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Almanlar İspany.ol 
limanlarında deniz 

üsleri tesis · ettiler 
• 

Fransız - lspanyol hududunda modern 
istihkamlar vücude getirildi 

• ı-•ooooooooH•H;OHOooo•HH•HmoooHOoH--NO-

/ s anyol Fasında iki ~amsa hast~ne 
liman da tahkim edildi Bmasmda bır 

İspanyol Fasında tahkim edilen Ta rifa limanından bir görilnüş 

Londra 22 (Hususi) - Franko hükU • ı pıuhtelif membalardan bildirilmektedir. 
nıetinin sty:rst ttrtıhtm "lnese1eler doğura- Mesele şudur: 
bilecek bazı askeri teşebbüslere girl§tıği, (Devamı 3 ünc:ii sayfada) 

• 
lzmir Türkiyenin en 
modern bir şehri olacak 
Hazırlanan yeni projeye göre dar sokaklar ortadan 

kalkacak, şehir genişletilecektir 
İzmir 22 (Hususi) - Türkiyenin en1 üzerine mühim bir proje hazırlamıştır. 

blodern sayfiye şehirlerinden birini kur- ;Bu projenin tahakkuku için hükftnıetm 
inak için İzmir belediyesi aldığı talimat (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ ............................................................. . 

Çinde harp durdu, fakat 
yarın gene başlamasını 

beklemek lizımdır ! 
Uzak şarkta top 

Patladı, mevcudu yüz 
bini geçen iki ordıı 
birbirine saldırdı. 
Saatlerce boğuştu, 
derken bir hava har
bi oldu, koca bir şeh
rin üzerine bomba 
~ağmuru yağdı. 

Şimdi ölümü tnkip 
eden bir sükün kar • 
§ısındayız, bu sükun 
bir müddet olsun tÜ· 

rüp gidecek mi? Ya
hut dnha şiddetli bi~ 
harp mi ba~lıyacak? 
l3u dakikı>da kestirl-

lernez. Çinliler vazi -
~eti tamiri ımkansız 

· bir gerginliğe sokma. 
lnak için ordularını 

Ceset bulundu 
İzmir 22 (Hususi) - Manisada yeni 

yapılmakta olan memleket hastanesi ka-
1lorif er dairesinde çalışmıya gelen ustalar 
pir cesetle karşılaşmışlardır. Bu cesedin 
hastanede çalışan amelelerden 23 yaşın
pa Ahmede ait olduğu anlaşıi:mıştır. 
, Zabıta hadise yerinde tahkikata geldiği 
,zaman hastanenin üst odalarında uyu -
pıakta olan Çakır Mehmet isminde biri
ni tevkif etmiştir. 

Tahkikata göre Çakır Mehmet had!se 
.gecesi ölen gence bazı münasebetsiz söz
,ler söylemiş ve dövmüş, mütecavizın 

elinden kurtulmak istiyen maktul kalo
rifer dairesinde nezfi dimağiden ölmüş
tür. Çirkin nndise ta kik ıed.ilme tedir. 

Sevdiği kadını 
beynini ezerek 

öldüren delikanlı 

Ham 
, İzmir 22 (Hususi) - Dün akşam Nar
,lıderedeki çadırlardan birinde bir cinayet 
, olmuş, genç bir kadın beyni ezilmek sure-

( Devamı 8 inci sayfada) 

Doryo dün 
lzmirden geçti 
İzmir 22 (Hususi) - Fransız ban • 

dıralı Providans vapuru bu sabah Be
ruttan limanımıza muhtelif milletlere 
mensup 350 turist getirmiştir. Turist -
ler arasında Fransanın Sabık Hatay 
komiseri Doryo, Halep valisi Mehmet 
Nebi, Hindistan prenslerinden Malga 
sultanı Galip bulunmakta idi. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

_B_u,_g-ünkÜ--ft-a-ly_a _ 
_ (Pekin) civarından 

Çektiler, fakat Jnpon-
~anın da ayni haıtı (Ycdigün) müessesesi tarafından neş-
hareketi ~utmasını ve redilen (Bugünün Büyük Devletleri) se-
(Pekin) in ikı ordu -~ risinin üçüncü kitabı olan (Bugünkü İtal-

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruş 

İstanbulda dün de 651 
kedi yakalanıp öldürüldü 
Sıhhat müdürü kedilerin 
öldürülmesine aleyhtarı 

Muterizler " Şehri tifodan kurtaralım derken veba 
tehlikesine maruz bırakmayalım, kedilerin azalması 

fareleri çoğaltır ,, diyorlar 

Kedi avcıları hummalı bir 

Sokaklarda tesa .. 
düf edilen serseri ke. 
dilerin toplatılması. • 
na belediye tarafın . 
dnn devam olunmak
tadır. Kedilerin top -
latılmasında hiç bır 

kayıt nazarı .itibara 
alınmamakta ve sa
hi pli, sahipsiz bil -
cümle kediler sokak- ız~e:1f-:J,+1Kı.'fı 

ta görülünce yaka • ~i~~~~~'!) 
lan maktadır. 

f aaliget içinde I 

Kediler doğruca ~:....22.;AL.:::.:.±dt..._!_ ______ .:e:.~~~-"'--.............. 

Himayei Hayvanat 
cemiyetine götürü _ Ôldilrülcn. kedilerden bir kaçı ile kedi ölülerinin 
lüp imha edilmek • naklinden bir intiba 
tedir. K~i ~a~iplerin~e~ bazıları !akala- , ;vanat cemiyetine müracaat etmtşlerd!r. 
nan kcdılerını almak ıçın Hirhayeı Hay • (Devamı 8 inci sayfada) 

Zabıta, meçhul bir Kurşundan nikel 
Almanı arıyor para yapmışlar 

Çıktığı evde bıraktığı ecza- Bir arkadaşımız garip bir 
lar yangın çıkardı, bunlar tesadüf neticesi bir kalpa
arasinda eroin de bulundu zanlığı meydana çıkardı 

Osmanbeyde, Efe sokağında, 8 numa
rada fakir bir Rum aiİesi oturur. Bu aile, 
bir ana, bir oğuldan ibarettir. Oğlun, bir 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Dün bir dost, arkadaşlarımızdan bırine 
bir çakmak hediye etmişti. Bu he 
pek sağlam bir şey olmıyacak ki, iki k ... -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

1 ( Porlland Bili] hAdisesinin manası nedir ? 1 

ingiliz donanmasına karşı 
Yeni ve büyük bir rakip çıkıyor! 
Avrupanın su/hunu /ngiliz - ltalgan deniz 
rekabetinden sonra bir de lngiliz - Alman 
deniz rekabeti mi tehdit edecek ? 

• 

---~· -

arasında gayri as • Japon askerleri ya) çok nefis bir şekilde çıktL Bütün ba-;err mm taka olarak kalmasını ıstiyorlar. J bi bu dakika için durdurabilir, fakat harp yilerden ve kitapçılardan arayınız. Fiatı , 
aponyanın bu talebi kabul etmesi har- · (Devamı 6 ncı sayfada) yalnız 25 kuruştur. 

Almanların yeni denizaltı gemilerinden. (U. !1} 

(Yazısı 7 inci sayfada Deniz ve Denizcilik sütunlnrımızdadır.) 
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2 ' Sayfa 

Her gün -, r Resimli Makale: X Nasihat daima acıdır X 

Tavuk mu yumurtadan 
Çıkar, 
Yumurta mı tavuktan? 

- Yazan: Muhittin Bir(eD -

~ -

Petrol lô.mbasile iş/iyen 
radyo! 

Peşte gazeteleri Sipos isminde bir 
Macar makinistinin elektrik cereyanı 

yerine petrol lambası ile işleyen bir 
radyo makinesi icat ettiğini yazıyor -
lar. Bu icadın derecei şümulü henüz 
malum olmamıştır. İnşaallah bu c:ıa 
petrol yerine deniz suyu kullanılarak 

işletilmek istenen makinelere benze -
mez!. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

cTokah ta oturan bir arkadaşımız anlatb: 
- Turhal şeker fabrikasında çalışan, Şevket isminde h:r 

genç çocuk, yıkanmak üzere Ycşilırmağa girmişti, yüzmek 
bilmiyordu, fazla olarak ırmağın bataklık bir tarafına düş
müştü. Maalesef boğuldu. Suyun içinde kaybolan cesedini 

bir gün sonra buldular. 
Zavallı genç, lıad~scden üç gün evvel bir sabah uykusun

dan kan ter içinde uyanmış: 
- Anneciğim, fena bir rüya gördüm, Yeşilırmakta boğu

luyordum, demişti. 

l STER 1N AN lS TER 1 NAN M Al 

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

Sözün Kısası 

Çokluktan deAil. 
Yokluktan! 

.E. Talu-

u iki havadis başlığını aynı ga· 

Harıa kapalı rıe rüzgarlı 
1 Dün hava akşama kadar ekseriyet e 

bulutlu geçmiş, rüzg5r poyrazda;ı saatte 
30 kilometre He 
esmiştir. Baromct. 
re hava tazyikıni 

759 olarak göster
miştir. En fazla sı
caklık 33, en az sı
caklık 21 santi -
grattı. 

Bugün yurdu -
muzda doğu Ana- ~~-~rf:i~==-;;ıoıoak:ı
dolu, Trakya ve cenup doğusu ınıntl<-q • 
ları ile Karadeniz kıyılarında hava le • 
palı, cenubi ve orta Anadolu ınınta 3 

rP 
ları az bulutlu olacaktır. Rüzgarın ~~ • 
istikametinden kuvvetle esmesı ınub· 
meldir. 

Giiaq : 4.47 
}kindi 16, 18 
Yat•• 21.30 
Runıi 1eue 13S3 

Hızır 

Ôtle ı2.2'> 
Aqam 19.'5 

l-U : ;: 
Arabi ... 1 

79 

' 
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TELGRAF HABERLERi 
düzelmedi _ Çinde vaziyet 

liaberler birbirini nakzediyor, Japonlar 
bir Çin generalini tevkif ettiler 

tU~Ondra 22 (Hususi) - Çin - Japon frı-ı yet, Çin kıtaatının geceleyin Loukouc • ı Tiyen.Çin 22 (A.A.) - Çin ordusunun 
be afının halline dair bu akşam alınan ha· hiao ve Papaochandan çekilmeierı üze - eski erkanından general Tsai-Chen-Tung 

rler birbirini nakzeder mahiyettedir. rine, salaha yüz tutmuştur. Japon askeri memurları tarafından tev-
l> l3u. haberlere göre 37 inci Çm fırkası Nankinden gelen bir telgrafa göre ge- kif edilmiştir. Japonlar kendisinin Japo:ıı 
ltıeYPıngden çekilmiş, fakat aynı fırkaya neral Sungcheyuan 19 temmu? trırinli sefiri Kawagoe'yu öldürmek maksadile 
la etısup bazı kıt'alar Vampingde kalmış - mukavelename metnini henüz Nank1n ,tertip edilmiş bir komploya iştirak eyle-
~ır. hükumetine tebliğ etmemiştir. miş olduğundan şüphe etmektedirler. 

ÇeL•alb_uki Japon askerleri Vampingden Almanların teminatı 
(e ~hnış ve işgal ettikleri Tien • Çin mer- Çin Japon komisyonu 

; P?stanesini tahliye etmişlPrdir. Tokyo 22 (A.A.) - Nankindeki bir Ja- Vaşington 22 - Alman sefiri, dün ha-
t\ ekinde ikamet etmekte olan İngiliz ve pon membaından gelen bir habere göre .riciye müsteşan Welles ile ve müteaki
~:en~an tebaasına daima şehri ter - mareşal Tchang-Kai-Chek'in riyaseti al- ben bizzat Hull ile Uzak şarktaki vaziyet 
tet~e.ge hazır olmaları için kend: sefa- tındaki Çin • Japon askeri komisyonu, ,hakkında görüşmüştür. 
lak erı tarafından yapılan ihtarın, Japon metinleri henüz neşredilmemiş olar. ma- Almanyanın ihtilafı mevziileştiimek içiı. 
ltıı erlerinin çekilmesinden evvel yapı! • 1halli Çin - Japon itilafları ahkamını tat- bir çare aramakta olduğuna ve sulhuıı. 

ş Olduğu tasrih edilmektedir. bik ve icra maksadile hiç bir şey yapını- muhafazası maksadile Çin ve Japonya 

Rusyada casus 
diye tevkif 

edilen dansöz • ~.,ilistinin taksimi 
Ve ltalga 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

F ilistinin üç parçaya ayrılması 

projesini münakaşasızca ve 
mütalea ilave etmiyerek neşretmekle 
iktifa eden İtalyan matbuatı, bir müd
dettenberi bu projeye hücum etmeye 
başlamışlardır. Yapılan hücumların 
,muhtelif cephelerden tcra edilmesi 
gösteriyor ki, bu tarzı hareket ınuay -
yen bir plana tevfikan ihtiyar olun -
maktadır. 

İtalyanların İng'füz planına ba~lı
ca itirazları esasa mütedairdir. Yanı İ
talya, Milletler Cemiyetinden bır .:bü
tün> olarak emanet alınan ve bu « bii. 
tün> üzerinde ancak mandasını kul -
!anmak hakkına malik bulunan İngil -
terenin, kendi reyile }>unu parçalamak 
salahiyetini .t:anımamakdadır. Hatta, 
bu parçalayış selameti umumiye ve F~
listinde sükunun tesisi için ihtiyar o • 
lunsa dahi. 

İtalyanın iddiasına göre, eğer Fil!s· 'l' Çin kıtaatı yarak bir bekleme vaziyeti almağn karar ,nezdinde teşebbüı;lerde bulunduğuna 

~~Yo 22 (A.A.) - Şimali Çince va1i- vermiştir. dair teminat vermiştir. Eva Lowenburg tini parçalamak lazım gelirse, buna ka 
-A~ .................................................. -..4···································~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·-· 

vam Kamarası Filistinin taksim ı rAlatürkle Fransa ~ 
Londranın oldukça tanınmış varye. rar vermek hakkı Milletler Cemiyeti· 

te artistlerinden Eva Lowenburg kız nin ve o cemiyetin bir uzvu o!an man· 
kardeşile Leningrada giderek, Linde dalar komisyonunundur. 

d .1 . , k b I f d' Cumhur Reisi 0 1 mesınf 8 U 8 me 1 Arasında teati 

kardeşler ismi altında varyete numa - Bu, bir. 
raları yapmağa başlamışlardır. Bir ge- İtalyanın ikinci itirazı da Filistinde-
ce yarısından sonra saat bir buçukta, ki mukaddes makamları~ muhafazası 
zabıta memurları otellerindeki daire - meselesine mütealliktir. Ingilter~ hü 
!erine girerek kendilerini uyandırmış 1 kumeti, mandeter devlet sıfatile ve 
ve ihtilattan menetmişlerdir. Kızlar eı- 1 mandanın devamı müddetince gerek Ka 
biselerini değiştirirken, memurlar va - toliklerce, gerek Ortodoks, musevi ve A 
!izlerini araştırmışlar, kağıda dair ne raplarca Filistinde mukaddes sayılan 
buldularsa müsadere etmişlerdir. Ka - yerlerin hamiliğini üzerine almıştır. 
rakolda dört saat süren uzun bir is - Bu, onun bir iddiasıdır ki vaktile Pa -
tintaktan sonra Eva'yı başka bir yere palığın itirazını davet etmişti. Fil.isli -
nakletmiş1er ve kardeşini de salıver - .nin parçalanması düşünülürken Ingil-

tamamile hesaba katmak suretile par -
lamentoya muayyen bir plan tevdi et
mesine medar olmak üzere, Milletler 
Cemiyetine bildireceği beyan <>lun
maktadır. 

sı rndra 22 (A.A.) -Avam Kamara
'~ ernen hemen ittifak ile bir 
et~V~kkat sureti tesviye» kararı kabul 
tıin Ş!ır. Kamara, bu kararla, mesele -
sinu §~llldiki safhasında, Filistinin 1ak-
1lleknt 1 ~asvip etmemeği taahhil!; et • 

edır Suriyenin protestosu 
t' !<.ara~ suretinde hükumetin Filis • Londra 22 (Hususi) - ?uriye hü -
~e hkarşı takip etmekte olduğu siya - kı1meti, Filistinin mutasavver taksimi· 
de akkında bir izahnameyi ihtıva e- ni protesto etmek üzere bugün yüksek 
ku~ '~eyaz Kitap:ıt daki teklülerin, hü- komisere bir muhtıra tevdi etmiştir. 
son etın icrası icap eden tahkikattan Bu muhtıra bütün Suriye siyasi par 

ra «Beyaz Kitap> daki vasayayı tilerinin tasvibine mazhar olmuştur. 
....... w*w""'5 --- - ,_ ..,,..;-.-.- .._,.~ 

Almanlar 
deniz 

İspanyol limanlarında 
üsleri tesis ettiler 

(Baş tarafı 1 itıci sahifede) 

d. ~l i saflarında çalışan Alman müht'n
ıs er· Fr }l· ı, ansız _ İspanyol hududundaki 

ta.trene dağlarında ve Biaritz havalisinde 
b~dern istihkamlar vücuda getırmiş ve 

alarda ağır toplar yerleştirmişlerdir. 
Cebelüttarıkta 

~a Bundan başka ayni mühendisıer İs -
f.is~Y?l Fasındaki limanlarda da dPnız 
lllt ~rı ~esis etmiş ve bu suretle Cebelütta
ıurr:.~gazının emniyetini tehlikeye dü • 

t Uşlerdir. 
lar spanyol Fasında tahkim edilen lim!m
tı~ A.Icesiras ve Tarifa limanlarıdır. Ay
ları Labinea, Malaga ve Senroke liman
lllh da deniz üssüne tahvil olunmu~ ve 

münderecatı bir takım fotoğraflarla 
tevsik edilmiştir. İhtimal B. Cham~er
lain 'in nazırlardan tatil esnasında In -
giliz toprağından ayrılmalarını rica et
mesi bundan naşidir. 

Harp vaziyeti 
Saragosse 22 - Havas ajansı muhabi -

rinden: 
Beşinci kolordunun ileri harek.fıtı, dün 

de Albarracin mıntakasında devam d
miştir. Nasyonalistler, her tarafta kenrii
lerine irae edilmiş olan hedeflere varmış
lar ve hattA bunları geçmişlerdir. 
Sabahın ilk saatlerinde diğer bir ta -

kım kasabalar da işgal altına alınmış bu
lunuyordu. 
Nasyonalistlerin mukavemet noktalarını 

ihataya memur ufak koları ileri atmak
tan ibaret olan tabyeleri, bir çok esir 
almalarına medar olmuştur. 

~-~0Plarla teçhiz edilmişlerdir. 
bleıttıstahkcm mıntaka ve civarında gez
bata lllernnu olduğundan, mevcut top ve 
tcı.aı?aların çapları hakkında sarih bir 
ci" rnat elde edilememiştir. Hatta bu K d ik l 
lıuı arda dolaşan bazı turistler tevkif o - urşun an n e 
nrnuştur. Para yapmışlar 

l>1r Urgos hükumetinin hariciye nazırı, (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
dai;n~ dağlarında toplar yerleştırildiğine lanılışta yayı yerinden çıkınca arkaciaşı -
C\ı!a aberleri tekzip etmiş ve Franko - · mız acemi bir tamircilik yapmak ıztıra • 
ce"hrın bu kadar çok topu olursa harp 

1

rında kaldı ve bu hadise de onun teda -
., ele · 

Cekı . rınde kullanmasını tercih ede • vül mevkiinde 20 paralık sahte paralar 
erıni söylemiştir. jbulunduğunu keşfetmesine sebep oldu. 

t>·~ Tesisat ve istasyonlar Arkadaşımız çakmağın çıkan yayını yeri. 
tesi~er taraftan, Fransızca Övr gaze - ne takabilmek için bir 20 paralığı tor -

li' e Bayan Tabui şöyle yazıyor: navida gibi kullanmak istemişti, 20 para· 
~hn. ranko hesabına çalışmakta olan Jık derhal eğriliverdi, arkadaşımız me -
.\ıııuan mühendislerin. Ceuta, Melilla, ,rak edip baktı, bu 20 paralık, bütün 20 
Ore•;e.ınas, Larache, lfni, Rio - Del - parahklar gibi nikelden değil, kurşun -
cede ev~ Kanarya adalarında ne dere- dandı. 
tane ~~dışebahş ise o derecede mah: - Hadiseyi telefonla Darphaneye haber 
\ıQCUd ır ta~ın: «nümune istasyonları» verdik. 
latda ~ getırmış .a!.~ukları s.on _za_man- verdik. Yanıldığımızı, söylediler, ortada 

J\.lrn:vsuk.~n ıst:hba~ e~.ıl~ıştır. . sahte 20 paralık yoktur, dediler:. . 
l'nanı n muhendıslerı, butun bu lı- Parayı derhal darphaneye gonderdık 
ket .. ar~a tahtelbahirler için bir hare- ve orada muayenesinde bunun kurşun -
trik ~s~u,_ bir benzin deposu, bir elek - dan yapılmış bir kalp yirmi paralık ol -
ta}'ya a rıkası, bir radyo istasyonu, bir duğu anlaşıldı. Bu kalp para kimsenin 
1ayya~et1eydanı ve bazı limanlard<ı da pazarı dikkatini celbetmiyecek kadar 
lar .. e ere karşı kullanılan l>atary;t - kıymetsiz bir nikel yirmilik rengidir, 
l 1 veyı:ı d . b . . 
erdir. enız ataryaları lesıs etmış· mattır ve biraz esmercedir. Üzerindeki 

'!3ayan T b . . • . yazılar eski Arap harflerile yazılmı§tır. 
tBür· a uı, ılave edıyor: Kıymetsiz bir para olduğu için tedavülü 

\le "' . un bu söylediklerimiı. Londra kolay olmakta ve çok kaba bir tarzda 
rarıse g"" d ·ı . . ' 

l>orlarct .?n erı mış olan resmı ra • kimsenin de nazan dikkatini celbetme-
a munderiçtir. ve bu rc.porbr mektedir. BiziIQ, nazarı dikkatimizi cel· 

Edilen telgraf lar 
Ankara 22 (A.A.) - Fransız 

milli bayramı münasebetile, J.1eisi
cumhur K. Atatürk ile Fransa Re
isicumhuru B. Albert Lebrun ara
sında aşağıdaki telgraflar taati o -
lunmuştur: 

Ekselans Albcrt Lebrun 
Fransa Reisicumhuru 

Paris 
mişlerdir. terenin elinde bulunduracağı mahal 

İvy (serbest kalan kız) Londraya ! ler arasında bu mu~ad~e~ ~er~er var. -
dönmüş ve 12 hafta sonrn da dır ki evvelce oldugu gıbı In~ılterenın 
kız kardeşinin casusluk suçuyla tevkif himayesi altında kalacaktır. Italya, l•u 
edildiğini öğrenmiştir. yeni duruma itiraz ederken bu mu • 

Fransız milli bayramı ı11ünasebe. 
tile, en samimi tebriklerimle be
raber şahsi saadetleri ve dost Fran
sanın refahı hakkındaki hararctlı 

temennilerimi kabul buyurmaları
nı Ekselansınızdan rica ederım. 

K. Atatiirk 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru. 

Zabıta, meçhul bi1 
Almanı arıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

de nişanlısı vardır. 
Aile, evinin lüzumsuz odalarını kiraya 

Ekselansınızın lCı.tufkar temen _ vererek geçinmeğe çalışır. Bundan bir 
1 müddet ev\•el, buraya bir Alman, kirad 

nilerinden pek ziyade mi.itchassis o· 
olarak gelir. Bu tenha yer ~ı;ın yüksek 

larak samimi surette teşe!~kü:: eder 

İstanbul 

olan bir ücretle bir oda tutar, bir iki ay
ve şahsi saadetlerile Türkiyenin 

lık ta peşin verir. Alman kiracıya fevk:ı.-
taalisi hakkındaki en kalbi tcmen- ? 15.de hürmet edilmektedir. Bir kaç gün 
nilerimi arzeylcrim. 1 

Albert Lcbrun evvel, bu adam Bursaya veya Yalovaya 
-----------------· gideceğini söyliyerek evden ayrılır. Pe

Sancak itilafı 
Dün Pariste 
Teati edildi 

:şin vermiş olduğu kiradan artan parayı 
da istemez. Buna mukabil, bir miktar eş
yası vardır. Onların bir köşey2 konulup 
saklanmasını talep eder. Eşya denilen 
şeyler, bir kaç ·büyücek kulu içindeki 

1

muhtelif ilaçlardır. Alman, kendısini:ı 
l 

kimyager olduğunu da söylediği için, bu 
ilaçlar ve yanındaki aletler, esasen her 
1

şeyden bihaber olan fakir ve zavallı ai-
Paris 22 (A.A.) - Hav~s aj~nsı bil· lenin hiç te şüphelerini uyandırmaz. 

diriyor: ' Dün, ev sahibinin oğlunun nişanlısı, 
B. Suad Davaz ve Delbos, Sancak bayan K. evi temizlerken, AlrT'.an kira. 

hakkında geçenlerde Cenevrede imza - cının bıraktığı alet ve eczalat'm bulun -
0

lanmış olan mukavelelerin musaddak duğu dolaptan çıtırdılar duyar, merak 
suretlerini bu sabah dış bakanlığında eder, dolabı açar. Dolap açılır açılmaz, 
taati etmişlerdir. Ayni zamanda müs - yüzüne duman hücum ettiğini gören ba
teşar B. de Tessan ile Türkiye büyük yan K. derhal feryadı basar. Nişanlısı ko
elçiliği ve Fransız dış bakanlığı erka- şar, bir yangın başlangıcı olduğunu göre
nının da huzurile cereyan eden mera- rek hemen kova He su dökerler. Lakın 
sim büyük bir samimilik mahiyeti ik- su, ateşi söndüreceği yerde büsbütün §:d
tisap ve iki memleket arasındaki ~ıkı detlendirir ~ Delikanlı, yanan paketleri e
dostluğun bir tezahürünü teşki~ etmiş- 'me alıp sokağa atmağa teşebbü;) eder, el
tir. 

0

lerini uzatır, fakat bu sefer eczalar elle-
' rinin üzerine dökülür ve gencin iki eli 

Maarif Vekili Ankaraya gidiyor birden birer şule gibi yanar. Bayan K. 
Ankara 22 (Hususi) - Maarif Ve-

.1. S ff A k b ·· l ·d h , nişanlısının yardımına koşmağa teşebbüs 
kı 1 a et rı an ugun eı e ura) a d . • k"b t d"" 1 · ·· 1 b e er, aynı a ı e e uçar o ur. 
gelerek hır kaç gun kalacak, ace e azı · A t k d 1 . 1 · d . . . r ı uman ar, evın pencere erın en 
işleri netıcelendırecektır. ' v • f . e 
-·····-............................ --.......... - çıkmaga başlamıştır. Komşular ıt aıyey 
bedişi de yukarıda söylediğimiz gibi sa- telefon ederler. Ve itfaiye üç dakika için
dece bir tesadüf meselesidir. de yetişir, yangın başlangıcı söndürülür. 
, Pek yumuşak olan bu para dilenildiği Elleri feci surette yanan bayan K. ile ni· 
şekilde kıvrılmakta, hattA tırnakla çizi- şanlısı hastaneye kaldırılır. 
lebilmektedir. Şimdiye kadar nikel yi.rmi Mesele, bir yangın başlangıcı olarak, 
paralıkların sahteleri bulunduğu bilinmi- fazla dikkati celbedecek mahiyette de -
yordu. Bu öğrenildikten sonra bunları ğildir. Lakin, polis işe vaziyet edinee, 
tefrik etmek gayet kolay olacaktır. Çün- mesele mühimleşmiştir. Bu meçhul Al -
:kü bu sahte paralar söylediğimiz gibi çok manın bıraktığı ilaçlar muayene edilm:ş. 
yumuşaktır ve iki parmak arasında biraz içinde eroin de bulunmuştur. 
'tazyik edilince hemen şeklini değiştıri - Almanın ismi de öğrenilince bu adamın 
vermektedir. Sahte• olduğunu anlamak ,uzun müddettir aranan bir eroin ka -
için başkaca uzun uzadıya tetkike lüzum çakçısı olduğu anlaşılmıştır. 

vroktur. Şimdi, kaçakçılık suçuna, yangın çı -

kaddes mahallerin vaziyetini de ileri 
sürerek Protestan bir devletin Katolik 
dm müesseseleri üzerinde himaye hak
kı almasını hazmedemez görünmek -
tedir. Bu yüzden, Papalığın, yeni lıir 
protestoya kıyam edeceği söyleniyor 
ki İngilterenin kat'i kararı karşısında 
bu protesto ne derece tesir yapacakdır; 
bilinemez. 

Fakat muhakkak olan şudur ki, İ . 
talya, Filistin hakkındaki tasavvur~a -
rm insani gaye gütmekten ziyade ln • 
giliz' Emperyalizminin Yakın Şark -
ta tahakkümünü tevsik eden birer deliJ 
olduğunu beyan etmekde ve buna, mu
vafakat etmekten uzak kalacağını sCiy
lemekten kaçınmamaktadır. Akdeniı 
davasının bir diğer safhasını teşkir ey· 
!iyen bu mesele, mevcut durumu bit 
parça daha karıştırmak itibarile halin 
nezaketini bir hayli arttırmış olu • 
yor. - Se1im Ragıp Emeç 

lzmir Türk/genin en 
Modern bir 
Şehri olacak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
beş milyon liralık bir yardımı .stenc • 
cektir. 

Projeye göre şehirde yer yer parklar 
açılacak, dar sokaklar ortadan kaldırı -
larak şehir genişletilecek, eskl İzmir 
şehri meydana çıkacak, tarihi İzmir şehri 
türistlerin ziyaretine tahsis edi1ecektir. 

Bostanlı civarında modern bir plaj 
meydana getirilmesi, İnciraltından B's • 
tanlıya kadar tramvay hattı tesisl, Ko -
naktan İnciraltma kadar nhtım tesisi, ge
zinti yerleri meydana getirilmesi mevzuu 
bahistir. Proje yakında Başvekalete tak
dim edilecektir. 

Doryo dün 
l zmirden geçli 

(Baştrırafı 1 inci sayfada) 
Prens te dahil olduğu halde turist

lerin hepsi şehre çıktıkları, gezdikieri 
halde Doryo rahatsızlığından bahisle 
karaya çıkmamış, öğle üzeri vapurun 
güvertesinde görünerek linrnnı, şehri 
temaşa etmiştir. Kendisi Ha1ep valisi 
ile birlikte Parise gitmektedir. 

- • • • .. • • ·- •• •• l:=ll 1 l::::'t ••• 1 ... --.-

karmak suçu da ilave edilmi~ olan ba 
meçhul Alman aranmaktadır. Yakala • 
nınca, kendisinden sebep olduğu bu zara• 
rın ödenmesi de istenecektir. 



Hastanelerde boş 
yatak kal~adı 

aoJf POST.& Temmus~ 

Camiden eşya çalan bir 
hıristiyan çocuğu 

Tifo vak'alarının alınan tedbirlere rağmen azalmamakta Dün, Cibalide bir mahzende bir er- Bir saabn pirinç tokmaklarını 90 kuruşa, 80 kilo kubb' 
d•kk ·· ··ıd ·· •d k"k t J k kek cesedi görülmüş, polise ve müdde-olması şayanı ı at goru u, yenı en tet ı a yapı aca iumumiliğe ihbar edilmiş; polısçe tah. kurşununu· da 125 kuruşa sa ttığını söylüyor 

Son yirmi dört saat zarfında şehir- tasyonlarının devairin mesai saatleri kikata başlanmıştır. Tahkikat netice - Dün 17 yaşında bir hırsızlık suçlu- nüz Macidin mes'uliyeti anlaşıJınıŞ ~ 
de yeniden 23 tifo vak'ası teşhis edil- zarfında vatandaşlara açık oulundu - sinde, cesedin Andon oğlu sirkeci Ligo- su He çalınan malı bile bile satın alan kendisi tevkif edilmiş değildir. ıııl 
miştir. Son günlerde tifo vak'alarmın rulmaları lüzumlu ve zaruridir. ra ait olduğu anlaşılmış, muayene e - bir lebİebici Sultanahmet 1 inci suih Evvelki gün de, Bakırköy ..ıtaza5 
aşı ve pisliğe karşı yapılan mücadele - Bedava tifo aşısı den tabibi adli Enver Karan, ölüm se· ceza hakyerine verildiler. tabi Hazinedar çiftliğinde bir duvar ff 
]ere rağmen azalmayıp bilakıs çoğal · Şehremini Halkevinden: Evimiz bebinin iyice anlaşılması için cesedin Hakim Reşid tarafından sorguları kılmış ve kaza neticesinde iki kişi yat' 
dığı şayanı dikkat görülmüştür. Bu işi çevresinde her gün tifo için nşı yapıl - Morga kaldırılmasına lüzum göster - yapıldı, neticede her ikisi de tevkif e- lanmıştır. 
tetkik etmek iızere sıhhiye vekaıeti maktadır. Ayrıca mahallele!" dolaşıla - miştir. dildiler. 11 yaşındaki hırsız Maçincr Bu kazanın tahkikatına da r.ıüd~ 

Cevdet hıfzıssıhha daıresi müdürü Asım ya - rak ayrılan doktorlar tarafından mec· p 1. ..dd . ·ı·k hk"k t mahkemede suçunu şöyle anlatıyordu: iumumi muavinlerinden 
• · · k d" o ıs ve mu eıumumı ı ta ı a a . .. 

nında laboratuvar müdürü olduğu hal- burı aşı tatbık edılıne te ır. 1 k L" t 
1 

. b - Ben Romanyalıyım .. Eskiden Su- koymuştur. 
de bu sabah Ankaradan İstanbula ge- Aşı yapılan yerler: Her gün saat 1 4- e oymuş, ıgoru anıyan araan azı reyya paşa mensucat fabrikasında do. 1 b I f . d 
lecektır. Geçenierde toplanıp şehrin ti- den 16 ya kadar Gureba hastanesi. ~imseleri so:gu~a çekmiştir. Li~?r ih- kumacılık yapardım. Fakat, epey müd- ne 0 U aClaSI . ~yasına 
fo vaziyetini tetkik eden mütehassıs •:e 1 O dan 12 ye kadar belediye doktorlu- tıyar ve fakır hır adamdır. Ecehle mi dettenberi işsizim. Geçen gün esti ak- devam edlldı 
doktor ve Hiboratuvar şeflerıncien mti· ğunda. Sabahtan akşama kadar Şeb - öldüğü, yoksa bir kazaya veya cinaye- l:~a, camie gittim. Baktım, müezzin İzmir 22 (Hususi) _ İnebohı ,., ' 
rekkep hey'et bugün yahut yarm Sıh- remini ve Topkapı eczanelermde Ma - !: :rı:i kur~a~ git!i~.i .~~üz .. malf~m .~e- mınareye çıkıyor .. İkindi ezanını o.kll- pur'faci~sı davası~a dün :ığır cez~d# 
hiye Müdüriyetinde tekrar toplaPacak- halleler~e... . . . g~~ı~: Tabıb.ı adlı o.~umu şuphelı gor • yaca~ .. «Fırsat, . bu fır~attır.~ .dedım .. devam edilmiştir. Istinabe suretile ift 
tır. Bu hey'et İstanbulda tifonun son Beyoglu Halkevınden: Evımızde her muştur. Netıce bugun anlaşılacaktır. Camım muvakkıthanesıne gırdim, o - desi alınan İstikbal vapuru üçün~ 
günlerde göstermiş olduğu vaziyetleri gün (pazar günleri hariç) saat 14,30 - radaki saatin iki tane pirinç topu var- kaptanı Bay Ömer kazada İnebolu sil 
tetkik edecek ve yeniden tifodan sa - dan 1 7 ye kadar sosyal yardım ~ubesi D ı · l • • dı. Onları yerinden çıkarıp aldım .. Bu varisinin mesleki 'hatası bulundu~O 
kınına hakkında kararlar verecektlr. üyelerinden ve mütehassıs doktorlar .C-0 ıs ertmzze leblebiciye götürdüm, sattım .. İki gl.in bildirmiştir. Mahkeme bir ~ahidin cel • 

Şehirde baş gösteren tifo wık'aları- tarnfından tifo aşısı yapılacaktır. Arzu La"'sfı•k geçmişti aradan .. Gene camie .. Bu se- bi için talik edilmiştir. '\; 
nı tesbit etmek ve hastaları hastanele- edenlerin evimize müracaat eylernele- fer oradaki bir ağaca çıktım.. Ağaçtan 0 h 1 I k"f 1 b" arhOf 
re kaldırmak üzere birer doktor, bırer rini rica ederiz. da dama, camiin kubbesine atladım.. er a ev 1 o unan ır s 
sıhhiye memuru ve bırer yaz!cıdan i - Tif~ hakkın~ konferan".. Sopa/ar dağıfı/dı EP.ey kurşun sökt~ kubbeden.. götür• . Dün Hüseyin Cahit isminde .. b~i ~ 
baret altı hey'et mevcuttu. Bu !ıey'et- Şehremıni Halkevınden: Bugun saat dum, gene leblebıcıye sattım. Kurşun- lıse hakaret ve sarhoşluk yuzu.nd 1 lerin sayısı dokuza iblağ edilmiştir. 2 l ~e entani hastalıklar mütehassısı larla, saat toplarını yalan yanlış tart • cürmü meşhud mahkemesinde b;r ~ 

Dün yeniden tesbit edile!! hastalar, Dr. Şerafettin Çelik tarafından evimiz- tı.. hesap etti, kitap etti .. Bir keresin _ hapse 32 lira da para cezasına mahk 
boş yatak olmadığından evlermden de tifo ve sari hastalıklar adlı bir kon- de 90, bir seferinde de 125 kuruş ver _ edilmiş ve derhal tevkü olunmuştur· 
kaldırılıp hastanelere götürülememiş - ferans verilecektir. Herkes gelebilir. di elime .. Yani, hepsi 215 kuruş .. Hal-
tir. Bugün yahut yarın toplanacak yük Fatih ve Eminönü kazalan dahilin- buki, kurşunlar 80 kiloymuş, bu adam Evkaf belediye 

aleyhine yeni bir 
dava açtı 

sek sıhhat komisyonu bu meseleyi de de belediye yasağına riayet etmiyen • beni kandırmış .. Zaten, kurşunları alır-
görüşecek ve hastanelerde yeniden boş !erden yeniden 62 kişi yakalanmış, pa- ken de söyledi: cBunlan nereden ge • 
yatak tedarik edecektir. ra cezası alınmıştır. Bunlardan _.ı si tirdiğini biliyorum• dedi. Sonra da, çı-

Meyva satışları azaldı Eminönü, 20 si de Fatih kazası dahilin- tağına yolu gözleterek, kurşunları tart-
Tüo yüzünden İstanbulda meyva de yakalanmışlardır. tJ, sakladı .. Hani, polis filan gelmesin 

ve sebze satışı hissolunacak derecede Eminönü kazasında tramvaydan at- diye... -- d' 
azalmıştır. Dün meyva ve sebzeciler _ lıyan 19, vapurdan atlıyan 12, sokağa Bundan sonra, hak.im Reşid leblebi- Mahkeme kararile be]e 1"' 
den bazıları sıhhiye müdürıyetine mü- çöp atan 7, tüküren 3, dilenen bir k"şi ci Eyüp oğlu Mustafaya sordu: yeye geçen Sanasaryall 
racaat ederek dert yanmışlardır. yakalanmıştır. - Ne dersin? .. Bunlar, doğru mu? h f dd d" ol 

Aşı istasyonlarından şikiyet Fatih kazası dahilinde tramvaydan Leblebici suçunu inkar etmek isti • anına tasarru i ia e ıY " 
Aşı ıstasyonları beklenilen Lnaliye- atlıyan 5, caddeyi işgal eden 7, temiz • yerek: Hususi idare tarafından SanasarY' 

ti gösterememektedir. Matbaamıza ka- liğe riayet etrniyen 6, bila ruhsat ser- - Hepsi yalan .. iftira ediyor bana.. hanı davası kazanılmış ve vilayet ıeb::; 
dar gelip aşı olamadıklarından dolayı gi kuran 1, numarasız araba k:ıllanan Ben bu çocuğu ne tanının, ne de ken _ verilen hüküm temyiz tarafmdan da 
şikayet edenler vardır. Aşı olmak için 1 kişiye ceza kesilmiştir. disinden kurşun satın almışımdır. .dik olunmuştu. -' 
istasyonlara müracaat edenlere b!r nu- 342 tane de tartısız ekmek yaka - - Peki ama, poliste bülbül gibi her Ahiren bu hana ekvaf tarafındtıl-
mara verilmekte, bu numarayı alanla- lanmış, müsadere edilmiştir. şeyi itiraf etmişsin. Buna ne dersin? .. iddiayı tasarruf olunarak belediye aleY' s1' 
ra da ertesi günü gelmeleri söylenmek- iyi mahsul yetiftiren baj'cılara . _ _ _ - Ne yapayını, orada çok ta~ik et- ,ne ikamei dava edilmiştir. Mesele .bu P' 
te, ertesi günü gidenlere de: Dünden it ibaren polislere meç ye • t i.ler .. Ben de yalandan, böyle deyiver- retle yen.i bir s.afhaya. girmektedır . ..., 

Y mükafat verilecek d k t bel d ı h l hk rne y_ a;, _ . . • . ~ . .. r ine lastik sopa1ar dağıtılmıştır. Re • ım. .. a e ıye. e ı~~ verı en m~ e ebol 
- <:?~leden sonra gelınız,. v~y~nut: Vılayetw Zıtaat Od.ası,. dun .. toplan .- sim bir polisimizi vazife halindeki ye- ~orgu ~U:Uşması neticesinde hakim , rarının kesbı kat ıyyet etmesıne_ :rxı ,; 
- Ögleden evvel gelmelıydınız. ce- mıştır. Bagcılık Cemıyetı Reısı Necatı , ni kıyafetile göstermektedir. Kösedeki Reşıd her iki suçlunun da tevkifine ka- Sanasaryan hanına yakında vilayet~ 

vabı verilmektedir. açık azalığa intihap edilmiştiı". Ziraat de verilen sopadır. ~ rar verdi. mına vaz'ıyet olunacak ve buraya E 
Böyle numara alıp ta üç gün aşı o - Odası, ,bu sene iyi mahsul yetiştirmiş Hazinedar çiftliği ve Tepebaşı yet Direktörlüğü taşınacaktır. "' 

lamamış vatandaşlar v~~mükAfat verecektir. Pollate: kazaları tahkikatı .ed~::ı~i~am:!~:ı~:ia~ey~:~d~:~e~~çf' 
·~ehir l•l•rl· rr~carel i.·Jtleri.· . - . . Evvelki gün Tepebaşında bir du - ,sine irat kaydedilecektir. Jll' Y V' ~· ı ı Y Bır kavun kayıp devrıldi .. . . . . - · H•-- • • ·---~ 

Ü k .. d ·· t- k .. k .. k varın yıkılması uzerme, ıkı amelenın 
F ı 31 b s u ara go urme uzere avun yu - .. lm.. a· - ik" · · d 1 · 

estiva ayın inde aşlı yor Frank dü•üyor 1 d" ~. k kl 1 t b ld h k t d o uş, ıger ısının e yara anm<ısıle 
Y e ıg~ a:ı a s ~n u an ~re e e en neticelenen feci kazanın tahkikatına Heybeliada Revüsll 

Festival hazırlıkları tamamlanmış - Frank dün tekrar düşmeğc başla _ 1smaıl oglu Dervış KJZkules~ açıklarına .. dd . tl'k d 
1 

kt 
tır. Festivale temmuzun 31 inci günü mıştır. Londra borsasında bir sterlin geldiği zaman, şidddetJe esen poyraz fır- ~u Teı~::;:a~l ı ç:_ dde~am o ~nma • a
akşamı Parkotelde verilecek bir baloda mukabili 135 ve Paris borsasında 134,_.0 tınasından kayık devrilmiş, Dervjş te de- ~r. ~ a mu eıumum rrıua -
Vaıı. Vekı"lı"nı·n nutku 1·ıe başlanacak . d'" .. 1.. K d 1 k f vınlerınden Cevdet mec:gul oımaktadır. 

Şehir tiyatrosu balet beYed 
ve kOçOk orkestrası tarafından bil 

akşam sant 22 de 

tır. 
Belediyede yeniden beş kontrolliik 

ihdas edildi 

- franktır Bu suretle yeniden 4 frank te. nıze uşmuş ur. azaze e cayı çı, etra - B d f" f :ı M "d d 
• ı . u ara a, na 1a en memunı acı e 

nezzül vardır Tahvillerden Anadolular tnn yetışenler tarafından kurtarılmıştır. h"kiml·-· .1 . t' F k t h 
· . ssco~r~g~u~a:!~ı~g~ın~e~v!en~m~ış~ır~·!,!a:!!a~~e~~~~~~~~~~~~~~::;::: ~ da 30 kuruş ve Merkez bankası hısse - Vesaiti nak liye kazalan c ~ 

BeybeUada plAJıad• 

!erinde 75 kuruş yükselme vardır. B J d• S J J•d • d Belediyenin 937 bütçesinde murakabe Beyoğlunda Haçopulo hanı önünde e e ıye U ar areSJD en : 
teşkilatına fazla ehemmiyet verilmiştir. Demir fiatları düıüyor şoför Salimin idaresindeki, elektrik şir- g31 
Bu meyanda vergi tahakkuk ve tahsil Avrupadan gelen haberlere göre de- ketine ait 3533 numaralı kamyonet a- Katanede yapılması icap eden bir rakorduman ameliyesinden dolayı 23/7/. 1 
muamelelerini tefti§ etmek için eski sene mir fiatlarının yavaş yavaş düştüğü bil- günü akşam saat 21 den itibaren beş saat kadar İstanbul ve Beyoğlu citerJeriJl 

rabacı Süleymana çarparak .:ağ ... yağın- h l 
kadrosuna UAveten bet tane kontrolörlük dirilmektedir. Şimdilik tonunda iki do- dan yaralamış, yaralı Cerrabpaşa has _ Terkos suyu verilmiyeccği sayın aka ilan olunur. (4479) ..--"' 
ihdas edJlmi§tir. lar tenezzül vardır. tanesine kaldırılmıştır. Şoför yakalana- --- ------------ - - ---- -

----------- rak tahkikata başlanmıştır. Babaeski Belediyesinden: 
yeni yetişen sağlık memurları * Heybeliadada Saniye snkağında Babaeski kasabasında elektrik tesisatına yarayacak ,500, lira muhammen:;, 

- --Küçük sıhhat memurları mektebi son ders devresini bitirmiş, 2.S mezun 
vermiştir. Yukarıda muallimleri ve müdilrleri dle birlikte resimleri g&ülen 
bu 25 genç mecbur! hizmetlerini ifa etmek üzere yakında vazifeleri başlarına 
hareket edeceklerdir. Memleketin pek mühim olan sağlık işlerinde çok ehem
miyetli vazifeler alacak olan bu gençlere mesailerinde muvaffakiyet dıleriz. 

19 numaralı evde oturan Halil kJzı 15 delli projenin yapılması 21 temmuz 1937 tarihinden 8 ağustos 1937 tarihine Jel 

yaşında Emine Adada bisikletle gezer- yirmi gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. , .. 
_ken düşmüş, çenesinin altından, sol ko- İştirak edeceklerin yüzde yedı buçuk teminatı muvakkate yatırmaları ve ~tl

kine ve elektrik mühendisi veya müteahhidin bu gibi ihtisas sahibi zevatj:ı ıŞ •• }undan ve karnından yaralanarak tcda- ğıJl'~ 
vi edilmek üzere Haydarpa~a Nümune rakini gösterir mukavele ve yahut bu gı bi işleri hiisnü suretle yapmış oldll .. ıt 
hastanesine kaldırılmıştır. gösterir vesaik ve diploma ibraza mecb urdur. Şartnameler Edirne, J{1rldıt 

ve Babaeski belediyelerinde her gün gö rülebilir. si * 517 numaralı vatmanın idaresin- Teklifler belediyemize yapılır. İhale 9 ağustos 1937 tarihine rastlıyan paza~!~ .. 
deki 207 numaralı Maçka - Beyazıt günü saat cl5> de Belediye dairesinde teşekkül edecek encümen huzururıdn 11 

tramvayı Cumhuriyet meydanında e - di lfıyık görüldüğü takdirde ihalesi yapıla cağı ilan olunur. c447h ~ 
lektrik makasını açmak için geriye doğ -- --- - • ru manevra yaparken 1585 numaralı J hl l U M •• d•• ... "' •• deJl • 
hususi otomobile çarpmış, sol taraf ça- n sar ar mum u ur ugun sııl' 
murluğunu hasara uğratmıştır. 1 - Ankara Vekalet inhisarlar şubesinde çalıştmlmak üzere nşağıda ı~rıB .. 

A.prinden bir kadın .zehirlendi evsaf ve şeraiti haiz olan Hukuk Fakültesi mezunlarından bır memılf 8 

Beyoğlunda Yıldız apartımanında caktır. fl'l;ııl 
oturan Bulgar tebaasından Alyana Ma- 35 yaşından yukarı olmamak, askerliğini bitirmiş olmak, vazife ifasını: 
laka fazla miktarda asprin almış, bir bir ralıatsız.lığı bulunmamak. ııueoıer 
müddet sonra sancılanmış ve zehir1en _ 2 - Fransızca, İngilizce, Almanca djJ lerinden birini veya bir kaçını 
me alametleri göstermiştir. Malaka, te- tercih edilecektir. t t J>&ı 
davi edilmek üzere Beyoğlu Belediye 3 - Talip olanların evrakı müsbiteleril c ve bir dilekçe ile birlikte niJlfl., 
hastanesine kaldırılmıştır. ay sonuna kadar Memurin şubemize müracaatları. (4478) 
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Bitlis umrana kavuşursa yeryüzünün! K~radağlı Din~rlı 1 Yurdda Halkevi faaliveti 
cennetlerinden biri olur ıle kav_ga .. eth - - - . 

Bitliste yetişen yüzlerce çeşit meyva içinde kudret 
helvası da vardır. Meşe yapraklarına gökten yağan bu 
madde hem muğaddi, hem de çok lezzetli bir baldır 

ısitliste Aruh mahallesinin görü.nÜ§Ü 
Bitlis {Hususi) - Bir acayip rivayet 

cereyan edlyordu ki garp vilayetlerinde 
bulunduğum uzun senelerde, doğu illeri· 
linin sevimsiz, teşkilatsız, epeyce tehli
keli, bu sebeble de epeyce korkung oldu
iuna ben de inanır hale geliyordum. Do
ğu illerinde doğmuş, büyümüş olmama 
rağmen!. 

1 
Mübalağalı milletlere yakın komşu o

UŞunıuzdan mıdır? Nedense bizde de bu 
~isenin tezahürüne sıkça rastgelinir: 
lturk parçalarımız hakkındaki izahları

Zda bunun misalini görmekteyiz .. 
h ~llraya ilk geldiğim ve Son Postaya 
. enüı intisap etmediğim zamanlar cBit

lis:. hakkında bazı İstanbul gazetelerin
de çeşit, çeşit, birbirilc tam manasfle nt 
Yazılar okuyordum. Birinde dünyamızın 
~ir tarafında eşine rastgelin~ez imar faa. 
liyetlerinden; birinde mahrumiyetlerinden 
~~ metrukiyetlerinden bahsolunuyordu .. 
ır defasında Bitlisin, cennetin yeryüzü

~~ inmi§ bir parçası olduğu mu, ötekinde, 
.~tlis halkının, sıcak ve mamur yerlere 

~oç etmeğe başladığı mı yazılıyordu!. 
h·Unları okuduğum gündenberi, şarkın, 
ıç olmazsa bulunduğum yerini, hakiki 

ÇehreAJ.e tanıtmayı kendim için borç 
~aydır-. .. Bir gazeteye intisabımın saiki 

u, gazeteler içinde Son Postııyı seçrne-:ln sebebi de Son Postanın her şeyin 
_oğrusunu bulup yazmaktaki müsellem 

§ıarıdır. 

k Bitlis, Diyarbekirin 248 kilometre şar
~da, bir derenin içinde ve birkaç tept
~n Üstünde kurulmuş bir Türk şehridir. 
iki kımı 1350 yi kaydeder. Gök meydanın 

tarafında akan iki ırmak şehrin orta
~tnda bir yerde birleşir, cBitlis çayı. a
~ alarak garbe doğru akar.. . Sulann, 
:tik a~ı ve ıışağı kısımlarda manzarası ha
c· ulude güzeldir. Bütün sahillerindP. ve 
~varlarında irili, ufaklı bahçeler yapıl
b l§tır. Vilayetin hududundan itıbaren 
~ aş~ayan yemyeşil vadinin nihayeti yem-
eşıı bır" _<: l . d' s 1 b" .. • d d -se ur ır. u, yo un utun imti-

ıa: ınc~ u_zadığı için hududa müntehi o-
0 ellı kilometrelik mesafeyi, gözünüzü 
nun gu" 11·v· d ta ze ıgın en ayıramaksızu1 ve her 

dorafı kaplayan yeşilliklerinin zevkine 

ŞYarnaksızın katedersiniz .. 
ehird · ·1· b e, ıçı ır ve kullanılar sulardan 

batşka on bir tane de muhtelif mürekke
a ıh . 
~ avı maden suyu varclır .. Bunlardan 

gergi nümuneler alınarak tahlila gönde· 
rilmişlerdir. Fakat nümune alış, fenni 
kaideye zannederim pek uygun olmadığı 
için tahlil neticeleri, tecrübelerle tesbit 
edilmi§ olan vasıflarile mutabakat gös
termemiştir. Halk, müessis kanaate göre 
bunlardan gene kullanmakta ve itikadla 
kullandıkları için de gene istifade etmek
tedir .. İçme suları da pek nefistir. 

Bitliste ve mülhakatında, dut, kiraz, 
vişne, kayısı, üzüm, elma, armut, nar, 
fındık gibi meyvalar yetişir. Bunlardan 
maruf ve müştehir olanı cHizan> ın fın

dığile cBitlis> in narıdır. Bir de kudret 
helvası ... 

Son Posta okuyucularının pek çoğu~ 
öyle &anıyorum: cKudret helvası. nın 
ne demek ve nasıl olduğunu bilmiyecek
lerdir ... Bu, daha ziyade meşe ağaçlarının 
yapraklan üzerine semadan, toz halmde 
inen bal zerreleridir. Ağaçların dallnrı 

kesilerek ya sıcak suda çalkalanır, bıı 

halde zerreler yapraklardan ayrılarak te
ressüp ederler ve oradan koyu pelte kı
vamın,da toplanır, kurutulur, yahut kesi
len dallar temiz bir bez üzerinde silkile
rek o şekilde elde edilir. Taamı bala bm:.
zer, leziz ve mugaddi bir şeydir ... cKml
ret helvası. dediğimiz şey budur ... 
Alelıimum şarktan, bunlar arasınoa 

bilhassa Bitlisten, içtimai levazım ve ha
yatın eksikliklerini kaldırınız, birer cen
net köşesi olurlar. Vakıa biraz ckış. var
dır. Fakat ağır, tehlikeli ve gayrı kabili 
tahammül değildir. Kendine mahsus eğ
lenceler içinde gelir, geçer ... Buna mu
kabil bir uzun baharı vardır ki tadı'!la 
doyulmaz. İşte size bahar bedialarındaıı 
bir nümune. Burası birinci ilk mektep 
bitişiğinde, nehir kenarında, Menteşağa 
mevkiindeki bahçeli kahve.. Muhakkzıl< 
ki burada bir kahve içmek, nadir zevk· 
lcrden birine kavuşmaktır.. Diyarbekir
den gelen her yolcu burada bir yayl:i fe
rahını bulur ... Şurada, burada haşiyetle 
anılan cBitlis>, işte, böyle bir yerdir. 

Tok 
------------------------------~ 

Amasyada bir adam boğuldu 
Amasya (Hususi) - Çorumlu Faz

lı isminde bir adam istasyon köprüsü 
yanında atlarını sulamak üzere ırmağa 
girmiş, fakat derinliklere doğru k:ıy -
mış, boğulmuştur. 

Karamandaki gureılerde 
seyircilerden üç kişinin 

kolu ve ayağı kırıldı 
Karaman (Hususl) - Burada yapı· 

lan güreş müsabakalarında Dinarlının 
Karadağlı Dimo'yu tuşla yendiğini yaz 
mıştım. Dinarlı ile Karadağlı arasında· 
ki güreş çok çetin olmuş, Karadağlı 

45 inci dakikada yenilince kavgaya baş 
lamıştır. Bu vaziyette zabıta müdaha
le etmek mecburiyetinde kalmıştır. Gü 
reşi seyir için ağaçlara çıkan halkın bir 
kısmı ağaçların kırılması yüzünden yer 
!ere yuvarlanmış, iki ki~inin kolu, bir 
kişinin de ayağı kırılmıştır. Bir se -
yirci de ağaçtan bir kadının üzerine 
düşmüş, kadın korkusundan bayılmış
tır. Dinarlı kavga hakkında: 

- Karadağlı benim kendisine vurdu. 
ğum için mağlup olduğunu iddia ve bu 
güreşe itiraz edjyor. Fakat ben kendi
sine vurmuş değilim, itirazı da varid 
değildir demektedir. 

Yozgatta bir suru sahibini 
vurdular 

Yozgad (Hususi) - Buraya dört sa
at mesafede, Sarayköy ismi verilen bir 
köy vardır. Bu köyden Hüseyin, davar
larını çobana vermiş, yaylaya çıkarmış
tır. Bir gece yansı, meçhul bir adam 
çobanlara gelerek dört davar istemiş
tir. Çobanlar da, davarların sahibinin 
çadırda yattığını, ona müracaat etme
sini söylemişlerdir. Yabancı birinin 
geldiğini, dışarıda çobanlarile konuş. 
tuğunu duyan Hüseyin çadırın kapısı
na çıkmış, o çıkar çıkmaz bir tabanca 
patlamış, çıkan kurşun Hüseyinin sol 
bacağına girip çıktıktan sonra sağ ba· 
cağına da girmiş, sağ dizi mafsalmda 
kalmıştır. Ağır yaralı olan Hüseyin 
Memleket hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. 

Meçhul şahsın meşhur hırsızlardan 

Mahmud oduğu anlaşılmıştır. Vak'a a
kabinde kaçan Mahmud zabıtaca şid
detle aranmaktadır. Mecruh Hüseyin 
bütün Yozgadın tanıdığı ve sevdiği iyi 
bir vatandaş olduğu için bu hadise her
kesi müteessir etmiştir. 

Siirt yolunda bir otomobil 
devrildi 

Siirt (Hususi) - Vilayetimize yirmi 
kilometre mesafede Kezer ırmağı ile 
Başur suyu arasındaki yolda bir kam
yon devrilmiş ve şoförü ağır surette 
olmak üzere sekiz kişi muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Kaza hurada ha
ber alınır alınmaz derhal vak'a mahal
line gidilmiş ve yaralılar getirilerek 
hastaneye yatırılmıştır. 

Adanada b: mba bulunan evin bir 
Ermeniye ait olduğu anlaşlldı 
Adana (Hususi) - Bomba ve tüfek 

çıktığını bildirdiğim evin eşhası mütegay 
yibeden Ermeni Samurkaşa ait olduğu, 
evin işgal zamanında Ermeni Gençler 
Birliği klübü olarak kullanıldığı tcsbit e
dilmiştir. 

Geredede Atatürk gUnU 
Gerede (Hususi) - Atatürk'ün gü

nü burada büyük törenle kutlulanmıs· 
tır. Törende Befediye Reisi bir nutuk 
vermiş, gece de fener alayı yapılmış -
tır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

... Ben senelerdıt bura • 
da değildim, bilmiyorum. 

... Bu sergide neler teş -
bir edilir, neler ortaya ko
nulur. .. ·-

Hasan Bey - Söyliye -
yim: Yerli malını dükkan
larında Avrupa malı diye 
satan~ann foyaları ortaya 

--
Sivas (Husust) - Halkevi haftalık gezilerine devam etmektedir. Bu hafta 

Sinkürek köyüne gidi.1.m.i§tir. Köylüler misafirlere bir köy ziyafeti vermiş
lerdir. Köylülerle şehirlilerin hasbihalleri pek samimi olmuştur. Resimde 
Halkevi üyeleri Sinkürek köylüleri arasında glSrülıı1akted!r. 

Elbistan (Hususi) - Maraş Halkevi başkanı Rıza, ve kültür direktörü Şe
fiğin idaresinde 35 kitiden mürekkep öğretmen_gurup Elbistan, Gölutın ve 
havalisinde bir tetkik seyahati yapmışlar ve Elbistanda iki müsamere ver
mişlerdir. Elbistanda 15 gün devam eden zehirli gazlardan korunma kursu 
bitmiş öğretmen ve memurlara vesikalar verilmiştir. Resimde kursa iftirak 
edenlerle öğretmenler görülmektedir. 

Hakkari Cumhuriyet Okulunda müsamere 
Hakkari (Hususi) - İlimize geldiği gündenberi kültür hayatımıza büyük 

bir kıymet veren kültür direktörü Siyret İsteminin hirnmetile, merkez cum• 
huriyet okulu bu yıl içinde çocuk babalarına iki müsamere vermiş ve her iki
sinde de talebeler büyük muvaffakiyetler göstermişlerdir. Bu sene 16 me
zun veren okulun veda müsameresi çok güzel olmuş ve muhitin umumt 
takdirini kazanmıştır. Memleketimizde şimdiye kadar görülmemiş olan bu 
müsamerelerden halk, sonderece istifade etmiştir. Öğretmenlerimizin çok 
yerinde olan çalışmalarile ynrattıkları bu muvaffakiyetlerinden dolayı ken
dilerini ve talebelerini takdir ederiz. Resimde Cumhuriyet okulu talebeleri 
görülmektedir. 

--...-..-....-

Manisa Kız j ~rzurum 
Enstitüsünün istasyonunun 
Temelleri atıldı Temeli atıldı 
Manisa {Hususi) - Yeni kız enstitüsü 

l>innsının temel atma töreni yapılmışt,Jr. 
Manisa muhitinde kız enstitüsüne karşı 
gösterilen yüksek alakayı nazarı dikkate 
alan vali, liseden evvel bir kız enstitüsü 
meydana getirilmesini muvafık görmüş, 
Kültür Bakanlığile temas ederek pllnla
rmı hazırlatmış ve müteahhidine ihale 
etmiştir. Temel atma merasiminde bir 
nutuk söyliyen vali Manisanın büyük ih· 
tiyaçlarından birine daha cevap 
verilirken, Manisa halkının kültür 
işlerine verdiği önemi tebarüz et
tirmiştir. Temal atma merasimin -
den sonra, inşaatı biten Halkevi bi -
nasının açım töreni yapılmıştır. Manis:ı 
halkı bu münasebetle bir bayram günü 
yaşamış, hatipler vali ve parti başkanı
nın Halkevi binasının yükselmesi husu
sunda yardımlarını minnetle anmışlardır. 
,Gece bir müsamere verilmiştir. 

Manisada her sabada rastlanan faaliyet 
bu güzel şehrin çebresini değiştirmişti r. 

Her işte bir yenilik hakimdir. Yol faali
yet çok şayanı dikkattir. 

Amasyada bir yangm başlang1eı 
Amasya (Hususi) - Geçen gece Kışla ha

mamında bir yangın çıkIIllf ve tcvsllne mey
dan verilmeden söndilrülmllltilr. 

Erzurum , - Erzurum istasyonunun 
temel atma töreni umumi müfettiş Talı· 
sin Uzerle orgeneral Kazım Orbay, kor
general Ergüder, vali İşcanm bulundukla 
rı çok kalabalık bir heyet huzurunda ya
pılmıştır. Umumi müfettişimizin Ulu Ön-
derin Doğuya verdiği hususi ehemmiyet
ten şükranla bahseden ve trenin bu mm· 
takaya her bakımdan vereceği faydalar
dan kıymetli bir lisanla bahseden veciz 
nutku çok alkışlanmıştır. 

Muallimlere ziyafet 

Trabzon muallimleri şerefine u-
mumi müfettiş tarafından verilen bir zi

yafette umumi müfettişimiz Tahsin Uzer, 
vali, maarif müşaviri ve heyetin re:si, 

Trabzon küıt'lir direktörü hararetli nu -
tuklar söylemişlerdir. 

Hekimhanda sıcaklık 35 derece 
Hekimhan (Hususi) - Geçen sene, 

uzun yıllardanberi görülmiyen şiddetli 
bir kış olmuştu. Şimdi de, on senedir 

görülmiyen sıcaklar hüküm sürmeğe 
başlamıştır. Hararet derecesi aölı!ede 
35 "'2n.tigradı aşmaktadır. 



1 Sayfa 

Pazara yapılacak deniz 
yarışlarının programı 

Geçen seneki deniz yarışlanndan bir görünü.§ 

Moda denizcilik klübü tarafından ter-,profcsyonel müsabaka ile tahlisıye san -
tip edilen se~el~ deniz y~.r1!ları 25 tem- ,dalları, kadınlar arasındaki dörtlük kla
muz ı>a;zar gunu Moda klubunde yapıla- sik, su üzerinde kayan, yedi çifte lüks 
caktır. piyade, altı çifte kanca başlı, can kurtar-
Müsabakaların intizam içinde cereyan 

etmesi için üç kişiden mürekkep bir jü
ri tarafından idaresi kararlaştırılmıştır. 

Kürek ve yelken hakemleri de müsaba
kaları takip edeceklerdir. Hazırlanan 
proğrama göre müsabakalann bir kısım 
öğleden evvel, diğer kısmı da öğleder. 
sonra yapılacaktır. 

Müsabakalar kürek ve yelken olarak 
iki kısma ayrılmıştır. 

16,000 metre masefe dahilindeki bırlik 
klAsik, iki çifte klasik, dörtlük klAsik ile 
kadınlar arasında ve 800 metrelik iki 

çifte klasik müsabakalar öğleden evvel 
icra edilecektir. 

13 buçukta başlıyacak programın son 
kısmı ise 1600 ve 800 metre mesafe da -
bilinde beş çifte ala mandalar arasındaki 

ma manevraları, mübareze, tekne yarış
ları, iski yarışları, mübareze, tekne o -
yunları, yağlı direk ve roket atma ve 
~ahlis manevraları ile bitmiş olacaktır. 

Saat 13 buçukta başlıyacak oıan 0-
limpiya Yola, Dingi, Şarpi, Yola, yelken 
li Dingiler deniz mili mesafe dahilin -
de yapılacaktır. 

Saat üçte Miçi, Kanat, Hüseyin, Cey -
lan, İnge Horozorta yatları ite İp:ır, 
Rüya, Bomonti, Seavulf, Lili biiyük yat
ları arasındaki müsabakalar d:ı saat on 
beşte başlıyacaktır. 

Orta ve- • büyük yatlar rotası Modadan 
başlıyacak, Kınalıadaya gidilerek dönü
)ecek, Fenerbahçe karşısındaki taşın ö
nünde müsabaka bitmiş olacaktır. 

Çinde harp durdu, fakat 
başlamasını beklemek 

yarın gene 
lazımdır! 

(Bq tarafı 1 inci sahifede) 
dursa da, durmasa da mücadelenin gizli 
veya Aşikar daha uzun müddet sürece -
ğinden §Üphe etmemek lazım. 

* Mesele yeni değildir: 
Geçen asrın sonunda küçücük Japon 

milleti muazzam Çin imparatorluğunu e~ 
mişti, Japonya az sonra Mançuride Rus
ları da yendi ve büyük devletler safı -
na geçti. Japonların o dakikadan bu da -
kikaya kadar takip ettikleri yol, büyük 
Avrupa devletlerinin vaktile çiğneyip 

geçmiş oldukları yoldur. Ayni iz üzerin
de yürüyorlar. 

sevkülceyş, gerek haysiyet bakımların -
dan Çinin bu en eski şehrine muhtaçtır. 
Harpli veya harpsiz onu almıya çalış -
pıaktadır. 

* Japonyanın bu gayesine varmak içir. is
tinat ettiği kuvvet, tabiati ile ordusudur. 
Yakından tanıyanlar bu ordunun hele er 
bakımından hiç bir Avrupa ordusuna 
benzemediğini söylerler. Bugün ae Ja -
ponyada yaşamakta bulunan hır meslek
daşımızın sözlerini nakledelim: 

- c Yarım asır evvel Japon ordusu tü
fek taşımaktan imtina etmişti. Bunun bir * şerefsizlik olduğunu söylemıştı. Tü!t-k 

8-0Jlf POST& Temmuz 23 

C KORKU HIKAYELERi 
Kedi cinsleri 

İstanbul belediyesi kedilere karşı ınr 
mücadele açtı. Ne iyi ediyor bilseniz .. 
Gerçi kedinin bulunmadığı yerde fa
reler baş kaldrrır ama; varsın, kediler 
olmasın da fareler baş kaldırsınlar. Hel\ 
halde kedilere nisbetle fareler daha az 
tehlikeli mahlUklardır. Kedilerin bir 

KANLI BiR GECE 
Nakleden: Fikret Adil 

çok cinsleri vardrr: / 

- Biliyoruz, diyeceksiniz, Van ke • 
disi, tekir kedi ...... 

Hayır, hayır .. sözün gelişinden anla· 
dım ki bilmiyorsunuz .. ben size öğrete
yim .. 

* Kara kedi: 

İki dostun, iki sevgilinin, karı koca. 
nın aralarına girip aralarını açar; kav
gaya, dövüşe hatta cinayete bile sebe
biyet verir. 

* Sirke içen kedi: 

Bu cins kediye herkes bayılırsa da 
haddizatında tehlikelidir. Kendine aid 
olmıyan sirkeye başını soktuğu için sir
ke kabını devirip etrafı altüst eder. 

Kül kedisi: 
Hiç bir zaman miyavlamıyan kedi-

Klüpten, çok sevimli bir zat olmasına 
rağmen yüzünde daimi bir hüzün olan 
dostum Maru ile beraber çıkmııtık. Bir 
kaç adım attık, ona: 

rum.. ~ğer vaktin olursa akşama tekrJ 
telef on et... ' 
Karını telefonu kapadı. O gün a'k§a~ 

kadar pek fazla meşgul oldum ve an 
saat sekizde telefonu açtım. Bir hay 
bekledikten sonra karım telefona gel 
bildi: 

.(: ~ ~ 

' tr \ 1 

' ô 

dir. Bu yüzden itilip dürtülür, baka· 
rete maruz kalır. Bu cins kedinin ma. 
zarratı yalnız kendi nefsine olduğu i
~in pek de muzır addedilemez. 

* Dil yutan kedi: 

Bu cins kedi insan dili ile taayyüş e 
der. Böyle bir kediye bir kere dilini 
kaptıran bir insan bir daha ömrü ol
dukça dilini döndüremez. 

* Yetişemediği ciğere pis diyen kedi: 
Yetişemediği ciğere yalnız kendisi 

pis demez, başkalarının da o ciğer için 
pis demelerini ister ve bunun için pro
paganda yapar. 

* Kuyruğuna basılan kedi: 
Tek kuyruğuma bassınlar da sesimi 

çıkarayım; diye ayak altlarında dolaş
maktan hazzeder. 

* Dört ayak üzerine düşen kedi: 

- Bir saniye, dedim, şuradan bir tele
fon edeyim, gelirim . 

Maru telefon sözünü duyunca titredi, 
elinin bastonunu şiddetle sıktığını gör
düm. Telefon edip dönünce, bu anlaya
madığım heyecanın sebebini öğrenmek 

ve onu içine düştüğü derin süklittan kur
tarmak için, IB.f olsun diye dedim ki: 

- Şu telefon ne mükemmel icaddır! 

İlim ve fennin terakkiyatı bize her giin 
ne paha biçilmez hizmetler temin ediyor! 

Maru acı bir gülüşle: 
- Öyle mi? dedi, bana öyle geliyor ki 

ilim ve fen bize yardım etmekten ziyade, 
beş'eri imkansızlığımızın sonsuzluğunu 

müstehzi bir şekilde tebarüz ettiriyor ve 
ıztıraplarımızı bir derece daha artırıyor. 
Başımdan geçen bir hadise, size ne de
mek istediğimi daha sarih bir şekilde an
latacak ve aradan seneler geçmiş olması
na rağmen halii. hatırladıkça titrediğim 

ıztırabını izah edecektir. Bakınız, dinleyi
niz: 

O yaz mevsimini, karım Luiz ve oğlum 
Marsel ile birlikte, Marsilyadan beş on 
kilometre ileride Moraud denilen yerde 
almış olduğum köşkte geçiriyorduk. İh
tiyar bir hizmetçimiz bir de, aslen Mar
silyalı olduğu için bu civara gelişimize 

son derece memnun olan Blez isimli bir 
uşağımız vardı. Blez, ayni zamanda bah-
çıvanlık ta yapıyor ve bahçenin dibinde 
bir kulübede oturuyordu. Bu tenha yer
de bol avda olduğu için karım ve oğlum 
ile beraber, hergün ava çıkıyorduk. Eve, 
telefon da almıştım. Hergün, Parise te-
lefon ediyor, yazıhanede olan bitenden 
malUmat alıyordum. 

- Allo .. Lujz .. Sen misin? Telefona na/.. 
den bu kadar geç geldin? 

- Şey ... Tuhaf bir şey oldu da .. Pell~ 
cereleri kapamış, köpekleri salıvermi§t1' 
Nanet dün akşam çok korktufu . içtıl 
Blezin gelip, kapının iç tarafındaki ar~ 
lıkta yatmasını söylemişti. Tam onun ya 
tağını yaparken, bir çocuk geldi, Blez'ı 
bir mektup bıraktı. Annesi fena hal 
hasta imiş, adeta can çekişir vaziyetk 
imiş, kendisini istiyormuş. ' 

Blez fevkalade şaşırdı. Anneslnl de çoJ., 
seviyor. Bir taraftan da bizi yalnız bı.l 
rakmak istemediğini söylüyordu. cSaJ 
bah olur olmaz giderim> diyordu ammai 
öyle bir bakışı ".ardı ki, kendisine gitm~ 
sini söyledim .. Öyle ya .. Ya zavallı ka 
dıncağız gece ölüverirse.. Blez aevfn 
ve hemen gidip, döneceğini, daha çab~ 
olsun diye, dönerken araba ile geleceği~ 
söyledi ve şimdi gitti .. Tam ben arka~ 
dan kapıyı sürmelerken de telefon çal 
onun için geç kaldım. Sen ne yaptın? f 
lerin iyi mi? 

- Şimdi işi bırak .. Senden bahsede!~ 
Blezi bırakmamalı idin. Araba ile dö~ 
bile, on birden evvel dönem.ez. Ben ~ 
yanınızda o var diye bıraktım.. Şimdi Oı 
da yok .. Bari tüfeği bıraktı mı? .. Köpek°" 
ler nerede? 

- Köpekler, kapının dibinde uyuyo~ 
lar. Tüfek te herhalde kapının yanında 
dayalıdır.. Şimdi gider bakarım.. SeJl 
bak.. Marsel gelmiş, eteğimi çekiyor v• 
sana cgecen hayrolsun> diyor.. ! 

Filhakika onun sesi duyuldu: 

JÇonya tıpkı İngiltere gibi oldukça korkakların silahıdır, demişti. O zaman 
çorak, fa'kir bir adadır. Toprakta bulama- Japon hükumetinde Avrupadan alınmış 
dığı serveti sanayide bulmak için sana - ~00,000 silah vardı. Fakat bütün rnemle
yileşme yolunu tutmuş, Asyanı:ı bir Al- kette cbu taşınması ayıp olan nesneyi. e
manyası, bir İngilteresi olmuştur. Jine almıya muvafakat eden ancak 

Gittikçe artan nüfusu için toprak, sa - ,(18,000) kişi bulunabildi. O zamandan bu 
nayii için mahreç bulmak ıztırarmdadır zamana kadar 50 yıl geçmiş ve bu ellı yıl 
ve gözünü Çine dikmiştir. Vesile nıi la - içinde Japon ordusu fennin son icatları 
zım? Bundan kolay ne olabilir? Az evvel ~le cihazlandırılmıştır. Fakat ruh itiba
Japonya Avrupa devletlerinin iz1 üzerin- 1rile Japon askerinde değişmiş hiç bir şey 
de yürüyor, demiştik. İngiltere Hindis -

1
yoktur. 

Buna asri kedi dahi, derler .. Rengi 
ve şekli muayyen değildir. Her mev
simde tüy değiştirir. 

Bir gün,. yazıhaneden telefon ettiler. 
Gayet mühim bir münakasa için bizzat 
Pariste bulunmam icap ettiğini söyledi -
ler. Gitmeğe karar verdim. Fakat hava-

- Gecen hayrolsun .. Babacığım ... 
- Geceniz hayrolsun benim cicilerim.. 

Haydi, ben yemeğe gidiyorum, dönüft8 
tekrar telefon ederim. 

tana, Fransa Cezayide, İtalya Habeşistana G 1 d b b J kerını· k c: . . eçen er e en u apon as ııı-
el koymak ıçın ne söylemişlerdi? Japon- 1 1 d k d' h·ıı · d g" k · a arın a, en ı mu ı erın e orme ıs-
ya da onu yapmakta, asayiş yoksuzluğun- t d' S rt ı· t b' h b . e ım. e , za un, yır ıcı, ır ru u-
dan şıkayet etmekte, civar memleketle- 1 ğı d K ah" ı r 
. . . . . . aca mı sanıyor um. arşıma r ıp e 

rın asayışını bızzat temın etmek zarure- ' kt d. - k'' k l l bi . çı ı, ıyorum, çun u ış a arı r ma • 
tınde kaldığını anlatmaktadır. t ·b·d· G" d ·1 b ı l nas ır gı ı ır. une ua ı e aş ar ar, * günü dua ile bitirirler. İbadetlerı manev-
Pl~ geçen asır sonunda Çin - Japon ,ra, ibadet sahaları talim meydanıdır, hs

harbı ile başlamıştı. Bu asır başındn Rus- yatları da vatan uğrunda ölmiye vakfe • 
Japon harbi ile ikinci safhasını geçırdi, dilmiştir.> 
timdi bütün şimali Çinin işgal veya nü- ' · 
fuz altına alınması ile devam etmektedir. 
fade edilerek Mançurinin zaptediımiş ol-
1931 yılında bir iğtişaş hadisesinden isti
ması bu yürüyüp giden plfının bir cüz'ü 
idi. BilAhare şimali Çinin bir kısım viUi
yetleri alındı. Şimdi mevzuu bahsolan 
§ey bu son senelerin fütuhatının tamarr.
lanması, kökleştirilmesidir. 

* 

' 

* Fakat Japon ordusu ne kadar mü • 
kemmel, Japon askeri ne kadar frdakir 
olursa olsun Japon plAnı harple tatbik e-
dilecek bir şekle girdiği takdirde bu ser-
güzeştin kolaylık.la yürüyeceğinde bütün 
mütehassısların müttefik olmadıklarını 
da kaydtmeliyiz. 

Nankin hükfımetinin vaziyeti 

* İşte benim bildiğim kedi cinsleri! .. 
Benden daha bilgilisi her halde daha 
fazlasını bilir. 

İM SET 

Balkanlarda 
Koca arayan ti> 

Amerikalı kızlar 

lar güzeldi, karım, yalnız gitmemi, ken
disinin Marsel ile beraber evde kalaca
ğını söyledi. Lakin, hareket etmeden ev
vel, müthiş bir yağmur yağ{Jlağa başla
dı, hava karardı. Ve manzara o kadar 
mahzun bir hal aldı ki, kalbim sıkıştı ve 
sanki bir hissi kablelvuku altında imişım 
gibi, karuna, beraber gitmemizi teklif 
ettim. 

- Ne münasebet, dedi, iki gece için 
gidip dönmeğe değmez. Hem merak et
me korkacak bir şey yok. Nanet bit!şik 
odada yatar. Blezin de yanına senin tü
fengi veririm. Köpekler de var .. 

Müsterih oldum ve yola çıktım. Bunun
la beraber bir türlü, içimden duyduğum 
o fena hissi silemiyordum. Trende bütün 
gece uyuyamadım ve Parise gelir gelmez 
hemen telefona koştum. Bir müddet bek
ledikten sonra karım ile görüşmek kabil 
oldu, sordum: 

- Allo ... Rahat uyudunuz mu? .. Kork
ınadınız mı? 

- Doğrusunu istersen biraz korktuk .. 

Yemekte, hep karımın anlattıkları il•, 
meşguldüm. Fevkalade canım sıkıhnıf&it' 

merak ediyorum. Lakin endişelerimı, k*-
1 

rımı beyhude korkutmamak için sakla•, 
mıştım. Evet, tam akşam üzeri, Blere o 
mektup neden gelmişti? Acaba sahide• 
annesi hasta mıydı? Yoksa bu, evdeki 
tek erkeği uzaklaştırmak için yapılınlf 
bir ·tuzak mıydı? Öyle bir raddeye gel• 
miştim ki, yemeğimi bir türlü bitireıııe-0 

dim. Kalktım, tekrar yazıhaneye d&ı• 
düm, telefona koştum. Lakin tam o esıır 
da, Parise gelmiş olduğum iş ile a]Akada' 
birisi geldi, onunla görüşmek icap etti. 
Yarım saat kadar onunla konuştuk .. 
ancak o gittikten sonra telefonu açtıııl
Ellerim titriyordu. Karımın gelip telefr 
nu açmak için sarfettiği zaman, bar.ıı •• 
sırlar gibi geliyordu. Nihayet telefon r 

1 
çıldı, sordum: 

- Allo ... Luiz.. Sen misin?.. Ce\f&I', 
ver .. 
Karım cevap verdi. Sesi öyle kısı.ıııul 

idi ki, öyle titriyordu ki az kalsın elilll'" 
den ahizeyi düşürecektim. Karun: 

Haritaya bakınız: Japonlar şimali Çi
nin başlıca limanı olan Tien-Tsinı elle -
rinde bulunduruyorlar. Şimdi Mançuri -

nin limanı olan (Kalagan) a ve bu nok
tadan başlıyarak Mongolistanm içerile -
rine doğru sokulan demiryoluna muhtaç
tırlar. İki parmağınızı bu iki şehrin üze
rine koyunuz, (Pekin) in ortada kaldığım 
ıörµ.riilnüz. Japonya gerek tAbiye, gerek 

Nankin 22 - Salahiyetli mahfeller, Bu üç Amerikalı kız kardeş, yea-ı 
Nankinin Sung Şeb Yuan'ın kabul et- hafta Balkanlarla Arnavutlukta dolaş
tiği bildirilen suret; tesviye münderi • ,tıktan ve gönüllerine göre bir koca a • 
catından malfunatı olmadığını temin radıktan sonra istediklerine nail ola -
etmekte ve hükfunetin ihtilafın başlan- madan tekrar Parise dönmüşlerdir. 
gıcındaki vaziyetini yani evvelemirde Kızlar gazetecilere: cEvet demişler. 
kendisi tarafından tasvip edilrniyen dir, gönlümüze göre birer koca bulama
her türlü sureti tesviyeyi hükümsüz dık. Gördüklerimizin hepsi güzeldi, ya
addetmek karannı muhafaza ettiğini kışıklı idi amma .. bizim tiplerimiz de-

Uyuyamadık ta ... Bilhassa Nanet çok 
korktu ... Amma merak etme! Nanet bah
çede ayak sesleri duyar gibi olmuş. Kö
pekler de birçok havladılar. Fakat bağ
lannı çözmeğe unutmuşlar .. Bellti de on
dan havlamışlardır. Pencereden seslen
dik, Blez duydu, tüfeği alarak geldi. Kö
pekleri çözdü. Bahçeyi aradı. Bir şey bu
lamadık. Marsel hiçbir şeyin farkında 
olmadı. Mışıl mışıl uyudu. Biz de sabaha 
doğru yattık ... Dur .. Allaha ısmarladık .. 
Çocuk uyandı, beni çağırıyor.. Gidiyo-

- Ah .. diyordu, bir saattir çılgın gibi• 
yim. Tüfeği bulamadım. Muhakkak nıelP 
tubu getiren çocuk' giderken aşırmış ~ 
lacak .. Blez de daha dönmedi.. Gali~ 
onu kasden dışarı çıkardılar... Çiı~ 
bahçede ayak sesleri duyuyorum .. · Çıl
dıracağım... Dur... Bir şeyler duyul1'4' 

ilave etmektedir. ğildi.> 

yor ... Biraz dur da .. dinleyim ... 
Müthiş birkaç saniye geçirdim. 

namadım. Sordum: 
(Devamı 8 inci savfada) 



- Onu"'4 11'lencfi, acaba eğlenmek 
fçin mi? 
- HaJllr, etmfındakileri eğlendi7'
tr&elc içinJ 

.... • 111 il ....... . 

1111• llaupnızıar 

Ll~~~----o_ı_•_6_~_ı~er~~-' 
lld ..... 

Sayfiyedeki otelin sahibine sordum: 
- Burada günler kırk sekiz saat nıi? 
- Şaka mı ediyorsunuz? 
- Hayır, ciddi söylüyorum. Çünkü 

şehirde bir günlük otel parası iki lira
dır. Siz dört lira istiyorsunuz. 

* NllDCI 
- Ben nişancıyım! 
Dedi, sordular: 
- Nişan alırken hangi gözünü ka

parsın? 

Cevap verdi: 
- İki gözfimü birden! 

* Tuamd 

Deniz ve Denlzetltlı : 

( P ortland Bil) hidisesi 
lngiliz sulannda bir Alman denizalb a:emisi görü!me~i .ne 

- Bi" ıofm "nmf· demektir, mazinin buna benzer vak alan hanıılendll'? 
- Kendisini gezclirt~k y uanı A. C.,,.,,,_,din Stıraco~ 

:iyo7'aa, f ~~':o.ld:eçme~ İngiliz sularında İngiliz dtatröyerlerl 1 
m_11on fO oru manevra yaparlarken bir Alman dentzal· 

li11dı. tı gemisi tarıılanna çıkmıt. kendi sula· 
nnda bir Alman denizaltısm.m ıörilnme
atne tahammül edemiyen İngilia dentzcl • 
len Alman gemisini suyun yilzllııe gık • 
'mıya icbar etmi§ler, aüvaıistDl llOl'IUJa 
çekmlŞler ... 

Dijer biİ- rivayete göre Alman cleninl
tısı oradan tesadüfen geçiyormUf ta ma
nevra yapan bir İngiliz deniz.altısına ve
rilen fiareti benimsemiı ve it ın1111Jı• 
anlaşılmaz mesele halledilmif ÜIÜf. 
Vak'aıun fekli her ne olursa olsun or

tada bir hakikat vardır: 
Harpten sonra ilk defa olmak üzere bir 

Alman denizaltısı İngiliz sularında boy 
gösteriyor ve İngilizler için meselenin a Bayan, yeni hizmetcisine darıldı: sı1 ehemmiyeti de buradadır. 

ŞarJatin söylüyordu: _ Hani sen tasarrufu bilirdin, bu A'-ılenimllı •enriciliii ne iıli7 
- Bu ilicı ben yirmi senedir sata- akşamki ziyafet için lüzumundan faz- daha . d te • dı. J'DtZ İnsanlann olduju gibi, hazan millet· 

...,_ Miiflerilerimdm bir tanesi bila la yemek yapmışsın! . . zulur, bir zıy e çagır g !erin de acayip teeelllleıi oıu,.,..: AJlıeri.. . 

ltlip fikiJette bulmımadılar. _Tasarruf için bayan. Midelerı bo- zııman gelmezler. kayı (Krlatof Kolomb) lref!eWll lıakle Aha- ,..ı dnlmllı ,....aenndeıl 
- Nasıl, fikiyette buluııabilirler ( dünyanın bu dördüncü tıraana, oraya t1dd 
?. hı.anlar ölıliiklan sonra bir daha ondan sonra giden (Amerika V-9) nhı ııotluı lrorlıularımWı yerlerinde dura • 

............... ismi verilclL Bir rivayete göre ilt fonolnı- mu birer çı1pı lıollne pllrmlftl. * fı bugün ismini bile bilmecfilimb blr Bir milddet soma Alman denizaltı ge.. 
Fransız ilimi ihtira etmiş imif. ~ mUeri dilfman deniz ticaretine var kuv-

'l'aJa bu ilelln ~ olarak (Edison) un aoı vetlerlle ıraldırmı)'a w her ay gittikçe bo 
anılır. baran bir nisbet dahilinde düşman gemf• 

-~ senden bir tek şikiye
"-var. 

- Nedir söyle .• 
- Arama yalan söylüyorsun .. 
~ Evli bir kadın için bu bir vazi-

tedir. 
- Vazife midir? 
- Evet, her kadm arada sırada ko-

tlaı lehinde birkaç a6z söylemelidir. ... 

"'- DiHftd tlaftl bt&lclsau doktor. 
- Fazı. pwguta, tazı. hııpalan-
-.,ı 

"--

İşe yarar bir aiWı bakımından, ilk ~e- si batırmıya başlayınca İtilif devıetl'!rl 
nizaltı gemisini Fransız deniz müheııdia- deniz mahafiUnde cidden hoşafın yalı 
leri yarattıklan halde umumi harpte en kesildi Asırlar görmii§ İngiliz deniz hl· 
ziyade i§ gören Alman deninltı gemileri kimiyeti tA esasından sallanıyot, mini • 
oldu. mini teknelerin amansız mücade1esı kar

Harbin daha ilk yılında meşhur Alman 'flSIDda göçmek tehlikesi IÖ&teriyo~u. 
deniz zabiti cVeddigenı. (U. 9) markalı HattA bir aralık denizalb harbi yüzun • 

- Okuduğu kitabın müellifi ben oldu~~ IÖJI~. Alman denizaltı gemisile İngilizlerin üçü den Almanlann harbi kazanmaıanna ra• 
- Sakın ıöyliye,,im deme, bir anda görinden dU§ft'_ıı_n_I ------- de birbirinin e§i olan cAbukir•, cKresıü., mak taıdJlı rivayetleri de dolaftı. Ame-. ..... , 

Terzinin oğlu atpazarından g~lyoi'
du. Nalbant dükkArılarııiiD birinde bir 
koyunun tüylerini kırpıyorlardı. Ter· 
zinin oğlu sordu: 

- By koyun\l neye kırpıy,orsunUZ-t 

- Yününü alıyoruz. Bununla ku-
maş yapılacak. 

- Bu kırptıklannızı hakiki yün o
larak garanti eder misiniz? 

* ...,.,. ........ nrlrll8 
- Tayyare ile biıi metreye yüksel

diniz, birdenbire tayyare tutuştu, ne 
yaparsınız? 

- Aşağı bakarım. Eğer kara üze
rinde isem, kara itfaiyesine, deniz ü
zerinde isem deniz itfaiyesine telefon 
eder, yangını haber veririm. 

- Bi" poataca geçerse ıondım clcı k· 
lunduğumw: ,,erin Mreıi olduğutıa 
~lbn/ 

ve Jlogue• zırhlı kruvazörlerini torpi- rilwı amirah cSimlı. İngiliz meslekcsap 
dolayıp batırmak suret.ile işe bapadL (Celiko) ile dertlefirken: 

Tesirli bir deniz harp aiWu olarak bu _ Zayiatımz böyle devam ederse son 
suretle ilk defa olmak üzere kendwni .az dÜ§man denizaltılarında kalacala 
göstermek terefi de bir Alman denizalb· benziyor, ne dersiniz? 
ama nasip ve müyesser oluyordu. Diye bir sual sormUf, cCeliko, aa: 

Demek oluyordu ki Fransızlar, sene • _ Maatteessüf Nı1r1unnq, eevabulı ver. 
lerce, uJrapnıflar, dldinmifler, bir çok pıi§ti. 
plinlar yapmışlar, tuaretll ilk deiizalt1 Harplen .,,.,..,.. .elince.. 
gemilerini suya indirmişler; ilkin büflin Harp İtillf devletlerinin galibiyet: ile 
bu g~tlerln, buluşlarıb mey.yalarım biter bitmez İngilizlerin ilk ifi Alman 
Almanlar toplamıflardı. denizaltı gemilerine el koymak ve Al • 

Amiyane tabirile Fransızlar çalmlflar, manlan deninlb &emisi yapmaktan me. 
oynam•flar, lAkin parsayı Almanlar top- netmek oldu. 
luyorlardı. Alman bahriyesi (HiUer) iktidar mev• 

c w eddµıat in üçjiılü, muvaf~ıt küne gelin.dJe udar dıtııizaltı gemisla 
berine dünya denizcilik lıeminde kıya- kaklı. NihaJet son İnliJja - Alman an-. 
metler kopm~~ gemisinin ne Jaşması üzerine Almanlar yeniden deniz
müthiı ve amanSll'hir sı™\ olduğu anla. altı gemileri yapmıya ba§ladılar. 
plmı§tL Çok manidardır ki Almanlar yeniden 

Bir taraftan harp karada btltün fidd.e- verilen denizaltı filotilWarının ilkine 
tile devam ederken, bir taraftan da de • (Weddiııge1'ı) filotilllaı iamini verdiler. 
Diz de yavq yavq birbirinin eamna m- Ve bugün de öireniyoruz ki Alman 
samış denizaltı gemilerile doluyordu. denizaltısı yeniden İngilizleri kUfkulan· .. ,.... •••etfl Alman denizaltı gemil~ı:uun ~uv8:1fa· dırmıya baflamı§br. Hemen Allah sonu-

Bayan hizmetçiye tenbih ediy-0rdu: kiyetleri an'aneperest İngıliz ~yesınin nu hayır eyliye. 
_ Sakın benim elbiselerimi giyip ,gözlerini faltap gibi aÇllUfb. İngillzle~ de Deniz tarihinde manevra yapaıı fllola· 

soka w a ıkına. ,denizaltı filotilWaniıı ziyadeleftirdiler. ,mı ecnebi bir harp pmisile birdenbire 
g . ç . · . e . ,Likin Alınan deni:zaJtılan her nedeue brplapnalan ender oJmakJa beraber vA-

- Sız tenbih ~ de gen gıy- gerek teknik, ıereJaıe lruJlamı ve 4enlz " kidir. Yalniz milnhamran denlZaltı &e • 
mem bayan, elüelenn parumı dahil cililE balmnıııclan diipmmJarmclaa daha mileri avlamak için vücuda getirilmiş bir 
ödememişsiniz. Ya terziniz kaqmıa ~- iistün görünüyordg. deniz kuvvetinin manevra sahasına bil' 
kar da parasım isterse mahcup olurum. Vilıi bunda Almanya ile İngilterenfn ecnebi denizaltıamm sokulması pek i§i· * ,harpteki vaziyeUerinin birbirinden büs- tilmi§ değildir. 

bütün ayn oluşu da büyük bir rol oynu- · Yalnız Amerikan donanmasının 1938 
• ....... ..... .JOrdu. Alman denizaltıları avlıyacak avı yılı manevralarında buna benzer bir 
- Bir kadın için meşhur olmak çok bol bol ele geçirdikleri halde İngiliz de- vak'a olduğunu habrhyorum. Filo ma • 

tena.. nizaltılan için denizde Alman gemilerine nevralardan dönüp (Havay) .adalari su. 
_ Neden? ,tesadüf etmek ihtimali pek azdı. lannda denıii'ledili zaman o sularda bir 
_ t.mi birçok kitaplara geçer.. . Harp devam ettikçe denizüstü gemisi denizaltının periskopunu g&müficr ve 
_ Bunun fenalık ne.resinde? bakımından dü§Dl.lnJanndan pek çok za. p!riskopun silr'aUe uzaklapp, biraz sonra 
_ Nereılilıde söz mü; kitaplarda yıf olan Almanya var kuvvetini denızal- da dalarak byboJmamndan, bunun ec. 

Ev sahibi, kiracının kapısını çaldı: doidüiu taıihl de yuarJar ltalriti yap tı gemisi tnpsına hasretmek yolunu tur nebi ve qlebi ihtimal bir Japon d,.nizal. 
- Kiramı verecek misin, vermiye- me dana çıkar. ' ~ Alman denizciliği zaferln denizalb tısı olduju riftyet edilmifti. 

cek mism) 
1 

hikimiyetinden doğacağı kanaatme var- Son Habef harbi sıralarmaa da 
- Kiranı mı, para bulsam kendi ki· DUftL İngiliz filosu Mıaır sularında ya • 

raı:nı verirdim. Benin kiranı nereden Artık Alman denizaltılan bütün de • tarken her İngiliz gemisi c.l.va • 
vereyim!.. nizleri ölüm saçan çelik balıklar mebzu • nnda bir İtalyan denizaltı gemi• ........ 

- Karıcığım bu akşam için tiyatroda 
iki koltuk aldım. Öyle bir vodvil var 
ki, insan gülmekten kınlıyor. ttç saat 
hiç ağzı kapanmadan gülüyor. Bilhas
sa seni düşündüm. Yeni yaptırdığın 
takma dişlerini prova etmek için bun
dan iyi fırsat eline geçmez! 

Karmcalar 
- Karıncalar en çok çalışan mah

lUklardır. 
- Tuhaf şey, halbuki ben ne vakit 

kıra gezmiye çıksam onları da orada 
görürüm. 

- Kcınn pplca seçmekte çolc usta.. 
- Se~ fCIPJccılan aldınıccı1c bit- ko-
Cll nçmekte daha utar 

liyetile kaplamıya başladılar. O kadar ki sinin birdenbire suyun yüzüne tıkıvere
ta (Skapaflo), (Kromarti) gibi o zama. rek bir müddet seyrettikten sonra tek • 
na kadar meçhul ka1mıf limanlara sığın- rar daldığı yolunda hakikatteıı zıyade u
mıya mecbur kaJmıı olan İngiliz chitnot. macı masalına benziyen bir r ivayet do
ları bunlann ferl'İDden kendilerini ma Jaşmıştı. 
.sun sayamaz oldular. Çünkü bu limanla- İngiliz sulannda görülen Alman de • 
nn methallerinde bile Alman denizaltı nizaltısı bir tesadüf eseri, isterse kasden 
gemilerinin korkunç periskopları görünür bir şeyler öğrenmek, yani casusluk et-
olmU§tu. mek gayesile oralara gitmiş olsun mu • 

İngiliz deniz kuvvetleri başkumandanı ,hakkak olan bir şey vardır ki o da Al • 
amiral (Jeliko) artık gemilerinın selime- Jll&n denizaltılarının, on sene devam e
tini bunların daima açık denizde seyynr den bir yokluktan sonra, yeniden kor • 
bir halde bulunmalarına bağlı görmii§tü. "unç bir silih halinde İngiliz bahrıyesl
. Denilebilir ki harbin bu safhasında mü- nin tarpsına dilrilmit oltfuiudur. 
ıevazı denizalb gemileri dev diuel1 cirit- Dew• B..JıM:i....aumld4.lı_ _ _L__ 
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av k mu yumurtadan lım.oteiR'4~~ lstanbulda dün de 65 
kedi yakalanıp öldürüld çı ar yumurta mı tavuktan 

(Baştarafı 2 inci sayfada) bir heyecan vermek için ilk harekettir. 
kil vasıtalnn belediyenin elinde toplan- Hülasa; Türkiyeyi kökünden sallamış o
malı ve bir elden idare edilmelidir. Şehir, lan güzel inkiliıbm yaratıcı rolii İstanbul 
bu suretle varidat sahibi olabilir ve bu ,belediyesine de tamamen girmelidir. 
servete, bu varidata güvenerek muhteUf * 
işlere girişir, taahhüt altına gırmekten İ§te, ancak bu gibi prtlarladır ki ta~ 
korkmaz. .vuiu yumurtadan ve yumurtayı tavuk-

Rabian, İstanbulda halkı iktisaden teş- tan çıkaran büyük tekimill, İsianbulda 
kilatlandırmıya, istihlik kooperatifleri da temizliği heyecandan ve heyecanı te 
kurmıya ve bu kooperatiflerin tedricen mizliktcn çıkaracak olan inkilabı vücu
toplıyacaklan sermayeler ve ihtiyat ser- . da getirecektir. Bütün cemiyetlerin ha -
mnyclcrle muhtelif işlere girişebilmele - yatlarında ve bilhassa derin kompleksler 
rine yanyacak bir belediye il:tisatçılığı üzerine kurulan bugünkü büyük şehır 

lazımdır. Bir şehir bankasının etrafında :,hayatında, hiç bir mesele başlı başına 

uyanacak bu hareket için mükemmel hir halledilemez. Bütün meselelerin bir kül 
ı • 

plUn yapmak işten bile değildir. halinde mütaİea edilmesi ve hepsinin bır 
Hamisen, sadisen ... ilh ... daha bir çok pen ele alınıp hedefe bir arada sevkedil

şeyler sayabilirim; bunlar ayrı ayn şey- ,mesi lazımdır. 
lerdır; bu ayrı ayn şeylere ayni zamanda Eğer dostum, sözlerile bunları kasdct-
başlamak, bugünkü halile, afyonlu bır tiyse onunla tamamen müttefikim. 
uykuda uyuyor zannedilen şehir halkına Muhittin Birgen 

KORKU HiKA YELERİ 
(Ba§ tarafı 6 ncı sahifede) 

- Ne var? .. Ne duyuyorsun? Allah aş
kına söyle! Tahammülüm kalmadı .. 

- Takatım kalmadı .. İşte .. Geliyorlar .. . 
Marsel ... Yarabbi! .. Geldiler... İmdat .. . 
İmdat ... Can kurtaran ... 

ve kuru 

Etliye, sUll Uye karışmaktan 
hoşlanmıyan bir karakter 

, Hüseyin Eren. imzasile ve h!ç bir sual 

sorulmaksızın gönderiliyor .. 

(Bqtarafı I inci sayfada) 1 tir. Buna evvelki gün itlaf edilen 7~ 
.Kendilerine verilen cevapta, kediler top- ~e ilave edilince iki günde 728 kedı 
lu bir halde bulundurulduklarından ken- edilmiş demektir. 
·eli kedilerinin kolayca yakalanamıyacağı, Dün imha edilen kedilerin 123 il F 
sonra bunlardan bazılan hastalıklı oldu- pııntakasında, yirmisi Pangaltı nunt 
ğundan hastalığın hepsine sirayet eLmesi sında, 192 si Beyoğlu mıntakasında~ 
tehlikesi mevzuubahs bulunduğu, bunun ~anı Kasımpaşa mıntakasmda, 74 du 
için kedilerinin kendilerine iade cdilerr.i- ,sim mıntakasında, 88 zi Galata :rnıJ1 
yeceği bildirilmiştir. kasında, 11 i Şişli mmtakasında, ~ 

· l:Iayatını hlidi -
sesiz geçirmek ve 
mücadelesini mün 
hasıran verilen iş
lere tahsis etme::t 
ister. intizam ka -
yıtlarına uyması, 
her şeye ka~ma- Kedilerin toplatılması bazı dedikodu -
ması, sadeliğı sev- .ları intaç etmektedir. Bu arada şehirde 
mesi, kendisini bir farelerin çoğalacağı da söylenmektedır. 
çok mü.Şküllerden Bunlara göre şehrin iare istilasından ma-

;Feriköy mıntakasmda, 24 dil Beş 
,mıntakasında, 19 zu Hasköy mıntak 

kurtarabilir. 

* işinizde muvaffak olacaksmiz 
lzmirden Galip imzasile soruluyor: 
- Muvaffak olacak mıyım? 
İşinin icapları -

na uymuştur. Bu 

da ancak tuttuğu 

işte muvaffak ola

cağına delalet e -

der. Yılmadan ça- ı 

lışmak, hayatm 

suniyeti kedilerin mevcudiyeti ile kaim
dir. 

Nitekim kedi olmıyan yerlerde ve ev
lerde fareler cirit oynamaktadır. Bu yüz
den İstanbulda kediler azaldıkça fareıe. 
rin sayısı artacak ve şehirde farelerden 
geçen hastalıklar baş gösterecektir. 
Sıhhiye müdürü Ali Rıza da bu ka -

naattedir. Demiştir ki: 

. c- Siz de bilirsiniz ki kedi olmıyan 
yerde fare çoğalır. Veba ise fareierdl.1n 
geçer. 1stanbulda mevcut kedilerin sonu 
getirilinciye kadar toplatılması bu ba • 

da yakalanmıştır. 
Kedi avcıları içinde bu hayvanıarı 

Jialayıp belediyeye götürmeği ve her 
di mukabilinde beş kuruş almayı keil 
,ne iş edinmiş olanlar da vardır. Ked: 
kalamak pek kolay olmamaktadır. '1' 
111izlik işleri memurları kedilerı 511 
mahsusada yapılmış maşalarla yakai8 

,arabalara atmakta, fakat para mukıı 
,linde belediyeye götürmekte olanla:' 
dileri yakalayıncıya kadar kan re' 
içinde kalmaktadırlar. Çünkü ked 
yabancı adamı ısırmakta ve tırmalaJll 
tadırlar. 

- Bahçeden köpeklerin sesi geliyor .. 
Havlıyorlar .. Müthiş surette havlıyor

lar ... Ve ormana doğru koşuyorlar gali
ba .. Sesleri azalıyor ... A- sustular .. ne 
oldu ... Şimdi de kapıya gelen çakıllı yol
da ayak sesleri var .. Hem kalabalık ga
liba ... 

Hıçkırığa benzer iki küçük 
ses duyuldu. Sonra, müphem 
ler ... 

gürültü- müşküllerine kar • 

ı kımdan muvafık değildir. Ancak sahip
siz kedilerle hastalıklı ve kuduz kediler 
toplatılmalıdır. Her kediyi toplar ve or
tadan kaldırırsak tifodan sakınalım der
ken bu sefer veba ile karşılaşırız ... 

Kedilerin enjeksiyonla itilafları yi 
dakika bile sürmemektedir. Öldüıii 
kediler gene getiren çöpçü tarafındatl 
lınmakta, götürüp çöp istasyonlarına 
rakılmaktadır. Bunlar buralardan alı 
mm takasına göre ya denize dökillrnelc 
yahut ta şehir haricindeki çöplilklere 
mülmektedirler. 

- Sahi mi? .. Çabuk söyle ... Boğulaca
ğım .. Başka bir şey duyulmuyor mu? 

- Hayır .. Artık bir şey yok... Fa1'ııt 

O zaman, kafamda bir şeyin çatladığı
nı hissettim ve kendimi kaybettim. 

Dostum Maru nefes nefese idi. S:mki 
bu müthiş sahneyi yeniden yaşıyormuş 
gibi yüzü altüst olmuştu. Bir an durdu. 
Sonra hikayesini bitirdi: 

dur ... Bir gıcırtı var ... Pencereden geli- - üst tarafını bilmem hatırlar mısı
yor .. Kepenkleri zorluyorlar gibi... A ... nız? Gazetelerde Morand Cinayeti ismi 
kepenk açıldı, cam kırılıyor... Duydun altında haftalarca bahscüilt._ hadiseyi 
mu şangırtısını! .. Korkuyorum .. Korku- duymayan kaldı mı? İşte ben bu cinayet
yorum.. te karımı, çocuğumu ve iki hizmetçimi 

Kendimi tamamilc kaybetmiştim. Deli kaybettim. Bunu herkes biliyor. Yalnız, 
gibi haykırdım: kimsenin bilmediği, hiç bir cümlenin ifa-

- Marsilyaya telefon et.. Polise, jan- de edemiycceği şey, ilim ve fennin icadı 
darmaya haber ver.. olan bu telefonun bana yaşattığı dakika-

- Nasıl olur canım? .. Oradan buraya lar, yüzlerce kilometre ötede bir adamın, 
gelene' kadar en az bir saat ID.zım_. Hal- boğazlanan karısının, çocuğunun fcryad
buki... larını duyup ta, bir masa başında, elinde 

- Gürültü yap.. Belki korkar kaçar- huniye benzer bir aletle imkansızlıktan 
lar ... Bir tarafa saklan.. Yahut çocuğu çırpınmaktan başka bir şey yapamayışı-
al.. Kaç •. En iyisi bu.. nın müthiş ve delirten ıztırablnrıdır. ................................................................... 

HASAN DEPOSU 
KARAKÖY ŞUBESİ 

dahi açdı. 
" Son Posta ,, nm tefrikuı : 55 

Yazan : K. R. Enson 
Dedi; çekilmelerini beklemeden, bir bu bağrışmalar da arkalarından eksik 

tanesini de şöyle kenara doğru iW. He- olmuyordu. 
!if: Fehamet dönüp bakınıya korktu; so-

- Hey, yavaş be!.. luk soluğa: 

Diyecek oldu. İmat, bir eli hala Fc- - Arkamızdan geliyorlar, galiba ... 
hametin belinde, öteki elini arka cebi- Aman koşalım... Otomobile binelim ... 
ne doğru attı; omuzunun üstünden diyordu. İmat, kaçıyor gibi görünmek 
doğru şöyle bir baktı: )stemedi. -Xürüyüşünü bozmadt. Demin-

- Başına bela mı arıyorsun?.. ki seslere ıslıklar, horos gibi ötmcler, 
Diyecek gibi herifi süzdü. Sonra: kedi gibi, köpek gibi bağrışmalar da 

cYasabır!..:.. çekiyormuş gibi gözlerini ka~ışmıştı. 
kapadı; boynunu yana doğru yatırdL Imal: 
Ötekiler biraz şaşalamıştı.; genç şofö- - Allah vere de, biz yokken gelip o-
rün iri yapısından, dik sesinden, sonra tomobilin 15.stiğini filan kesmış olma
bir aralık böyle elini arka cebine doğ- sınlar! .. 
ru atışından adeta çekindiler. Hiç ses Diye söylendi. Bakkalın önüne ge· 
çıkarmadan bir kaç saniye kadar dur- lince, arabayı baştanbaşa gözden geçir
dulnr. O kadar kısa bir zaman içinde di. Fehamet, şoförünün yanına oturdu: 
Fehametle şoförü de sokağın üst başına - Sen olmasan, ben bugün buradan 
kadar vardılar. sağ çıkınıyacaktım, galiba ... 

Arkalarından : Diyordu. İmad: 
- Yuuu! .. Şoförün aftosuna bak be!.. - Yalnız, bir daha sefer bana hiç gi.i-

Görenler de sinema perdesinden kop - veruneyiniz, dedi. Buraya bir daha ayak 
muş, canlanıp buraya düşmüş sanacak!. basacak olursak bu heriflerle sahiden 

- Herkese şapur şupur, bize gelince başımız derde girecek! .. 
yarabbi şükür, öyle mi?.. Sokak aralarından geçmişler, ca<lde-

Diye sesler geliyor, onlar yürüdükçe ye çıkmışlardı. İmad dedi ki: 

şı koymak husu -

sunda daha kuvvetli olmalıdır. Ha -

yatından ihtirasla şikayet ettiği gün me

saisini arttırıyorsa, saadetinden ~ yaptığı 

fedakarlık nisbetinde muvaffak olacağın

dan ümitvar olabilir. 

* 
Hayali bir tarafa bırakınız 

Dün İstanbulda 651 kedi itlaİ edilmiş-
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sevdiği kadını 
öldüren 

beynini 
delikanlı 

ezerek 

(Baş tarafı 1 inci. sahifede) ranmağa, onu benimsememeğe, çocuğu 
tile sevdiği delikanlı tarafından öldürLll- bakmamağa başlamıştır. Bunun aksine 

t müştür. Bu cinayet yıllardanbri uzayıp larak Halil "cine daha kuvvetle ba"'la Bigadan brahim imzasile soruluyor: -Y & 
giden bir çadır macerasının hikayesini de .mıştır. 

- Muvaffak olacak mıyım? meydana çıkarmıştır. , Bu arada da gene §ayialar dolaşı:rı 
İstediklerine e - Halil, Tirazlı aşiretinin mert tanınmış ,Halilin kulağına: 

rişmek için hayali. delikanlılarından biridir. Bu aşıret Nar- - Son günlerde Fatrnanın gözü d 
işi tesadüflere ter- lıdere civarında Tirazlı köyünde yerle~- rıda, diye f1sıldıyanlar olmuştur. 

miştir. Yazın çadırlarda ve dağlık araz:- Halil bu habere inanmak istemcı:rı 
ketmeği bir yana d t b e o uran u aşiret efrndı, kışın köyde o- fakat ona bir gün de Fatmamn aşiret d 
bırakmalıaır. 13lr turmaktadır. ı ikanlılanndan Süleymanın çadırında 
az daha gırgin ve ı Halil aşiret efradından ve kendi akra- lunduğu haber verilmiştir. o zaman JJ 
yaratıcı olmak 13- basından Fatma isminde genç bir kadın- lil çileden çıkmış ve cinayeti işlemi~t' 
zımdır. İntızam la yaşamaktadır. Bu kadınla Haiilin me- Halil diyor ki: 

deni nikahtan önce imam nikiihil•.? bırle'l- - cHaberi verenlere ın· anmak •...feıtl kayıtlarına riayet - .ı.:.~ 
tikleri söylenmektedir. dim. Çadıra gı"tmek ıs" temı'yordum. seıı 

l tmekteki isabeti, maksadı kolay -

laştırmış olur. 

Son Posta 
Fotoğraf tahiıl kuponu 

İsim 

Adres 
• 

- Sormak bana düşmez, zaten sor
mıyacağım diye size de söz verdim ama 
meraktan çatlıyorum. Kim Allaha~kına 
bu adam? .. 

Fehamet, hiç sesini çıkarmadı. 

- Peki, kim olursa olsun ... Madem
ki yardım etmek istiyorsunuz, her za
man buraya gelip gideceğinıze, bu ada
mı oradan alınız, başka bir yerde besle
yiniz, daha iyi. .. 

- Yarı belinden aşağısı kötürÜm! .. 

Onun için, kımıldaması çok güç!.. 

- Ne olursa olsun, siz bu işi bana bı
rakınız!. Başka bir yerde ona uygun bir 
oda tutalım. Sonra bir gün ben yalnız 
gelirim; ihtiyarı oradan alır götürürüm. 
Siz de ne zaman isterseniz arada bir, gi
der görürsünüz. Yoksa bir daha buraya 
ayak basmanız, doğru olmaz .. 

- Herifler, senden korktu ama ... 

- Siz ona bakmayınız!.. Bir defa şa-
şaladılar; ne yapacaklarını kestireme
diler. Sonra sonra onların da eözü açı
lır. Bugün yanımızda bir çakı bıle yok. 
tu. Üstümüze bir çullansaydılar, işimiz 
tamamdı!. Demin ben, sizi korkutma
mak için attım, tuttum!. Yoksa böyle aç 
insanların ortasında lüks otomobille 
gezmek, pek şakaya gelmez. 

Caddeye çıkmışlardı. İmad, dedi ki: 
- Demin epeyce üzüntü geçirdiniz. 

İsterseniz, şuradaki kahveye gireiim de 
birer bardak su içelim. 

Fehamet, bir ayak evvel eve dönmek 
istiyordu. Sonra, nedense: 

- Peki, dedi. 
(Arkan var) 

Bu iki genç için bir çok şeyıer s~ylen- ,lerdenberi insan diye, karı diye sevdiği 
miş, nedense Halilin babası oğlunun Fat- bu insanın kirlenqiğini görmek bana ı 
ma ile evlenmesine razı olmayınca köyde geliyordu. Fakat yerimde duramadım, Ç 

bazı şayialar dolaşmış, Fatmaylıl Halilm dıra girdim. Fatma orada idi. Elime geçe 
baba bir, ana aycı kardeş oldukları dedi- sopa ile üzerine yürüdüm, hiddetimi 
kodusu bile ortada dolaşmıştır. nemedim. Bir taşla başına vurdum. ]3e 

Seneler onlara bir de çocuk hedıye et. ni ezildi ve yaralandı, ölüp ölmediği 
miştir. Çocuğun dünyaya gelişı Halit için bilmiyorum.-. 
ne kadar büyük bir sevinç mevzuu ol - * 
mu~sa Fatma için de bir durgunluk dev- Fatma derhal ölmüştür. KaUI Eşref 
resı hazırlamıştır. . w paşada, oturmakta olduğu bir kahveıi• 

Fatma bundan sonra Halıle soı;uk dav- jandarmalara teslim olmuştur ..................................................... · ....... ...., 
Deniz ve denizçilik 

(Baş tarafı 7 inci sahifede) 
İngi'liz donanması, karşısında bugün 

iki heylılfı görüyor: 
İtalyan havacılığı; 
Alman denizaltıcılığı. 

İngiliz donanmasının· an'anesı ise. kar
şısına çıkan maniaları ne yapıp yapıp çiğ
nemek ve bertaraf etmek cümlesiıe hüla
sa edilebilir. 

Son (Portland Bili) hadisesı gösteri -
yor ki Alman denizciliği dünkü uyuşu1< 
vaziyetinden silkinip genç ve tnze bir 
kıymet halinde yeniden canlanmıştır. 

(Materyal) bakımından dirilen Alman 
bahriyesinin (Personal) bakımından da 
çok yüksek olduğuna inanmamak ıçin or
tada hiç bfr sebep yoktur. 
Şu halde? .. 

Şu halde İngiliz denizciliğinin karşı -
sına yeni bir rakip çıkıyor demektir. Ve 
insanın beyninde bilaihtiyar şu sual dü
ğümleniyor: 

- Acaba sulh perisi, İngiliz - İta·ıya de
niz rekabetinden sonra bir de İngiliz • 
Alınan deniz rekabeti karşısında yeniden 
halecanlar mı geçirecek? .. 

Ahmet Cemaleddin Saracoğlu 

Sıhhiye ve Nafia tayinleri 
Ankara 22 (Hususi) - Maraş Na

fia Müdürü Mehmet Ali Erzurum na -
fia müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Ankara 22 (Hususi - Hakkan nıer -
kez tabibi Habip, HkkAri sıhhat mü -
dürlüğüne tayin edildi. 

-

Kavgalı maç 

Spor kurumu başkanhğııı1' 
klüplere gönderdiği 

mektup 
Kavgalı Galatasara..Y - Güneş ınaçııı ~ 

dan sonra İstanbula gelerek tahkikll d 
başlıyan Türk Spor Kurumu asbaşka 
mesaisini bitirmiştir. Tahkikata daha fil; 
la nüfuz edebilmek maksadile ınutıte 
klüplerin bir çok tanınmış sin1aıarı.t'. 
dinlemiş olan Türk spor kurumu asb9f, 
kanı hadise ile alfıkadar klüplere 1°1,, 
d_ığı mektupta badema bu gibi fena ~ 
zıyetlere düşillmemesi için evveldell t 

r;;~l~~·QJ 
BugünkU progr--"' 

İSTAMISUL 
23 Temmuz 1937 Cuma 

Öfle neşri1at1: 1'" 
12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.so: ıııı 

dls. 13.05: Muhtellf plftk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: d'f' 
18,30: Plfıkla dans musikisi, 19,so: ; 6ıı.' 

fontk komedi (Büyük hnla), 20: Fn rııı>Y' 
hey'eti, 20,30: Ömer Rıza tarafından ~19rı)• 
söylev. 20.45: Fasıl saz hey'etl, <Saat blluet• 
21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve bor&• pi1•· 
Iert, 22,30: Madam Ştangel tara fındaıı 
no solo. 
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.......... 
• Son Posta,, mn tefrikası: 21 

t·ramızcadan tercüme edebi roman Tercüme eden: H. Y. 
Zabit efendi evvela şunu bili- ı imkan kalmamıştır. Hiç bir arzunuz J Zabit efendi. Sırrımız sır olarak kal

iliz ki karşınızda memleketin en na- reddedilmiyecektir, hiç bir.isi. Yalnız dıkca kıymet ve tesiri vardır. Bu sır 
~uslu üç şahsiyeti varclır. Şu. gördü - bir tek şey müstesna, hürriyet! rm bir kaç cÔJmez Adama• hb olarak 
iüııüz el, tek bir damla kanla lekelen- Sizi, arzunuz hiıafına burada alıkoy- kalması ve finl insanlar güruhunun o 
llliş değildir. 1 770 senesinde dünyaya maktan mütevellit teessürümüzün çok sırrın mevcudiyetinden bile haberdar 

•gelen oğlum (Fransuva), ihtilaii kebir büyük olduğuna liitfen inanınız. Üçü- olmaması lazımdır. 
esnasında, Fransanın o gülünç ve hay- müz namına söylüyorum. Bu siizüımi Bu sırrın cevherinde asalet vardır. 
Yanca çılgınlığını gördüğü için cellat- ne kont ve ne de vikont tekzib edecek- Bunun mevkii tatbike vaz'ı için aşağı 
lardan ve kiyotinden ebedi bir iğrenç- lerdir. Fakat elden ne gelir? Evimize tabakadan bir çok mahl\lkatın, bir kaç 
lik duymuştur. Torunum ise öyle bır geldiğinizden dolayı tahaddüs eden şu üstadın !1ef'ine olarak yorulması, ıztı
larihte dünyaya geldi ki mecburen yu- aleyhinizdeki vaziyette bizim zerre ka- rab çekmesi ve tehlikeye maruz kalına
llluşak kalbli kaldı ve bütün dünyaya dar kabahat ve mes'uliyetimiz olmadı- sı şarttır. 
nevmidi ve hüsranlarını terennüm et- ğını biliyorsunuz. Ve sizin tecessüsü- Asrı hazırda hüküm süren zihniyet, 
nıekle vakit geçiren bir nevi Musset ol- nüz bunun yegane saikidir. her türlü insani hislere bu kadar aykırı 
du. Böyle bir adamdan cinayet hiç bek- Binde bir vaki olabilecek bir tesadüf bir şey kabul edemez. Hükfunet adam-
lenmez sanırım. eserile, dün .akşam, dünyada hiç bir larınız, yüz yetmiş beş senedenberi öl-

Zabit efendi, edebiyat, bu :ısnn gü- •fani insanın• görmesine cevaz olmı- memek cür'etkarlığında bulunduğumu 
ilahlarından birini teşkil ediyor ve·ha- yan bir şeyi, yani Madam de .. 'nin Gaut- haber alacak olsalar, her türlü müsavat 
Yalperest insanlar üzerinde pek fena hier'nin ölümü boğazından geçtiğini esaslarına bu derece mugayir hareke
tesirler bırakıyor. Burada hiç kimsenin gördünüz. Bu kadını takib ederek evi- timden dolayı aleyhimde ateş püskü. 
Ölınesi, öldürülmesi mevzubahs değil- mizin yakınına kadar geldiniz. Artık o rürlerdi. İşte bu sebebledir ki, memle
dir. Ne madam ... denin, ne de 'Sizin! zaman her şey bitmişti. Bizim yaşadı. ketin en namuslu insanları olduğumuz 

Alelade fani insanların kısacık hayat- ğımızı, nerede yaşadığımızı ve ara sıra halde haydudlar gibi böyle cağlar, te
larını daha ziyade kısaltmak, uzun ö- evimize vaki olan ziyaretlerin şeklini peler, uçurumlarla dolu çorak arazinin 
nıür sırrını taşıyan insanlara yakışmaz. öğrenmekle, çok şey öğrenmiş, lüzu- ortasında saklanarak yaşamağa mecbur 

Allaha çok şükür - nedretleri yü - mundan çok fazla şey öğrenmiş bulu- kalıyoruz. 
Ziinden ihmal edilen kazalar müstesna- nuyorsunuz. ( A T'kaıı "cır) 
sırrımız, bu gibi ihtiyaçlardan varcs- -============ 
tedir. Ben kendi hesabıma, ;tıayatımı 
llzatmağa muvaffak oldum ve bu bir 
asrı başkalarının hayatından çalmadım. 
llayır efendim, biz adam öldürmeyiz! 
Laboratuvarımıza giren kadın, erkek 

bir çok gençlerin arasında, hiç bir fer
dinin buradan kılma hata gelmeden 
~ıktığını, gerçe iddia edemem. Benim 
C>nırüm kadar uzun ve uslu akıllı geçen 
bir ömrün bir tek günü bile çok kıy -
llıettar olduğu şüphesizdir ve buna kar
tı bir fedakarlıkta bulunmak, zahmete 
deier. 
. Tekrar edeyim ki bu fedakarlık çok 
ıstisnai bir haldir. cHayat amelemiz» 
buradald vazifelerini üa ettikten son
ra, evlerine, pürsıhhat ve dipdıri gider
ler. 

Misal olarak muhibbeniz de ... 'yi ala
lım. Kendisi sizin tahmin ettiğiniz ka
dar hasta değildir. Yarın akşam evine 
döndüğü zaman, en yakini oianlar bi!e, 
onun, gene Beaulieudan, ~ğırlığından 
bir kaç libre eksilmiş, kendi genç cev
herinden çıkarıp aldığımız bir kaç lib
re sıkletinde kan, kemik ve eti kaybet
lllit olarak avdet ettiğinin farkına var
Jnıyacaktır. 
· Görüyorsunuz ki hiddetiniz mübale
ialıdır. Sözlerinizden anladığıma gö
re, kendi maceranızın bir an evvel bir 
&ureti halle raptmdan başka arzunuz 
Jok. Pekili! İster misiniz bu sureti 
ham sizinle müştereken arayalım? 

İkinci defa olarak, vücudümü sıkan 
Çenber, göz açıp kapıyacak bir müddet, 
Yani Marki (Gasparıiı) teklifine ceva
ben, kabul makamında başımı eğecek 
kadar bir müddet çözüldü ... 

XXI 

RADYOLiN 
Sabah ve akşam her yemekten sonra 

mutlaka dişlerinizi fırçalayınız. 
Zira bir veya iki defa 

yapılan her İf mutlaka 
yarım demektir ve bu 
kadarile dişlerin sıhhatini 

tam temine imkin yoktur 

Yemeklerin kırıntı
lan, alyanın ifraz et
tlti •lkroblar, cbfa
ndan abnan mtn11' 
mevad karpsındı dit" 
ler Ye dit etleri eter 

•CUemadiyen te•izlm
... bombnap ft (11-
ıaaıte mUkOmdur. 

ÇQrtlk tUe&er, mide w 
banak ibtllttlumdan u

torriye kadar ller nevi bu
tahl• Jol açablllı. 

RADYOLiN 
Ve muhakkak sabah, akpm ve her yemekteD sonra, 
yahud hiç değilse günde 3 defa fırçalamak şartile ... 

., 
--·<Son_Posta ,,p.ın Hikayeler~: 

'~-~ 

Namuslu Kadın .. 
Yazan ı Gaton Deıp Çeviren : NuruRah ~tag 

Lucien, haftada bir iki defa Miratier ı mek yeniyordu. insan orada kendini, 
~e madame Miratier ile beraber gezmeğe Paris'ten binlerce kilometre öteee, tam: 
çıkarlar, yemeklerini bir lokantada yer- bir köyde sanırdı. Doğrusu yemek te, p .. 1 
lerdl; o akşamlar edilen masrafın yarısı- raplar da emsalsizdi . 
nı Lucien'in vermesi ldet olmuı, sanki Birkaç tanıdığa rasgeldiler, konuştular, 
bir kanun haline girmifti. kağıt oynadılar. O pazar günü, bütün •• 

Lucien hayatını oldukça kolay kazanı- adet saatleri gibi, çabucaktan geçiverdi. 
yordu; ıazeteciliğe intisap etmif, iyi ya- Saat sekizde hafif bir yemek daha ye· 
§amalı sevdiği ve değerli insanların azla diler. 
kanaat etmesine akıl erdiremediği için Lucien hesabı istemek için kalktı; l~ 
lfİD illncılık tarafını tutmuştu. kantanın sahibi ile konuşup yemeği 40 

IAon Miratier ise akai istikametten ~ ü- yerine 25 franktan saymasını, üstünü 
rilmilftü; o tarih tetkikatı ile uğraşırdı kendisi vereceğini söyledi; kahve ile U
ve ancak iki senedenberi fazla sıkıntı körü de kendisi ikram etmtı olacaktı. 
çekmekten kurtulabilmifti. Bir hayli te- Miratier'lere: 
reddüt geçirdikten sonra bütün bilgisini, - Lokantacı beni bilir, ben şimdiye 
ilmini, tarihçi geçinmek istiyen zengin kadar onlara çok milfteri gönderdim, ba· 
bir aosyete adamının emrine amade kıl- na tenzilat yapıyor, demişti. 
mıfb. Uon yüz franklık bir kiğıt uzattı. 

Cebi biraz para görünce Lucien'e: Lucien elli frank iade etti. Uon: 
- Artık ben sıkıntıdan kurtuldum, - Hayır, dedi, öyle feY olmaz; belld 

bundan sonra masrafı üçe taksim ederiz, benim sana daha borcum var ... 
demifti. Lucien: 

Lucien kabul etmedi ve: - Neden borcun olsun? dedi; sana an• 
_ Sen çıldırdın umı? dedi. Fazla pa- !attık ya! Bu lokantada bana tenzilat ya• 

ran nna karına öteberi alırsın ... Ne za- pıyorlar. Uç gün son a ben onlara Ha• 
man piyangoda büYjik lkramıyeyi kaza- yattan memnun bekcb·Jcno cemiyetinin a• 
DlJ'IUl, mukavelemizi o zaman deliştiri- zasını getireceğim, senelik ziyafetlerini 
riz. O güne kadar hiç bir ıey dinlemem. burada verecekler ..• 
Sen bizim tl mekteptenberi doet oldu- Leon bir müddet tereddüt etti, biraz 
tuznuzu unutuyor musun? Aşalı yukan homurdandı, fakat nihayet elli frangı aı .. 

dile k 1 ı dı. Bır ikı dakika elınde evirdi, çevirdi, otuz mene, o ay .... 
Mortier'nin kansı Gilberte doğrusu gü- sonra cüzdanına yerleştirdi. 

zel kadındı. Hatta o kadar güzeldi ki Kalkıp döndüler, Fakat eve girmeden 
Lucien, otuz senelik dostluğl rağmen evvel bir gazinoya uğrayıp birer bardak 
ona biraz korta yapmaktan kendim ala- da limonata içtiler. 
mamıştı. Sözümüz yanlı§ anlaşılma~ın: Ertesi sabah saat dokuzda Lucien'iıı 
Leon'a kötülük etmete, onu gülünç mev- telefonu çalındı. Leon telefon ediyorduı 
kie dÜfÜrmeğe biç niyeti yoktu; fakat ne - Merhaba, yahu! Nasılsın ... Diın ne 
yapımı? Kadınlan korta yapmak onun güzel vakit geçirdik, değil mi? Sana ni• 
adeti idi ..• Hem buna biraz da iyi kalbli- çin telefon ettiğimi bilmezsin ... Dün seıı 
liji sebep olmuştu: bütün gününii kütüp- bana elli frank vermiştin, ben onu ner~ 

Marki (Gaspar) koltuğa iyice yaslan- Emllk ve Eybu• Bank•• lllnl•rı hanelerde tetkikatla geçiren Mortier ka- ye koydum biliyor musun? 
dı. Koltuğun yaldızlı dirsekleri üzerin- nmıı, doğrusu hayli ihmal ediyordu. Gil- - Biliyorum ... 
de, parşömen derili, kuru, ufak· elleri, Depozitosu berte ise, kocasının aksine olarak, ya§a- - Vallahi, dostum, §aşılacak şey iyice 
eski bir fildişi gibi parlak görünüyordu. Esas No. Yeri No. m Rev'l T. L maktan ve ıülmekten başka bir şey dü- aradım, bulamadım ... Sen o parayı bana 
kont (Fransuva) ve Vikont (Antuvan) C 10/5 Beyollu Bedreddin mahal- .(5,7) Abuaf apartımanının fiinmiyen bir Jı:adıncalızdı. Leon'u pek iade ettiğinden eminsin ya? 
da onu takliden koltuklarına yaslandı- lesi Orta Şimal .at. 5 No. h dairesi. 48,- anlıyamıyor, biraz ukall, biraz ta"" bu- - Kat'iyyen eminim. 
lar. Onlann daha g•"''c ve daha etli~ lu,,ordu. - O halde düşürmüş olacatım ... Anbk 

~ C 10/9 • • • 1 No. h dairesi 40.-- .1 
lan elleri de oturduklan koltukların Güniin birinde, bu i•in nasıl oldu~·nun şılacak iş değil ... C 19 Galatada A7.apbpı Şehit ,,.... gu o. 
kenarlarına dayandı ve avuçları dayan- Mehmetpqa mahallesi JCa- (l,I) Eski kereste fabrikası kendileri de pek farkına varmadan, Lu- Bu m

1
ükaleme Lucien'in .adeta sinirini 

dıkıan yeri kavradı. den ile Gilberte biribirlerinin lrucağına bozdu. çinden: cŞaşılacak şey! dedı, ba.e 
lafat ,..t cadde w IDbiı binası 182,- kald O zaman, görüniicte zararsız insan .m..nverdiler. na bir hırsız demediği L Masrafın be. 

-ıı 157/1 Şiıli llefl'\ltlJel mahallan (5,7,55) Meputiyet apaıtıma- .. ..,.. d 
ellerinden ibaret olan bu pençelerin be. Ku" ,..-11LL.ıu..... a-. Bittabi bu yüzden Lucien, Uon için men hepsini ben gör üm, limonataların: 

I-~ ~ nınm 1 No. 1ı dairesi 17,- b'l be d' b" t" bunla ni kıskıvrak yakaladıg· mı ve sivri uçla- l>esledi.,.. otuz senelik dostlu~·- zerresi- parasını ı e n ver ım; u un r.. 254/12,13 Gala!& Xemanlrtt mahalleei (21) Manonan hanı 2 inci a• 5 ""• 
l'lnın, işkence içinde kıvranan vücudü- Halil "D.ı. ... Sok. Dl bile kaybetmedi; hattl diyebiliriz ki dan sonra bir de benden şüphelensin ... aı 
ine battığın,ı çok vazih bir surette his- .. .,.. kat 4, 1 No. lı odalar 34,- onu bir kat daha sevdi. Gilberte onun e- Bir çeyrek saat sonra Leon tekrar te-
lettim. 302 Küçükpaur, IUlatem Pqa vine gelip littikten sonra Lucien keneli lefon etti. Bu sefer sesi değişmişti, mem• 

Marki gene söze başladı: Balkapanı (4) Dükklıı 35,- kendine: nundu: Gilberte'in tavsiyesi üzerine ceb-
- Zabit efendi, sizin zeki bir adam Yukarıda adresleri yazılı emlAk 1-1 aene milddetle klraJa verilmek üzere açık - Zavallı Leon! derdi Çok da iyi in- lerini tekrar aramış, elli frangını bulmuş. 

olduğunuza eminim. Her emrinize ita- arttırmaya çıkarılmıştır. - sandır ... Gerçi biraz ean sıkar amma ne tu. Meğer cüzdanına değil, yelek cebine 
at İhale 2/8/tn pazartesi &llnü aaat 10 dadır. fsteklllerin bildlrileıı -"'n w aa- h k edeceğimi söylerken müteaddid de- ... yapımı? Hayat ta ona mer ametsizlik edi- oymuşmuş ... 
falar, kasden zikrettiğim istisnanın ne- atte depozito parasile şubemize gelmeleri. (484) yor... Lucien, telefonu kapadıktan sonra: 
Ye müteallik olduğunu derhal anladığı- Is Bir pazar ıünü sabahleyin erkenden - Vay sersem! dedi; parayı cüzdanına 
n.~za şüphe etmiyorum. Bunu açık açık Kırklareli kin Müdürlüguv .. nden : Luclen, otomobili ile gelip Miratier'leri koyarken kendi gözümle gördüm ... Yok· 
soylemenin şimdi zamanı geld! ve bu evlerinden aldı: her hafta olduğu gibı o sa ben mi sersemim? 
bahse intıkal etmekle, emin 'llunuz ki, Tekirdağından Muradlıya nakil olunacak ma metre mlUbı kereste ile 'il tcıa pazar da gidip kırda elleneceklerdi. Amma Lucien'in hayreti bununla kal-
ben sizden ziyade müteessir ve müte- çıta merkez anbanndan n.aM,e ve köylere aevkedilecek 2628 metre miklbı b- Lucien, Cbevreuse vadisinde, Yvette madı. Bir saat sonra Gilberte çıkageldq 
essifim. Evimiz, demin de söylediğim restenin nakliyesi bir hafta müddetle yeniden açık pazarlıkla eblltmeye konul- ıuyu kenarında, yemekleri nefis bir lo- halbuki o gün öğleden sonra buluşacak• 
gibi, kendi evinizdir. Fakat siz de tak- muştur. Taliplerin her gftn iakln dalreı.ine mtlracaatla prtname ft ihale lilnt bnta bulmuştu. Sofralar, ihtiyar ağaçla- lardı. Kadının her zaman güleç yüzünd• 
dir edersiniz ki, sırrımıza muttal:. ol. olan 26/7/tm inci pazartesi aününde teminat akçeJerlyle beraber KırkJarelln. rın kesif ı&gesinde kuruluyor, kuşların o gün bir endişe, bir ürkeklik peyda ol• 
tluktan sonra. ar.tık burada cıkmanıza -=de.::....:.:ts=k=i=n....:.M::.:.ü::..:d:..::ü:.::.r.:..:lü:.!:lü~nd=-e=--=m::..::;ü;,;;..;;.ıı..;.;üt;;;;;.;_,_l_::_ko=-=--m_i:...::.syona~_:_;,,___milr~_a~cu-tlan~.::-'11..:...n:.:....:ol..:..mı::..:..:u:.:..r.:........;(:.::ft'IU=~> _ceı~m~ltJll:!!!!::......:ve:.:.....Jl'!ll:~k~k~o~b~J~a~n'---=aruuı~~--~.a.om=uoıı..:t~u~: -~...a.=Dev=cı;;;.;;m;.;;;ı'-'1;;;.;;1;..;i;.;..;;n.;;.;d;..;ı;.;;;.cı.._,yfc.;;a;.;.;.;;;;da) __ 
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TEFRIKASI 
Azerbaycanda son ittihatçı 

zaıogıu~ 
-- --- ·· Rüste m 

-49-
1 Yazan: 
~R .. im Ôzgea 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin 'Birgen -

Ben Azerbaycandan u.:aklaşıp memlekete dönmek 
düşünceleri içinde iken lstanbuldan yeni 

arkadaşlar gelmişler ve tatil zamanı da yaklaşmıştı 

Fakat, benim içine bile bile düşmüş dır. Köylüler, arabalarını kır.ınızı, be
olduğum vaziyette geri dönmek !,ara- yaz ve yeşil ile nakışlarlar. Nak!Şlar 
rını vermek belki )<olay, tatbik etmek aynı nakışlardır; renkler ve boyalar da 
güçtü. Benden bu kadar şüphe eden aynı renkler ve boyalardır. O t.ıraflar-

Köşe 

kılıç 

başına saklanan bir 
Rüstemin başına 

ortasından kırıldı · ve 

asker kılıcını 
havale etti. 

asker cansız 

bütün 
Fakat 

yere 

şiddetile 

serildi 
siyasi polis dairesi, takibin henüz bu da gördüğüm arabaların üzerinde he- _ 12 _ 

hararetli devrinde, pasaportlarımı vıze men ekseriyetle, iki yan tarafa gelmek Rüstem .. kuman-
ettireceğim zaman daha fazla şüpheye üzere ilti halk beyti yazılmış bulunur. danlık dairesinin ka 
düşmiyecek miydi? İnkılabın şakası Vaktile, harpten evvel bunları bizim 

pısından dehliz~ çı
olmadığı da malumdur. Bu takdirde Bursa ve Eskişehir arabalarında rla gö- kınca, kumanôanın 
vaziyet daha nazik ve ciddi olabilırdL rürdük. Şimdi bunlar bizde pek nadir tarif ettiği istika • 
l3ir aralık kasdi denilebilecek c.erece- görülüyor. mette ilerledi: 
de aleni olan bu takiplerden maksadın Köylerin ve köy evlerinin kuruluş _ Artık, hiç bir 
~~i kaçırmak olduğu zehabına da düş- ve yapılış tarzları aynıdır. Çömiekçi korkumuz yok! İki _ 

· . Şu halde, ben, avdet karannı ve- çamuru yapmıya elverişli toprağı olan mizin de, iyi kötü 
rince siyasi zabıtanın memnun olması yerlerde testi, Bizovna gibikum der - birer kılıcımız var. 
tabii idi. Bu ihtimal kuvvetli olmaklı:ı yası içinde kurulmuş olan yerlerde ha- Önümüze geleni de
beraber, öteki ihtimal de zayıf değildi. kır hakimdir. Köy kadınları ıestiyi o - virip muvaffak ol • 

Ben bu ihtimallerin muhtelif hesap- muzlarına veya aTkalarına alırlar, bak· mıya çallşacağız. 
ları ve kararsızlıkları içinde iken İs- ralçarı da sınğın iki ·ucuna takarak ta- Derken, arkasın
tanbuldan yeni arkadaşlar gelmişler şırlar. Bizde de, orda da evin iç tara- dan takip eden Hu
ve tatil zamanı da yaklaşmıştı. Arka- fmda bahçeye bakan eski Roma tarzın- rapla beraber hızJı 
daşlara memlekete dönmek arzusunda daki terasa Anadoluda da chayab der- hızlı yürüyordu. 
olduğumdan bahsettiğim zaman can- ler, orada da öyle söylerler. Eski ve ke- Tam, bir koridoru 
ları sıkıldı. Kendilerine tecrübe!erinı- narda kalmış, bir Anadolu köyünde dönerken on kadar 
le yardım etmemi istiyorlar, hiç olmaz- -hangi adetler varsa, orada da aynı adet- askerle karşılaştı -
sa bir sene daha kalmamı söylüyorlar- ler hakimdir. Köylü kadın, köyiin ya- lar. Askerjer, onları 
dı. Onların bu fikirleri beni bir aralık hancısı olan erkeği görünce, orada da görünce, kılıçlarını 
gevşetti ve yükümün büyük bir kısmı hemen yüzünü duvara, arkasını erkeğe çekerek Üzerlerine 

• 

hafiflemiş olacağı için, bir sene daha çevirir ve o geçinceye kadar bekler! atıldılar. 

kalmak fikrine meylettim. Azeri köyünde konuşulan türkce, bü- Rüstemle Hurap Y• ,1yana gelerek ki-ınürken, hala fenalık hissediyorum. 
Maarif komiserliği tatil <'snasında, yük Kafkasya şehirlerinde konuşulan lıçlarını kaldırdılar v.t en önde bulu- Allah seni korudu. 

cak eşya vardı. Burası, belli idi, ki as 
ker koğuşu idi. 

muallimler için bir takım kurslar aç- türkceye nisbetle Anadolu köyündeki nan iki askerin kafa taslarını ikiye a- Rüstem.. durmamak .. kaçan asker
maya karar vermişti. Bu kurslara ben şiveye ve telaffuza daha yakındır. Da- yırdılar. Askerlerin feryadlarım, nara- lerin bir defa daha yüz geri etmesine 
iştirak etmiyecektim; Baku civarında, ha fazla türkce ve daha az Acem tesiri !arını işiden, diğer askerler de imdada meydan vermemek kararında idi. 0-
deniz kenarındaki köylerden birine altında kalmıştır. Bununla beraber: koştular. Rüstemle Hurapm önünde, nuri için, tekrar, hızlı yürüyüşlerine 

Rüstem.. Hurapa: Durmayalım! dcd 
ve yürüdü. Her ikisi de yürürlerken 
bu koğuşun, mutlaka, Üzerlerine hÜ 
cum eden askerlere ait olduğunu.. aJ 
kerlerin, niçin bu tarafa doğru gelme 
diklerini düşünüyorlardı. Onlar, bı 
düşüncede iken, koridorun aydınları 

dığını.. sonra da bir kapıya çıktıkları 
nı gördüler. 

çekilecek, orada bir müddet dinlene- - Gadam al! şimdi, büyük bir kuvvet toplanmıştı. devam ettiler. İkisinin de beynini yo-
cektim. Kursları yeni arkadaşlar idare Yahud: Askerler, bağıra çağıra birbirini ileri ran şey .. şimdi, kale kumandanı olan 
edecekler, ben de istirahate çekilecek- _ Gadan alam! atılmıya teşvik eyliyorlardı. kumandan muavinini yakalamak .. 
tim. İstirahat esnasında da, tiönüp dön- Ru"stem .. ar:kadan gelme:::ı· muhtemel mahpusları ne yaptığını ondan sor-Tarzında Arap firması halk tabir- ~ 
memek hakkındaki fikir ~zerinde dü- . d d An d 1 , olan askerlere karşı tedbirli bulunmak maktı. 

.. kt ' G k b k d 1 lerı orada a var ır. a o.unun pe.{ 0 1 b d'" .. .1 .. .. 1 k 
Şunece ım ere u ar a ac: ar ge- · · b' ·1 k k 'd d'rsek nar u uşunce ı e v. urur er en Rüstem.. ilk anda, ufukta yükseleı 

güneşe baktı. Kamaşan gözlerini indi 
:rirken, ileride, bir kalabalığın kaynaş 
tığını gördü. Sonra dikkat etti. Dura 
da.. üç uzun direk.. direklere bağlan 
mış üç adam vardı. Bu direkler, işken 
cc direkleri.. Adamlar da, Glv ile hia 
metçileri idi. 

k Ü
.k . 

1 
.•. d k "a·ı' . çok yerlerinde kullanılan bu tabirleri ıçın, ıraz gerı eme , orı orun ı 

re maar omıser ıgın e, en ı erme . . .. 1 . . . • b"l verine gitmek istedi. Onların bu hare- birdenbire durdular; çünkü koridor, · · tl · · . b'l - · · bızım munevver erımızın çogu ı mez- • • 
samımıye e ıçımı aça ı ecegım ınsan- 1 B 1 d _ ketini görerek cesaretlenen askerler, burada dörtyol agzı teşkil ediyordu. 
larla bu suretle konuştuktan sonra Ba- er. un arın ogrusu: Askerlerin hangi tarafa kaçtıklarını 

_ Kazamı al! birdenbire ileri atıldılar. Bunların en 
kfmün şimalinde Bizovna isminde kil- önünde iri cüsseli, pehlivan yapılı bi- anlamaya çalıştılar; anlayamadılar. 
çük bir köye çekildim. Yahud: Sağ tarafa saptılar. Biraz yürüyünce, 

Burada, bir köy evinde iki odamız - Kazanı alayım. risi yürüyor .. elindeki uzun palayı kal- bir geniş odaya rastladılar. Duvarlara 
vardı. Hazer denizinin kenarınrla, gü- dır. Yani, cbenim alnımın yazısını, dırmış, Rüsteme vurmaya hazırlamyor- çakılmış kazıklara yaylar, ok torbala-
zel bir plaj üzerinde ve bizzat ince ve benim başıma gelecek kazayı sen al!•, du. rı, kalkanlar asılmıştı. Yerlerda yata-
d~n hlr kum d~~fil için~ kuru~uş~h~c~~na~ınınyuIBın~~nin~- R~~m .. ~~kbir~re~tleger~e -~~=~~===~=~==~==~==~=~=======~ 

(Arkası var) 

olan bu köy, kumdan tarlalar içinde şına geleceği ben alayım!:. demektir. doğru sıçradı. Hasmının darbesini bo
yetiştirilmiş zengin üzüm bağJarlle ve Her iki şekilde de bu tabir, halkın cand şa götürdükten sonra, bir hamlede as
plajının güzelliği ile meşhur bir yaz- vermek• dediği şey için kullanılır. Bi- kerin karşısına dikildi ve: Al! Bu da se
l:ktı. Arada bir Bakfıye inerek maa- risi, inanılmıyacalt bir şey söylediği za- nin kısmetin! diyerek, kılıcının yan bir 
rifteki işlerle meşgul olur, tekrar kö- man öteki buna inanmazsa evvelkısi, vuruşu ile askerin boynunu kopardı. 
ye döner ve elimdeki kitaplan tamam· teyid için bu tabirlerden birini kulla- Dev gibi bir adamın yere yuvar1andığı-
lamakla uğraşırdım. nır. Bunlar, cbenim başıma gelecekı sc- nı gören askerler biraz gerilediler; fa-

AZERBAYCANDAKİ KÖY nin başına gels~!•, yahud c~~nin ba- kat çabucak tekrar gayrete, .:esarete 
şına gelecek benım başıma gelsın!• ma- geldiler. Birbiri arkasından dört defa 

Bakunün banliyö hattı ile yarını S'aat nalarınadır. hücuma geçtiler. Bu dört hücumda .. 
gittikten sonra yarım saatlik te bir a- (Arkan var) Rüstem, dört kişiyi, Hurap ta iki aske-
raba yolculuğu ile varılan bu köy mu- ···-- --·-··· .. ~-·~c••··· · .. -···-··- ri tepeleyerek yere serdiler. Dördün-
hitinde köylülerle hayli temasım oldu 1 cü hücumdan sonra, askerlerin manevi 
ve pek çok yeni şeyler öğrendim. Aze- • NIJbelçl kuvvetleri bozuldu. Biraz geri dönerek 
ri Türklüğü ile Anadolu Türklü- Eczaneler kaçmıya başladılar.' 
ğü arasında ne kadar tam bir Bu gece nöbetçi olan eczaneler ıunıar-
ayniyet bulunduğunu göstermek üze- dır: Rüstem .. askerlerin kaçtığını görün-
re birkaç misal zikredebilirim: İstanbul cihetlndekller: · ce, durmadan yürüdü. Yürürken etra

Aksarayda: (Sarını), Alemdarda: CAbdül- fına dikkat etmeyi bile hatırına gctir-
Baku civarında ve Azerbaycanın he- kadir), Beyazıtta: (Cemil), Samatyada: ıniyordu. Halbuki kaçan askerlerden 

men her tarafında görülen bir kaç nevi (Erofllos), Eminönünde: <Bcıır Kemal), 
köylü arabasının hepsi de bizdeki ara- Eyüpte: CArlt Beşir), Fenerde: Otoytam, biri, koridorun dirsek yerinde durmuş .. 
balardır. Yalnız kağnı'lar orada bir te- Şehremininde: (Nazım>, · Şehzadebaşın- köşeyi siper almış bekliyordu. Rüstem 
kiımül geçirmişler ve tekerlekleri din- da: <Asaf>, Karagümrükte: (Fuat), Kü- köşeyi döneceği anda, kılıcı Rüstemin 

- çükpazarda: <Necatı Ahmet), Balrukö- • R" t b 
gile bağlı olacak yerde, dingil üzerinde yünde: Cİstepan). başına dogru indirdi. us em, aşının 
döner bir hale getirilmiştir. Garbi A- Beyotı11 cihetindekiler: üstünde, bir çelik sesinin şıkırdadığını 
nadolunun iki büyük tekerlekli köy 8 _ İstlklOJ cadde.sinde: caaıata.qaray>, Tünel işitti. Arkasından,, ayaklaTının dibine 
rabaları Azerbavcanın ve umumiyetle başında: CMatkoviç), aaıatada: Cİklyon, iki parça olmuş bir kılıcın düştüğünü 

J Fındıklıda: (Mustafa Nall), Cumhuriyet d k l 
Kafkasyanın en münteşir köy araba- caddesinde: CKürkçüyan>, Kalyoncuda: ve köşe ede bir as erin yere yuvar an-
sıdır. Bunun gibi, Anadolunun dört te- (Zafiropuloa), Firuzatada: CErtutruı>. <lığını gördü. Vaziyeti derhal kavradı: 
kerlekli arabaları (Bursa, Eskişehir Şişlide: <Asım), Beşiktaşta: CNall Hallt), Bu asker, köşede saklanarak kılıcını 
vesaire) da bu köylerin arabalarıdır. Barıyerde: <Nuri). başına indirirken Hurap, onu, görmüş 

Anadolu n Adalar cıihetlbdekller: b.. ··k b' .. ' tl kıl k · k lı Bu arabalar bı"r tnrafta nasıl vapılıyor- Ü t uyu ır sura e ıcını, as erın ı -
"" J skiidarda: C mrahor), Kadıköyllnde: 

sa öbür tarafta da aynı suretle yapılı· (Büyük), (Üçler>, Büyiikadada: (Şlnası cına siper gibi kullanmış .. onun kılıcı-
yor. Hepsi de aynı ustanın elinden çık- Rıza>. Heybelladada: (Tanaf). nın kırıldığını görür görmez, kılıcını 
mış denilecek derecede birbirinin aynı- 1---------------- askerin kafasına indirmiş ve kendisini 
-··---·-...-~ • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• aşikar bir ölümden kurtarmıştı. 

Ev kad ın ının şeker kuponu 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu tarafından tertip ve gazeteınlzlı negredllen 

Cev kadınının şeker kuponu> müsabakası bitti 
Evvelce ilan ettiğimiz vechlle bu kuponlan ı numaradan 30 numaraya tadar 

seri hnllnde biriktiren okuyucularımızın pazartesi gününden itibaren on bef ıün 
zarfında gazetemiz idaresine getirerek veya göndererek mukabllinde bir numara 
almaları ve bunu muhafaza etmelen llzımdır. BilO.hare Ulusal Ekonomi ve Arttır
ma Kurumu tarafından çekilecek: kur.a neticesi gazetemlı.le blldlrllecektır. 

Rüstem.. bir an durdu. Minnettar 
gözlerle arkadaşına baktı. Sonra, ağzı
nı uzatarak, onun alnından öptü: 

- Hurap! Hayatımı kurtardın. Göz
lerim kararmış, yürüyordum. Bir şeye 
dikkat etmiyordum. İhtiyatsızlık fena 
şey! 

- Bereket versin, zamanında gör -
düm. Ya onun kılıcı kırılmasaydı .. ya-
hut benim kolum sallansaydı! Yaptığım 
şey bir işe yaramıyacaktı. Bunu, düşü-

l===:, _____ ı_st_•_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_ı_i __ l_ıa_n_ı a_r_ı ______ ___.] 

Kilo Cinsi !Bir kilosunun muhammen bedel! 

129225 Beyaz karaman eti 45 Kuruş 
1500 Sığır eti 36 • 

Beleqiye hastahnnelerile diğer müessesatına lüzumu olan koyun ve sıltr eti 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29/71937 perşembe günü saat 
15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım Y:üdürlil· 
ğünde görülebilir. İstekliler - 2490 - numaralı kanunda yazılı vesika ve 4401 lira 
84 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplannı h• 
vi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene ver .. 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4218) 

** Keşif bedeli 7219 lira 20 kuruş olan Kazlıçeşme - Bakırköy asfalt yolun tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğün .. 
de görülebilir. İstekliler_ 2490 - numaralı kanunda yazılı vesikadan başka buna 

benzer iş yaptığına dair Bayındırlık Direktörlüğünden alacakları fen ehliyet ve .. 
sikasile 541 lira 44 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29/7 f 
937 perşembe günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (f.214) 

Can kurtaran ve hasta nakliye otomobillerinde kam~ana ve canavar düdii " 
ğünden başka klakson da kullanılacağı, Daimi encümenin 12/7 /937 tarihli kararı 
üzerine ilan olunur • (B.) (4494) 

* * İşkembeci ve ciğerci dükkanlarında pişmiş .veya pişmemiş hayvan başlarının 
teşhiri yasaktır. Bu hm\13taki Belediye tenbihi aşağıda yazılıdır, Uln olunur. 
TENBİHİ BELEDt: 

Pişmiş veya pişmemif ba§ların camekan içinde, dışında veya çengelde asılı 
olarak hariçten görülebilecek bir surette teşhir edilmesi yasaktır. HilAfına ha.re-
ket edenler umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre ıeczıYe 
olunurlar. cB.> c4495• 

Dahiliye Vekaletinden·: 
1 - Vekaletçe alınacak c420• taneke benzin açık eksiltmeye konmuıtur· . de 
2 - Eksiltme 4 ağust01 937 Çarşamba günü saat 15,30 da Vek!let binası içill 

toplanacak Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel cl332, lira c45> kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat c99, lira c93> kuruştur. U· 
5 - Şartnameyi görmek ve almak istiyenler Vekalet Levazım bürosuna trl 

racaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler 3 ağustos 937 Salı aümi muayyen 

komisyona müracaat etmeleri. 

·ıeıı 
saatte teminatlarını bArnı 

c2167» ~b 

Ol 



Devlet Demiryolfarı ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
lluhammen bedeli (28012) lira olan muhtelif cins elektrik ampulleri 17/8/1937 

lalı günü saat 15.30 da kapalı zarf u~lü ile Ankarada idare biııumda satın 
~tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2100,90) liralık muvaı.kat teminat ile kanunun ta
)ia ettili vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya lfl/lm G. 3&i5 

Re. h nüshasında intipr etmiş olan talimatname dail'esinde almllllf vesika ve 
~kline:rini ayni gün saat H,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lhımdır. 
Şuınameıer 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerinde satılmaktacbr. 

(4284) 

** 
lluhammen bedeli (154322) lira olan vagon cer tertibatı ve fren techizatı mal-
~ 2/9/1937 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare 
~da satın aJıwacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8966,10) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
'-Jin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya 1/7/937 T. 
~ 3145 No.lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dail'eainde alınmış vesi· 
'- •e tekliflerini aynı gün saat u:ao a kadar Komisyon Reialiiine vermelui li
loadır. 
Şartnameler 772 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vemelerind~ satılmaktadır. 

(4288) 

KIZILAY CEMİYETİ 
Genel Merkezi Başkanhğından: 

1 - Eksiltmeye konulan iı: Diyarbekir'de )'aptırdacak llaatane 
İllpat Te hiküm)e tesiaatlan taltmini •etil bedeli (127 964) 

lira 50 kmuttur. 
2 - Ba ite aid prtname ve ewak fUD)ardırı 

A - Eksiltme prtnameai 

B - MubTe1e projesi 
C - Keıif hulbaları 

D - Hususi ve fenni prtnameler 

E - Eıbabı mücbire raporu 
F - 26 adet plin. 

lıteyenler bu ıartname ve evrakı: 

A - Aukara' da Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden 

B - lıtanbul'da .Kızılay Hanında Kızılay Deııosundan 
C - Diyarbekir' de Kızılay Merkezinden 

6 lira 40 kurUf mUkabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 2.8.937 tarihinde Pazarten aiinü •at 15 de Anka

ra'cla Kızılay Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç in isteklilerin 7648 lira 22 kuruıluk 
muYakkat teminat vermeai bundan bafka qajıdaki vesika
ları haiz olup eksiltme komisyonuna ıöatermeıi lazımdır. 

A - En az bir parçadıs 130.000 liralık biaa Ye tesisat iı
leri yapabileceğine dair Nafıa V ekiletiaclea aJmmıı Müte-

ahlaitlik -.esikası. 

B - Bu seneye ait T'ıcaret Odaaı Teıikalan 

C - Şimdiye kadar yaµtırdıkJan itler için mal ıabiplerin· 
den aldıklan iyi hizmet vesikaları. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncü maddede yazılı eaatten bir 
aaat evyeline kadar Kızılay Kurumu Genel merkezine geti
rilerek eksiltme komisyonu reiıliiine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Poıta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 ncü maddede yazılı 
&aate kadar selmiı olmaıı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice 

kapatılmıı olması Jizımdır. Poıtada olacak .,akmeler kabul 
edilmez. 

Hava Okulu Komutanlığından: 
liava Okulları taUmatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları haiz istekliler: 
I'>ilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz bar1angıcından Ağustos sonuna kadar 

0ltuıa baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışmrla bulunanlar dilek kağıtları 
\le \'esi!(:tlannı posta ile okula gönderirler ve ~acakları karşılığa göre hareket 
ede:-JE'r. 

ıtadde 26 - Hava Okulu gedikli kısmına girmek ~artları şunlardır: 
A. -- Türk olacak. 
~ - Orh mektep .Lise sekizinci sınıf> tıilfilini bıtirmiı en az 17 ve en çok 20 

h~l".lda olruak. 
C - S!hhi vazıyeti uçuculukta ve uçu~ işierfode kullanılmağa elverişli oldu-

~urı" da;r mütchassıshırı tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu olmak. 
oy 1,6f den a~agı olmıyacaktır. 
hış:ı: ıd• bulunanlar. 
~uhındd·lan )er!n askerlik şubesine mü~AC:laıla muayeneye gönderilirler. 
'rtm tc~k.latlı sıhhi heyet bulunan yer1<.>rde o yerin en büyük kumandanına 

ll'ıUrtıc~uıtl:• muayeneye gönderilirler. 

d ~ -Ahlil~ı sağlam olduğuna ve hiç bir suıette s11ı;!u ve mahkfun olmadığına 
<ıır bubnduğu ~ erın Emniyet Müdürlüğünden veya polis &mırliğinden tasdikli 

\'esika göstermek. • 
~ - Mel tt>be &lınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkındaki 2505 sayılı ka

~ur- ll"ucibirıce muamele göreceklerini, mektebi bitırdilderinde 12 yıl müddetle 
a\'a J!Cdikli erba:? olarak vazife göreceklt>dni taahhüd etmek. 
)' - Mel:tepçe yap!lacak seçme imtihanda kıuanmak. 

01 
li - İstekli adedi çok veya imtihanını ka7.3nanlar alınacak mikdardan fazla 

l ltr~a hun!arm içinder.. Riyaziye bilgileri dalı.a iyi ve yabancı dil bilenler yen
~nh:: !3ava mektepleri okuyucuları askeri lisdcr okuyucuları gibi yedirilir ve 
~dırılır. Kitap ve diğer ders için lazım olar.lar parasız verilir. 

>.r"' - Hava okuJlarına kabul edilenlerden birinci ı•nıfı muvafiakiyetle bitiren
.._ ıra.,.ndan, kabiliyetlerine göre, uçuı:u, makin.at, telsiz. fotojrafçı, atıf ve 
""Vllı~ardırrıancıhğa ayrılırlar. c4056• 

SOK POSTA• 

Namuslu Kadın 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

- Leon evden çıkar çıkmaz ben de bu
raya geldim; bugün Versailles'e gitti, O· 

rada madame Pompadour hakkında bazı 
vesikalara bakacakmış... O elli frank 
meselesi yok mu? Beni hasta etti. 

- Sahi, o mesele de nedir? Uon para
yı cüzdanına koymuşt~ sonra da yeleği
nin cebinden çıkmış... Ya Leon cüzdan 
nedir, yelek cebi nedir bilmiyor, yahut 
bu .i§in içinde bil' sihir var ... 

- Ne sihir var, ne de keramet ... Basit 
mesele: elli frangı ben ... 

Gilberte sustu; ağlamaklı olmuftu. Lu
cien: 

- Farkına varmaz diye cebinden sen 
aldın, öyle mi? dedi. 

- Amma farkına vardı. Sonra senden 
şüphelendiğini görünce içim razı olmadı, 
parayı yelek cebine koydum, ona da iyice 
aramasını söyledim. 

- Yine talihin varmış: Leon dün hayli 
içmişti, yoksa parayı nereye koyduğunu 
hatırlardı ... 

Sonra Lucien Gilberte'i kucaklayıp: 
- Bu işi ne diye yaptın? diye sordu. 
Gilberte ona fU fevkalade cevabı ver-

di: 
- Namuslu bir kadınım da onun için! 
Lucien kadınlan iyi bilirdi; bu cevap 

belki başka bir erkeği şaşırtır amma ona 
pek tabii göründü, çünkü onun ne demek 
olduğunu anladı. Gilberte şunu söylemek 
istemifti: •Ben, A:şığımdan para kabul 
edemem, namuslu bir kadınım. Amma 
permanantlar, kombinezonlar pek paha
lı ... Bunun için de kocamın cebinden pa
ra aşırmağa mecbur oluyorum ... > 

Yarmki nushamızda = 

PiÇ 
Yazan: N. Muhittin 

Akıl hastane.ine çamaıırhane 
yapılacak 

Bakırköy akıl hastanesine 90 bin li
ra sarfedilerek bir çamaşırhane yapı · 
lacaktır. Hazırlıklara başlanmıştır. Ya
kında ihalesi yapılacaktır. 

Bolu İcra Memurluğundan: 
Bolunun Akpınar mahallesınaen Mü

nadi oğlu Mehmet Reşit mahdumu Ah
met Nurettinin Karaçayır mahallesinden 
Çil Ahmet oğullarından Recebe 236 lira 
bedel mukabilinde ipotek suretiyle bir 
sene müddetle terhin ettiği bir bap hane 
ve samanhanenin paraya çevrilmesi iste
nilmiş ve borçlu Ahmet Nurettine tebliğ 
olunmak ~zere yazılan ödeme emri ika
metgfilıının meçhul olmasından dolayı 

tebliğ ettirilememiş ve ilanen tebligat 
,ifasına karar verilmiş olduğundan borç
lunun ilan tarihinden itibaren otuz gün 
içinde borcunu vermediği ve kanuni ma
zeretini bildirmediği surette mezkur ha
ne ve samanhanenin açık arttırma sure
tiyle paraya çevrilme muameiesine baı
lanılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Banyodan sonra 
güne1-•• 

Bütün zevkile, kendini güneşe na
sıl verebiliyor? Elinde şemsiyesi mi 
var? Hayır! Fakat yüzüne güneş 
tesil' etmiyen iki nikah koymuş: 

VENÜS PUDRASI 
VENÜS KREML 

DIŞ T ABIBI 

RATIP TÜRKOCLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşı11nda ( 88) No. h muayeneba
ntı8lııde bıeriOJı saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

S.yfa ıı 

Kadıköy Yakıtlar DlrektörlUs)U lllnl•rı 

Semt ve mahallesi Sokağı No. 
Üsküdar Atik valide M. Musalla l 
Usküdar Atik valide M. eski Dergah ve Semahane odaları 

Cinsi 
Ev 

Yukarıda yazılı yerler 31/5/938 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art-
tırmaya çlkarılmıştL İsteklilerin ihale günü olan 30/7/937 Cuma günü saat 15 
de Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (4333) 

Keeaeli len Mem~an: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek ııayri menkulün ne olduğu: Hisareyn köyü Çınar

tarla tahminen 18 lla 20 dönilmden ib:ı.ret. 
Gayri menkulün bulundutu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: Musarrah Hudut da

hilindeki vazı. 
Takdir olunan kıymet: Dönümü 100 lira. 

ı el 23/8/937 pazartesi S. 14-15. 
Arttırmanın yapılacatı Jtr, cin. saat: 2 el 7/91937 Salı > > > 

ı - İfbu gayri menkuliin artırma şartnamesi 21/7/37 tarihinden itibaren 1131-1171 
numara ile 1131-1171 icra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebil
mesi lçln açıktır. İllnda yaz.ıh olanlardan fazla malfimat almak isteyenler işbu 
p.rtname ve 1131-1171 dosya numarasile memuriyetlmlze müracaat etmelidir. 

1 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin % 7 1/2 nlsbetlnde pey veya mllll 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124) 
• •&. 

1 - Jpotelı: sahibi alacaklılarla dl~er alı\kadarlann ve irtıtak hattı aahlblerlnln 
gayri menkul iiserinde haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan tddlnlann 
lfbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mfisb1telerile blrllkte me
muriyetlmize blldlmıelerl ıc:ıb eder. Aksi halde hakları tapu s1clllle sabit olma
dıkca satış bedelinin paylagma~ından hariç kalırlar. 

• - Oösterllen günde artırmaya iştirak tdenler artırma prtnameslnl okumuş ve 
lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etml§ ad ve itibar olunurlar. 

6 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artıra
na ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş be
•inJ bulmaz veya satı§ isteyenin alaca~ına rüchani olan diğer alacaklılar bulu
nup ta bedel bunlann o gayri menkul ne temin edilmiş alacaklannın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok arttu·anın teahhudü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit ve on be~incl günü aynı saatta yapılacak arttırma
da bedeli satış tateyenfn alacatma rücham olan diğer alacaklann o gayri menkul 
ne temin edilml.§ alacak.lan mecmuundan fazlaya çıkmak şart1le en çok arttıra
na ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve satış talebi 
düşer. 

O - Gayri menkul tendla1ne 1hale olunank\mse derhal veya mühlet içinde parayı nr. 
me%Se 1ha1e karan feaholunarak kendisinden evvel en yük.set teklifte bulunan k!m 
ae arzetm1' oldulu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artt.ırana ihale eclllr. i
ld ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar aynca hükme hacet k:.lmaksızın memuriyetlmlzce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde: 133 

ı el 23 - 8 - 937 Pazartesi Saat 14 • 15 
EYsafı ve mfiştemllAtı yutanda gösterilen 2 el 7 _ 9 _ 937 Salı saat- H _ 15 

tarihinde icra memurlutu odasında 1.§bu lH\n ve gösterilen arttırma şartname$ dai
resinde satılacağı nan olunur. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4 • Uncu k•flde 11 / Alustos / 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 50. 000 liradır ... 
Bundan baıka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve .10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

DiKKA T: 
Bilet alan herkea 7 Ağuatoı 937 pi akpmına kadar biletini 

değiftirmit buhınmabdır. Bu tarihten aoma bilet illerindeki hakkı 
sakit olur. 

Devlet Demiryollan İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - Yüksek tahsili ikmal etmif olanlardan 40 y~ı geçmemiş olmak 'le iş· 
letme merkezlerimizden eğrenilecek şerait ve evsafı haiz bulunmak şartile ha~ 
reket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile muavin müfettiş alınacaktır. 

2 - Müsabaka: Haydarpaşa, Ankara, Adana, Afyon, İzmir ve Sirkecide İşlet
me Müdürlük merkezlerinde 7/8/S:i7 cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - İmtihanda kaz.ananlara 130 lira aylık verilecek ve staj müddetinin hitamın
da müfettişliği tasdik edileceklerin aylıkları 151 liraya iblağ edilecektir. 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden lisan bilenlerin lüzu
mu kadarı Avrupaya gönderilecektir. 

5 _ İsteklilerin sıhhi muayeneleri ~mptırılmak üzere matlup vesaikle en 'liha-

yet 5/8/937 tarihine kadar yukarıda yazılı İşletme Müdürlüklerimize istida ile 
müracaat etmeleri lazımdır. .42RO:t 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomuna lazım olan 105 kalem ec:za ve sıhhi malzeme açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mua\•enet Müdürlüğü binasın-
da kurulu komisyonda 30.7.937 günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 1587 lira 35 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 119 lira 6 kuruştur. 
4 - 'istekliler şartname ve listeleri her gün komisyonda görebilirler. 
5 _ İstekliler cari seneye aid ticaret odası vcsikasile 2490 sayılı kanunda ya• 

zıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubile 
belli gün ve saatte komisyona gelmeler:. c419h 

Hariciye Vekaletinden : 
ı _ Çar.kaya'da Hariciye köşkünde yapılacak 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli, 

Havuz, Ka1örifer tesisi ve saire ile Haric:yc Köşkü Müdür evi, Garaj ve serlerin 
k9lörifer tesisatı knpalı zarf usulile eksiltmeye komıJmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 808 lira 45 ku rııştur. 
3 -- Bu ışe aid şartname ve projeler Hariciye Vel.aleti Levazım Müdürlüğün

de görülebilir. 
4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Vekaleti Levnzım Müdürlüğü odasında 28 

Ttmmuz 19:fl tarihine müsadif Pazartesi günü sa;\\ 16 da yapılacaktır • 
cl9'19> c4085> 



SON POSTA 

MÜSTESNA BİR TEKLİF 
· M • sait ve ucuz llyatla yazlık 

E kek ve Kadın kumasları 

YERLi MALLAR PAZARLARI 

~-----..... ~·=:z=~------llmıl!!m--Bm:Zmll~-~~ , ,-:.- ' 
Ç I L L ER ve LE K E L ER 1 DAi Fenerler 

Meraklılarına Müjde: 
200 111 600 metre '''k veren 

DA 1 M O-N 
Fenerleri gelmiştir. 

iyi rtıl< almai< için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D A i M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A 1 M O N J 

._
1 
.......... m•a•r•k•as•ı•na .. d•i•k•ka•t9'!'e•di•n•iz• ............... ..ı~ı;1ii11 .. 

\ 

Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hnstayı kurtıırmıştır. .Eczanelerden isteyiniz. 

BAYANLAR •• 
Fenni ve sıhhi bir şekilde ha
zırlanan F EM 1 L tuvalet bez· 

Bals:-min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

BALSAMIN LiKiT 
Yuzd: ki çil ve lekeleri izale 

ederek cilde mat ve cazip 
bir ten temin eder. 

İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İST ANBUL 

...................... ~ 
Heyecan, cüşünce, çarpıntı

lar ve bayılmalar ... 
Küçük bir şişe 

KAR DOL 

-
Bunu hal için yegane 

çaredir. 

Dr. A. K. KUTiEL · 
Kar~köy, Topçular Cad. 37 

~1-----~l 

Senelerdenberi denenmiş en tesir
li ilAçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

~._. ALGOPAN ~_., 
.._........ ........ 'tl!ıl .......... 

Son Posta Matbaaaı .. 

ı· 

Dişlere ebedi hayat verir. 
Fiatı : Tüp 7 lh , büyük 12 ı,2 , dört misli 20 kuruştur. 

Hasa 11 deposu I 

'---------------------·--------Harbiyede B E L V Ü bahçesi 

Mısır film y1ldızı 

TAHiYYE MUHAMMED 
~ .. ---~ Yarın akşam seanslarına başlıyacaktır. 411 ..... fll! 

SAF 
SABUN 

o 
TUIAN 

----------------------·-
lerini aybaşı ihtiyaçlarınızda kul
lanmakla neş'e ve sıhhatinizi 
kazanmış olursunuz. Her eczane, _...~~ 
parfümöri ve tuhafiye mağaza
larında bulunur. 

"-............. ~ ............................ . 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ c S U A D İ Y E P L A J 1 N O A 
SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ İL Bu Cumartesi duhuliyesiz eğlenceli bir gece olacakhr. 

A Ekrem UŞAKLIG 1 ............................... ::::::~ 

Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ~:~: KESKiN KAŞELERiDiR. a:::ç;";'cı 


