumandanı Prens 
Voronzof bu büyük kahramana lAyJh ol
duğu hürmette bulunur. Bir müddet son-

ra Çar Nikolanın emrile Hacı Muı:ad Pe
tersburga nakledilerek Çarın huzuruna 
çıkarılır. Çar, Hacı Murada Rus ordula-

rile birlikte Şeyh Şamile karşı harel.et 
etmesini emrederse de mumaileyh şid-

Cletle red ve Şeyh Şamilin kendi mille
tinden olduğunu ve ona karşı hiçbir za
man hareket etmiyeceğini söyler. 

Hacı Murad nihayet kaçmağa ve b!r 
çok zahmetlerden sonra memleketlerinin 
hududuna gelmeğe muvaffak olur. 

Ve yalnız başına Rus askerlerile çar
pışmağa başlar. Bu esnada Şeyh Şami1in 
:ıskerleri yetişir ve yaralı olan Hacı Mu
radı kurtarıp köye getirirler ve Ka'fkac;
yalılar son nefesine kadar vatanının •s
+iklali için çalışan bu büyük kahrama'lı 
istikbal ederler. 
Diğer türkçe seslendirilmiş film de Srı· 

ray sinemasında gösterilmektedir. Bur 
!alo Bill yahut .Maceralar Kralı> adındn 
olan bu filmin başrollerini Gary Cooper. 

~ 

"' Buffalo Bil? filminde Gary Coopef 
Jean Arthur 6' 

J(ıı 
Jane adındaki kıza rastgeliyor. 
delikanlıyı için için sevmektedir· ,,r,. 

Piney müstahkem nıevkil asile~e"I<!' 
fından muhasara edilmiştir. Bu tB1ı~ 
~ephane götürmeğe Buffalo :Sill 
ediliyor. .

1 
ri ti" 

H. dit e r 
Hikok ile Jane Amerikan ın .. ırıi ' 

:rafından esir ediliyorlar. SevgilıS e ıııO
.kcnceden kurtarmak gayesile Jafll ~-

ğ. yo ı.ı .• 
himmat kolunun takib edece 1 bİıd·f*" 
!erin reisi bulunan Yellov IIanda ;aı.ı<f•ıo 
yor ve bu sayede kurtuluyorlar. 0rı•t• d"şıtY Bill ile adamları bir pusuya u 
Hikok onlara iltihak ediyor. ıJ d,-

Az bir müddet sonra Hikok '}ortı'l;9 ıe
rililerin John Lattincr vasıtasile ~ı.ı ııd'
darik eylediklerini haber alıyor. J ~ 

·yor· SJ 
mı yakalamak için peşine duŞU r ıııY1 
delikanlıyı öldürmek için üç a~:dıırı ~ 
:>diyorsa da bunlar Hikok UJ.ftl j(Brl 

k'Ufl ~ lef ediliyorlar. Bu vak'a Hıko t' Orl 

~arici ilan edilmesini mucib 01.0
1
;:0r ~ . ·ı edı ı,, ,,, 

•evkıfc Buffalo Bı l merur 011tt ... ır 
'uşuyorlar. Buffalo teslim oluP k 11 ıııt1 .. ı · · t bih l' or JJikO 11,-~oy emesını em ey ıy · st 4' 

.. . .. 1" ld ~ ndnn teltf ~ol su uzerıne soz u o ugu J ~ 

'isaneye dönmeğe ko.~u~~~.or~r ıse ık' 
r_,attirner rastgelip onu oldurtıY se"ı' 
ız sonra o da katlediliyor. Jane 
:;;nin son nefesine yetişmiştir. 



••• 

s .P O R 
"Ben bir tımarhane kaçkınıyım 1,, 

Çıldırmak için ka t'i 
7 

jKuleli, askeri liseler kararımı vermiştim peşte B muhteliti dü_n 
lstanbulu 3 • O yendı 

atletizm Fakat bunu nasıl yapacakbm? Gerçi doktor Cezairliyaa 

ıd deli olduğuma kanaat getirmiıti. 
şampiyonu O U Fakat diğer doktorlara da aynı kanaati verebilir mi idim? 
Aakerl ııaeıer arasında 1apılan aen~ RlJportajı 7'JJIGll I F anılı Klifilc 

.. .. e tikçe geriledifi ve 
Bu ıtıretle futbolümüzwa gun ıdç -lrb 

bocalaclafı açıkc• mey aaa ...-

atıetısm blrlnclllklerl dün Kaclık::nfu~a <Teıcflme Tt lttlbu haktı mahtllld111\ 
lan mtı.abaklardan sonra Kuleli ae 10 yük bir sayı faüı elde etmeslle nihayetlen- -

dJ. M batalarda - Ne münasebet?. 
bı hafta dnam eden musa - Ne münasebet olacak.. çınlçıplak 

kendl mektepleri hesabına blr tek f":n -:; gezersın, mugayiri Ar ve haya hareket; 
11 usanmak lçln heran gayret .~ talarda cam çerçeve kırarsan, başkasını zarJra 
ınnmeyen atletler bu seneki musaba tlle 
daha btıyük blr terakki göstermek sure 

01
_ sokmak; biı' kadının boynuna sarıhr-

kabllJyetlerlni blr defa daha isbat etınit san, kadına tecavtiz cürmünden curmü 
dular. f meşhud ma.likemesini boylar ve eve~-

aene ısrarla lddla ediyoruz, atıetiztn k e - lah iki saat sonra soluğu umumi hap1S-ı 
der .. •yonu büyük blr kadro halinde en uv-

- ol aske hanede alırsın. 
vetll ümldlerl blr araya topla.mıt an ım; - Sana açıkca bir o:ı"'y söyliyeyim 
rt ıı.selerlmizle cidd1 blr surette meşgul 0 b 1 ... -
çarelerlnl ne tekilde olursa olsun arayıp u mi? 
malıdır. . ne _ - Söyle! 

spor teıkllltımızın her türlü muave ta- _ İnsan kumar masasına kazanmak 
tinden uzak, reamt müsabakalarımızda;dden maksadile oturur. Fakat bir de bakar• 
mamlle mahrum oldukları halde 
hürmete pyan dereceler elde eden bu at ; sm kaybeder. Ben de bir zar atıyorum. 
ıetıer arasında en kuvvetli şamplyonl:ın Düşeş atarsam kazanırım. Dubara a· 
bulunduklarını lddla etmekte biç de ya • tarsam kaybederim. Yani kazanmak 
mıt oldutumuzu sanmıyorum. il ihtimali de, kaybetmek ihtimali de yüz-e metreden fazla uzun atlıyanlar, on ç 

ıl de elli. metre üzerinde ilç adım atıad ar. ... . 
Yumupk ve bozuk blr pist ü:aerlnde l1V - Faruk, kardeşim.. ne diyeyım, 

• 

Bir akı• 
sanlJede dört ytll metreyi koşuverdller. Allah muvaffak etsin. Daha doğrusu 

Atletizm lle olan bütün münasebetleri an- Allah sana akıl ve fikir versin. Anlaşı- Artık bütün arJcadClflanma karıı deli 
cak resmt blr1nc111k müsabataıarından Uerl lıyor. Sana söz para etmiyecek.. iyisi rolü oynamağa bqlamı§tım 

Sekiz g(ln ...r ... de ikill Roınmyada, fkisl oımadılı halde muhteuı mesafelerde yaptık- . . 
1 de Tür'l.'-ede.~olmak 11_ dört mühinl lan derecelerin en yakın blr çalışma saha - mı, ne ıstersen yap. . . bundan üç sene evvel Beyazıd merke-

...... 3 _... fstan mnda blrdenblre yükselınll oıması ltden bl- Fuad ayağa kalktı. Hararetle elımı zinin önü.r7de sahiden bayıldığım halde 
:aç Yapan Pette B muhteliti d!n o ~ ıe dellldlr. sıkarak ayrıldı. Köşeyi dönünceye k3• rol yapıyor diye polis ehemmiyet bile u. l.da yaptıı.. ikin" ci - IOD mam da "' oıa atletik bakt B" ~ .,,. 'S· Bir uterln en tabll lbtıyacı n dar arkasından uzun uzun ım. ır vermemişti. libı bir sayı farkile kuandıktan sonra aporlann daha verimli blr şetllde inklşafL 1: tuhaf olmuştum. Fuadm elimi sıkma Bu şerait dahilinde çıldırmaktan vaz lkŞanı trenile memleketine döndü. ln apor teokllltımızın askert liselerden "' k ·· e 

'7 asil ha ç 1 lnln •-mın _ .. n-esı güç blr me- tarzı bana, bir daha görmeme uzer mı geçmeli idim. ~ apacaklan zorlu ile tam JD8J1 • e .- tUade çare er oc ICUAüU • k d l 1 d laşma k k k daşl 
Zırlanınıı olan takımlar için biraZ tabii aele mı sayılır bilmiyorum. ayrıldıgırnız ar a aş ar a ve a . - Fa at o va it te ar a ar: . 
oJan bu hal açık ıWyıem.k lbımgelirse Blr 1kl kltibtln, tıç bet atletine inhisar e - mız gibi geldi. Bir tuhaf ol~um: T~_rıf - Faruk bu işi kıvıramadı, diyecek-
hiıiJn hesabımıza kol·• yutulur lokma den, hatıl söntlp gitmekte olan atletizm ha- edilmesine imkan olmıyan bir ~ıs ç~k- !erdi. . . • 
d ~' -J reketlerl 19ln aatert liselerdeki kaynaktan da tu·· 1·çime. .. Kalbim sıkıldL. goılenm o halde yapacak tek bır ış vardı. e6Üdir. bilir' 

ba eau1ı b1r Jel' nere.si ola • gayri ihtiyari sulandı. Çıldırmak, bunun için de şımdiden et-
Uç günlük oldukça rahatla bir yolcu· Atletımı tunetll b1r rejim ve dolayıalle Kahvede oturamadım, sokağa fırla- rafımdakilere deli olduğum, yahut de-

luktan sonra lstanbala aeJiP .ıqam tre- -ı: ıı::=ı:.::.en 1MI moaab&talar dıırı .. artık kat'f bir şekilde çtldırmağa lirmek üzere bulunduğum kanaatini 
llile ls.nkaraya giden Macar 1a1wm tren- ııaaaaıann membaı olalı Jerl b18e aadece karar vermiştim. vermek .. 
den indiği gQn yaptıtJ maçı kaalUPı ~ b:aıermekle kalmadı, haklı dtı,tıncelerlml - Mutlaka deli olacaktım ve tırr.arha- Kararım karardı. Bugünden itibaren 
hlen trene atıamıft gene trenden indikten :ı de apaçık blr surette ortaya koymU§ oldut neye girecektim.. en yakın arkadaşlarım bile beni deli 
•onra bir maç daha yaparak onu da ~a- su vesile lle mektepleri heaabına koşu~ a Ötedenberi kulağıma çaluıan bir ta-

1 
bileceklerdi. 

tanıp duba! trene binerek memleketme 1ıyan ftl atan atletlerin h:.1;.1:.:":r -:! kını sözler vardı. Sözde bazı lumseler * 
dönnı~ töıleee bir hesabıamak tebrik eder~~: ıııs:ı eden mualliml•.. yaptıkları suçları örtmek .v~ ceza ye- Böyle düşüne düşüne eve kadar gel-
bu takıınili 1aatıf bir kadro olnıadıtun ::e :~ takdir etmek heplmlze dQ - memek için tımarhaneye gırıy_?rlarmış, mışim. Sabaha kadar uyuyamadım. 
t.kdire kaf.dir sanının. ' lıtanbul nıuhteııti JcaleılMta &Mink ,en b1r QldfeclJr. • Bir insan deli olursa yaptıgı suçtan Gözlerimi kapar .kapamaz,bin türlü 

Pette taı1Dmı büyük bir :JOl'IW11uk için· tehJiJceli bit' • DDnkO mt11abataıard& alınan :~~1~~ • mes'ul olmıyacağına göre bir rapor ele hayal gözümün önüne geliyordu. Gih 
de aldıtı neticeye ratmee 1>apmızı dön- k da olan blr 200 - irfan = =-~K N!:ı ' (Mal alıp adiletin pençesinden yakalarını sı- mavi bir zemin üzerinde parlıyan yıl-
diirecek kadar zorlu bir takımdır dene- Macar al içinin kaleye 

8 
r catl <~iuıe11>. H.8 ' yırıyorlarmlf. . dızlar görüyordum, gah bir sürü siyah 

Dıez. hücumunu Etfak turtarcfı. tepe..:,0 _ Mehmed <Dents>. Sadreddin <Ku - Buna bir türlil ihtimal veremıyor- akrebler üzerime doğru hücum ediyor-
keil Macarlar Uieye giden yolları ötrenınif 1 U> B&lld <Deniıl>. Abbu <Kuıem, Şahap dum. Çünkü herhalde suçlarını &tmek. lardt. Glh gözlerini faltaşı gıbı açmış 

A Elbette, muhtelif vesilelerle ~ ıcuv.. lacaklar ki sol içlerinin yakından 'bir tcl· ~uİ.w. Merih <Deniz>. 11·8 isteyen bu kimseler bir doktor tanfın- bir deli gırtliğtma sanlıyotdu. Bütün 9 "~pa kupasında oynaDIJI. birÇQ yapa ~le 18 inci dakikada ilk sayılarını yaptı- 1500 - A~= ~:n ~:ı~~aı:u: dan değil, bir heyet tarafından müşa- gördüklerimin hayal olduğunu b h-
,: . v~ ..ı1am takımlarla maç ya~ biJi ıar. pe>f ııer.:~pe>, Necmi (Denllı>. ua.9 hede altında bulundurulduktan aonra yordum. Fakat bildiğim halde içımde 
ın~ olan P~tell oyuncula Sol açılın rahat bir .ortala~mı sağ iç saf :tillt atllla - BWend (Denllı>, Orhan <Ku memleketin en büyük psyc~iatrie mü .. gene müthiş bir korku vardı. Başımı 

ğlQb edeceklerdi. njonla gol yapmak ıstedi, hucwnu bo- lell>, Z1J& (Kuleli>, Naci <Deniz>, Necmi (De essesesine sevkolunurlar, bır de orada yastıktan &aldırmak istiyorum, fakat 
Kaldı ki bir türlü ımw.et ve luyın~tl~ plo •tti. nız>. saaan (K~:!!~· ~~:eıı> Arif <Deniz> muayene edilirlerdi. ne mümkün? 

tini tea~it edemedilimi& futbol~ p gı Peşte takımı lehine bir tekil al- tto ·~~pe> Btaeytn (Maltepe> Muh~ Bu kadar kişiyi birden atliitmak el- Anlaşılan sabaha karşı biraz dalmı-
bugüıı hiç Jdmieyt tatmin edeCek b r Oyu:.şladı. Bizimkiler de gayret etml· ~~~~;,, Bmi~ <Kuleli>, 12.95 ' bette kabil değildir. Bihusw ki bu mü- fmL Gözlerimi açtığını zaman güneş 
~kilde olJriaktan çok uzak bu}urıdukian mala d 1.1 ama yaptıklan işler sahada YilUek atıama - Galib <Kuleli>, Nacl essesede yannki doktorları okutan bir odanın her tarafını kaplamıştı. Demek 
IU sırada yorlar e ı ıma' k için sarfedilen ko- (1'tnts>. Kemal <Kulem, Mehmed (Deniz>, sürü profesör vardı. Bu kadar kimse saat bır hayli ilerlemişti 

... bo durmuş o ma -·-··1 cYal&epe> Muhterem <Maltepe> ı eo . . ·. . k -
ller Vesilede IÖ lüfOl"dt cltln olduiU 1 r star, tut'a benzer vı.uwrar- Nacl atma : Nurl cKuıem, Necmi' <De _ nasıl atlatılabılirdi? . Yataktan fırladım, gıymdım, so aga 

libi bugün daha ~vvetli pnupbiliriz. şuşmalaf~J: delil nıs~a <Kuleli>, Btııend <Denk), stııey- Fakat ben, onla? atl~tm~ lstıyor- çıktım. Yolda rahmetli Ahmed ~~ı~ 
Biıde futbol h gi1ıi birO daha J>pcala- dan da . k tehlikeye sokan ~n c0entsl, St1ba <Kuleli>, 10.2'1 dwn. Yegine emelım, bir deli gibi ~u tonuıu Sırrıya rastladım. Kendismı iki 
)lp durına1ttadırer FutL'- 'iln saate ve ÇE'- Sol iç, kaleyı entliçob. mit --wt Cihad 0:100 ba,ralı: J&?lll: ~aıı • Ar1t • Ser • müeşseseye girmek vıe oranın içini a3r- aydanberi ıömıemiştim. Sordum: 
liJt . uw u Kuvve ır r ~ med Nuri Denli t&kum. 41 ki" Nereleııdes ,.tul' 
1 .. öl~ye vurulan bir mtyan yok ama, ~ ~= ~kabele etti. 1'izfm m\'rbz K~ell iklncl - Maltepe ~çünctt ~ gazetecilet: bmıdan evft1 ~ tı• : Şimdi ~yun. · 
oı de \'ar iz'an da var ~ p ~:ı- or Takunın mer- Bu milaabatalarda Kulell. 1'3, Denm Har •• ' ..a.aııı 

' hk nıutıacim ~ •ynuy • sökü· bl ,. Uaesl: M. Maltepe Ueed: &1 puvan aı- marhanede roportaj ya~nqf ~gı - - Ne if yapıyorsun! 
~eçen hafta, Pe§te taJnnJma h&Zlr Jrıeii sj!deti aanıP.ca, ha~ çora\» m~ardır. lerdi. Fakat onlar tımarhan~·~ başdok· - Ben ne if yaparım, bilmez gıbi 

"e&ılesile yapılan iJd ayuaun nasıl cere- fü gibi birbirini takib ediyor. ö -im torla beraber gezmişler, tımarhanenin soruyorsun. Kuvvei kudsiye satıyorum. 
)~n etıni§ oldujunu aJWdarlar pekAil ta baflıyan bir hücumu Niyazi, -· .. - · ' ''" ....... - ........ _ .... , dışını, eski tibirlle söyliyeyiru, ıartuu Sırrı, eski Sım değildi. J3unu ilk 
Rörrnu, oldular İki veya diirt btlyük klü- Effak,; te kadar uııyan bir hücumu ceğimize kaniim. Biz ~ Wl"Uf yapa· görmüşlerdi. Ben, içini, mazrufu • cllmlelerinden anlamıştım.. $on sözle
bün ortaya ko. dutu muhtelit, kiJJlSeyi onda~ r~adı mıyoruz. Her fırsatta 8! ta olan topu nu görmek istiyordum. Tımarhaneye ri üzerine kendisini baştan aşağı silz
tatınin delil ~le bö le bile 0yahyama- kalecı karı · ıjınuı hücUJllWlU Cihatl :Macarlar alıyor. Topu -:perde deh§et· bu şekilde girmek için de ı.ek bir çare clüm. 'Ozerinde siyah bir elbise vardı. 
Jrıııtı. O me~culu ~ oyun elbet- Macar Pi aç Cihad• ka_.. kolayca lt iııadcıyız. &mı:• uzun vuramayınca vardı: Biraz zayıflamış, yüzü uzamış, gözleri 
te Yarını ı k ~ oı.. Pelte B mub- önledi. Her bü_cum hattınııı .aanpldtjını Nnım fınatlar l>irbiri üatüne katıJ'Ol. Deli olmak! donuklqmlftı. Yavaş yavaş, dura du-
lelitini yam~b:.....hm B muhte- geliyor. Bu müdafaa Bilde ıaliba marke etmek ldetl de Fakat bunu na~l yapacaktım? G~f, ra, tane tane konuşuJWciu. Büyük bit 
litfni bıfeneO:U ...:r JDi;tz?. ~rir. ldm abrs8 alsın, o- kalkmlf. OyunCUltrdan farkımız, onlu Doktor Cezairliyan deli oldujuma ka· tereddüd içinde bulunuyordum. Acaba 

tı e yen saya "fÜ J(acarlarQan topu . te dönü· sahada, bis trfbıiindeyiz. naat getirmişti. Getirmişti ama, dijer cmda hakikaten bir şey var mıydı yok-
lki k . tecrübede bahm. illM'Mp'J! ~ · vunun y.eri hemen akli iJtikame ikinci devrede kayde pyan bir nokta doktorlara da acaba aynı bnaeti vere- a benimle alay nu ediyordu? So~dum: 

ncı ınaçın da manuı bJm JfU ;,r. lu 'bir hil· \•ar. Bizim taamın heyeti umumiyeti f~ bilir mi idim! - Ne kuvvei kudsiyesi? 
B nıuhteliti, bQyük takDD1 yeııseydi, $alim. Niyazi ve OrbanJD top SalA- na, ona rajmen devre golailz bitmek tıze- Bundan başka polis vasıtasile tımar- - Ben seni biraz iz'anlı zanneder-

dGn Peııe B &akımına bql JıaDg:l t•kl· cumu güçlükle kesildi. Fikret ve pıUerl re. Kale öniind• bir falso 88 inci daklJcacıa haneye girmek istiyordum. Polil bir dim. Gazeteleri de mi takib etmiyor -
lrıın OYDatııa-ımı bilai,a yottu. Dün ddinfn uzaklardan çeJttiklerl üçiincO ıol. insanı, sebebsiz yere tımarhaneye gön· sun? 
latanbuıun renklerini teımil eden Iurmı- :-eden heba ediyorlar an::;::ı çek- 3-0 yenildik. Bu pkilde maihlbiyet ol- derebilir miydi? _ !.. . 
rı fornıalarile sahaya cıPn taJam karfl- SalAhıddinin yakın bir duktan sonra bir de, tiç de, heptl bir de- Bir gün evvel Taksim merkezinde - Cevab versene gazeteleri okumu-
l>Jlda fazla bir iimide kapıJıınlar var mı tiJi frikik bop giUL . ğil mi?.. yaptığım tahkikat, bu işin hiç de ko- yor musun? 
idi bilnıiyorum. Bizim müdafaa 1Dfr an oyunu seyre d~: İstanbul muhtelit!: Cihad (Güneı), Fa- lay olmı~aca~nı ~eydana çıka~ıştı. _ Okuyorum .• 

Afuııt lit takım MacarlanD aafını, so- d Sol iç hafif bir filtle 35 inci da ruk (Gilnef), Hüsnü (Be§iktaı), E§fak İtin en kötüsü bu ışlerde benim bır de - Ey öyle ise İtalyanların Habeşis-
lunu te~kik il bir talDJll ted'6lrlere ka- k, da .ikinci golil yaptı. Niyazi bir korner (Galatasaray), Salim (Galataaarayı, sabıkam olmasındaydı. tanı istilA ettiğini okwnadın mı? 
Pıldıfı 8 d e dakika kadar iyi ve hA· kaçırdı Devre 2-0 bitti. Mehmed Repd (Fenerbahçe), Niyazi Bundan üç sene evvel röportaj yap- _ Okudum. Ne olacak? 
kıın OYD:;.. ~ ıörmot. iyi maçlar yap-

8 
• lit takım deliıti. Naci, Bülend, (Fenerbahçe), Sallhaddin (Güneı), Bil- mak için dilenci kıyafetine girmi' ve _ Ne mi olacak, ne mi olacak, sen-

bııı oyuncular için bu amnl bir zaman- Muhı!ı d yer aldılar. Macarlar çok lend (Fenerbahçe), Orhan (Fenerbahçe). dilenmiştim. Karakollar o valdttenbe- de mi anlamadın cahil? Haıle Se W 
ıhr. Rıza r ;;zi~ müdafaa bozuk. Ustelik ihtiyatlar: Rıza (Günet.) Bülend (Ga· ri beni tanıyorlardı. beni kızdırdılı için Mussoliniye yardım 

ı mühim olmakla sür'at ı. oruz. Jataaaray), Naci (Fenerbahçe). Hakikaten çıldırsam bile: ederek Habe§lstanı İtalyanlara zaptet-
ber'1:e bu patırdı':" ~kaçırdık. Takımın ~avaı oynu~ yuncular bozuk oynuyor- Hakem: SuW Batur (Galatasaray). - Acaba bize rol mO yapıyor? diye tirdim ve kendisiııi taç ve tahtsız bı-
d•1h8-.~ fiç defa ırsab awı tmatlannı o- En del~ ...... ~de av& fatbol oym7 O.,, ıa&t11 benden fflphe edebilirlerdi. Kitekim raktmı.. (ArJcan çar) 

"'6&1.lUL O)'DllJ'U!J U r lar. Ben ~~· "J• 

hncularm ıJ'8klanndaD aldL 
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Resimli fıkra müsabakamız 

Son Postanın kıı mevsimi programınılnumaralı fıkranın V. B.) diye blldirecek, 
tesbit ederken sadece günün vak'ası, ma- bu fıkralar ve resimleri dt gazeteden ke
kalesi, hikayesi, romam kafi de~U. biraı sip listeye ballıyarak blıı gönderecek
da eğlence lazım diye düşündük, bu dil- siniz. 
şünce ile bir mUsabaka tertib et~ bu Bu suretle ıiJ okuyucularınm hem g\l· 
müsabakanın esası §Udur: zel bir fıkra hOkumUf, hbem ~zelb~~- re-

sim görm.ilf, em dt ir m~u &&anın 
Müsabakamn esası verdilf heyecanın Dvkin1 tatınıı oıaw 

Meşhur Bekri Mustafanm •O tane fık· lllllX. 

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

MUkAfatlar 
rala nn resjmlcrlne de gene (1) den Bu müsabakada luıananlar araımda 
(40) a kadar numara koyduk. Hereün bu 75 okuyucumuza para müWatı verece
!ıkralardan ve resimlerden birer tanesi- fl.z. Mükifatlann Imeıi fUdur: 
ni dercedeceğiz. Fakat bu resim o gün 1 kiıiy• 100 lir& 
çıkan fıkranın değil, ya daha evvel çık- 1 • 60 • 
mış, yahut ta daha sonra çıkacak bir fık· 1 • U • 
=-anın resmi olacaktır. 1 • lO • 

Müsabaka bitinoe okuyucularımııdan 8 • IS u liri 
soracağız: S3 t D ıer buçult lira 

- Hangi resim, hangi fıkranındır? Müklfat bzanan okuyucuları noter 
Siz de bize meselA (40 numaralı resim, tayin edecektir. Mü.aabakamıza 30 gün 

ı numaralı fıkranın, ' numaralı rea1m 17 <::vvel başladık. Otuz birinci resim ve 
numaralı fıkranın, H numaralı relim 38 fıkrayı a§altda bulacaksınız. 

Resim: 31 

Fıkra: 31 
Aklıma esti 

Bekriyi bir gece evinin 1'apı•ında aızmlf buldular, ayılttılar t 
- Yahu, dediler, evine 6elmiııin, buraya kadar •eldilıten aonra 

mı rakı baıına vurdu .• 

- Hayır, rakı baııma meyhanede vurmuıtu iri buraya •elmelı alı· ı 
. lıma eati, öyle olmaıa gelir miydim? 

L-----------------------------------------,-.-P __ R_O_F_l_L~A-K_S_l_N._..l 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur.J 

• Son Posta • mo 
edebi romaıu 

Derken burun deliklerinin dibin- Hizmetçı kız Nesrin, uyku sersemliği 
de bır uyuşukluk başladı ve gittikçe ile Nerimana kapıyı açtığı zaman orta
bo azma inen bir hissizlik ağzını, diş lık yeni ağarmıştı. 
et erıni, dudaklarını kapladL Bir taraf- Kız, hayretle bu sabah misafirine 
tan da ayakları ve elleri donuyor ve baktı. Bayın metresi ne zamand~r uğra
bovnunun damarlarını hafif bir titre- mıyordu. Yalnız bir gece o kalabalıkla 
ıne sarıyordu. Sanki bütün vücudün- ' beraber gelmişti, şimdi ise horozlar ö
den. başından ayağına kadar bir elek- terken kapıya damlıyordu! 
trik cereyanı geçirmışler gibi idi. Ar- Neriman, bir anda, hizmetcinin yü
tık bütün etlerin~ vücudünlin bütün zünde bütün bu manaları okudu ve sa
nesç ne geçen bir rahatlık, bir haz için- dece gülerek: 
de kendini başka bir aleme bırakıyor- - Bay galiba uykuda! 
du. Dedi. 

Bu, tam bir anestesi idi. Şuur erimiş, 
gayr şuurun rüyalan başlamıştı. Bu 
rü) ada sapsan bir güneş büyüdükçe 
büyüyor ve boşlukta bu güneşin yarat
t!ğı altın köpüklü dalgalar meçhul, 
son~ uz diyarların başdöndüren ufuk
larını aydınlatarak zümrüd ve yakut 
akisli kayalara çarpıyordu. Sesler yu
muş- mış, billurlaşmış, esirileşmişti. Bu 
an. bir musiki ve renk seyyalesi için -
aen bir hayali cennete uçuştu! 

Apartıman sessizdi. Yalnız san am
pul komodinin üstünde yanıyor ve f•· 

dada. yan açık pencereden ışığa koşan 
bir perva.ae çırpınıyordu. 

- Evet, efendim .. 
- Ben uyandırırım. 
Portmantoda, teklifsizce, şapkasını, 

mantosunu çıkardL 
Nesrin, mütereddid duruyor, bir şey 

söyliyecekmiş gibi yutkunuyordu. Ne
riman, bu defa da, kızın bu halini !ark
etti. 

- Ne o? Bir şey mi söyliyeceksin? 
- Şey, hammefendL. Bilmem ki 

nasıl anlatayım? Beyefendi son günler
de çok zayıfladı da ... Hem öyle dur
gun, öyle düşünceli oldular ki... Hele 
dün akşam erkenden geldiler, hiçbir 
şey yemeden yattılar. Doğrusu merak 
ediyorum, hasta olmasınlar diye ... 

- Yok canım. insanı meraka dü~ür-

80N POSTA İklııciteşrio _!-; 

Geçen bllmecemizde kazananlar 
inanmakta tereddüt gösteren 

bir IİD 

16 birinciteşrin tarihli bllınecemiz
de kazananlan aşağıya yazıyoruz. İs
tanbulda bulunanların pazartesi, per

Manisa okuyu. • 
culannıızdan M. 
Kemal ÔZfen. dı 
karakterinin tah· 
lilinl istiyor: 

. şembe günleri öğleden sonra hediyele
rini bizzat idarehanemi.zden almaları 

lAzımdır, Taşa okurlarımızın hediye
leri posta ile aönderilir. 

Kendini meyda
na vuran bf r zeki-
11 vardır. Bir ıeye 
fnannıakta tered • 
düt gösterir. Ko • 
laylıkla kanmaz, 

uysallık göstermez. Menfaatlerini bilir ve 

ba§kaları için zararlara girmek, mes'ull· 

yetlere katlanmak niyetinde de~ldlr. 

Dik başh olmama11 IAzım 
gelen bir ~uçuk 

D~lıden Mah
med Aılan imza • 

Güzel bir çay fincana 
İ.atanbuI erket ı.ı.sesı l/B den 1094 Fethi 

Aslaner. 

Şık bir kemer 
İ.atanbuı ı tncı mekteb 1/A dan U Azmi 

Klmll. 

ALBÖM 
(Son Posta hatıran) 

B. Ay&M>fya Botutçe§m• JOlı:UŞU No. 7 Re
fet Akdemir, İ.atanbul 8 tınctı metteb 5/A 
dan 604 Bıtkı, Bakırköy ortamektep m İbra
him ÖZba.şaran, Qareamba Co§kundere Çay 
mahallesi 28 de lıl. Emin 911 Banlfe, Malatya 
lisesi blrlncl deTre S/ A dan 125 Cemal, Kay
seri tapu kAtlbl Hamza otlu Cabir Ollner, 
Edime Jandarma bölük komutam Jilzbafl 
Sabri tızı Umran, Beyollu Betlr sokak No. 
36 da Ve)'Sl. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
.sil~ ıoruluycrr: CSon Posta hatıruı> 

KQçQt AyaaofJa Kaleci IOllk 17-19 da Nl
Tahvilimd• met Pakkan, Kabataş erkek llsesl 9 dan 171 

muvaffak olacak Nevzad Oökcet, ıı:dlrne Kulealtı Mumcular 
mıyım1 sokak 12 Mehmed Karaiillle, Antalya Gazi

paşa ııt mektebi blrlncl lllUf 22 Ved&d. 
Zeklsı, dileli - ALÜMİNYOM BARDAK 

nin tahakkuku yo-
CSon Posta markalı) 

lunda viddo bu- Yenimahalle Pırın sokak No. 8 den Tur-
lunuyor. Yalnız, han, Kumkapı orta mekteb 2/F den 284 
:taf aslle çalışmak Hu11td sıvas, Sultanahmed Hisar sokak 1 de 

istiyenlerin dik b••,. ve inatçı olmaması Müberra Erttlz, Fatih Atpaza.r Dersvezlr1 so-
~ kak No. 27 de Sedad. 

llzımdır. İllin ve fen f.steklilerl, yunıupk DOLMA KURŞUN KALEM 
hallerlle ö!renme kabiliyetlerini arttır- Kumknpı orta mekteb &89 M. A. 'l'uf, ia

tanbul Çargamba orta metteb 1/ A dan Feh-

.·, : ı 

Optamin Saç Eksiri 

me! 
Neriman o gazino gecesindenberi 

Ad.nam görmemişti. Bu kız acaba sahi 
mi söylüyordu? Birden, içinde bir en
dişe uyandı ve Ad.nana yalnız vücudi
le, etile değil, bir dereceye 'kadar kal
bi ile de bağlılığını hisseder gibi oldu. 
Sonra, telaşlı adımlarla yatak odasının 
kapısına doğru yürüdü. 
Kapı kilitli idi. 
Neriman, eli kapının tolanağında, 

bir lahza taş kesilmiş, dili tutulmuş gi
bi durdu. 

Nesrin, ürkerek sordu: 
- Ne var, hanımefendi! 
Neriman, boğuk bir sesle: 
- Kapı kilitli! 
Diyebildi. 
- Vurun, uyanırlar. 
- Ne bileyim, bani o kalabalıkla 

geldiğimiz gece kilitli bulmamıştık ta ... 
Sonra kapıya vurarak seslendi: 
- Adnan .. Adnan .. 
İçeriden hiç ses çıkmadı. 
Neriman, daha yüksek sesle ve ka

pıyı adeta yumruklarile sarsarak tek
rar haykırdı: 
- Adnan.. Adnan.. kalk.. Ben gel

dim, Adnan ... 
Nesrinle ikisi meraktan ölüyorlardı. 

Derken odanın dibinden bir karyola 
gıcırtısı, sonra iniltiye benzer bir ses 
duyuldu. 

- Adnan .. uyandın mı? 
Hele şükür! işte bu defa Nerimanın 

pek iyi tanıdığı bir f~ırtL. yatağın ö
nündeki aslan postuna basan çıplak a
yakların ve bu ayaklara geçen terlik
lerin fışırtısı ... 

Size tam bir gençlik 
ve saçlannıza yeni bir 

hayat kazandınr ! 

Optamln saç ekslri 
Saç dökülmesinin 

kat'iyetle önüne geçer 

Optamln saç eksiri 
Saç köklerini kuvvetlendirir, 

Sonra Adanın sesi: 
- Nasıl? .. Sen misin, Neriman? 
Nihayet kapı açılabilmişti ve Adnan, 

sapsan bir çehre ile Nerimanın karşı
sında idi. 

Genç kadın, bir lahza, aşığının bu 
bitkin, bu balmuınu gibi çehresine bak
tı. Ne kadar da bozulmuştu! 

- Nen var, Adnan, hasta mısın yok
sa? 

Adnan, cebri bir gülümseyişle: 
- Hayır, dedi, yalnız birdenbire u

yandım da ... 
- Ya bu yüzünün solgunluğu? 
Neriman bu sözü söylerken ansızın 

durakladı. Gözleri, sabahın donuk ve 
şüpheli ışığında komodinin üstündeki 
ağzı açık minimini şişeye ilişmişti. Bu 
şişenin eşini, vaktile, genç yaşında çıl
dıran bir kuzeninde de görmüştü. Ah, 
o ne müthiş manzara idi! Zavallı koka
inoman, korkunç bir tahayyülle her 
tarafta kanadlı böcekler görürdü. Bu 
böcekler sanki onun derisine saplanır 
ve o bunları söküp çıkannak için hay
kıra haykıra tırnaklarını vücudünün 
etlerine batınrdı. Adnan da o Akıbete 
mi gidiyordu? 

Neriman, bu ilk şaşkınlık ve dehşe
tinden biraz kendine gelince, kırmızı 
manikürlü parmağını uzat1p katil şişe
yi gösterdi: 

- Bu ne, Adnan? .. Bu şeşedeki ne? .. 
Kendini mahvetmek mi istiyorsun? 

Adnan, afallamış, karşısındakine sö
nük bir nazarla bakıyor ve hiçbir cc
vab vermiyordu. 

Öyle ya, ne cevab verebilirdi? 
(Arkası vcır) 

mı Çöngeveı, İstanbul erkek llsesl ı248 r;1i 
ruh, Küçükpazar eczane yokuşu No. 16 d 
Elver. 

KOKULU SABUN 
(Son Posta markalı) ~ 

Sıvas Paşabey mnhallesl eski :Mahlı 4,ı sokak 83 de Sıtkı, Söke Jale okulu 51Jllf 3 ;i 
297 Ayten Mertç, Antalya llses1 5/A dall /$ 
Sakıb, İstanbul erkek lisesi 4/L dan '124 

Süleymanlye 8 inci .~ekteb 2 den Ne~ aS 
YUVARLAK DUNYA KALEM'l'J'oP"' 

(Son Posta hatırası> ı:ııl 

İstanbul erkek lisesi 3/A dan 381 ~ 
Tatan, Çemberlltao Sinan mahalleal ~ 
sokak 59 Şadiye, İstanbul Cağalotıu : 1,. 

orta mektep 1/B den 108 Hikmet ı>eJP"'
Yeıllköy llk mekteb 42 Sabahat ErSL 

Diş MACUNU ~ 
Jl'atih 13 llncfl mekteb 4 üncü sınıf '84 JI 

dla, Pangalti Türkbağı aokak 29 dl B~ 
ten, Fatih orta mekteb 182 Nacı Yal.r.ı
Neveehlr avukat İbrahim Tüzfin otıu ı 
İzmir SeferlhJ.s&r topçu erbagı M. ourte 

DİŞ FIRÇASI 
(Bon Posta markalı) -

İ.atanbul san'at mektebi T. İ. A. cıaı:ı ~ 
Süleyman, Sultannhmed Kapıağaıı ye rff' 
sokak No. 1 de Nihal Tunçyıldız, Adana ,pi" 
evinde izzet çavuş oğlu Zeki Karanın. 1' 
din gümrük taburu satınalma kom15Yoıı0~ • 
ts1 Kabil kızı Fahriye, Kayaerl Blrenenl! ... ıı.. 
desi Asmalı sokak 8 de Müzeyyen ~P""" 

CEB AYNASI 
(Son Posta hatırası> tstııtl 

İstanbul erkek lisesi 814 V. özman, dırl' 
bul erkek llsesı 1044- Fuad Knşknl, ıcıı vt• 
Fldanbahçe sokak 9 da Bn.sr1 YıldırJJll• JCf 
vudpa§a orta mekteb 2/B den 301 sauıtıııı· 
sımpaşa Aşıklar meydanı 7 de Şefilı:A. ıs · 
bul erkek ltsesl 1/C den 1163 Muzar~e' 
tanbul 44 üncü mekteb &/A dan 205 ağ~ 
Gazi Anteb llsesl 4/B den 860 Halis :Erd fıltl' 
Konya kız mualllnı mektebi 1/A dan 14 ış•. 
zaffer Sayın, Ankara merkez posta ~ııı· 
sinden A1J Yücesan oğlu Ertem YOce. tıı:tlıı4 
sun İnBnU llk mekteb 5 den 61 fda p,.oı 
Tarhan, Adana eskl 1stuyon caddesl ıcoe'' 
Palas kahvesl Yusuf Sezen, Tarsus Tüt' flill" 
~ı mektebi 5 den 176 Güldane, Beşikt~dırıtıl 
betlye caddesi No. 97 den Seniye Y J.l. 
44 tıncU mektep 5/A dan Saime Tezc3 

KART 11 
~ --~ .. PulM. l8U). ~41 

l"eblman Tarhan, Büyilk pasta.ne ten13 o! •· 
müvezzi Mahmud Okur, Beyazıd De~ytJld 
partamına No. 13 de Saniye Ertürk, s{lle1· 
camcıall oğlu No. 13 de Emine İlhan, J{ıtiJ· 
manlye Taşodalar sokak 23 de ~erıtıı~ 
demir, 44 Uncti mekteb 5/A dan 1~4 an ı<•' 
Bursa İpclllk caddesi No. ı 7 de Şula ~rııı· 
raman Helvacılar sokak S3 de Cel~ TUrıııı· 
nar, İzmit orta mekteb S/B den 28~ de j. 
pek, Konya Şemseddin mahallesi uııı 6' 
İnan, Seydl~hlr askerlik ıube bM n yaı• 
Yzb. kıZı 'Müsalemet, Fenerbahçe tr:aıırit't 
bat boyu 9-6 da icm Atunç, Çorlu sv. fJ. 
kaleminde Ahmed Cenker, Hayrabol~ 'l'· 1· 
Z. Bl. Gd çavuşu M. Çetin, UzunköP rJ.tJ•' 
T. ıefi kızı c. Peker, Karacabey ııara,.ıııcıı.t' 
memuru Mustafa Nail kızı ""1kl'et, zas:ıt' 
2 lncl Anafartalar caddest K ıvumc~ye 06-
vasıtaslle Nurl, Susığırlık Top. Es. sıh ,.ıııııed 
Servet Özgenal, Çorluk halk yazı e~ ıceıııa.L 
kızı Nezahet, Haydarpaıa llsesl 20Satklb ff' 
Menemen hükftınet karşısında mu çıııar•ı• 
mail Hakkı kızı Muammer, Soma tJ lr 
kahvesi Ahmed Başer, Konya Sllle pOS\'UPJt' 
yarı İbrahim Erden, Kütahya De~ul c•d' 
mektebi 5 den 93 Boblk, Slllvrl istan ıwrs' 
desinde perükAr Hüseyin Başaran, p ~ 
telgraf memuru Rıza Kesin kızı Be~ ~ıc.ı 
ynzıd Cumhuriyet caddesi Börekçla uJdli~eıa 
1 de Adnan Turgud, Sedbaşı sa caad6~ 
caddesi 26 da emekll yarbay o~lu şn r6 o~0 
Bursa inhisarlar barut depo müd~d ıınst; 
Orhan Aköz, Lüleburgaz Blnblrçeşa ııse 
yı no~lu Sabri Bayraktar, KütahY zııtetl~ 
den 830 Muhterem Sunan, K~şan k 2'1 ill rJ. 
llk mektcb 277 G. Ok, Karagumrll 15 tıı 
metteb 70 Mualll Kurç, Nişantafl utı>•sV 
mckteb 1 inc.l sınıf İlçln İUrlş, ıcüç de S"' 
Hacıklldın Meyvalı bostan sokak 12 ildilrıtı• 
lft.haddln, Ankara P. T. T. umum ~ııııeYI~ 
ğü hesab l~lert Sabri Tuna kıZl ıt•" 
Top kapı 34 üncU mekteb 5/ A da~ ııe111'~ 
Özöner, Çapa K. ö. O. 4/A dan 34 de /. 
oenızıı Dlklllçınar Altıntop kah'Ve.sın de !JJ 
Ankara Müdafaalhukuk caddesi 14 ~ 
Osman oğlu Osman. -~ ............. __ ................... _. ... .. 

Çotı11ııo kudrelimiı aıalıyorı 
ılimiıden h~r ıemiı it çıkmıyor ,,. 
ht'1•Y bııde holııılik. oQn ıfoOunıyOf. 

lıt• burada 
1 y_!!!!!!; VALi DOL imdadırnıı.o• 

Onu bir ı.- ttctllbe edınlı Kendınltd~;: 
bir ço! ımo unınin uyaN!ıO'"' g6fe<' 

• 

VAllDOL doınlo. ıob!et ~ 
lıolindt her .ıcıoııed• b 
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§VALİDE SULTANJ}'J 
DANLIGI' [~i~~? 

Hikayeleri 

bir~~an Sadullah belki mükalemeyi 
~ Uddet daha uzatacaktı. Fakat d!1-
~ Yanında bir yabancı bulundugu 
ken~~ko~iser Osmanın geldiğini v~ 
~ 1 goımek istediğini söy lemesı 
l'\...~i oldu. • 
-.cıı: 

~Misafirleri yemek odasına aldım! 

;:-- İyi ettin. Biz de şimdi geliyoruz. 
qıdvıo... d .. llerek: .... , Sadullah Nazan hanıma o-

~Uallerim bitti, dedi. Yarın sabaha 
o buradan ayrılmak yok. Belki 
lt~a kadar bir daha görüşemeyiz. 
bıta \nıayın. Kabus artık sona erdi. Za
~ın size düğün hediyesi bu olacak, 
t=ıı.._ ederirn. Artık odanıza gidip isti-
.... t edin. 

-3-

SON MÜHLET 

~'!:zan hanım ihtiyar dadı ile birl!k
littik adan çıktı. Biz de yemek odasına 
ltıiidd . Serkomiserle beraber gelen 
1'1~1 eıtunumi muavini idi. İkisi de 
S@rı ve .heyecanlı görüniiyorlardı. .. 
~ ~~rnıser hiçbir mukaddemeye J..:-

gormeden· 

tam, ben seni gücendirmektense yüz 
defa istifaya razıyım. Biraz evvelki 
sözlerimi söylememiş olayını, kusuru-
mu afiet! 

Müddeiumumi muavini de: 
- Verdiğiniz kat'i teminat karşısın

da bana yapacak iş kalmıyor, dedi. . 
Rıdvan Sadullah, bu iki iyi .kalbli m

sanın teessürleri karşısında biraz faz
la ileri gitmiş olduğunu anladı. Bi.r iki 
dakika düşündü. Sonra serkom!sere 
sordu: 

- Polis müdürü sana akşama kadar 
mühlet verdi, değil mi Osman bey? 

- Evet hocam. 
_Bu müsaadeyi dört beş saat daha 

temdid ettiremez misin? 
_ Belki ettiririm, belki ettiremem. 
_ Behemehal ettirmelisin . 
_Ne olacak, hocam? 
_ Hakiki katili mühlet bitmeden si-

ze teslim edeceğim. 
_ Ne diyorsunuz, mavi gözlüklü a-

damı mı? 
_ Evet mavi gözlüklü adamı! Sen .. 

şimdi polis müdürüne telefon et ve ma
vi gözlüklü adamı gece yarısı mutlak 
surette tevkif edeceğini söyle! 

Serkorniser aşikir bir memnuni -
yet içinde telefona koştu ve polis mü -
dürü ile konuştu. Telefon mükilemesi 
bittiği zaman sevinci bir kat daha art
mıştı. 

- Bu iş de olup bitti, dedL Müdür 
hayretten az kalsın küçük rulini yuta
caktı. Mavi gözlüklü adamı yakahya
cağımıza kendisini bir türlü inandıra
madım. Dehşetli memnun oldu. E ho
cam, şimdi emret! 

Rıdvan Sadullah: 
- Şimdilik yapılacak hiçbir iş yok! 

dedi. Akşam saat dokuzda Köprünün 
Üsküdar iskelesinde buluşacağız. Yal
nız yanımıza fazla adam a1mak lazım 
gelecek. Bunlan ister buradan götü
rür, istersek Üsküdar merkezinden te
min ederiz. Fakat sivil memurlar olsa 
daha iyi olur. 

(Arkuı VIW) 

D .tektif bürosu 
Yazan: Yaroılav Ha,et Rusçadan çeviren: B. Alaz 

GRiPiN 
lçeriye ,UC giyinmif bir adam girdi, 1terhangi bir davet beklemeden 

1Gftdalyolarda• birine oturdu.. 

cX şuah ismindeki hususi detektif bil- Bu üçüncü fabrikam tamamen başka bir 
rosunun işleri oldukça kötü gidiyordu. yerde, Godkoviçte idi .. Bu sefer karım 
Büro, iki aydanberidir, kelimenin tam Ofeliyayı hiç göremez oldum .. Aksi gibi 
manasile, sinek avlıyordu. Bundan iki 1şlerim de fevkalade iyi gidiyordu .. Haı
ay evvel, oldukça şayanı hürmet bir aile ta bir dördüncü fabrika kurmak imkin
babası, günde beş kurona kızını takib et- larını bile elde ettim .. Fakat bu sefer ka
tirmiş, o zamandanberi de herhangi yeni rımı adamakıJb hiç görcmiycceğimi an
oir iş düşmemişti. ladığım için dördüncü fabrikadan vaz-

Nezle,, grip, brontitl• tekmil ağrlların 
yegane ve en kuvvetli lliçı ı 

Harareti sür'atle düşü
rür, üşütmeden ileri ge
len rahatsızhklan öaler, 
mideyi bozmaz, kalbi 

yormaz, böbreklere 
zahmet vermez. 

GRiPiN 

cX şua1> bürosunun şefi cPatoçka, e- geçtim .. 
lindeki sucuk parçasını dilim dilim 1<esi- Neyse lafı uzatmıyayım.. Bir gün alım 
yor ve rakısına meze yapıyordu. Bu su- satım işine aid bır kağıdımı bulmak için 
cuk parçası, şayanı hürmet aiJe babası- vakitsiz olarak eve geldım .. Kapıyı çal
nm son hatırası idi. Bt1 aile babası, büro- dun .. Kapının açılması için 'bir hayli oek
nun takibi n~ticesin«le, kızının şüpheli Jemem icab etti.. Bu arada evin içinde 
bir ressamla gizli gizli ıöriişmediğini öğ- tPlaşlı bazı hareketler oldu; kulağıma ba
renbıce pek 11evinmişti. Bundan ötüril de 71 fısıltılar çalındı .. Nihayet kapı açıldı .. 
detektif bürosunun heabını görürken, Ben hiçbir renk vermemeğe çalışarak 
büro şefine pazarlık haricinde üç şişe ra- evvela misafir odasına girdim. Misafir 
Ja ile, kendi kolonyal mağazasından bü- odasında karımdan başka kimseler yok
yük bir kangal sucuk hediye etmifti. tu. Yemek odasına girdim; orada da kim-

:rrı~~ocarn, m.orgdaki sirkatin akisleri 
herbaış olmuş! dedi. Her şey gittikce 
~oı· dlaşırken bu da üstüne tüy d:kti. 
ltk.18 ~~düriyeti ve adliye allak bpl
!tıiş. ~U~tunetten şiddetli bir tevbih gel 
te. Be o~ıs müdürü şaşırmış bir vaziyet
~v: n~. Çağırdı: cAkşama kadar bu 
iste: gozlüklü adamın yakalanma:mı 
ııu ~> dedi. Bunun imkansız oldugu-
1'ud 8°Ja1edim. cYa bu jşi yaparsın~ ya
l:>erh _çelolir, gidersin• diye bagırdı. 
diın al lStifaya hazır olduğumu bildir
rak· Bunun üzerine biraz yw:nuşadı. 
tek at bu sefer de Mühendis lhsanın 
1\ı~ar Yakalanması lazımgeldiğini tut
l'e u. İtirılfta bulunan suçluyu tabJi
l'af ~trnek için bulduğumuz sebebler iti
kaı1n kat'iyeti ve vüzuhu yanında zayıf 
li 1~0trnuş. Bu adamın vaziyetinin ha
•A §Upheli g0·· ·· ld ·· w •• •• eaer masum-- hak· . ru ugunu, o . 
l" ıki mücrimin meydana çıknıası-
da~best bırakılacağını anlattı. Ben C:e 

Se fazla mukavemet edemedim. 
tı rkorniser sustu. Bu sözlerle kaşla
bir ~tılan Rıdvan Sadullah biraz sert 

_eda ile sordu: 

Romatizma ve mafsal ağ
nlarıoı durdurmakta kat'i 

tesiri haizdir. 

Büro şefi son sucuk lokmasını meze !leyi bulamadım. Vestiyere baktım; şüp
yaparak hem ra!· ..- ıı içiyor, hem de son heyi çekecek bir şey görmedim. Hisı!ı 
günlerde pek kötü giden işlerini düşü- kelim, apteshaneye, yatak odasına, evjg 
nüyordu .. Birdenbire büyük bir öfke He her tarafına baktım.. Kimsecikler yok
ayafa kalktL Karşıdaki tenorün hiç dl!r- tu .. Bütün bunlardan sonra ben: .Nere
madan söylediji: de?. O nerede?. diye bağırmağa başla-

cAh o dm.Zer, ne balattyor demlerdi.., dım.. Karım benim bu halimi görünce 
Şarkısını duymamalı: için ~ceresiııi ~ğlamağa başladı.. Ben, şüphelerimden 

kapadı. Tekrar malUl bqına geçti ve ö- bahsetmedim; kibrit aradığımı söyledim. 
nündeki bir deftere bakarak blr takını Neyse, beni yatağa yatırdılar.. Ba~ınıa 
adresleri kopya etmeğe başladı .. Bunla:-, kompres koydular .. Karım beni uyutma
tebyiz edilmek üzere bir fahri.kanın ver- ja çalıştı. Ben, karımın beni bililtinm 
diji adreslerdi. Patoçka iki aydanberidir '1yutmak istediğini, birisini beklediğini 
bu adres kopyasile ekmek parasını Çtu- farkettim. Bütün gece uyumadım; karımı 

rıkt Sen de mühendis İhsanı aram~Y3 
• ın ·· 

_ • 0 Yle mi Osman bey? 
i1.ln ~~et, tahkik ettik ve burada ?ldu

u ogrendik. 

lıs- ~Üddeiumumi muavini bey depo-
tnud.. ·· . .., ).{·· uru ıle aynı fikirde mı· 
Uddeiumumi muavini atı\dı: 

ll - liayır, ben İhsan beyin körükör~
~~ tevkifine değil, isticvabı müteakıb 
rafaheier kuvvetlenirse tutulmasına ta
b· arım. Kendisini tahliye ettik. Aka
llı~de Yeni bir cinayet işlendi.. Üste~ik 
~rg hademesinin verdiği eşkal de lh
c· beyin eşkfüine tamamen teıabt.:k e
~Or. Bu zatın dün geceyi nerede ve 

bll geçirdiğini anlamalıyız. 
4'.ldvan Sadullah: 
":"".İhsan bey bu dakikada benim mi
~ bulunuyor, dedi ve ben. ~u me-
cı.r kendisinin hiç değilse b:~il'll ka-

1 ?tıaSUJn olduğu kanaatindeyım. . 
ili Serkorniser ile müddeium~.mua.vı-, 
~ ~ kelime söylemeksizin onlerıne 
oldu :ak sustular. Kararlarının kafi 

gu anlaşılıyordu. 
ı. • .!u sükut Rıdvan Sadullahı büsbütün 
~dı: 

1r.::- Tabii, zabıta ve adliye ku.vvetine 
~ı duramam, dedi, eğer benım ve~
~un teminata ragm· en ihsan beyın 
-ÇYkif· iç ınde ısrar ediyorsanız, buy Ut un, 
)':de uyuyor. Uyandırıp yakala~n' 
lu ~t bundan sonra da bu işde benaen 
· çbır Yardım beklemeyin! Yalnız bu :4

1
? değil, hiÇbir işde. Her şey aklıma 

e lrdi ama bir gu .. n olup da zabıta jje adli , 
Yenin kapıma dayanacaklan ve bo: 

:na katillerin şeriki cürmü muamelesı 
~ecekıeri aklıma gelmezru. Ne sukutu 

•Yal... Ne sukutu hayal... 

1 Bu sözler serkomiserin üzerinde bek
eJ?ıediğirn bir tesir yaptı. Gözleri ya

'aran emektar zabıta memuru heye
caııJa bağırdı: 

- Allah bellsını wniıı bu .illn! Bo-

~ 

1 
iiJ 

1 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

fsim Te markaya dikkat. Taklitlerinden akınınız. 

Günde yalnız bir defa 

HASAN 

Dit macaa• ile diflerinbi temideneuiz, Omrtbalz mlddetince 
diflerinis aatlam n iDd ıibi pulak Te beyu kalır. Difleriniz 

çtbilmu, dit etleriDiz kanamaz. Tip 7.S, dlrt mUli 12.5, en 

bl,ak 28 kw14tm. 

rd gözetledim. Karım, yanımdan ayr1Jm3k nyo u .. 
Birdenbire odanın kapısı çalındı. Pa- cesaretini gösteremedi .. Tabii bu defalık 

toçka hemen cevab vermedi. Ziyaretçi- ta beni aldatamadı .. 
leri biraz kapının önünde bekletırıet i- Gene bir gün, gün ortası, ansızın eve 
deti idi. Bu arada adresleri, defteri bir geldim. Gene kapıyı çaldım.. Hizmetçi, 
gazete ile kapadı .. Bıyı)ı:lannı büktü. E- geçen defaki gıbi kapıyı uzun zaman aç-
liJe saçlannı düzeltti ve: madı. Evin içinde gene bir takım koşuş-

- Giriniz, dedi. malar oldu .. Fısıltılar duyuldu .. Nihayet, 
İçeriye, §Jk giyinml§ bir adam uzun bir fasıladan sonra, kapı açılınca 

1 
girdi. Herhangi bir davet veya teklif bek- ben doğru misafir odasına koştum. Ka
lpmeden sandalyelerden birine oturdu. rım gene orada idi; fakat yüzünde korku 
Muhatabının herhangi bir ,ey sormasına g~iren insanlara has bir ifade vardı. Ben 
meydan vermeden: t>radan yatak odasına koştum. Karyola-

1 - Beni mazur görünüz, dedi. Çok, çok nın altına baktım. Orada da kimsecikler 
heyecanlıyım .. Çok sinirliyim. Kanm be- yoktu .. Fakat buna rağmen tatmin edU-

1 rıi aldatıyor.. Sizin yardımınızı ricaya mit değildim. Gardrobu, perde, kapı ar-
geldim. olarını muayene ettim. Mutfağa girdim. 

Genç adam bunlan IÖy.ledikten aonra Kömürlüğü bile gözden geçirdim .. Yok .. 
hüngilr hüngür ağlamağa batladı.. Yok .. Yok .. Kimsecikler yoktu.. Bütiln 

Detektif bürosu şefi karşısındakini dik- bu arama fasılJarından sonra karım, elin
katle süzerek soğuk bir eda ile sadece: de bir kibrit olduğu halde yanıma geldt: 

' y .. ı . ') dedL t 

I 
- a, oy e mı.. c- şte, dedi, aradığın bu değil mi?. 
Genç adam büyük bir zorlukla derdi- AI.. Eski elbisenin cebinde buldwn .. • 

ni anlatmağa ba§ladı: Tabii ben gene renk vermedim: 
- Benim Pragda iki tane fabrikam c- Teşekkür ederim karıcığım, dedim. 

var. Biri Visoçanada, diğeri de Brevno· Ben hakikaten kibritimi arıyordum .. :. 
vadadır. Bunun için ben mütemadiyen - Nihayet kanını nasıl yakaladığımı 
Visoçanadan Brevnovayı ve Brevnova. biliyor musunuz? .. 
dan Visoçanaya gidip gelmek mecburi- Genç adam yeniden ağlamağa h.tş?adı. 
yetindeyim.. Hıçkırıklar içinde: 

Delik.anlı yeniden ıflamağa başladı.. - Size bunu anlatmağa kendimde 
Hazin hazin etrafına bakındı ve gene sö- kuvvet göremiyorum .. İyisi mi kardeşimi 
züne devam etti: çağırayım .. O da benim kadar her şeyi 

- İfte böylece, ayn ayn yerlerde bu- bilir.. Beni şuracıkta, kapının önünde 
lu.nan fabrikalarırnın itlerini takib için hekliyor .. Onu buraya çağırayım .. AIJaha 
mütemadiyen dışarıda kalmak mecburi- ısmarladık .. 
yetine» idim .. Bundan ötürü de bütün cX şuaa bürosunun şefi delikanlıyı t .• 
ıün .kanmın yüzünü göremiyordum. selli etti .. Genç adnm hıçk1rıı hıçkıra cX 
DulıılD üçO.DoO bit fabrika satın &ldıL1.. (Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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. Haremağasının Hatıralar~ 
, 

. Yazan: ZiyaŞakir 

Said paşa, Mit~at paşanın önüne dikilerek: " - Paşa 
hazretleri, sadaretten az/edildiniz, mührü hümayunu 
veriniz!,, dedi. Bu cümle ile artık herşey bitmişti 
Milat paşa, bu ira~i alınca, müş • 

kül bir mevkie girmişti. Hem Abdül
hamidi, hem de bu iki sadık havarisini 
gücendirmemek için; meselenin tatlı-ı 
lıkla halline karar vermişti. O gece ge
ne bir ziyafet tertib ederek bilhassa 
Namık Kemal ve Ziya beyleri davet et
mişti. 

Ziyafette, bir kaç kadeh badentiş o
lunduktan sonra: 

- Sarayda, bazı dedikodular olmuş. 
Bunun önünü almak için sizin kısa bir 
müddet İstanbuldan uzaklaşmanızı mü
r.asib görüyorum. Nasıl birer memuri
yet istersiniz? 

Demişti. Namık Kemal ve Ziya bey
ler, Mitat paşanın bu sözlerindeki mak
sadı, derhal keşfetmişlerdi. Ziya bey, 
işi sarpa sardırmamak için mülayim 
davranarak: 

- İyi bir yerde bir valilik olursa, 
giderim. Fakat; rütbemin vezarete ter
fi edilmesi şartile. 

Diye cevab vermiştı. Fakat Namık 
Kemal bey: 

- Bu rüzgarın nereden geldiğini an
ladım, paşam. Sizin emrinizle, cehen
neme bile .giderim. Fakat padişahın i
radesile helaya bile gitmem. İsterse be
ni, cebren göndersin .. dedi. 

Ve Abdülhamidin aleyhinde atıp tu
tarak cher şeyin hayırlısı, üçüncüsü
dür» diye arabca bir mısra okuyarak; 
(iki padişahı hal'ettiniz. Bari üçüncü 
olarak bunu da hal'ediniz de yerine, 
daha hayırlısı gelsin.) demek istemiş
ti. 

Ziyafette bulunanlardan bazılan, 

Kemal beyin bu sözlerini de Abdülha
mide yetiştirmekte gecikmemişlerdi. 

Bunun üzerine Abdülhamid derhal Mi
tnt paşayı çağırtmış: 

- Paşa!.. Aleyhimde dönen işleri ve 
sözleri , dakikası dakikasına haber alı
yorum. Ben, Namık Kemal beyin ilmi
ne ve irfanına hürmet ettim. Onu, ka
nunu esasi layihasının tanzimi gibi mü
h:m ve şerefli bir işe memur ederek sa
rayımda kendisine bir oda verdim. 
Mümkün olduğu kadar hüsnii. niyet 
gosterdim. Fakat o, bunları takdir et
medi. Mesleği ile mütenasib olmıyan 
işlere girişti. Bu da kafi gelmiyormuş 
gibi, aleyhimde birçok sözler söyle· 
ınekten çekinmedi. Sizin, bunlara mü
samaha ettiğinize teessüf ederim. 

Diye, tekdir etmiş, Kemal beyin be
hemehal İstanbuldan çıkması için :ısrar 
göstermişti. 

Mitat paşa, bu tekdirden müteessir 
olarak konağına avdet etmiş.. birkaç 
gün Babıaliye gitmemişti. Fakat Abdül
hamid, irade üzerine irade göndererek; 
arzusunu Mitat paşaya yaptırmak iste
mişti. Ziya bey, vezaret rütbesile (Su
riye valiliği) ne tayin olunarak, derhal 
1stanbuldan hareket etmişti. Fakat Ke
mal bey, İstanbuldan çıkmamak için 
inad ve ısrarda aevam eylemişti. 

Abdülhamid; Kemal beyin aldığı bu 
-..... ........................ -.......................... .. 
§Uat• bürosu şefinin boynuna !arıldı .. ve 

,.erek, bunları aynen Abdülhaınide 
söylemişti. Hünkar, fena halde öfkeıen
miş: 

- Yaaa ... demek Mitat paşa, halkı 
bu kadar elde etmiş, öyle mi? 

Diyerek, Mitat paşanın bu tehdidka
rane sözlerinden ne derecelerde evha
ma düştüğünü göstermişti. Ve al'tık, 
son kararını vermişti. 

Bir gün sonra, damad Mahmud Pa
şa ile serasker Redif Paşa, Mithat Pa
şanın konağına gelerek: 

- Cereyan eden bu müessif haller, 
tamamile şunun bunun yaptığı dedi

\~odulardan ileri geliyor. Zatı şahane, 

. lıp te, efendimize kafi derecede izahat 
Etem p• l z~rla evhama sevkediliyor. Saraya ge-

ısyan tavn ile, Mitat paşanın konağına verirseniz, vaziyet derhal değişecek
k~panıp kalmasından evham ve telaşa tir, diye, Mithat Paşayı saraya gitmi -
duşerek, !?amad Mahmud paşayı Mitat ye ikna etmişlerdi. 
paşaya gondermisti. Damad Mahmud D d 
paşa, müteessir blr çehre ile konağa ere- dama Mahmud Paşa, o geceyi sa-
lerek: :> ray a geçirmişti. Abdülhamid ile baş-

- Canım paşa aslı faslı olrnıvan başa vererek aralarında uzun uzun mü-
' J ' zakerelcr g · t · E t · b h meseleler için iş çıkarıyorsunuz. Zatı . eçmLŞ L r esı sa a , er-

sahaneyi gücendiriyorsunuz Bakınız k~n~en Mıthat Paşa saraya davet edil-
~ · ' mıştı Paşa ki h' b" · Ziya paşa akilane hareket etti Ve· _ · . ' a ına ıç ır şey getırme-

. za den Beşıkta ·ım· t b" retle çıkıp cennet gibi bir yere vali git- .. • . . ş sarayına gı ış; am ır 
ti Namık Kemal bey d kı b" sukunet ıçınde kapıdan girmişti. Ma-

. e sa ır zaman b f il( S . d 
icin böyle bir yere giderse kıyamet eyn er ı aı Paşa, yanında beş on 
kopmaz a... ' ya.ver ve maiyet çavuşu olduğu halde, 

D. b" t kı .. 1 .. 1 . t· M" Mıthat Paşayı karşılıyarak deniz tara-
ıye ır a m soz er soy emış ı. ı- . .. . 

tat paşa, padişah namına söylenen bu fında hır odayı gostermış: 
sözlere, sertlikle cevab verdi. Birkaç - Buraya buyurunuz, paşa hazret-
gün evvel, ( funedci, Mahmud Celalet- leri. 
tin bey) ( 1) e söylediği sözleri tekrar Demişti. Mithat Paşa odaya girip te 
ederek: köşedeki koltuğa oturur oturmaz, Said 

- Anlıyorum. Zatı şahane, beni sa- Paşa, önüne dikilerek: 
daret me\•kiinden kaçırmak istiyor. Fa- _ Paşa hazretleri.. Sadaretten azle-
kat ben, istifa etmiyeceğirn. İsterlerse, dildiniz. Mührü hümayunu veriniz. 
beni azletsinler. Fakat bu seferki infi-
salim, diğerleri.ne kıyas olunmaz. Halk Der demez, Mithat Paşa fena halde 
gelip, beni evimden alarak tekrar sa- sersemlemişti. Neye uğradığını bile
daret mevkiine götürüp, zorla o maka- memişti. Başını önüne eğerek: 
ma oturtacaktır. - Zaten.. ben bunu, bekliyordum. 

Diye, cevab vermişti. Diye mırıldanarak, yeleğinin cebin-
Damad Mahmud paşa, saraya avdet den bir altın kese çıkarmış, Said Paşa

ya vermişti. 
( 1 ) Mahmud Celalettin paşa. (Arkası var) 

Nafıa Vekaletinden : 
Aşağıdaki cetvelde parti mikdarları ya71lı olan cem'an 172949 adet normal ve 

189 adet İngiliz makaslık kayın travers altı parti ve 16/İkinciteşrin/937 salı gü
nü saat 10,30 dan itibaren ayn ayn eksıltmesi yapılacak surette kapalı zarf usu
tiyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 
Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferrüatı cetvelde hizalarında yazılı 

bedel mukabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 
İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanı.im edecekleri teklif mektuplarını ce-ı;

velde hizalarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre Veka
letten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 16/İkinciteşrin/937 salı 
günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermel~ri la-
zımdır. c4048. c735h 

Mıktarı Muhammen ı Muvakkat Şartname1i 

Bedeli Teminat Bedeli 

kesileceği Devlet Lira 

:u· Lira Kr. 

Parti Normal logili:r; Ormam 
ler Adet Melı:u· 

lılc adet 

teşekkür ederek büyük bir mcyusiyPt I 45136 189 104663 30 648:3 17 
ıçinde odadan dışarı çıktı .. 

cX şuah bürosunun şefi genç adamın 

5 23 Kocaeli Vilayeti Geyve ka
zasındaki Karagöl armam. 

kardeşini beklemeğe başladı .. Bir çeyrC'k, 11 16366 37641 80 282~ 14 

hatta yarım saat geçmesine rağmen ge-
len giden olmadı .. cX şuaı. bürosunun 
şefi düşünceli düşünceli elini cebine altı !Il 15085 34695 50 2602 16 
ve ... dehşet içinde bir adım geri fırladı .. 
Bugün emniyet sandığına rehin olarak 
yatırmak istediği son kıymetli eşyaşı-
nın -altın saatinin- yerinde yeller estiğini IV 30835 70920 50 4796 03 
gördü .. 

1 88 Kocaeli Vilayeti Geyve ka
zasındaki Gümüşdere Han
yeri ormanı. 

l 73 Kocaeli Vilayeti Hendek 
Kazasındaki Aksu göksü 
ormanı. 

3 55 Kocaeli Vilayeti Hendek 
!kazasındaki Çamdağı At
başı ormanı. cX şuaı• bürosunun şefi şapkasını yn-

kaladığı gibi doğru polis karakoluna v 24003 55206 90 4010 35 ----------------------------------------~---
koştu. 

Yc-rmki nüshamızda: 

Yüzükler 
Yazan: Peride Celal 

Vl 41524 95505 20 6025 26 

2 76 Kocaeli Vilayeti karasu 
kazasındaki Mollahasan 
Pınarı Ormanı. 

4 78 Kocaeli Vilayeti Hendek 
kazasındaki Keremali Har
rakli üstü ormanı . 

Eksiltmelere hususi orman sahiblerı de girebilirler. 

Son Poıtan1n tefrik em: 88 

Denizlerin Makyavell 

Kaptan Bum - Bum 
Çeviren: Ahmed Cemaleddin ~ 

Bazan su üstünde yüzen torpillere rastlıyorduk. O 
zaman mitralyözlerimizle torpile ateı açıyor, 

birdenbire yeri göğü sarsan bir patlayış duyuyorduk 

Harb gemilerimiz bizimle işaretle dan şimal denizine geçirmek için İt' 
konuştular ve cMarie>, harb gemileri- .veçli klavuzlar tutıuyordu. ~ 
mizin yanlarından geçerken zırhlıdaki bu dalaveresine ..mani olmak için bif 
zabitler bize megafonla şu ~zleri söy- müddet bir denizaltı gemisile birlik11 

lediler: müştereken faalitYette bulunduk. 
- Tebrik ederiz. İyi iş görmüşsü- Denizaltı gemimizin kwnandanı ,l{u· 

nüz. Bu gemideki arkadaşlarınız sizlere hat> kaptan isminde genç bir sübaydı.. 
mes'ud muvaffakiyetlerinizin temaai- Kendisile randevu verdiğimiz nokta· 
sini temenni ederler ve yeni yeni :uı- larda buluşurduk. Denizaltı gemisi yarı 
ferler kaydetmenizi dilerler. dalmış bir halde bordamda seyreder, 

Demek ki donanmada cAnholt> mu- avlanacak avı beklerdik. 
vaffakiyetimiz duyulmuştu. Bir gece cKuhat> teneke kutusu (de-

Limana girip funda demir eder et- Ti nizaltı gemilerine verilen bir lakSb) 
mez bana Prens Hanri'nin bir davet- içinde dalmış bir halde duruyor, be!1 
namesini sundular. Birbiri arkas?na ba- de goletimle onun bulunduğu noıcta· 
tırmış olduğumuz üç düşman harb de- nın etrafında devirler yapıyor, dairi'. 
nizaltı gemisinin ne suretle batırıld.k- ler çiziyordum. Mutadım veçhile gern_ı· 
!arına dair benden malfunat ve izahat yi geceleyin mürettebatmıa yeni bit' 
istiyecekti. renge boyatmıştun. . 

Gidip cK.iel> de kendisine istediği i- Şafakla beraber denizaltı geıniJn~ 
zahatı verdikten sonra Prens beni cHo- suyun yüzüne çıktı. Sabahleyin aenı· 
henzolern» salibi nişanile taltif etti. zin üstünde hafif bir sis tabakası va~· 
Meğer imparator kendisine bu nişanı dı ve bu itibarla yüz metreden bile b:r 
bana bizzat takmasını emretmiş imiş. gemiyi IayıkLle farketmek mlil1küld?' 
Geniş göğsümde pınl pırıl pmldıyan Bizim cKuhab geceleyin gem~ 
nişanlarla doğrusu pek yakışıklı bir rengini değiştirmiş olduğumu bilII'le
şişko olmuştum. Bilhassa şişmanlar diğinden toplarını bana çevirıneı 
böyle nişan gibi, apulet gibi, sırmalı mi? Aman yarabbi çıldıracağım ... J(etı· 
kordon gibi şatafatlı şeylere pek düş- di tahtelbahirimiz bizi batıracaktı. 
kündürler, değil mi?... (Arkası var) 

(Hamburg - Amerika) seyrisefain 
~irketinin umwni müdürü Bay cAlbert 
Ballin» kendisini Hamburgda ziyaret 
etmekliğimi tekrar arzu etti. Gidip 
kendisini bir defa daha gördükten son
ra o:Kiel> e ve oradan da cSvinemunde> 
ye geldim ve tuzak gemileri filotillası 
kumandanlığıma tekrar başladım. Ara 
sıra gemi değiştiriyordum. Lakin bil
hassa yardımcı motörlü bir go!et olan 
cBelmonte> yi tercih ediyordum. 

Baltık denizi demiyor, şimal denizi 
demiyor dolaşıp duruyorduk. Kış mev
simi esnasında birkaç fırtına atlattık ve 
bu fırtınalar esnasında gidip adaların 
arkasına sığınmak mecburiyetinde kal
dım. Yalnız canımı sıkan bir nokta var
sa o da bu müddet zarfmda bir tane 
olsun düşman denizaltı gemisine tesa
düf etmeyişimizdir. 

Ara sıra su üzerinde rastladığımız 
direk parçalarını, yerlerinden kopmuş 
kazıkları tahtelbahir preskopu zanne -
derek boşuboşuna seviniyorduk. Bazan 
da sahih torpillere tesadüf ediyorduk. 
O zaman mitralyözlerlınizi haz!rlıyor 

ve bu sahih torpilleri hedef ittihaz ede
rek ateş açıyorduk. İsabet vaki olunca 
torpillerin patlaması cidden çok. hoş 
bir şey oluyordu. Mitralyözler: 

- Rat... rat ... rat ... rat!. .. diye hı
rıldarlarken birdenbire yeri, göğü sar
san korkunç bir: 

- Bu.mm! ... işitiliyor, selvi boyu bir 
su sütunu semalara kadar yükseliyor, 
sonra beyaz köpükler halinde denize 
dökülüyordu. Zahiren pek eğlenceli bir 
şey olan bu torpile mitralyözle ateş eğ
lencesi bize bu torpillerden birisinin 
omurgamıza tesadüf ettiği takdirde 
yapacağı müthiş tahribatı da hatırlat
mıyor değildi. 

İnsan her şeye alışıyor. Daimi tehli
keler ortasında yaşamak bizi tehlikeye 
de kanıksatmıştı. Kış ve ilkbahar bu 
suretle birbiri arcjınca geçti, gitti ve 
yaz geldi. Biz yaz gelince düşman tah
telbahirlerinin meydana çıkacaklarını 
ümid etmiştik ama yazın da bu baylar 
kendilerini gö~termediler. Düşmanm 
böyle gözükmemesine mukabil biz 
cür'etimizi arttırarak şimal denizinin 
daha tehlikeli mıntakalarına gittikçe 
sokuluyor, İngiliz nüfuz mıntakasına 
kadar ilerliyorduk. 

191 7 yılı temmuzunda az daha bu 
cür'etimizin cezasını hayatlarımızla ö
diyccektik ve altı distroyerden mürek
keb bir düşman filosile karşılaştığımız 
zaman hayatımızın son dakikalarını 

yaşamakta olduğumuza karar vermiş 

gibi idik. Bereket versin ki ben soğuk
kanlılığımı kaybetmıyerek İsveç bandı 
rası çekmiştim. Muhribler de bize <'

hemmiyet vermiyerek yanımızdan ge
çip gittiler. 

F inlandiya ve İsveç limanlarında 
pek çok İngiliz gemileri vardı ve İn
giltere bu gemileri bitaraf mıntakalar-

ita/yan sefirinin geri 
Çağırılnıası Pariste derin 
Bir infial uyandırdı 

(Baştarafı 1 inci sayfada} . 
temsilin menfaatlerinden kendisinl 
mahrum etmeğe sevketmektedir. :Ro : 
ma hükf:ı.meti, kat'i surette bizimle ıı;· 
za çıkarmak istemiştir. Eğer Roma ~u· 
kfuneti, meseleyi hal ve fasletmek nıYe 
tinde olsaydı kolaylıkla bir takım ça ; 
reler bulunurdu. Maatteessüf ~~~ır~ 
kumeti guya şikayetlerden mu~~ 
bir koleksiyon vücude getirmek isti .. 
yormuş gibi da\Tanmıştır. ti 

De la Rocque'un organı olan pe 
J ournal diyor ki: 

İtalyanın tasavvur edilemiyecek de~ 
recede gayri münasib bir anda vuk~cl 
gelen ve B. Musolini'nin yeni harı 

1 siyasetinin neticesinden başka bir J~e 
olmıyan hareketi karşısında tecSS 
bulunmakla iktifa ederiz. 

Hwnanite'den: tı 
İtalya hükılmeti, Fransayı italY: .. 

imparatorluğunu tanunaya icbar ~te" 
miştir. Ayni zamanda Londra kolili .. 
sinin içtimaı arifesinde Fransayı .... ~o;<:t 
kutacağını da ümid etmektedir . .rTlJ'-, 
bu muzaaf şantaja mukavemet eıınt 
lidir. • 

Son Ekselans uğurlar olsun. 

"Ben esmeri 
Fıstık ile beslerim,, 

(Baştarafı 1 inci sayfada) • iıcl 
hemşiresi, Adnan ve İrfan ismindelci .. ıı 

• ._; ;kl,. 
arkadaşı ve mahallelerinden bir ı~ ,jlı,. 
beraber evlerine dönerlerken, McV• tıof 
ne caddesintie oturan balıkcı Celil sar dl 
olarak yanlarından geçmiş ve aralaflf\ 
bulunan esmer bir kızı kastederek: il' 

- Ben esmeri fıstık, üzüm, badeOl 
beslerim! 

1 
bi' 

Diye bir .-arkı tutturmuştur. Ce~~ 
raz yürüdükten sonra, tekrar do ır 
gene aynı şarkının aynı nekaratıı1\ gr 
rennüm etmiştir. Bunun üzerine catl ıııil' 
kılan İsmaille Celalin arasında bir

1 
1"' 

nakaşa başiamış, işin azıtacağını arı.' ıer 
İrfanla Adt#1n araya girmek jsteOlİf 
dir. elli'' 

Fakat bu müdahaleye kızan Ce~'. i ô' 
c!e bulunan bir ekmek bıçağile iJciSiıl '!" 
ellerinden hafifce yaralamış, k.avg:ı iŞ fi 
rine gelen bekcilerc de hakaret et111 eSıo' 
dün asliye dördüncü ceza mahlterıı 
verilmiştir. ııııd'ı 

Celiil, yapılan muhakemesi son rııiP' 
3!> gün hapisle 35 lira para cezasın• 
kum ve derhal tevkif edilmiştir. _4 . -



----------~----------------------
!Dahiliye Vek31etinden: .. . _ .. 

lı:örn~· -_ Vekiiletin 937 mali yılı ihtiyacı için c350> ton Sömikok cTürk Antrasttı> 
2 :nınüıı mübayaası kapalı zarfla cksiltme~e .~onmuştur. . 

teh· Eksiltme 3/İkinciteşrin/937 çarş.unba bunu saat 15,30 da Ankarada Yenı-
3ırde Vekalet binasında toplanac:ık Sa tınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 
:: Muhammen bedel cl0150• liradır. 

Muvakkat teminat c761> lira c25> kuruştur. 
ıı!; İsteklilerin bu baptaki şartnameyi Vekalet Levazımından almalan li

ır. 

Sa.6 - İstek!ilerin 3/İkinciteşrin/937 günü saat 14,30 za kadar teklif mektublarını 
tınaıma Komisyonu Reisliğine m~kbuz mukabilınde vermeleri icab eder. 

Jt 7 - Pos•a ile gönderilecek tekliI nıek:.ublarının altıncı maddede yazılı saate 
d:~~r. Reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler mut'.?ber 

gı dır. c3864> c7045> 

- ......... ._ ..... ı ............................... ... 

1 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
24 Üncü Yeni tertip başlamıştır ••• 

11 ı lklnclt•trln ı 1937 dedir. 

30.000 liradır_ 
1 inci ketld• 

Eliyük ikramiye: 
. Bundan lıaıka: 15.000, 1 ~ .COO, . ı?.000 Liralık btyBk ikra -

ttııyelerle (lO.OOO ve 2o.ooO) liralık ıkı adet müklfat yardır •• 
i . Şiındiye kadar binlerce kitiyi zengin eden ba piy•r>Y• 
lhrak ed" . iDiL,. 

--------------------------------------------Müdür 1 ü~ünden: inhisarlar u. 
~ ı :- '.Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet sigara paket makinesi için 
tı~ıf edilen bedel haddi Jayıkda görülmediğinden pazarlıkla alınması kararlaş-

trıııtır, 
ll - Pazarlık •fXI/

937 
tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 de Kabataş-

cla Levazım ve .. b t cnbesindeki alım kor.ıisyonunda yapılacaktır. 
llr mu ayaa v- kk t . t 13"n ı· dı 

·- Muhammen bedeli 18000 lira ve mu"'li a temına ı ""' ~ r. 
l\r - Ş•rtn 

1 
olarak her gün yııkarıda &dı geçen komısyondan alı-

llabuır. ame er parasız 
'\r - İdar y b g makinesi a 'ınma.ıı mütesavver olup, eksıltmeye gi-

rec lt ece c agen er • · • k . ti ba .. 1r. firma 
la e ınakine , Yagenberg• dir. Münaka~ayll iştirak etme ıı yen . .,-- . -
(j r fiıtnı fenni tekliflerini eksiltmeden en az 3 gü~ evvel tetkık edilmek 
ıere İnhisarlar Tütün 1''abrikalar şubesine vermelerı ve tekliflerinin kabul 

olund ~-Uguııa dair vesika almaları lazımdır \7ı - İıtE'kJ'l · 
1 

k 'çin tayin ol ·ınan gün ve saatte eksiltmeye iftirik 
Vesik ı enn pazar ı ı d k 11yona müracaat ları ."'8• ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte a ı geçen om -

- :lAn olunur. cB.> c7122• - ·------~--------------------------~ -

• 

Fraıısanın Midi havalisinde ye
tiştirilen bazı çiçeklerin merke
zinden istihsal edilen s:ıf ve şeb
nem gibi taze erimemiş balmu
mu ile yüzünüzü banyo ettikte 
en sert bir cildi bile bir gece zar
fında yumuşatmağa kıifidir. 
Parfömlerin istihsal edildiği b-ı 
havalinin kadınlan ilk defa o-

' larak taze ve yağlı bu cevherin 
beyazlatıcı, yumuşatıcı hassası
nı keşif ve bunun yerini tutaca"ıt 
başka bir maddenin mevcud ol· 
madığını beyan etmişlerdir. Bu 
cevheri kullananların yeni ve 
gençleşmiş cildlerini bu havaliyi 
ziyaret edenler tarafından tak
dir nazarlarile seyredilmekte
dir. cSir a Septin> tabir edilen 
ve latif ve kullanışlı bir formül 
haline getirilen bu cevheri, gece 
yatmazdan evvel cildinize tat· 
bik ettikte, siz uyurken cildiniz
de husule gelen çirkin tabakayı 
eritir ve gayri mer'i bir tarzda 
kısım kısım dökülür. Ve onunla 
beraber siyah noktalar ve açık 
mesameler de zail olur. İhtiyar
hk çizgileri silinir ve alt.ındaki 
yeni cildiniz tazeliği ve yumu
pklığı ile meydana çıkar. Yüzü· 
nüzün açık ve beyaz cildin gü:zel· 
liği ile nahO§ bir tezad teşkil et
memesi için c Sir a Septin. ı 
boynunuza, omuzlarınıza, kol 
ve ellerinizde de kullanmanız 
ıazımdır. Yalnız Paris Aseptin 
liboratuvarları bu calibi dikkat 
.e şayanı hayret cSir Aseptin. t 
istimal hakkına maliktirler. Şu 
halde eczahanenizden veya par
fümörünüzden cSir Aleptinıt l 
musirren ı.teyiniz. 

1 
MEYVA TUZU 
K u EN HOŞ VE TAZE MEYVALA-

RIN USARELERINDEN İSTiHSAL 

EDiLMiŞ T ABll BiR MEYV A TU

ZUDUR. Emsalsiz bir fen harikası 

olduğundan tamamen taklid .edile

bilmeıi mümkün değildir. Hazım

ıızlığı, mide yanmalarını, ektilikle

rini ve muannid inkıbazları giderir. 

Ağız kokusunu izale eder. Umumi 

bayatın intizamıızlıklarını en emin 

surette ıılah ve insana hayat ve 

canlılık bahıeder. 

ING1LIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST ANBUL 

RKVUE eaatları terakkıyatı fennlyenln en 
eon ıcadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
Matının bugünkü tekAmül hall 

eo ••n•llk tecrOb• netlcealdlr. 
Modeller en son ve zarif ••klldedlr. 

AEVUE saatları tanınmış aaatcııarda 
satılmaktadır. 

UMu111I -·~u ı letanbul, Ba~kapı, Tat han, B irinci kat 22, • Tel.ton 218&4 

ADEMi iKT-iDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 

Galata l.tanbul 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnız meme 
için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan scbebler
den birisi de apıf aralarının ter 
ve saireden pişerek kızararak 
çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne idi tuvalet 
pudraları ve ne de çok itina ile 
hazırlanmış pahalı pudralar 

ilan Tarifemiz 
Birinci aalai/e 400 lıanıı 
I kinci aahile 250 ,, 
Üçüncü aalai/e 200 ,, 
Dördiincii .Jaile 100 » 
I~ .ahileler 60 » 
Son sahil• 40 » 

Muaj'VPn bir müddet zarfında fazla. 
ca mikdaı da ilan yaplıracnklaı· ayn 
tenzilatlı tarifemizden istifade ed: 
ceklcrdlr. Tam, yarım ve çeyrek sayf 
ilanlar !çin ayrı bir t.:ırifc de .

8 

edilmiş•ır. rpış 
Son Postatnın ticari ilanlarına 'd 

· l i · d aı ış er çuı §U a rese mü racaat edil-
melidir· 

bincılık Kollektlf llrkeU. 
ltabramaıuade llaa 

An.kara caddeli 

1 

lıtanbul Eelediyeıi Ilinları 

PJ§ö [][ilk 
BU aOvOK 

tehlikeden kurtul 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI L _____________ __; 

Keılf bedeli 998 lira 53 kuru§ olan Sil!vri aşım istasyonundaki ahırın tamiri 
'?k <kaiıtmeye konulmuştur. Keşif ovrakı ve prtnamesi ı.evazun Müdürld- yerini tutama .. Bu pudra bilhas. 
tünde gönilebil!r. istekliler 

2490 
No. b kanunda yazılı vesikadan başka nafıa _ sa yavruların cildlcrinl ve ı!ra _ S..n Posta Matbauı 

lrıüdiirliiğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 74 lira 89 kuruşlu~ ilk :eminat Dr • A. K. KUTJEL ::~ı~:,~n itibara alınarak ya - Neşriyat MıldUru: Selim Ragop Em~ 

bl'rıakbuz veya mektubile beraber 2/11/937 salı güntl saat 14 de Daımı Encumend~ l 
1 

K k
x T 1 d 37 SAHiPI .Eftt·. S. Ragıp EMEÇ 

u unmalıdırlar. (1.) (7024) ara uy opçu ar ca • • A. Ekrem UŞAKL/G/L 
-;--~a--;~.:::-_.:_~e~.~hç~•~S•Aa.L:~ffttNECiT·~d~OO~M~ını~z.~He~~tfil~~wınız~Ku--::---;;--;---:~~__:~~~=~--1 ç"arınızı 1 1 bOyOk bir diki-at, Ciddi eskı·n Kaşelerı· Grip, nezle, baş ve di~ l~ .. lı kapıda bir istikametle hazırlanır. lannı, muannit sancıları r ında keser. Kıymettar bir ı.c1ı;.lr. 

....... 
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