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[Beynelmilel vaziyetin nez~keti Fransada endi!eyi artud~] j spanyollar süngü 
'' A vru12a · medenıY-etı süngüye geldiler 

tehlikeli anlar geçiriyor,, ~~syonal~stler yeniden 
s. k .A lı l kl b ılerlemege başladılar 
ltalgada da as erı azır ı arın aş Cumhuriyetciler sol cenahta Frankocuların 
göstermesi Fransagı kuşkulandırdı ileri hareketlerini tuttuklarını bildiriyorlar 

ı 1 b. k d "' h Valanıiyanın müdafaası için kuvvetli istihkamlar inp . F gazetesi: " ta yanın ıze arşı oyna ıgı ıaşır cı oyunun manasını I 
B~:ı:;::z kabil değildir. Sahte ve mürette b tondan ~-~~--~~ .. ~~.~.~~~~~~.!~ ... ~~!-~~···- ediliyor· stihkamlarda 6,000 işci çalışmaktadır 

İngiliz - İtalyan 
ticari münasebatı . 

düzelemiyor 
Sinyor Gaydanın lngiltereyi 
tenkid eden bir makalesi 
Roma, 14 - Gayda, Giornale d'ltalia 

gazetesinde neşrettiği bir makalede ez
cümle diyor ki: 
. İngiliz gazeteleri, İngiliz ticaret nazırı-

. .. .. " . nı,n İtalya ile ticaret bahsinde İngiliz ih-
Bır 1tatyan taburu yuruyuş halınde racatcılarına verdiği bazı nasihatleri 

Paris, 14 (Hususi) - Beynelmilel vazi- ken İtalyanın bir kısım ihtiyat zabitleri- mevzuubahs etmektedir. Nazır, ihracat-
yet nezaketini mubafua .~. Al- Di .ıııAlt ..._. a1mua 1nau=1 'fDao .... H ~) 
manyada askerl hazırlıklar devam eder- (Devamı 3 üncll Ayfada) • • • Valmıftyada 1ıava bombm"d'ımarılamuf atı. sonna enkazla ifrtülen bir .aka1c 

Tu .. yler u·· rpertı .. cı· bı·r cı·nayet Beledıye mtıhabatı h:::ı~::_aar=:!'.7..~::0:-~ı::r::: ~=~1~;;~::a~~k::ı1ı~~ 
rasında mühım çarpışmalar olmu§tur. (Devamı 3 üncü sayfada) 

k. 1 . v. k hazırlıkları E k. Tu k d ı kı·ıı · "S p 1 B. canavar ır ettıgı ızı _ 1 s ı r e e ı erı on os a,,ya 1 Jr d kt Vali ve Belediye Reisi - maceralarını anlatıyorlar : 3 -
bıçakla ı ve ateşt~ !a ı B~:~!~::!~:ıı~ç~::::!.nn , 
11 d"V• k k cinayeti bütün tafsılatıle karısına her tarafındaki haz':1'lıklar bitmek Ü - Kavaklı Mustafa vak ası 
Ş e ıgı or UDÇ } dl• t slim ediJmictir zereyken C. H. P. Vılayet Başkanı Bay 
anlatan canavar derha a ıyeye e .. Muhiddin üstündağa müracaat ede - Mahmud Şevket Paşanın katili siyasi m'/Jcrlml .. . j , hşi bir köylü tarafından kirletildik- rek §U suaii sordum: . . Çar Nikola vapurundan alabilmek için 
Antalya (Hususı) - Korltudellnm 'a b ,.,,,,1arunış sonra da yakıl- - Gazetelerde bu defakı beledıye " 

Karabayır köyünde feci bir cinayet iş- ten sonra ~(Deva~ 5 inci sayfada) intihabatına kadınların geniş bir mile- bulunan çare: Kavaklı Galatalı Mustafa,, alda 
lenmiş, on yedi yaşında bir genç kız mıştır. c (Devaıw 11 inci sayfada) (Yazısı 8 ıncı sayfanın dördüncü ve beşinci sütuntarıncla.] 

İstanbul dün s.on senelerin 
en sıcak bir gününü yaşa~ı 

Moda deniz yarışları çok 
heyecanlı ve zevkli oldu S kt -bunalan halk sahillere akın ettı, 

ıcdenf:e girenlerden iki genç boğuldu Başvekil yarışları sonuna kadar büyük .bir alaka ile takib 
_ etti. Galatasaray 1 inci, Beykoz 2 nci, Güneş 3 üncü oldular 
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2 Sayfa 

Her gün 
-···--

/sianbulda 
Otobüs 

Yazan: Muhlttba Blrs
IE5) ir aralık etrafında büyük bir 
lg) gürültü yapılmış olan manada 

değil, fakat, İstanbulda bir otobils mese
lesi vardır. Mütehassıs bir gözün ilk ba
kışta görebileceği gibi alelade ~ir .kam
yon iskeleti üzerine kurulmuş çırkin ve 
iptidai bir karosseri ile İstanbul sokakla
rında salına salına gezinen otobüslE'r bu 
§ehir için şeref verecek şeyler olmaktan 
çok uzaktır. 

SON POSTA 

Reslmll Makale: = Kadın erkek farkı .. = 

Amcrikada yük taşımak için inşa edil
miş dingiller üzerinde İstanbulda insan 
yaşıyan bu uydurma arabalara ancak iki 
defa bindim. İki defasında da acı acı mü
lahazalar içinde kaldım ve bir defasında 
bu vasıtaların iptidailiğini görmeğe faz
la tahammül edemiyerek yarı yolda in
dim. 

Kadın ekseriya iki sondan birinde bulunur: Ya çok iyi, ya 
;ok fenadır. 

Erkek iyilikte de, fenalıkta da dalına ortada bulunur, bu
nun içindir ki parmakla gösterileni nadirdir. 

Yalnız eşyayı rahatsız etmiyecek dere
cede hassas bir yay tertibatı µzerine o
turtulmuş olan karosserinin her telinden 
bir ses çıkarak, sarsıla sarsıla, ııplıya zıp

lıya giden bu otobüsler, insanların bütün 
sinir sistemlerini tahrib eden vasıtalar
dır. Fakat, İstanbulun münakaleye de 
muhtac olduğunu, tramvayların ihtiyacı 
temine kafi gelmediğini düşünecek olur
sak bu otobüsleri işleten müteşebbislerin 
halk ve belediye hesabına fazla fedakar
lık yaparak fazla para ile hakiki otobiıs
ler kullanmak istememelerine karşı gö
zümüzü yumabiliriz ... 

Lakin göz yumulamıyacak derecede 
azmış olan bir hal var ki bunun üzerin
de durmak istiyorum. 

* Türkiye henüz otobüsün motörünü de, 
makinelerini de karosserisini de yapaını-

' yor. Beliti daha iyi karosseri yaptırmak 
mümkündür de otobüs sahibleri arabala
rı ucuza çıkarmak için bugünkü garib 
ıeyleri kafi görüyorlar. Fakat, hiç olmaz
sa bunlar medeni bir şehre yakışacak 

tarzda işletilseler! 
Hayır bu da yoktur! Mesela, dünyanın 

her tarafında otobfuıler muayyen durak 
yerlerinde ancak inip çıkma ihtiyacının 
icab ettirdiği zaman kadar bir müddet du
rurlar. İstanbulda da belediye bu araba
lara böyle duraklar tayin etmiştir. 

Fakat, bu arabalar için ne durak yeri 
vardır, ne de durmaları ve kalkmaları i
nip çıkma ihtiyacı ile mukayyettir. Yü-
0rürken yavaşlayıp insan indirmek için ya 
fOlörün veyahud biletcinin arkadaşı ve
ya ahbabı olmak lazım gelse bile ayni u
sul ile yolcu almak için bir işaret kafidir. 
otobüslerin yolcuları az olduğu zaman 
durak yerlerinde rastgele durdukları ve 
yolcu bekledikleri ise her zaman vakidir. 
Hergün görüyorum ve liergün görüyo
ruz. Hatta Karaköydeki polis memurları 
bile hergün görüp duruyorlar. İşin büt:in 
fenası şuradadır ki bunu görenler sade 
bizler değiliz. Ecnebiler de görüyorlar ve 

ı ne kadar büyük işler gören bu memle
ketin ne kadar küçük işler karşısında 
mağlub olduğuna dikkat ederek bu mü
§ahedelerini bize hayretle anlatıyorlar. 

Bu ve buna benzer daha birçok ahval, 
tam manasile başıbozuk usulile işleyen 
bu otobüs icrvisi beni o kadar müteessir 
ediyor ki hazan cAcaba ben mi hata edi
yorum? Bu işler gayet tabii ve iyi de ben 
mi gaflet içindeyim?> diye düşündüğüm 

Bıyığı çıktığındanberi (" .............................. : ........................ , 

Saçını traş ettirmiyen 1 Hergun hır fıkra 
'iO ilk ihtiyar İ Geçen sene Pariste 

1 
tanışanlar 

Londranın en yaşlı posta memuru 
bu 70 lik ihtiyar tekaüde sevkedilmiş
tir. Hususiyeti, sakalı çıktığındanberi, 

saçını asla tıraş etmemiş olmasıdır. Bu 
eski posta memunı şimdi boş vakitle
rini okumakla geçirmektedir. 

içi aydın/atılabilen çantalar 
Önümüzdeki günlerde Laypzig'de açı

lacak olan panayırda birçok yeni şeyler
le beraber içi tenvir edilebilen bir nevi 
kadın el çantası da teşhir edilecektir. Ka
dınlar gece sinemalarda, otomobillerde 
veyahud romantik gezintileri esnasında 

çantaları içinde aradıklarını kolayca bul
mak için bu ıştktan istifade edeceklerdir. 
Çantada küçücük bir elektrik kandili bu
lunmaktadır. Çantayı tutan kadın açıla
cağı yerde bulunan ufacık bir düğmı>ye 
dokununca içerisi aydınlanmaktadır. Bu 
suretle kadınlar hiç zahmet çekmeden 
dudak boyasını, pudrayı, tarağı veyahud 
aynayı bulabileceklerdir. 

Amerikada içki kaçakcılıgı 

lki adam sokakta karşılaştılar. Bi
l ri, ötekine setam verdi: 
E - Nasılsınız? 
ı - Ben sizi tanıyamadım. 

- Nasıl tanımazsınız, minle geçen 
sene Pariste tant§mamt§ mıydık? 

- Ben hiç Parise gitmedim. 
- Ben de gitmedim, demek ki ge- • 

çen ıene Pariste tanı§an iki ki§i; si- E 
zinle benden b<ı§ka iki ki§i imiş! E . 

'-······················································· ·-' 
1914 denberi dünyada 
Nüfus 21 küsür 
Milyon arttı 

Milletler Cemiyetinin son neşret -
tiği bir istatistikde büyük muharebe -
nin dünya yüzünde sebeb olduğu insan 
telefatının fazlasile telafi edildiği gös-
terilmektedir. Dünyanın nüfusu 1914 
denberi 21.359.000 artmıştır. 1936 da 
dünyada mevcud halk 2. 115.000.000 a 

çıkmıştır. Halbuki 1914 de dünya nü -
fusu iki milyar doksan dört milyon üç 
yüz elli dokuz binden ibaret bulunu -
yordu. 

Milletler Cemiyetinin istatistik şu
besi evvelkinden daha kanlı yeni bir 
muharebe zühur etmezse dünyanın nü 
fusunun 1946 senesinde 213 milyon ar 
tacağını hesab etmektedir. 

Cenubi Lehislanda 
müdhiş bir bora 

Amerikada içki yasağı kalktıktan son- Geçen perşembe günü Lehistanın 
ra artık kaçakcılık da kalmadı sanılıyor- cenubunda pek müdhi~ bir bora zuhur 
du. Fakat bugünlerde görülmekte olan etmiş ve tam 48 saat devam ebniştir. 
ve yüz on suçlusu bulunan büyük bir ka- Vilno civarına mütemadiyen düşen yıl 
çakcılık davası bu kanaatin yanlış oldu- dırımlardan 26 kişi kömür haline gelip 
ğunu ortaya çıkarmıştır. Muhakeme edi- ölmüştür. Yıldırımlar bir çok yerler -
!enler arasında birkaç polisle altı vPrei de yangınlara da sebebiyet vermiş, yüz 
memuru bulunmaktadır. Kaçakcıların 

den fazla ev ile bir çok ambarları ya -idhal ettikleri içkinin gümrük resmi 20 
milyon doları bulmaktadır. Zabıtanın klp kül ebniştir. bile oluyor. * yaptığı tahkikata göre Nevyorkta miin- ~ra w dindikten sonra başl.ayan. şid
hasıran kaçak içkileri satan on beş bü- detlı yagmurlar tarlaları, ekınlen ha-

Hayır, ben gaflet etmiyorum. Ben ha- yük mağaza çalışmaktadır. rab etmiştir. Boranın husule getirdiği 
tada değilim. Bu tarzda otobüs servisi maddi zarar milyonlarca frangı aşmak-
yaptıranlardır ki hata ve gaflet içinde- şeyler karşısında, eğer dünyayı görmüş ve tadır. 

Şatranç masası 
Başında saatlerce 
Dalıp kalan kadm 

En büyük şatranç ustalarile çarpış
mağa hazırlanan ilk İngiliz kadın şat
rançcısı, bir oyun esnasında fU gör • 
düğünüz vaziyette saatlerce dalmış 
kalmıştır. Kadın bütün günlerini şat -
ranca tahlsis etmektedir. 

Lindberg gazetecilerle 
barıştı I 

Fransız gazeteleri meşhur tayyareci 
Lindbergin gazeteciler ile barışbğını ya
zıyor Jar. Tayyareci geçenlerde Norman
diya sahilinden İngiltereye hareket .qt-

mek üzere tayyaresini havalandırmıştı. 
Biraz sonra motöründe hissettiği bir in
tizamsızlık üzerine Havr'a ınmeğe 

mecbur olmuştu. 

Lindberg'in karaya indiği haberi bir 
saniyede bütün şehre yayılmış ve yirmi
den fazla gazeteci bir anda tayyareclnin 
etrafını sarmışlardır. Lindberg bu d~a 
gazetecileri gülerek karşılamış ve mat: 
bu at mümessillerine muhabbet ve hür
meti olduğunu ve şimdi ıabah gazetPleri 
okuduğunu söylemiştir. 

Pariste "Kalb hastaları,, 
klübü lesi! edildi 

Bir Fransız doktoru Parisde yalnız 
kalblcrinde herhangi bir hastalık bu -

lunanların ha olabilecekleri bir klüp 
tesis etmiştir. cKalb hastalan• klübü 
ismi verilen bu klübe girecekleri kalb 
mütehassısı bulunan bu doktor dik • 
katlice muayene etmekte ve hakika • 
ten bir hastalık bulursa ancak o za -
man aza olarak kabul etmektedir. Klü 
bün tesisinden maksad kalblerin -
den muztari:b olanların birbirlerine yar dirlerl başka §ehirlerde bu işlerin nasıl cereyan 

Bir tehir halkının ve bu şehir İstanbul ettiğini öğrenmişsek, mutlaka kendi ken
gibi büyük bir merkez olduğu zaman bir dimizden utanmıya mecburuz. 

Bir belediye me el isi havada dımlannı temin etmektir. 
Klübe yaz.ılanlann verdikleri tah -

milletin medeni seviyesinin harici ala- Fakat, kabahat kimde? Şehirlide mi? 
metleri arasında nakil vasıtaları ve ha- Hayır, benim kanaatime göre şehirli ya
reket nizamı en mühim mevkii işgal eder. yasından otobüsüne kadar nizama girme
Biz ne vakit şehir içindeki hareketi tan- ğe hazır duruyor. Yalnız bu nizamı tesis 
zim eder, insanları ve nakil vasıtalarını edecek bir şehir otoritesi lazım. Yok olan 
tam bir nizam içinde, bir oluktan su akar budur! 
gibi harekete alıştırabilirsek ancak o za- Muhittin Birgen 

içtima yaptı sisatla muhtaç Azaya muavenet edil -

Danimarkanın Aalburg şehri bele - mektedir. 

diye meclisi geçen gün. havada bir cel- =~==== .. = .. ==.========== 
se akdetmiştir. Bu içtima şehrin ya - azalan buyük bır tayyareye girerek 
nında bir hava istasyonu kurulması - havalanmışlar ve bir müddet şehrin 
nın açılış resmi münasebetile yapıl - üzerinde dolaştıktan sonra müzakere • 
mıştır. Belediye reisi ile bütün meclis !erine başlamışlardır. 

man medeni bir şehrin sahibi olmıya hak ------------==ı=====-a::ı======-====-~~~=======ı::~~~========~ kazanabiliriz. Kamyondan yapılmış oto- :;::::::::::::.:.;. _________________________ _ 

büsler işlettiğimiz ve bilhassa bunların r 
başıbozuk usulile işletilmesine karşı göz 1 STER 1 NAN,· 
kapadığımız müddetce medeni bir ~ehrin İstanbul Belediyesi mevsim itibarile kuzu etinin piyasa-
tehirlileri olmak iddiasına hakkımız yok- dan hemen hemen tamamen çekilmiş bir vaziyette olduğuna 
tur. İstanbul gibi, Türkiyeye gelirken ilk hükmetmiş. Bunun üzerine de kuzu etine konan narkı kal· 
göreceği şehirde bizi bugünkü harici dırmaya karar vermiş .. 

1 STER 
Diğer çeşid etler 

ğuna göre bundan 

mevcud bütün etleri 

1 NAN M A! 
eskisi gibi narka tAbi oldu-

sonra kasabların dükkiplannda 

kuzu addetmiyeceklerine: 

manzaramızla gören ecnebiler bizim bak- 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 
kımızdanedüşünselerha~k~lıwo~l~u~rlli!:,.~~t~-.lL~~~~~~~~.::.__:=-.__::__~~_:____.~--~~~~---..::..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~· 

INANMAI 

Ağustos 15 

Sözün Kısası 

Telakki/erimizde de 
Hodgamızl 

.. Telu 

11-J1 odgamlık insanlarda asıldır 

ini iddiasını ortaya atan, sanırım 
ki bir hakikat ifade eder. 

Birçok münasebetlerle dikkat etmişim"" 
dir ki bizler, hayatınuzı teşkil eden heıt 
§eyi kendi mizaç ve arzularımızın ölç!i• 
süne, mahiyetine behemehal uydurmalt 
kaygusunu güderiz. 

Mesela, neş'eli olduğumuz zaman tabi• 
atin de şen olmasını arar, bir bahar man• 
zarasının hasretini çekeriz. Eğer o anda 
gönlümüz melal dolu ise rüçhanımız son.. 
baharın gamlı dekorunu arar. Sevdiğimiz 
eşyada olsun, insanlarda olsun, aradığı .. 
mız, mutlaka kendi ruhumuzun aksinden 
başka bir şey değildir. Kendi varlığımı
zın dışında hoşumuza giden, ruhumuzu 
okşıyan, bize munis görünen ve sevgimizi 
celb, aşkımızı tahrik eden gene biziz. 

O derece hodgamız ki bu hakikati keş
fetmek bile bizi kendimizden nefret et .. 
tireıniyor. Başkasında kendimizi bulmali 
içimizi çocukça bir sevinç ile dolduruyor. 

, Kim bilir, hayatın , hayattaki huzuza• 
tın bütün sırrı da belki bundan ibarettir, 
Kendi kendini başka insanlarda ve başka 
eşyada bulan dünyanın en bahtiyarıdır. 

Ve belki de hodg~mlık bütün faziletle-
rin en başında geliyor da, bizim haber~ 
miz yok, ve hfilA bunun aksini iddia eder. 
dururuz!. 

E. Talu . ............................................................• 
Cum~uriyet lbayramında 

otuz köy mektebi açılacak 
İstanbulun muhtelü kazalarında inşası: 

takarrür eden 30 köy mektebinden mü"" 
hinı bir kısmının inşaatı tamamlanmaW 
üzeredir. Yalnız Şile kazasında inşa edi• 
lecek mekteblerin inşaatı henüz başla• 

mamıştır. Bütün bu mektebler teşriniev• 
vel sonuna kadar bitirilecek, 29 teşr.inioı 

evvel Cumhuriyet bayramında otuz köY. 
.mektebinin birden küşad merasimi yapı .. 
lacaktır. Bu açış törenlerinde, belediye 
ve umumi meclis namına birer heyet bu .. 
lunacaktır. 

Bu mekteblerin inşasında köy sandık .. 
larının ve halkın da büyük hizmet ve yar .. 
dımlan görülmektedir. Bunlardan başka, 
bazı köylerde köy mektebi yapılması için 
müracaatlarda bulunulmaktadır. Bu mü .. 
racaatlarda, köylüler, nakden, fiilen ve 
aynen yardımlarda bulunacaklarını da 
bildirmektedirler. Bu müracaatlar da 
tedkik olunmaktadır. 

Taşdelendeki yeni makineler 
faaliyete geçti 

Vakıflar idaresi sular müdürlüğü .. 
nün İngiltereden getirterek Alemda • 
ğında Taşdelen suyu membaında kur• 
duğu makineler faaliyete geçmiş, sipa
riş edilen şişeler bu makineler vasıta· 
sile Taşdelen ve Defneli suyu ile dol • 
durulmwıtur. Bu doldurulan yeni bü • 
yük ve küçük şişeler yanndan itibaren 
piyasaya çıkarılacaktır. 

Vakıf sular müdürlüğiinün sipari~ 

ettiği kamyonlardan bir kısmı alınmış 
ve su nakliyatında kullanı1mağa baş "" 
lanm1ştır. Diğer iki üç kamyon da bu· 
g~lerde alınacaktır. 

Şehir tiyatrosunda tadilAt yapılıyor 
İstanbul belediyesine aid Tepebaşt 

Şehir Tiyatrosu sahnesi beton olaralC 
inşa edilecektir. Belediye sahnenin mo 
dem bir tarzda yapılması için icab e • 
den tahsisatı vermiştir. Birkaç günden 
beri de ameliyata başlanmıf bulunul • 
maktadır.· 
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Mançuko hududunda Sovyet • Japon 
kıt'alarmm yeni mevzileri 

iki t K f na tepesinden 90 
araf askerleri Çang u e ~ ekildiler 
yardalık bir mesafeye kada _ç 

T 'd bulunan Japon umumt karar-
. okyo, H (A.A.) - Domei ajansı bildi- Kore g:len bir habere göre mü.taTeke 

l'iYor· gihına . 1 · kındaki itilif evvelki gece hazır an-.. s:~ dan gelen bir habere göre, .c~ h~tır. İtilaf mucibince muhasamat dur
~nu imza edilen itilafname ınucıbınce : : zaman Sovyet ve Japon kıt'alarmın 
feovyet ve _Japon k.ıt'aları gec$! _çang Ku- b~l~dukları noktaları gösteren bazı ha

ng tepesınden 90 yardalık bır mesafe- italar da imza edilecektir. 
1e kadar çekilmişlerdir. , • ; 

Küin Mari rransatlantiOi sür'at 
rökorunu kırdı, mavi kordelayı aldı 

Gemi, saatte 
Okyanusunu 

!J1,69 mil sür'atle 
geçmeğe muvalf alı 

Atlas 
oldu 

Lond.ra H (A.J\..) - cKüin Mari> 
tr tl 't·v· Atlantik Okyanusunu ansa an ıgı, .. b'r 
garbdan şarka geçme sür'at rokorun~ ı 
saat 28 dakika farkla kırını§ ve mavı şe-

ridi almıştır. 

Transatlantiğin ımensub {bulunduğu 
kumpanyanın Londra bürosundan resmen 
bildirildiğine göre, cKüin Marh Atlanti
ği, saatte vasati 31.69 mil sür'atle, üç gün 
20 saat ~ dakikada katetmiştir. 

Romanyada yeJIİ teşkilat 
idari mlntakalara tayin edilen 10 Kral mürrıessilinin 

tahlif mera.simi sarayda yapıldı 
Bükre~, 14 '(A.A.) - Dün öğle üzeri, 

sarayda taht salonunda, Kral Karoliln, 
hükfunet Azasının ve kral müşavirlerinin 
huzuru ile yeni id:ıri kanunun mer'iyet 

ınevkiine girdiği ilan edilm~ ve cTzinub 
tesmiye edilen yeni idari mıntakalara ta
yin edilen on kral mümessilinin tahlif 

mera$ımi yapılmıştır. Kral mümessilleri 
arasında, sabık müsteşarlardan Simia11 
ve Otesko, elçi Kadere, Üniversite profe
söril Aleksiano, iki sabık hakim Marta 
ve Gane, mütekaid generallerden Popu, 
Skarisoreano, Hanzu ve Negrutzi vardır. 
Merasimin sonunda kral, kral mümessil
lerile ayrı ayrı görüşmüştür. 

Beynelmilel vaziyetin nezaketi 
Fransada endişeyi artırdı 

(Bcıştarafı 1 inci sayfada) ala bilirler. İtalyanın bu hareketini da-
. bir kat daha ha ziyade takib ettiği umumi siyasetin 

rnevcud endışe ve heyecan· bir icabı olarak kabul etmek lazımdır. 
artırmı!tır. . .. .. ühim vazi- Bu siyaset, Mussolininin 14 Mayıs-

Siyası mehafil bugunku m · h da Cenevede söylediği bir nutukla 
yet hakkında her hangi bir kanaat ız ar 

k d. Yalnız va- başlamış ve uzun zamandanberi İtal -
etmekten ictinab etme te ır. . · F t1 teslim yan gazetelerinın ransaya sistematik 
ziyetin ciddi olduğu umumiye e h'' 1 h k bir şekilde ucum arı, er va 'anın 
edilmektedir. kasde müsteniden neşri suretile de -
Fransız gazetelerinin İtalyaya h~cumu 

d It 1 a vam etmiştir. 
Bugünkü gazeteler daha ziya e ~ y ~ Bu gibi hareketlere biz kıznuyoruz. 

nın Fransaya karşı takındığı vazıyetı Yalnız müteessir oluyoruz ki bu ayni şey 
tahlil ve tefsir etmektedirler. Pasaport · d. • · değildir. Avrupanın geçır ıgi şu tehli-
nıeselesini ele alan Lö Jur gazetesı ez- keli anlarda Avrupa medeniyetinin be-

cümle divor ki: t c:ı'gıv· olan bir me.mleketin za.rla veya a-
. • . k vnadıg" ı şaşır ıcı " 

cltalyanın bıze arşı o~ teşle oynar gı·bı b.u. .m. edenıy·e· tle oyna-
k k bil değildir. 

oyunun manasını anlama. a kötü mü- ması hakikaten buyuk teessurle karşı-
Fransız efkarı umumiyesı bazı !anacak bir bal değil midir?~ 

·· tt b tonundan nazaaların sahte ve mure e italyada hazırlık 
d .. Uo·unun 

Pek az hoşlanı~. ~asapoı~~ .. ~~e ::. etiri- Roma f 4 (A.A.) - Havas ajansı -
pratik neticelen bır an gozon İ g nın muhabiri bildiriyor: 

. d çok talyırn ın 
lccek olursa bu ış e en h. bir Piyade ve süvari sınıflarına meıısuh 
kaybettigvi meydana çıkar. Ortada kıç bı·r kısım ihtiyat zabitleri silah altına 

. d ·ma bize arşı 
sebeb yokken Italyamn aı . . alınmıslardır. Askeri gazetede aşağı -

l v yenı hır teıa- . 
.gösterdiği hoşnudsuz ugun daki iJan neşredilmiştir: 
hürü karşısındayız.> kta _ cPivade ve süvari sınıflarına men-

Figaro gazetesi şunları yazma sub ihtiyat sabitleri 30 Ağustosa ka -
dır: res _ dar devam edecek olan bir tali?1 dev-

«İtalyanlar bize karşı yapılan , ,. sine çağırılmışlardır. Her zabıte şah-
A 1 ·nanmak ve .e .. d ·ı kf 

tnı propagandada ne ere ı . v. • k A bir davetiye gon erı ece ır.> 
1• geldıgını pe 

51
· ~--------?lelere inanmamak azım er.~ •• 

.. k.. ti Kırmızı derılıler tarafından 
Buenes-Ayres hubu:e sarılan hey'eti seferiyenin 
demir, çelik ve a .ırın vaziyeti tehlikede 

İhracını yasak etil Rı'o _ de _ Janeiro, 14 (A.A.) - Kırrnzıı 
_Hükumet 

Buenos _ Aires, 14 (A.A.) lmış de- derililerin taarruzuna uğrıyan hey~ti se~ 
l>arlaınentoya yeni veya kuilanı · .. feriyenin azası muhasara edildikleri ze1-
l'nir, çelik bakır çinko nikel, bron~, ııl:ı- man kendilerine yol. aç~a: içikn lhavaı ya 
ltıinyum ~ntimo~ kro~ ve pirinç ınracı- ·rh atmak mecburıyetın e a mış ar
tı ' t di et- sdııra. Entoınologist Himmoleith ile kıla-

1 meneden bir kanun layihası ev k' ın· · ·ı rna ı- d n şaventes, atılan oklarla yara-
ıştır. Bu Iavihanın bir maddesı e ,,uzlar a 

neı 1 ~ h r nc''i }anmışlardır. . . . , 
er e demircilikte kullanılan e ı· seferı·ye şımdı. Atalıe de çadır 

nıaı ·· ... k res- ~ı e ı Zeme beş sene müddetle guınıu r ey . Vaziyeti tehlikelidir. 
ll'lıncten muaf tutulmaktadır. kurmuştuı. ----

8
. maden ocagmda iştial 

~0~Yetlerin 1938 büdcesi 
rri • .,,~~kova, 14 (A.A.) - Sovyetler Birli-

. ı.r 
4 

A.A.) _ Bir maden oc~~m~a 
LıeJ, 1 ( i tial üzcri~e 3 am~le olmuş 

SON POSTA 

Berfin - Nevgork 
Hava yolu 

Tayyareciler Berlinde 
merasimle karşılandılar 

Berlin, 14 (A.A.) - Kondor saat 10 da 
Tempelhof'da karaya inmiştir. Havanın 
yağmurlu olmasına rağmen kalabalık bir 
halk kütlesi tayyare meydanında toplan
mıştı. Kara, hava ve deniz ordularının 

yüksek rütbeli zabitleri, Amerika s~firi 

ve Amerikan kara ve deniz ataşel~ri de 
meydanda hazır bulunmakta idiler. 

Dinç bir hareketle tayyareden inen pi
lotlar, Göring namına general Milch ve 
Berlin belediye reisi Lipperst tarafından 
hararetle karşılanmışlardır. Bando seyir
cilerin heyecanlı alkışları arasında milli 
marşları çalmıştır. Tayyare yolundan ay
rılarak cenuba doğru inhiraf etmiş oldu
ğu için hakikatte Nevyork ile Berlin ara
sındaki 6500 kilometreden daha hüyük 
bir mesafe katetmiştir. Dönüş yolculuğu 
tam 19 saat 58 dakikada yapılmıştır. Tay
yare Nevyorktan cumartesi günü saat 
14.03 de hareket etmişti. ,Merkezi Avru
pa saatile> Berline saat 10.01 de gelmiş
tir. 

• 
/ta/yada 
50 kişi 
Zehirlendi 
Roma, 14 (A.A.) - Legnago'cia bir 

köylünün sattığı.. baytarın kont!-"oliinden 
geçmemiş öküz etini yiyenlerden elli ki
şi zehirlenmiştir. Bunlardan birkaçının 

sıhhi vaziyeti endişe vermektedir. 

·---------·-

Bir vapurumuz 
daha bugün denize 

indiriliyor 
Rostok, 14 (A.A.) - Yarın öğleden 

sonra Neptün tezgahlarında Deni;-:hank 
hesabına yapılan 3100 tonilatoluk .. Tır
han> vapuru törenle denize indirilt>cek
tir. 

Amiral 
Berlin 

Hortinin 
seyahati 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Pester Lloyd 
naib Hortinin Almanyaya seyahati haka 
kında bu sabah tefsirlerde bulunan y1::ga
ne gazetedir. Yarı resmi olan bu gazete 
Almanyada Hitlerin, Macaristanda ela na
ib Hortinin iktidar mevkiine gelmeleri 
arasında bir münasebet görmekte ve her 
ikisinin de memleketlerini komünist ıeh· 
likesinden kurtardıklarını kaydeylımıek
tE~dir. Hüklı.met otoritesile herkesin mil
let uğrunda fedakarlıkta bulunmak hu
susunda gösterdiği hüsnüniyet, bu gaze
teye göre, iki milleti birbirine yakiaştı
ran müşterek fikirlerden doğmuştur. 
Katolikler, Nasyoual sosyalistlere karşı 

Budapeşte, 14 (A.A.) - Katolıklerin 
organı olan Nemzeti - Ujsag gazeiPsı nas
yonal - sosyalistlerin Katolikliğe karşt it
tihaz ettikleri tavru hareketi mevzuu . 
bahs eden bir makalesinin sonunda hiila
sa olarak şöyle demektedir: 

c:Macar Katolikleri nasyonal - sosya
list rejiminin kabulü aleyhinde müttefi
kan kıyam edeceklerdir ... 

Çin çetelerinin 
F aaligetleri 
Tokyo, 14 (A.A.) - Domei ajansınm 

Tsinan'dan öğrendiğine göre, Çin çete -
leri bu cuma günü ilk defa olarak Çan
tung'un merkezi olan bu şehre hücum et
mişlerse de geri püskilrtülmüşlerdir. 

Teı1f ik Rüşdü 've 
Suad Davaz 
Ankaradan geldiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mıntakasında Sierra Sansimon tep~t!rin
deki hükfunetci mevzilerine hücum et
miştir. Cumhuriyetciler, Valkavalleros'u 
parlak surette müdafaa etmişler ve mü
teaddid defa süngü ile mukabil hücuma 
geçmişlerse de Guadalapejo nehrinin sağ
kıyısına çekilmeğe mecbur kalnuşlarOır. 

Cebhenin sol cenahında, Balalkazar ve 
Lanuva civarlarında muharebeler devam 
etmişse de cumhuriyetci kuvvetler Fran
ko kuvvetlerinin hücumlarını kolayca 
tutmuşlardır. (A.A.) 

Frankoculann muvaffakiyetleri 
Burgos, 14 (A.A.) - Estraınadure ceb

hesinde, dün yirmi kilometre derinlikte 
ve 28 kilometre genişlikte bir arazi işgal 
eden merkez ordusu kuvvetleri, düşma
nın her türlü mukavemetini kırarak Pa
natos ve Riyos Guadiana ve Guadalalijos 
mıntakalarında geniş bir çevirme hare
keti yapmışlardır. General Dellano kuv
vetleri, Kabeza de Buey'in şarkında sP.lciz 
kilometre ilerlemişlerdir. 

Ebre'de Sierra de Pandos'da iki m'.ihim 
mevki zaptedilmiştir. Bu mevziler, kıt'a
ların zapte~iği mıntakayı tahkim etmek
tedir. Buradaki kıt'alar ileri hareketleri-

' ne devam etmektedir. 
Salamanka, 14 (A.A.) - Umumi ka

rargah tarafından neşredilen bir tE'hliğ

de bildirildiğine göre, Estramadure <'el>
hesinde Valdecabellaros mıntakasında 

Sayfa 3 

• Majino hattına karşı 
Sig/rid istihkamı 

Yazan: Selim Ragıp Eıne\ 

ransızlar, Ren nehri boyunda F tesis ettikleri Majino istihkam-

1arile şarkdan gelebilecek her türlü te
cavüzü önlediklerine kanidirler. Majino 
hattı o suretle tasvir olunuyor ki, insan, 
eğer yazılan ve söylenenler doğru ıse, 
adet! masal dinlediğini sanıyor. Maj ino 
hattı Belçikadan İtalyan Alplerine kadar 
dayanan ve Alman hududunu kademeli 
bir surette tahdid eden betondan ve de
mirden bir dehlizmiş. Bir hat halinde u
zanıp giden bu istihkfunın hiçbir topu 
görünürde değilmiş. Cebhanelikler yerin 
dibinde imiş. Toplar, düğmelere basıla
rak yerinden harekete getilir ve endah
tını yapar yapmaz tekrar yuvasına giz
lenirmiş. O suretle ki bu hattın ilerisine 
geçmek, onun vücude getirdiği ateşten 

perdeyi yarmak imkansızlığı yüzünden 
kabil değilmiş. 
Yukarıda da söylediğim gibi bir hika

ye gibi dinlediğim ve okuduğum bu taf
silatın içinde, büyük çapta mübalağa bu
lunduğuna eminim. Fakat bu nevi ma
salları dinliye dinliye inanmamazlık ya
pamıyan insan oğlu, zamanla, her türlü 
mavala inanacak bir istidad iktisab edi· 

Frankistler mühim mikdarda ilerliyerek yor. 
Valdecabellaros kasabasile Guadalu Pejo Galiba Almanlarda da böyle bir haleti 
nehri hattını zaptetmişler ve Guadiana- ruhiye hasıl olmuş bulunmalı ki onlar da, 
ya kadar gelın.iil€rdir. icabında şarkta girişebilecekleri herhan-

Barselon'un tebliği gi bir hareketi enıniyet altına almak icin 
Barselon, 14 (A.A.) - Müdafaa neza- garb hudl;ldlarını tahkime başladıl~. 

reti tebliğ ediyor: Segrenin sağ Sigfrid hattı denilen ve Fransızların Ma
sahilinde düşmanın kuvvetli bir hücu- jino istihkamlarına bir ınukabele teşkil 
mu9u tardettik. eyliyen bu hat ta, Almanyaya karşı ya-

Estramadure'de Franko kuvvetleri dün pılabilecek herhangi bir taarruzu önlE'
Sierra'nın bazı sırtlarile Cabazuela ve mek ve silip süpürmek için yapılıyor. O
Cesteros tepelerini işgal etmeğe muvaf- nun da yüzlerce tayyare alabilecek 
fak olmuşlardır. yeraltı tayyare parkları, gizli topları, 

Valansiyanuı müdafaası görünmez mitralyöz yuvaları varmış ve 
Madrid, 14 (A.A.) - Kendisine sorulan bu hatta karşı harekete geçecek herhan

bir suale cevab veren General Miaja, Va- gi bir kuvvetin bu çelik ve beton duvarın 
!ansı müdafaa eden istihkam hattının in- fışkıracağı ateş yağmuruna tahammül el
şası için 60.000 kişinin geceli gündüzlü mesi mümkün değilmiş. 
çalıştığıru söylemiş ve düşmanın esirler Görülüyor ki emperyalist emel sahibi 
müstesna olmak üzere, hiçbir zaman Va- olup ta bir parça da parası bulunan mem
lans sokaklarından geçemiyeceğini ilave leketler aralarında çıkabilecek ihtilafla
ey !emiştir. , rı karşı' karşıya ve açıkça görüşerek mü

Mareşal Balbo 
/ta/yaya döndll 
Münih 14 (A.A.) - Hitleri ziyeret el

likten sonra Mareşal Balbo Temern~ee'de 
bir gezinti yapmış ve bilfilıare otomobil
le İtalyaya hareket etmiştir. 

Yı1dırım isabet eden 

zakere yolile halledecek yerde, servetle
rini, taşa, toprağa ve ölüm saçacak vası
talara tahvil etmeyi tercih ediyorlar. 

Büyük harbden sonra her suretle te
meli sarsılan bugünkü cemiyetin yarala
rını sarabilmek, ancak, maddi fedakar
lıkla kabil olabilirdi. Halbuki bir kısım 
milletler, o yola koyulacak yerde, bir di
ğer istikamet seçmeyi tercih ettiler. Bu 
şerait altında dünyanın rahat ve huzura 

tayyaren İn en kası bulundu kavuşması mümkün olabilir mi? tnsan 
ektiğini biçebileceğine göre, yapılan bu 
istihkamlardan da, elbet, servet ve refah 
fışkıracak değildir. - Selim Ragıp Emeç 

Meksiko, 14 (A.A.) - Cuma günü beş 
yolcusu ve mürettebatından üç kişi ile 
kaybolan Electra tayyaresinin enkazı 

Vcraeruz devleti arazisinde bir derenin 
içinde görülmüştür. Tayyareye yıldırım 

isabet ettiği zannedilmektedir. 
---~----

Danimarkalı yüzücü kadın 
dünya rökorunu kırdı 

Londra 14 (A.A.) - Avrupa yüzme 
şampiyonalarından Danimarkalı kadm yü 
zücülerinden Ragnhild Hveger, 400 met
relik mesafeyi serbest yüzüşle 5 dakika 
9 saniyede katederek dünya rökorunu 
kırmıştır. 

Korsika adasında Napo]yon 
namına dikilen anıt 

Ajassio, 14 (A.A.) - Bahriye nazırı 

Kampinşi buraya gelmiştir. Yarın Napol
yon Bonapart adına dikilmiş olan anıtın 
açılış törenine başkanlık edecektir. 

Bahkesirde halk türküleri 
plağa alındı 

Adliye sarayı hakkında 
karar yarın veriliyor 
Adliye sarayının Prost'un planında 

çizmiş olduğu yerde yapılmasında bir 
mahzur bulunup bulunmadığını ted -
kik eden mütehassıs mimar hey'eti ra
porunun valinin riyaseti altındaki ko -
misyona verilmiş olduğunu yazmıştık. 
Komisyon yarm toplanacak, mimarla -
rın raporunu tedkik edecek ve karar -
dan Adliye Vekaletini haberdar ede -
cektir. 

Sultanahmedde Adliye sarayının ye 
rini gezen ve bu sahanın tarihi bakım
dan kıymetini gözden geçiren Türk Ta 
rih Kurumu azaları Dolmabahçe sara
yında içtima ettikleri sırada bu icd -
kiklerini tekrar görüşmüşler ve bu hu
susta bir karar vermişlerdir. Tarih Kıı 
ıumunun kararı, komisyonun kararın
dan sonra Adliye Vekaletine bildirile
cektir. Balıkesir (Hususi) - Kültür Bakan 

hğınca halk türkülerini derlemeğe me-
mur dil, tarih, coğrafya fakültesi do - Bir yangın başlangıcı 
çenti Doktor Tahsin, Gazi Terbiye Ens Kasımpaşada Piyalede Zincirllkuyu cacı .. 
titüsü muallimlerinden Cevad Mcrn - de.sinde 326 numaralı evde oturan Ali kızı 
duh, Halil Bedii ile Riyaseticumhur Azime gece uykudan kalkıp gaz IA.mbaslla 
flarmonik orkestrası şef muavini Ha - helaya giderken başı dönmüş, yere düşmüo, 

Hariciye Vekili Doktor R. Arasla mezu- san Ferid ve teknisyen Rızadan müte- yere düşen lamba kırılarak gaılar helö. dö
nen Paris'den gelen Paris Büyük Elçimiz şekkil hey'et Balıkesir ve civarında §emeıerı üzerlne döküımüş ve döşemeler a • 

hah k lev almıştır. Bunun üzerine Azlme feryada 
Suad Davaz, dün sa , e spresle, Anka- yüz kadar türküyü plağa alınış ve An- başlamış, etraftan yetişenler a.t<>-~i sJ<ndiir .. 
... AA: Ahı!' · · )J'!r_n_i_.,__ ____ ..w.._ı:uuu""~~ü_.,]ı""""'l"U.IO....._------- ..._...._..._ ___ ~ ____ ..,. __ v ____ _ 



llkmekteblerin sekiz yıla 1 

çıkarılması düşünülüyor 

SON POSTA 

" Bana Laz Emine 
derler! ,, diye 
bağıran kadın 

Ağustos 15 

Bug~n Ankarada Maarif Vekilinin r!yasetinde mühim Sarhoş kadın 15 ün hapse 
bır toplanh yapılması muhtemeldır. Toplanhda bk... gld 

Türk - Alman ticaret anlaşması tatbik mevkiine 
girdiğinden piyasada İş sahası genişledi 

t kt hl · . t• ...... 1 k ma um o u or ame e erın vazıye ı goruşu ece 
Evvelki gece sarhoş olup sokakta nara 

Bugünden itibaren tatbik mevkii- cirler·eski satışları kapatmak üzere pi• 
ne girecek olan Türk - Alman tica- yasadan mübayaatta bulunmaktadır· 
ret anlaşmasının piyasada bilfiil iş sa- lar. Fiatlar 4.15 paradır. Memleketin ortamekteb vaziyeti sıkı

şık bir halde bulunmaktadır. Tahsisatsız
lık yüzünden birçok yerlerde yeniden or
ta.mekteb açılmamakta, iyi randıman 
vermediği halde çift tedrisat yapan mek
teb sayısını çoğaltmak zarureti hasıl ol
maktadır. 

Şehrim.izde bulunan Maarif Vekaleti 
orta tedrisat umum müdürü Ankaraya 
dönmüştür. 

Bugün Ankarada Maarif Vekfiletinde 
Maarif Vekili Saffet Ankanın riyaseti 
altında mühim bir toplantı yaptlması 

muhtemeldir. Toplantıda umum müdür
ler, umunrl müfettişler ve şube müdür
leri, talim ve terbiye dairesi azaları bu
lunacaktır. 

Türkiyede tedris durumunda büyük 
bir inkişaf görülmekte, her sene mek
teblere yazılanların sayısı evvelki sene
lere nisbetle çok fazla artmaktadır. İşte 
bu sebebden de Maarif Vekaleti, maarif 
programında esaslı değişikliğe lüzum 
görmüş bulunmaktadır. Tedris program 

ve talimatnamelerimiz maarif saha~ında
ki inkişafımıza uydurulmadığı takdirde 
çocukların mektebsiz kalmaları muhak
kaktır. Bugün Maarif Vekfiletinde yapı
lacak toplantıda tedris sahasındaki ihti-

yaclarıınız görüşülecek, esaslı kararlar 
alınacaktır. Diğer taraftan Vekaletin or
taınektebler le ilkmektebleri birleştirmesi 
ve mecburi tedrisat müddetini beş sene-

den sekiz seneye çıkarması ihtimalinden 
de bahsedilmektedir. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinde 
Beden terbiyesi ve musiki dersleri 

muaJlimliği 

Maarif Vekaleti, ekalliyet ve ecnebi 
mekteblerinde türkce ve kültür dersle
rinden başka beden terbiyesi ve musiki 
derslerini de Türk muallimleri tarafın
dan okutmak istemektedir. İstanbul ma
arif müdürlüğü bu hususta tedkikat yap
mış ve aldığı neticeyi Maarif Vekaletine 
bildirmiştir. Tedkikata nazaran ekalliyet 
ve ecnebi mekteblerinin büdceleri beden 
terbiyesi ve musiki muallimlerine ayrıca 
maaş verecek vaziyette değildir. Bu iti
barla önümüzdeki sene de bu mekteble
rin beden terbiyesi ve musiki dersleri es
kisi gibi okutulacaktır. 

İlk tedrisat müfettişliği 
Ankarada bulunan Gazi Terbiye Ens

titüsünün pedagoji şubesinden mezun o
lanlar birkaç senedenberi ilk tedrisat mü
fettişliğine tayin edilmektedirler. Maal'if 
Vekaleti bundan sonra ilkmekteblerae 
vazife alan bütün müfettişlerin terbiye 
enstitüsünden diploma almalarını esas 
koyacaktır. Bu itibarla enstitüden herse
ne mezun olanlar vilayetlere taksim edi
lecek, enstitü mezunu olrnıyan müfettiş
ler enstitüde iki sene okumıya mecbur 
tutulacaklardır. Yakında müfettişler par
ti parti An.karaya gidip enstitüye devama 
başlıyacaklardır. 

atarak giderken yakalanıp Yenişehir ka
rakoluna götürülen Emine isminde bir 
kadın kendisine cBağırma yahu!> diyen 
polis Sabriye cBana Laz Emine derler!> 
diye, atılarak polis Sabrinin suratını tır
malamıştır. Dün asliye dördüncü ceza 
mahkemesine verilen Em.ine cAkrabam
dan birinin evinde içki içip kardeşim Sab
ri ile beraber dönmüştük. Eve geldikten 
sonra, polisler beni alıp karakola götür
müşler. Sarhoş olduğum için, ne yaptığı
mı bilmiyorum. Sabahleyin ayılınca ken
dimi karakolda buldum.> demiştir. Heye
ti hak.ime şahidleri de dinledikten sonra, 
Eminenin vazife halinde olmıyan polis 
memurunu tırmalamaktan 15 gün hapsi
ne ve 42 lira on kuruş para cezasına 

ma.hkfuniyetine karar vermiştir. Emine
nin erkek kardeşi Sabri de sarhoşluktan 
bir lira -para cezasına mahkfun edilmi~
tir. 

hasını genişleteceği şüphesizdir. Yalnız SİSAM: İlk yapılan tahminler hila
A1man permi ,dairesi sık sık fiatlannı fma olarak sisam rekoltesinin bu sene 
değiştirdiğinden ihracat emtia fi.atları- noksan olduğu tesbit edilmiştir. Ha •ır 
nın bundan müteessir olduğu görül- mallar 19 kuruştan, birinci ve ikinc · -
mektedir. Geçen hafta içinde piyasada teşrin teslimi gelesiye satışlar da ı 7. 1 J
hiçbir sebeb olmadan fiat yükselişleri 17.30 paradan muamele gönnektediı. 
olduğu gibi lüzumsuz düşüklükler de Şehrimiz pamuk piyasasında bazı fa, 
kaydedilmiştir. Arpa, kuşyemi ve di - aliyetler göze çarpmaktadır. Dahilde 
ğer bazı mahsulatııı:ı kıymetleri bu .se- istihlak edilmek üzere ve yerli fal:-r~
beblerden dolayı düşmüştür. kalar tarafından İzmir pamukları 4 -

BUGDAY: Geçen hafta içinde piya- 42, Maydos ve bu ayar yeni mahsul r '• 
saya çıkarılan buğday'lar kamilen satıl- muklar 32-33 kuruşa kadar müba\· a 
m1ştrr. Yalnız bir hafta evvelisine göre edilmiştir. " 
fiatlarda beş altı paralık bir tenezzül Mevsim icabı sadeyağı istihlaki azal
görülmüştür ki bunu da tabii addetmek dığından fiatlarda düşiiklük ''ardır. 
lazımdır. Şimdiye kadar yalnız civar Daha fazla müteahhidler hesabına ya· 
vilayetlerle Ana.dolunun sıcak mınta- pılan satışlarda Diyarbakır malları 87, 
kalarından gelen buğdaylar.dan maada Mardin ve bu ayar yağlar da 8 l -82 ku• 
yeniden orta Anadolu ve nisbeten uzak ruştan muamele görmektedir. 
yerlerden mebzulen buğday ge1meğe TİFTİK: Bazı firmalar eski aç,ü{Ia-

B l•r tu··ıu··ncu··nu··n camını başlamıştır. Bu sebeble fiatlar<la cüz'i rını kapatmak üzere bir mikdar müba
bir düşüklük görülmüştür. yaatta bulunmuşlardır. Bunlar hari-

Geçen bir hafta içinde .Anadolu, cinde g-eçen hafta içinde takriben 650 • • 
çerçevesını 

indiren sarhoş 

Trakya ve muhtelif limanlardan şehri- balya tiftik satılmıştır. Almanlar he· 
mize takriben 2550 ton buğday gel- nüz mübayaa fiatlarını tayin etrned!k
miştir. lerinden bu memlekete karşı ihracat 

Fiatlar: Ekstra Polathlar 6.22, on beş başlamamıştır. Geçen haftaki satışla-
Evvelki gece bir düğünde sabaha çavdarlı Eskişehir ve 0 ayar mallar rm daha fazlası İngiltere hesabına ya-

kadar rakı içen Çemberlitaşda Kürk - 5.28_5.321 ekstra sert Anadolu mallan pılmıştır. 
çüler sokağında 13 numaralı evde o - Oğlaklar 125-T 30. Ankara, Bolvadin 
turan Saiahaddinle arkadaşları Bedri 5·25 • Trakya sertleri '·

15 
paradan sa· ayan maHar 115-120, Gerede, Bolu 

ve Ahmed, dün sabah saat dokuz bu - hlmıştır. cinsleri 1 l 0- l 15 kuruşt~n. deri malları 
çukta, Çemberlitaşda Yeniçeriler cad - ARPA: Alman permi dairesinin geçen da 78 kuruştan satılmışiır. 
desinde Ali Ekberin 2 numaralı tü - hafta arpalarıınıza tayin ettiği fiatlar YAPAK: Sovyet mümessilleri Ana-

Beşiklaş önünde Bir çocuk !J kallı tüncü dükkanına gitmişlerdir. Salfilıad bir haft.a evvelisine göre daha noksan- dolu · yapaklarını mübayaada devam 
Denizden bir cesed Bir evden • din, Ali Ekberin dükkanmda bulunan dır. Piyasa b~ y~zden gerilemiş ve ar- etmektedirler. Bunun haricinde Al· 

Ç 
çırağı Mehmedden veresiye olarak bir pa satışları a urmuştur. Fiatlar ge- manlann da Anadolu yapağısı müba-

ıharıldı Düşerek Öldil kiloluk rakı istemiştir. Mehmed, bor - çen haftadan beş para kadar daha nok- yaa edeceğini gösteren sebebler mev-
Evvelki gece, Beşiktaş önlerinde su Salmatomrukta Kasım Gurani ma - cunun fazla olduğunu, zaten ustası o - sandır. Anadolu arpaları Haydarpaea cuddur. Yerli fabrikalar ince ve kıvır-

üzerinde bir cesedin yüzmekte olduğu hallesinde Südlaç sokağında 6 numa - rada bulunmadığı için veresiye vere - teslimi dökme 4.o7, Marmara kıyıları cık yapağı mübayaa etmişlerdir. Sov
görülmüş, kenara çıkarılmıştır. Temiz ralı evde oturan peynirci Isakm bir miyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine ve Trakya malları çuvallı 4 .ıo paradan yetlerin aldıkları Anadolu yapakları 
giyinmiş, esmerce, 35 yaşlannda ka - buçuk yaşındaki kızı Ester annesinin Salahaddin k1Zmış, eline geçen bar - muamele görmüştür. eskisi gibi 49 kuruştan, Bandırma, Bur
dar tahmin edilen bir adama aid olan meşgul bulunduğu bir sırada pencere daklan, kavanozları yere vurnıağa, Mısır satışlarında bir değişiklik ol- sa gibi ince mallar 60-62, Çanakkale 
bu cesedin hüviyeti, dün yapılan bü - kenarına gitmiş, üçüncü kat pencere _ camları yumrukiamağa başlamıştır. Bu mamıştır. Beyaz mısırlar 3.38 paradan 54, Kütahya, Karahisar mallan 47-50, 
tün tahkikata rağmen anlaşılamamış - sinden düşerek derhal ölmüştür. sırada Salahaddinin sol kolu tehlikeli glikoz fabrikaları tarafından aranmak- yıkanmış yünler 68-70 kuruş araların
tır. Zabıta, cesedin hüviyetini ve deni- * Kum.kapıda Sarayiçi sokağında 50 şekilde kesilmiş ve yaralanmıştır. Dün tadır. Bandırma, Karabiga ve bu ~yar da satılmıştır. 
zene suretle düştüğünü tahkik etmek- numaralı evde oturan 25 yaşlarında akşam geç vakit Sala.haddin ve arka - san mısırlar 4.05 paradan satılmıştır. Keçi kıllarına fazla taleb olması pi• 
tedir. Cesed Morga kaldırılmıştır. Vaso odasında uyurken, cumba içeri _ daşları Suitanahmed üçüncü sulh ce - Bakla piyasası eski faaliyetini kay- yasayı canlandırmıştır. Debağ mallarl 

sinde uyumakta olan iki yaşlarındaki za mahkemesine verilmişlerdir. Davacı betmiş bir vaziyettedir. Maamafih ta- 50-54 kuruş aralarındadır. 
~m~M~~llilın~~ ~ru~M~b~~~.~$b~-~~b~,w~~nve~i~riili~~~=~~===============~========== 

çarpıp yaralandı mış ve 6 metre yüksekliğindeki pen - leyen hakim Kamil, Bedri ile Ahme - 1 Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnları 1 
Beyoğlunda oturan Adil, Harun isminde cereden sokağa düşerek muhtelif yer - .din sarhoşlukları sabit olmadığından _ _ 

bir arkadaşını da beraberine alarak evvelki lerinden ağır surette yaralanmıştır. beraetlerine, Salfilıaddini• sarhoşluk - Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 aded deri palto 31/8/1938 Çarşamba 
akşam 21341 numaralı motosikletle Bebeğe ;yaralı çocuk Etfal hastanesine kaldı - fan iki lira para cezasına, ikaı zarar - günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
gitmek üzere yola çıkmıştrr. Ortaköye gel - nlmıştır. :dan 20 lira para ve üç gün hapis ce -
dikleri sırada vatman Allnin idaresindeki :Zasına mahkum etmiştir. Yaptığı zara- Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
654 numaralı tramvay arabasının yanından Dokuz kumarcı yakalandı rın altı lira gibi az bir hadde olduğun- ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 
hızla geçmek ı.,teyen Adil motoslkleti iyi 1 - Gedltpaşada Cami aokağında 33 numa - d ·çt· • e aı'md d l b 10 a kadar Komı'syon Reı·sligın~· e ve,"'melerı· la·zımdır 
dare edememlg, arka arabaya şiddetle çarp- rada oturan Serklsln eıvinde serk1sle bera - an v~. 1 ın:ı~ ~ .r . . e~ 0 .ayı .. u ce- ... · 
m~tır. Bu çarpışma neticesinde Adil ağır, ber kumar oynayan arkadaşları Yaşar, Şa- ızanın uçde ıkısı mdırılmış, bır gun ha- . Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
Harun hafif olarak yarala~lardır. Adil ban, Sabit, Kfunil, Raif, samı. Mehmed ve pis, 835 kuruş para cezasına mahkum Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5424) 
evvelA Ortaköy Şita yurduna, oradan da Hüseyin tsm1nde sekiz arkadaşı cürmü meş- olmuştur. 
Cerraihpaşa hastanesine kaldırılarak tedavi hud halinde yakalanarak mahkemeye veril- -------
altına alınmıştır. mtşlerdlr. 

~ Kasımpaşada 140 çocuk sünnet ettirildi ~ 1 

Poliste: 

İhtiyar bir kömüren ıokak 
ortasında ölü bulundu 

Evvelki akşam geÇ vakit, Fatihte Kadı -
çeşmesi caddesinde 18 inci ilk mektebin ya
nında 55-60 yaşlarında kır saçlı blr adamın 
ölü olarak yatmakta olduğu görülmüş, za -
bıtaya haber verilmiştir. Belediye doktoru 
kalb sektesinden öldüğünü tesbit etmiş, dün 
yapılan tahkikatta, bu adamın, Fatih ve ci
varında kömür ve.saire taşıyan Kırımlı Ali 
oğlu Halil olduğu anlaşılmıştır. Cesedin def
nine ruhsat verilmiştir. 

Bir motör bir tenezzüh sandalına 
çarptı 

Muhammen bedeli 1590 lira olan 3 takım AF A G O 39 tipi gibi akümülatör 

(bağaj arabaları için) 29.8.1938 Pazartesi günü saat on buçukta Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki ikomisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacakt:ı.r. 
Bu işe girmek istiyenlerin 119 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo
na müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5276) 

1 İstanbul Belediyesi llanları 1 
Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan ve hepsine 8850 lira bedel tahmin edilen 

220 kalem ecza kapalı zarfla eskiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22/8/938 Pazar
tesi günü saat 11 de Daimİ En~ende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. Istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 

663 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektub
larını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 na kadar Daimi Encü
mene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (5133) 

Kadıköyünde Leylek sokağında 9 nunıa -
ralı evde oturan doktor Talat Şakir, ailesi 
efradı ve bazı tarudık1arlle beraber sandalla 
ge:ıımeğe çıkmışlardır. Saat 23 sularında 
sandalla Moda burnuna doğru gelirlerken, 
Receb kap.tan idaresindeki bir motör sanda- --------------------------------
la çarpmış, sandalın bir direği kırılmış, san
dalda bulunanlardan Bürhan da denize düş
müşse de kurtarılmıştır. Receb kaptan ya. -
kalanmış, tahkikata ba.şlannµştır. 

Nafıa Vekaletinden: 

Yüksek mühendislere : 
Yeni teşekkül ettiği halde mUhitin-,ve eşyasını. da kurum temlıı etmiştir. Bir çocuk bisikletten düşüp 3077 sayılı kanunun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre mühendis veya 

de bir çok hayırlı işler gören Kasım ; 1Yukarıdaki resimde evvelki gün sün- yaralandı mimar ünvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis ve-
p~şa Çocuk Esir.geme Kurumu son. net olmadan evvel Taksim Cumhuri _ Kısıklıda tramvay caddesinde 118 numa- ya yüksek mimarlık. ünvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup 3458 sa-
gunlerde 140 fakır çocuğu sünnet et _ _ ~ . . raıı evde oturan Cevdetı.n oğlu Hakkı blsik- yılı kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlac 

"et abıdesıne çelenk koyan çocuklar ıetıe gezerken dü,.müş, a~zından ve bur - ruhs 1 
tirmek suretile hayırlı i lerine bir ye- J.. • -·" • •• ••• 7~'= •:_ ' y " diploma ve atname erini yeni Unvanlarına göre degvktirmek mecburiyetinde _....,. -~.lr%~""- nundan ehemmlyetlice surette yaralanmış, -:ı: 

--'-----~-..:.._-~--......:.-~..:.:.::.:.=..:.ı._bulund.; · lduklan eli lama a le birlikte :Vekaleti· 
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T rakyada eğitnıenler . 

kursunda tatbikatderslerı 
B 50 vcudlu köy öğretmen 

u sene de Karaağaçta 1 ıııeırlarına rağbet arth 
okulu açılacak. Trakya panay 

d - Hasan Bey, Boğaziçin .. 
e]ti çalgılı gazinolara ••• 

SON POSTA 

Gerze köylüsü· bu yll 
tütünden zarar gördü 

Mahsul ambarlarda kuru
duğu için eksik çıkh 

Sayfa S 

E zorumda kamp ha 
çok zevkli geçiyor 

atı 

Halk sıcak günleri llıc da, Boğazda, Abdurrahman 
gazide cadırlar içinde ıeçiriyor 

hl lmdnd otomoblllle Cerrahpaşa hıı.stnnesı
ne kaldınlınıştır. 

Urtada sıcaklar 
u:rada sıcaklar gölgede 40 ı bulınu§tur. 

Bu yuzden halk bat ve bahçelere dağıl -
mıştır. 
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f H•dileler Karııamda f -
IHATOR ÖÇÖN 

S erlevhayı bir gazetede gör

düın kendi kendime: 
' - Acaba çiğ tavuk yiyen mi olmuş? 

Dedim ve serlevhanın altındaki yazıyı 
okudum. 

Pariste Leoni isminde bir genç kız, 
(güzel veyahud çirkin olduğu hakkında 
gazetede bir kayıd yoksa da, hadisenin 
cereyanından anladığıma göre pek güzel 
olmasa gerektir) bir delikanlıyı seviyor
muş. Deli.kanlı Leoniye: 

- Öyle bir fedakarlık yap ki senin 
sevgine inanayım. 
Demiş; genç kız, sağma soluna bakın

mış. Komodinin üzerindeki nasır ilacı §i
~esi gözüne ilişmiş, şişeyi almış başına 
dikmiş, lıkır lıkır içmiş. Bunu da kafi 
görmemiş bir şişe de tuvalet ispirtosu iç
tikten sonra; bir kutu kremi de parmak 
parmak yemiş. 
. - İşte, demiş, bütün bunları tek senin 
batırın için yaptım. 

Genç kızı, mide fesadından tedavi için 
·hastaneye kaldırmışlar. Birkaç gün has
tanede kalacağına rağmen gene sevinç 
lçinde imiş. Çünkü delik.anlı, artık onun 
kendisini sevdiğine inanıyormuş.. kız, 

hastaneden çıkar çıkmaz evlenecekler-
miş. 

* Evvel yoğ iken, yeni çıkan bu adet ta-
ammüm ederse fena .. gerçi tuvalet eşya
sı imal edenlerle, doktorlar, eczacılar ıçin 
k!r yolu genişliyecek ama, bu yüzden 
binlerce, yüz binlerce insanın başlarına 
gelecekler; pişmiş tavuğun başına gelen
l erden beter olacak. 

* - Seviyorum! 

- Dudaklarıma mı süreceğim? 
- Dudaklarına da sürmiyece.JWn, yi-

yeceksin! 
- Efem? 
- Yiyeceksin! 
Diyelim ki: Elim.izi' midemize bastır

dık, gözlerimizi kapadık, bir çentik ko
parıp yuttuk. 

-Yedim. 
Kadın yüzünü buruşturacak, kaşlarını 

çatacak: 
- Sevgin bu kadar ha.. halbuki beni 

sevdiklerini isbat etmek için bu ruj bato
nunun tamamını yiyenler oldu da onla
rın sevgisini bile az buldum. 

* Bu ne ise, daha fenası da var: Mesela 
kıskanç kadın, kocasının aşkının derece
sini kontrol etmek istiyor. Erkek eve ge
lince bir şişe uzatıyor: 

- !ç şunu! 
- Bu ne, şerbet mi? 
- Hayır saç boyası! 
- Canım saç boyası da içilir mi; sen 

çıldırdın mı? 
- Alçak, beni sevmiyorsun! 
- Karıcığım sevmez olur muyum? 
- Sevseydin sevgini isbat etmek için 

bunu içerdin! 
Haddine düşmüşse erkek, şişedeki mah-

10.lü son katresine kadar içmesin! 

* Bugün gazetelerde tuvalet eşyası ilan-
ları aşağı yukarı şu şekildedir: 

cFilan marka krem, yirmi yaş gençleş
tirir.> 

cFilanca marka saç boyası saçlara tatlı 
bir kızıllık verir. 

cFalan marka pudrayı kullanınız, yü
zünüzü tahriş etmez.> 

cFalanca marka dudak boyası, dudak 
boyalarının en güzelidir.> 

Demek kolay ve şimdiye kadar hepi
miz, kolay olduğu için, mek parmak bo
tumuza gidene: 

- Seviyorum! 
Demekten çekinmezdik. 

Fakat akıllı satıcı ilanların yazılış tar
. zını değiştirecektir: 

Fakat fimdiden ısonra güçleşiyor. Me
aela gözü boyalı, saçı boyalı, dudakları, 

tırnaklan boyalı kadına göz kırpıp: 
- Seni seviyorum! 
Dedin mi, kadın bizi yukarıdan aşağı 

süzecek? 
- Seviyor musun? 
- Evet! 
- Öyleyse şu dudak boyasını al! 
- Teşekkür ederim, bir hatıra olarak 

mı saklıyacağım? · 
- Ne münasebet!.. 

lngilterede kitab sanayii 
İngilterede bir sene içinde (16.678) ki

t ab neşredilmşitir. Bunlardan (5268) i 

muhtelif tabılan ve eski kitabların yeni

den baskılarıdır. (480) i ecnebi dillerden 

t ercüme, (5310) u roman, (1345) i çocuk

lara mahsus kitab, (1286) sı terbiyevi e

serler, (846) sı dinl kitablar, (281) i bi

yografi (hal tercümesi), (679) u şiir ve 

piyes, (673) ü siyasi eserlerdir. (13) tane 

lrltab da pul koleksiyonculuğuna dairdir. 

Lüleburgazdan mektub yazan oku
yucum Yalçın, yirmi yaşındadır. Ya-
1tışıklıdır, Parası vardır. İyi ahlaklı
dır. Böyle olmasına rağmen birçok ar .. 

~adaşları sevdikleri, sevildikleri hal
üe bu ana kadar Yalçını kimse sevıne
Jniştir. Yalçın bunu merak ediyor: 

- Bu hep böyle mi devam edecek? 
Diyor. 

* - Bu, hep böyl~ devam etmez Yal~ 
çın! Her insan gibi sen de seversin, sen 
de sevilirsin. Arkadaşlarını kıskanma .. 
onlar senden evvel sevdiler veyahud 
ıevildilerse bu onların senden üstün 

veyahud senden sevimli olduklarını, 

yahud senden talihli olduklarını orta
ya koymaz. 

Böyle §eyleri kendine üzüntü etme!. 
Seveyim, sevile · di e u 

,,Filan marka krem çok lezzetlidir, ve 
hazmı kolaydır.> 

cFilanca marka saç boyası iştihayı a
çar.> 

c.Falan marka pudrayı kullanınız. Mi
denizi tahriş etmez.> 

cFalanca marka dudak boyası, dudak 
boyalarının en mugaddisidir.> 

* Sana ne diyeyim Leoni; dünyanın ba-
şına bir bela çıkarttın, Allah belanı ver-
sin? İsmet Hulusi 

Holivut müze
sinde küçük bir şi
şe ve sıkı sıkı ka
patılmış olan bu 
şişenin içinde bir 
damla su vardır. 

Bu damla, Greta 
Garbonun teessür
lü bir zamanında 

akmış olan göz yaşıdır. Amerikalılar, 

mukaddes bir nesne gibi bu damlayı, bir 
şişe içinde muhafaza ediyorlar. 

al 
farkında olmadan, seversin de, sevi
lirsin de .. 

* Bursalı Naime: 
' cBir ramazan akşamı topçu ütar to~ 
punu atmamış. Zamanın büyüğü bu .. 
nu haber alınış. Topçuyu çağırtmış .. 
Topçu yanına gelir gelınez, bağırmış: 

- Sen, demiş, ne diye top atmadın, 
sebeb göster .. 

Topçu bakmış: 
- Sebeb çok! 
- Öyle ise say! 
- Evvela barut y~ktu .. 
Muhatabı: 

- Sus, demiş, başka sebeb söyleme .. 
ye artık lüzum yok.> 

Ben de sana diyeceğim ki: 

- Sen bu kadınla evlenirsen mes'ud 
olmanıza pek ihtimal yok. 

- Sebcb? 
Diyeceksin değil mi? Sebeb çok, fa

kat bir tanesini söylemek kafi. Onun 
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eyva ar cı ıçın 

çoli faydalıdır Kavaklı Mustafa vak' ası 

Biliyor musunuz: Bahçeler, kırlar, or
manlar güzellik vasıtalarile doludur. Çi
çek, meyva, sebze - nasıl kullanılacağı 
bilinirse ~ hepsi en iyi tuvalet malzeme
sinin yerini tutar. 

Önce meyvaları alalım: 
Hemen her olgun ve taptaze meyva 

cilde faydalıdır. Çünkü hepsinde açık 

mesameleri sıkıştıracak (asid), deriyi 
yumuşatacak, besliyecek, kuvvetli ve ta
ze bir hale koyacak olan vitamin vardır. 
Fakat bazılarının tesiri daha çoktur. Bu
nun için diğerlerine tercih edilegelmek
tedir. Portakal, limon, çilek, şeftali, ka
yısı bu cinstendir. Bunların bir kısmı ku
ru derilere bir kısmı yağlı cildlere, diğer , 
bir kısmı da fevkalade hassas, zayıf cild
lere iyi gelir. Hangisinin yüzünüze yarıya 
cağını ufak bir tecrübe ile bulabilirsiniz. 

Denemek istediğiniz yemişin olgun ve 
sulusundan alınız. Yıkadıktan sonra yü
zünüze sürtünüz. Bırakınız suyu derini
zin üstüne aksın, yayılsın ve o halde ku
rusun. Kuruyuncaya kadar cild bir kıs
tnıru emer. Yarını saat sonra meyvayı 

sürttüğünüz yeri bir tülbendle hafifçe 
siliniz ve pudralayınız. Cildinizin alaca
ğı yeni halden, seçtiğiniz meyvanın ona 
yarayıp yaramıyacağı hakkında açık bir 
fikir edinebilirsiniz. Yararsa deriniz ade
ta kadif eleşir. 

Bu meyvalardan krem yapıp saklamak 
mümkündür. Fakat uzun ve külfetli bir 
iş olduğu için en iyisi mevsimine göre 
bulunan meyvayı taze taze kullanmaktır. 
Her mevyanm kendine mahsus bir kul
lanış tarzı vardır. 

Çilek, frenk üzümü maskesi 
Bu iki yemiş yağlı cildlerin mesame

lerini sıkıştırır ve tamamile sıkıştırıcı 
bir maske yerini tutar. Bu maske şöyle 
hazırlanır: 

Bir yumurtanın beyazı kar gibi köpük
leninciye kadar dövülür. İçine orta bü
yüklükte on, on iki çileğin suyu sıkılır. 

Biraz da gül suyu ilave edilir. Boyuna, 
yüze sürülür. Bir çeyrek bıraktıktan son
ra ılık su ile silinir. 

Frenk üzümü maskesi de ayni şekilde 
hazırlanır. Aradaki fark çilek yüze hiç 
renk vermez-. Frenk üzümü hafif bir pem
belik verir. 

Ayva ve şeftali 
Bunlar da yağsız, nazik cildler için pek 

kıymetlidir. Sıkıştırıcı hassaları yok gi
bidir. Buna mukabil besleyici ve yumu
şatıcıdırlar. Zaten yağsız deri de bu ıki 
şeye muhtaçtır. 

Ayva ile şeftali, çilek, frenk üzümü gi
bi (astrenyan - sıkıştırıcı) olarak, ~ulla
nılmıyacakları için yumurtanın beyazile 
karıştırılmazlar. Çünkü: Yumurtanın bl:'
yazı cildi· sıkıştırır. Bunun yerine süt kul
lanılır. Bu sefer bir maske değil, krem 
yapılır. Yani şeftali veya ayva ezmesi 
sütte krem katılığında halledilir. Daha 
sulu bırakılırsa son derece faydalı bir 
cgüzellik sütü-. elde edilmiş olur. Bu iki 
meyva birçok modern güzellik malzeme
lerinin esasını teşkil etmektedir. 

Mahmud Şevket Paşanın katili siyasi mücrimi 
Çar Nilıola vapurundan alabilmek i<;in 

bulunan çare: Kavalılı "Galatalı Mustafa,, oldu 
Eski polis siyast Amirlerinden Bay S. 

İzfsel: 
- Size Kavaklı Mustafa vak'asını an-

latayım, dedi. 
Sordum: 
- Bu da kim? 
- Maruf tabirile csabıkai mükerrere 

eshabından> ve Mahmud Şevket paşanın 
katillerinden! Bu adam bizzat Beyazıdda 
yapılan suikasdde bulunmuştur. Fakat 
vak'ayı müteakib yakalanamadı, firar 
etti. Buna rağmen kendisini ecnebi 
memleketlerde de adım adım takib ettir
dik. Kavaklı Mustafa, birçok yerleri do
laşıyordu. 
L~kin ekseriyetle Yunanistanda bu

lunuyordu. Nihayet, yanında bir arkada
şı olduğu halde (Çar Nikola) vapuruna 
binerek Boğazdan geçeceğini haber al
dık! 

- Nasıl? 
- Katilin arkadaşı bizim adamımız 

idi, o haber verdi! 
- Adı ne idi onun? 
- Cemil. Nihayet (Çar Nikola) nın 

Çanakkaleden geçtiğini bildirdiler. Artık 
gözlerimizi Marmaranın ufuklarına dik
miş, hacı bekler gibi, gemiyi bekliyor
duk. İntizanmız çok sürmedi. Muayyen 
saatte (Çar Nikola) Galata rıhtımına ya
naştı. 

Kavaklı Mustafa, vapurdan tabiatile 
dışarı çıkmadı. 2 nci mevki kamarasında 
yan gelip yatıyordu. Cemil de yanında i
di. Bu vaziyette, katili, gemiden gidip 
almak lazım geliyordu. İşte, meselenin 
kör düğümü de bu idi. Çünkü herif, siya
si mücrimdi. Binaenaleyh ciadei mücri
min> kaidesine tabi değildi. cHukuku 
düveh e nazaran, göz göre göre onun 
yakasını bırakmamız, Boğazda ve Kara
denizde gönlünü eğlendire eğlendire 0-

desaya gitmesine razı olınamız icab edi
yordu! Zira, yukarıda da söylediğim vec
hile, Kavaklı Mustafayı bu sıfatla, yani 
Mahmud Şevket paşanın katili diye iste
memize imMn yoktu! Fakat, bu müşldlü 
bertaraf etmenin çaresini de bulduk! 

- Ne diyorsun? 
- Elbette azizim! Mustafanın, Mah-

mud Şevket paşayı katletmeden evvel iş
lediği adi cürümlerin üstünden kasab 
süngeri geçirecek değildik ya! Herifi, es
ki sabıkalarını öne sürdük, yani kaçak
cılık ve adam yaralamak suçlarile itham 
ettik; resmen ve tahriren istedik! Memur
larımızdan biri, tevkif müzekkeresini ve 
resmi tezkereyi cebine koyup Rus baş
konsolosuna gidecekti. Bu suretle cGala
talı Mustafa> adını alan ve adi cürüm
lerden maznun bulunan bir adamın tes
limine de kanuni bir engel kalmıyacaktı! 
Fakat, bu iş, zannettiğiniz kadar kolay 
değildi. 

- Niçin? 

- Çünkü konsülato memurlarından 

biri tatlı su frenklerinden idi. Ne iste
nilen adamın kim olduğunu, ne de hadi
senin mahiyetini bilmemesine imkan 
yoktu. İşte, bu adamı susturmak, böyle
ce bütün planı altüst etmesinden korku
lan bu engeli yok etmek lazımdı ... 

- Ona nasıl muvaffak oldunuz? 
- Mevzuubahs şahıs bizimle temas et-

memiş bir insan değildi. Kendisini gene 
çağırttık. O gün perşembe idi. Burada şu 
noktaya ehemmiyet vermenize işaret e
deceğim: Günlerin seçilişlerindeki gizli 
rnaksadları sonra anlıyacaksınız! Evet, 

Mahmud Şevket ptı§a 

bir perşembe günü konsülatonun Levan .. 
ten olan memurunu hususi surette ge~ 
tirttik. Kendisine münasib bir hediye 
verdik! 

- Ne idi bu hediye? 
- 29 altın lira kıymetinde bir ceb sa• 

ati! 
- Sonra? 
- Şunu tembih ettik: Yarın, yani cu .. 

ma günü, her hangi bir mazereti öne sü
rerek konsoloshaneye gitmiyeceksin! A~ 
dam, saati cebe indirir indirmez cPeki!> 
dedi. 
Artık harekete geçmepıiz, işi sür'atle 

bitirmemiz kalıyordu. 
Ertesi sabahı dört gözle bekledik. Ade .. 

ta karanlıkta memurumuzu konsolosha
neye yolladık. Başkonsolos tezkereyi oku. 
duktan sonra şu cevabı vermiş: 

- yanınıza, kavaslarımdan birini vec 
receğim. Beraberce gemiye gidersiniz .. 
süvari ile beraber meseleyi halledersiniz~ 

Bu haberi alır almaz geniş bir cOh!*ı 
dedim. Fakat neticenin ne olacağını me .. 
rak etmekten gene kendimi alamıyor. 

dum. Saniyeler bile geçmek bilmiyordu. 
- Ayni sabırsızlığı, şimdi de, ben du--ı 

yuyorum! Rica ederim vak'ayı anlatınız.. 
' - (Çar Nikola) nın süvarisine kavas, 

ve memurumuz niçin geldiklerini anlatı· 
yorlar. Kaptan: 

- Mademki başkonsolos cDevleti ali .. 
ye> nin müracaatini kabul ediyor. Bana 
düşen vazife, istenilen adamı size tesli~ 
etmektir, diyor! 

Üçü birden Kavaklı Mustafanın kama .. 
rasına gidiyorlar. Kaptan, kapıyı vuru .. 
yor. Ses yok! Bir daha, gene ses yok! SÜ· 
vari, derhal tahkikat yaptırıyor. Katilin. 
dışarı çıkmadığına ve içeride olduğun& 
kanaat getiriyorl Tekrar kapıyı vuruyor< 
lar, gene ses yok! 
Kaptanın, hiddetten, kan başına çıkı< 

yor: 
- Ben bir katili, süvarisi olduğum ge .. 

mide muhafaza edemem! Ne canilerin 
yatağıyım, ne de hapishane gardiyam, 
diye barbar bağırıyor. Tayfaları çağırı-
yor, şu emri veriyor: 

- Kapıyı kırın! 

Kaptan baba, bir şey söyler de onu 
kim dinlemez? Kapıyı hep beraber zorlu
yorlar. Bir omuz darbesi, bir, bir daha! 
Kavaklı Mustafa bakıyor ki olacak gibi 

(Devamı 11 inci sayfada) 

iki ahbab çavuşlar: F olograf çekiyor I J 



ıs Ağustos 

Güneş ikinci. bu müsa-
Son iki sene zarfında yapılan 

a- ekipi kaza· bakaJarda hemen hep uneş k'b 
F bahçelıler ra ı -

nırken bu yarıc:ta ener -:.- yı•b etroege 
1 . . b" -k farklarla mag u erını uyu 
muvaffak olmuşlardır. .. 

arışı· Bu mu-
400 metre serbest yüZ::J'Unde. yapıldı. 

sabaka kürek yarışı ın . t' ak e. tti 
ü yüzücü ış ır · 

Müsabakaya on ç affakiyet göste-
bil ~k bir muv 

Bu sene yu . Balili ınağlı1b ede-
ren Mahmud k~ı:d, Beykozdan İbra
rek birinci, Halil 
hinı üçündl oldu. 

Şarpi müsabakası: Ikenoi girdi. Ha-
ÜB b-'lreya 18 18 · , Bu m a _. ]JnaS1 yüzünden şarpı-

vanın çok dur~~ilyordu. Uzun bir 
ler hemen biç yu _ baka neücesinde 
bman içinde biten ınUJa 

Dünkü deniz yar~larından bir 
başka intıba 

Sümer klübünden Feyyaz birinci, Gala
tasaraydan Bürhan ikinci oldular, 

Günün en mühim müsabakası Galata
saray, Beykoz, Altınordu, Anadolu, Gü-

neş ekiplerinin girdiği dörtlük kıdemliler 
yarışı idi. Ayni zamanda çıkan ekiplerin 
başında Galatasaray birkaç sıkı kürekle 
hemen ileri atladı. 

. CcUI Ba11at 
Dünkü yanıtardan bir .safha. te 
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SEYAHAT MEKTUBLARI :23 

Yazan· V aıfi Rıza Zobu 

Karaköse hava şehidleri 
abidesi önünde 

Karaköıede tayyare ıehidleri abidesi 

d.ım. Arkadaş mini olarak: 
- Nafile zahmet etme!. Necmettin öli 

medi .• 
- Ay, şehid Necmettin ölmedi mi? 
- Evet, merhum sağ .. 
- Canım bu nasıl lM?. 
- Lifı karıştıran sizsiniz!. Bu Nec

mettin ıehid filAn değil ki .. 
- Ya kim?. 

Dünkü at yanşlan heyecanll oldu 
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TABLOYU ASARKEN 1 == 1 
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Amcam Pocer aklına bir ~ey koydu mu 

evin içi mutlaka altüst olur. 
Eve geçen gün bir tablo getirmişlerdi. 
Bu tablo yemek odasında duruyordu. 

Yengem, tablonun nereye asılması lizım 
geldiğini amcama gösterdi. 

Amcam bunun üzerine: 

- Rica ederim, siz bu işe karışmayın! 

dedi, tablonun nereye ve nasıl asılacağı
nı bilecek benim. 

Ceketini çıkanp bir dakika kaybetmek
sizin işe koyuldu ve hizmetçiyi, bakkala, 
iki büyük duvar çivisi alması için yolladı. 

Çiviler geldi. Şimdi hakikt iş başlıyor
du: 

Artık memnun olmuştu: 

- Ha, işte, gene onu ben buldum! Za
ten bu evin içinde ne kaybolursa hep ben 
bulurum. Hiç biriniz işe yaramazsınız 

ki .• 

Yarım saat sonra kesik parmağının 

pansıınanı yapılmıştı. Çekiç, merdiven, 
iskemle ve.lfunba ile beraber hizmetçi ve 
aşcı kadın da dahil olduğu halde etrafı
na dizilmiş emirlerini bekliyorlardı. Biri 
merdiveni tutuyordu. Diğerinin elinde 
çivi.. bir üçüncüsü çekici uzatıyordu .. 

Kendini toparlıyan Pocer amca tekrar 
merdivene tırmandı. Sol elinde çivi, sağ 
elinde çekiç, işe koyuldu. Fakat henüz 
ilk vuruşta, iyi nişan alamadığı için çe
kiç baş parmağının üzerine indi. Yeni bir 
küfür silsilesi, arkadan düşen çekicin o
lanca hızile ayağına indiği Merinin !er
yadı .. 

Sabır ve tahammülü taşan yengem a
lay etmekten vazgeçemiyordu: 

- Bir daha sefere, duvara bir çivi ça
kacağın zaman bana evvelden haber ve
rin de, fırsattan istüade sayfiyedeki an-

çı~;rty~~:~~ş~:y~~,b~ı:;~ğ~!~~ ;~: ::::~~ !~~yim; siz işinizi biti-
miz yere eğilip düşen çiviyi aramağa Bu alaya içerliyen amcam homurdan-

- Villi, haydi sen git, çekici al, gel! başladık. dı: 
Tom, sen de git metreyi getir. Bir mer- Hele şükür nihayet o da bulundu ama, - Ah, kadınlar! Siz pireyi deve yap-
divenle bir de küçük iskemle lazun. Hay- bu defa da çekiç ortadan yok oldu. maktan hiçbir vakit vazgeçmezsiniz! 
di Jim, atla bakayım, Mister Goglese var, Amcamın halini görmeyin; avaz avaz M 
de ki: _haykırdı: erasim tamamlanmamıştı. 

• 
1 

• Elde çekiç, tam çivi duvara çakılırken 
cEfendim babamın size seiamı var· a- - Ne sersem adamlarsınız be. Yedi ki- am ......... ~ hidd tind 1 ak ki ı·· ' · b" ı.: · uhaf d . ı~. Ccuuı..u e en o ac çe ç uzu-

yağınuın nasıl olduğunu soruyor; hem şı ır _çeıucı m aza e emıyorsunuz .. r mundan fazla hızlı vurulduğu için çivi 

de tesviye aletini birkaç dakika verme- Çekiç te bulundu. dibine kadar duvara girdi. Büyük bir gü-
nizi rica ediyor.> Bulundu ama derd eksilmiyordu ki.. rültü ile "çivi, yerinden çıkarılarak, 0 de-

- Sen Meri burada dur, hiç kımılda- Pocer amca kalemle duvarın üstüne çiz- lik, levhanın altına getirilmek üzere yeni 
diği çivi yerini bulamıyordu. Çivinin ça- bir çivi mahalli aranmağa başlandı .. 

ma; bana lambayı tutacaksın! Hizmet-
çiyi yollayın, biraz kordon alsın gelıiııl kılacağı yerin yakınında fikirler arasın- Yeni baştan, çocuklar, mezura, kurşun 

Tom, neredesin, hey, Tom! Sen de ye
rinden kımıldama; çekici bana uzatacak
sın! 

Amcam tabloyu yerinden kaldırdı, fa
kat hiç kimseyi yardıma çağırmadığı i-

çin tablo yere düşerek resim çerçevesin
den çıktı. Kırılan camla yaralanan elini 

.sarmak ve kanı durdurmak için odanın 
içinde dört dönerek mendilini aramağa 

koyuldu; lakin bulamadı. Çünkü mendil 
yerini bilmediği ceketinin cebinde idi. 

Bu sefer, bütün ev halkı ceketin peşin
de .. 

Pocer amcam önüne geleni iterek ka-
' karak homurdanıyordu: 

- Canım, şu ceketimin nerede olduğu
nu bilen yok mu? Ne abdal seylersiniz; 

karşımda altı kişi duruyorsunuz; hepini

zin aklı bir incir çekirdeğini doldurmaz. 
Ayağa kalkınca ceketin, kendi oturdu

ğu sandalyanın Üstünde bulunduğunu 
gördü. Ne ise, biraz yatıştı .. 

da bir ihtillf baş gösterdi Bunun üzeri- kalemi bulınağa koyuldular. 
ne amcam eline metreyi alarak anlaşıl
maz hareketlerle acaib ölçüler almağa 

başladı .. 

Hülasa, gecenin on birine doğru tablo 
duvara asılabilmişti. 

Bununla beraber, levha çarpık bir su
cZeminden yüz otuz dört santimetre rette yerleştirilmişti, fakat artık bu ka

yukarı .. köşeden bir metre on santim u

zak. Bundan yedi santimetre indirir
sek. . .> 

Gene hesaba koyuldu. Lakin her kafa

dan bir ses çıktığı için hesabını bir türlü 

dar kusur kadı kızında dahi bulunurdu. 
Çivinin bulunduğu duvarda, elli santi
metrelik dairevi bir saha delik deşik ol
muştu. Üstelik bütün aile efradı yorgun 
ve bitkin bir halde idiler. Sade Pocer 
amca müstesna: · 

bitiremedi. Bunun üzerine fikrini değiş- _ İşte! diyerek yüzünde beliren bir 
tirerek, bir sicim alıp iU basit hesaba kal- gururla merdivenden indi. !ş bitti. Bazı 
kıştı: adamların, böyle basit bir işi yaptırmak 

Elinde sicim olduğu halde sola eğile- için dışarıdan işci getirttiklerini düşün
rek sicimi çiviye takıp tablonun boyunu dükçe insanın güleceği geliyor. 

tesbit etmek üzere iken müvazenesini r 

kaybetti; ve açık duran piyanonun tuş

ları üstüne düşmesile odayı öyle acaib 
sesler kapladı ki ... 

Amca.mm savurduğu küfürleri, çocuk
larının duymasını istemiyen yengem onu 
protesto ederek barbar bağırdı. 

.. 

.. 
YARnlld B08HAMızDA: 

SalAhaddinin hikayesi 
Yazan: R. Kipling 

Çeviren: H. Hatib 

:Ağustos ı !\ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
I - İdaremizin Tekaüd Sandığı için kabul edilen tipler dahilinde ve resimle

rine uygun olmak şartiyle 13 parça eşya ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

lI - Pazarlık 22/VIII/938 tarihine ras tlıyan Pazartesi günü saat 10.30 da Ka• 
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

m - Listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabileceği gibi 
resimler de görülebilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % '1,5 güvenme pa-
ralarile birlikte. yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5182ı. 

Cinsi Mi.kdan Tartma 
kabiliyeti 

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

,....,_ 
Muhammen Tutarı 

bedeli 
L. L. 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 

Eksiltmenm 
ıekli, gUn, saati 

Baskül 3 aded 2000 Kg. llk 324.- 972.- 72 90 Açık eksiltme 13 
• 1 > 1000 • 285.- 285.- 21 37 Pazarlık 13.18 

I - İdaremizin Yavşan tuzlası için şart namesi mucibince satın alınacak yuka
rıda tartma kabiliyetlerile mikdarı yazılı 4 aded baskül hizalarında gösterileıı 
usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 12/IX/938 tarihine ras tlıyan Pazartesi günü hizalarında göste

rilen saatlerde Kabataşta Levazım ve M übayaat Şubesindeki Alım Komisyonun· 
da yapılacaktır. 

r:v - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklü ve kataloklarını mü

nakasa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlü .. 
ğüne vermeleri lazundır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin ~dilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri il.An olunur. c524.5• . - •.• - - .. - - - -

Baş, dit, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- • • icabında günde 3 kqe alınabilir. • • • 

Emniyet Umum Müdftrlüğtlu.den: 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve ıerait dahilinde zabıta memurları için maa 

kasket azı 3800, çoğu 4187 takını elbisenin yalnız kumaşı Umum Müdürlükten 
verilmek ve diğer bütün levazımı müte ahhide aid olmak üzere dikim işi kapalı 

zarf usulile 16/8/938 tarihine müsadif Salı günü. saat 15 de eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Beher takım elbise ve kasket için 500 kuru§ fiat tahmin edil.mişttr. 
3 - Bu işe aid şartnameyi görmek va almak istiyenlerin Emniyet Umum Mü

dülüğü Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1570 lira 13 kuruş.luk teminat makbwı 

veya banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komis
yona teslim etmeleri. c2744• c489h 



Yazan: A. R. 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Şeytan gibi bir Rum olan Kalyasi genç kızın gizlemeğe 
çalıştığı halde muvaffak olamadığı masum ıevgi 

hislerini benden evvel anlamışh 

-33-

ASLAN VAPURU 

Sinobdan İnebolu yolile Kastamonu
ya döneceğim gün limanda üç vapur 
vardı: Osmanlı, Rus ve Nemse. 

Rusya konsolosu mösyö Subctin dos· 
tumuz Rus vapurile gidersem her su -
retle rahat ve iyi bir seyahat yapmış 
olmamı temin için kaptanına bizzat 
tavsiyede bulunacağını söyledi. 
Yanında bir Osmanlı vapuru varken 

ecnebi vapurunu tercih etmeği, alelhu
sus beni uğurlıyacak zevatın Osmanlı 
vapurunu g5re göre Rus vapuruna gel· 
melerini millt gayretle ıtecviz etmedi· 
ğim için konsolosa: 

«RUB vapt1'11lnun bugün gelip gide
ceğini bilmediğim için evvelce Osman-

<•> Eski !kibar AdeUnde verilen ziyafete 
tefekkiir zlyaretı. 

lı vapurundan bir kamara tuttuğumu• 
söyliyerek teşekkür ve itizar etti~. 
Osmanlı vapuru vaktile bir Ingi iz 

gemisi iken hayli yaşlanıp adına ya
kışan kuvvet ve metaneti kaybettik -
ten sonra bize satılmış Aslan ismi ' 
rllmiş, daha doğrusu vapurun her tr 
rafında madeni aslan resimleri bulun· 
duğuna göre İngilizce adı Türkceye 
çevrilmiş güzelce bir gemi idi. 

İhtiyar Aslan Sinob limanından ha -
reketinden bir iki saat sonra bilinem 
neresinde hadis olan bozukluğu tamir 
için bir buçuk saatten ziyade yolundan 
kalmıştı. 

Birinci kamara salonunda benden 
kısa boylu ve yaşlı birinci kaptandan 
başka kimse yoktu. Kamaralar ısıt • 
ma vasıtalarından mahrumdu. 

Denizde emsali nadir bir durgunluk 
vardı. Fakat hava pek soğuktu. Salon
da kömur sobası muhtelif yerlerinden 
muttasıl tütüyordu. Çıkan dumanlaı 
rüzgarın seher bulutları gibi, salonun 
loş ufuklarında yüzüyorlardı. 

Bu dumanların gittikce nrtan 'k.esa • 
fet1eri, zaten pek tütsüz yanan bir tek 
petrol lambasının cılız ışıklarını boğ -
duğu için salonda lambanın pek yakın· 
larına tesadüf eden şeylerden başka 
bix şey görünmemeğe başlamışt.L 
Sobanın yanında karşı karşıya otul' 

duğumuz kaptan baba, ziyadece içtiği 
rakının verdiği geçici hararet azaldık
ça, sobaya biraz daha yaklaşıyordu. 

Onun yarı açık gözlerle, uyku ve u· 
yanıklık arasında bir uyuşuklukla esne 
mekten söz söylemiye vakit olmadığı 
gibi benim söy1iyeceklerimi anlama • 
sına da kabiliyeti kalmadığından karş~ 
karşıya oturuşumuzun onu da, beni dr 
sıktığına şüphe yoktu. 

- Kaptan bey müsaadenizle yata • 
cağım, dedim, kamarama girdim. 

Birkaç dakika sonra kaptanın da ka· 
marasına girdiği , Karadeniz kada:. 
derin bir uykuya daldığı müdhiş bl1 
horuldaınıya başlamasından anlaşılı • 
yordu. 

(AT'.kası var) 

... ·--···-·······-·-···················-··············· 

1 

Kabız mısınız? 

yarın neti· 
görürailntlz. 

MAZON 
MEY VA 

kibi ne de tesiri 
taklid edilemez. 

~ 
MAZON 
ME.YV'.ATUZU 

Dr. IHSAN SAMI ~~ 

BAK TERIYOLOJI ~ 
LABO RATU ARI 1 

Umumt ba tahlılib, frengi nokta 
aa:uırındaıı VaHernıaıı vo Kabıı teamlJ• 
leri , kan lcüreyvab sayılmuı, tifo " 
aıtmn hutalılclan tcıhiai, idrar, baJıam, 
cerahat, ltaıunıt ve su tahlilib, lltn 
mikroakopi, huswıi aşılar iırtihıarı. Kuda 
üre, teker, Klorur, Kolleııteria mıktarlan• 
ııııı tayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 
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Ad sındaki Hayalet 

f'azan: Sapper 

•• 
Olüm 

Drum.mond düşüncedeydi: 
- Ne yapmak istiyorsunuz? diye 

sordu .. 
- Burton gelir gelmez gayet tatlı 

bir ölümle öleceksiniz. Bu ölümün tat
lılığından başka bir hususiyeti vardır 
ki o da tabii görünmesidir. Sizi temin 
e derim ki, Burton bana bu ilacdan ilk 
defa bahsettiği zaman inanmamıştım, 
fakat tecrübe ettim, artık hi' şübhem 
kalmadı. Bir damara kuvvetli bir ad
r-enalin şırıngası yapmak beş dakikada 
ölümü mucia oluyor ve ilaıı kanda ta
hallül ettiği için hiçbir eser kalmıyor. 
Bu vakıayı bilahare meşhur bir opera
tör de teyid etti. Malfunatınızı geniş
letmek için ilave edeyim, adrenalin gö
ğüs darlığı ile nezleye karşı da kullanı
lır. 

- Demek ki Burtcm cenablan Jim
rni Latimerin vücudüne koca bir iğne 
soktu, hem de arkadaşımı hiç uyandır
madan? Buna nasıl inanayım? 

Menalin gülümsiyerek: 
- Bar memuru emir almış, viGkiye 

uyuşturucu bir ilac katmıştı. Bilahare 
küçük bir kloroform meseleyi kökün
ö.en halletti. Fakat sizden bahsedeliın. 
ıBen dün buraya gelirken sizinle karşı
laşmak zevkin\ tadacağrmı doğrusu 
ummuy-ordum. 

Drummond istemiyerek güH1msedi. 
Menalinin sözlerinde en küçük bir is
t ihza eseri bile yoktu. 

- Az farklı vaziyette ben de ayni 
şeyi söyliyebilirdim, cevabını verdi. 

- Emin olunuz vaziyetin böyle olu
şuna ben de müteessifim. Fakat ne ya
pa1ım ki büyük oyun oyruyanın büyük 
teıhlikeyi gözıe almış olması da icab e
der. 

Drummond sordu : 
- Hadiseyi biraz tavzih etmek iste

mez misiniz? Kendi hesabıma ben sır
larınızın bir kısmını. biliyorum, fakat 
hepsini değil, ve mademki yolcuyum, 
merakımı tatmin etmek isterdim ... 

- Hay hay. Fakat vaziyeti ıyıce 

ka \'rLyabilmek için iki sene evvelki za
mana kadar inmek lazım. Beynelmilel 
meseleler hakkında size bir konferans 
vermek istemem. Yalnız o zaman İngil
t ere müstesna olmak üzere bütün dev
letlerin var kuvvetlerile silahlandıkla
rını hatırlatmak icab eder. İşte o za
mandır ki beni harekete memur ettiler 
\'e istediğim yolu tutmakta da serbest 
bıraktılar. Hedef İngiltereydi ve müs
temlekeleriydi. 

Bir gün Çekoslovakyada, Prag şeh
rinde bir dost evinde misafirken, bir 
fabrikada yapılmış olan bir tahribcilik 
hareketi dikkatimi çekti. Gayri mem
nun bir amele kuvvetli bir bomba te
darik ederek büyük ve kıymetli bir 
makineyi parçalamıştı. Bu harekette 
bir yenilik olmamakla beraber, ben 
kendi hesabıma parlak bir fikir bul
aum. Zira bütün makineyi parçalamak 
için en hassas yerine gayet az mikdar
aa bir patlayıcı maddenin konulması 

kafi gelmişti. 
Anlamış olacağımız üzere düşünce

min başlangıç noktası budur. Filhaki
ka kendi kendime: 

«- Ayni hareket memleketin bütün 
fabrikalarında yapılacak olursa hasıl 
olacak vaziyet meydandadır• diyor
"dum. 

Bittabi iktiham edilecek birçok 
müşkülat vardı. Bunların birincisi 
patlayıcı maddeyi birçok şehirlere yol
lamak için hangi vasıtanın münasib ol
duğunu kcstirmckteydi, ikincisini şüb
he uyandırmadan fabrikalara girmek 
teşkil ediyordu. Üçüncü zorluk da veri
len emrin yapılacağından emin olmak
taydı. 

Benim için İngilterede bir yardımcı 
bulmaktı, işte Burtonu o zaman hatır
ladım. münasebeti gel.-ıişken sorayım: 
Hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Lehinde bir şev görmüyorum. 
- Ben de öyle. Kendisini çok sev-

m erliğimi itiraf ederim. Fakat bana bü
yük hizmetler yaptığını da inkar eime-

uykusu içinde 
mek !Azım. Ona birkaç yıl evvel tesa
düf etmiştim, para için her şeyi yap -
mak kabiliyetinde bir adam olduğunu 
derhal gördüm. Esasen Mayeri bulan 
da odur. Aman unutmadan sorayım: 
Drum.mond İsviçrede Mayer'in evine 
giren siz mi idiniz? 

- Evet. 
- O halde çok şey biliyorsunuzdur? 
Drummond sükfuıetle: 
- Şimdi söylediklerinizin bir çoğu

nu keşfetmiştim., dedi. Fakat adam.lan
nız Mayer'i neden öldürdüler? 

- Tehdidle para çekmiye teşebbüs 
edecek derecede budalalık yapmıştı. 

- Ben de böyle bir şey olacağına 
ihtimal vermiştim. Fakat rica ederim 
devam ediniz. 

Soldan sağa ve yıikarıdan aşağı: 
1 - Bilhassa şu aralık bizi iz'aç eden 

bir nevi sinek. 
2 - Vukua getirmek - Gemi direği. 
3 - Suda gider - Atılgan ve mukavim. 
4 - Saltanat devrinde sivil bir rütbe-

cDemek:11 masdarından fiili iltiza
minin üçüncü müfred şahsL 

5 - Bir Musevi ismi - Bir rakam. 
6 - Şart edatı ı.. Çocuğun hizmetine 

tahsis edilen erkek hizmetçi - Bir 
şahıs zamirL 

7 - Gelir - Bir istifham edatı. 
8 - Çok temiz olanlara yakışacak su

rette. 
9 - Avanak - Amca taraf ve cihet 

manasına. 

10 - Bir otomobil markası - Damarla
rımızda dolaşır. 

• 2 3 't- 10 
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Nöbetci eczaneler 
--···-Bu rece nöbetci olan ce-ıaneler fUDlar

dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda: (E~
ref Neşet), Beyazıdda: CAsador>, Samat
yada: (Teofilo.s) , Emin ön ünde: (Hüse
yin Hüsnü). Eyübde: (Rlkmet Atlamaz), 
Fenerde: CVJtall), Şehremininde: CHam
dJ), Şehzadebaşında: (İ. Hakkı), Kara
gümrükte: <Fuad), Küçükpazania: CHu
lfuıl), Bakır köyünde: (Merkez), 
Beyof'Ju cihetindekiler: 
Tünelbaşında: (Matkoviç), Yü.ksekkaldı
rnnda: (Vingopulo), Galata.da: (Mer
kez), Taksimde: (Kemal, Rebul), Şişlide: 
(Pertev), Beşlktaşta: <Süleyman Receb). 
Bofazfçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üsküdarda <imrahor>, Sarıyerde: <Os
man), Kadılı:öyünde: (Büyük, Üçler), Bn
yükıadada CŞinasl Rıza) , Heybelide: 
<Tana§). 

\.. ,J 

- Yok, şimdi sıra sizin! 
Drummond sükfuıetle: 
- Haydi öyle olsun, dedi ve başla

dı: 

- Mayer'in ihtira ettiği mekanizma 
Petworth marka konserve kutularına 
tıpatıp tevafuk ediyordu ve bu kututar 
boşaltılınca patlayıcı .madde ile doldu
ruluyorıdu. Merkez deponuz bu mağa
radadır. Bombalar muayyen zamanda 
yollanacak ve muayyen saatte bütün 
fabrikalarda birden patlıyacaktır. 

Menalin tasdik etti: 
- Tamamen doğru! 
- Yalnız maksadı henüz anlıyama-

dım. Hedefiniz neydi? 
(Arkası var) 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
15 Ağust.os 1938 Pazartesi 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: Plakla Türk musıkisi. 13.30: Muh.
~li'f plAk ue.şrlyatL 
AKŞAM NEŞRİYATI : 
18.30: Hafif müzik (Plak>. 19.30: Matma

zel Andre Bas tiye: Parls loo.zinosu artistle:. 
rinden, muhtelif şarkılar. 19.55: Borsa ha -
berleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadhane
sinden naklen. Rıfat ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.40: 
Hava raporu. 20.43: Ömer Rı.ıa Doğrul tara
fından arabca söylev. 21: Saat ayarı. Orkes
tra. 21.30: Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arka
daşları tarafından. 22.10: Opera musikisi 
<Plak.). 22.50: Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat ayarı. 

MııW 

AN KARA 
15 Ağustos 1938 P azartesi 

ÖGLE NEŞR{YATI: 
14.SO: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Plakla 

riirk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 
18.30: Karışık plak neşriyatı. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları {Hikmet Rıza>. 20: 
20: Saat ayan ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
mu.sik.isi ve halk şarkıları {Handan). 21: Ha
vacılık hakkında konuşma: (Şakir Hazım 

Ergök.men). 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 
22: Ajans haberleri ve hava raporu. 22.15: 
Yarınki program. ................................................................ 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Yazın görülen çocuk 
ishallerine karşı 
Tedbir v~ tedaviler 

Çocuklarda yazın görülen ishallere kar
şı ne gibi tedbir almalıdır? Çocuğa bi
rinci günü (her iki saatte bir defa bir fln~ 
can az şekerli Kisarna suyu, diğer defa
sında blr fincan çok ~ık çay vermell. 
Ertesi günü her iki saatte ikişer fincan 
az şekerli pirinç suyuna beşer gram be
bek ayranı konmalıdır. Daha ertesi günü 
her üç saatte olmak üzere her pirinç su
yuna onar gram ayran ilA.ve etmelidir. 
Bu suretle tedricen pirinç suyu azalmalı. 
Ayranı çoğaltmalı ve bu suretle tekmil 
bebek ayranı olmalıdır. 
Şu listeye bir göz gezdirelim: 
Birinci gün yalnız çay ve maden suyu. 
İkinci günü yalnız pirinç suyu her defa
sında yüz gram ve üç gram şeker. · 
Üçüncü günü 95 gram pirinç suyu, be11 
gram ayran. 
Dördüncü günü 90 gram pirinç suyu, 10 
gram ayran. 
Beşinci günü 80 gram pirinç suyu, 20 
gram ayran. 
Altıncı günü 70 gram plrinç suyu, 30 
gram ayran. 
Yedinci günü 50 gram pirinç suyu, 40 
gram ayran. 
Sekizinci günü 50 gram pirinç suyu, 50 
gram ayran. 
Ve böylece pirinci azaltmak ve ayranı 
çoğaltmak lftzınıdır. 

Cnab llt eyen okUTUcalanmızı.n po.ta 
pula. 7ollamalanm rlea ederls. Abl &alı:-
41J'd• lıtelderl makabel•b lll&l&lllllw. 

30 temmuz tarihli bilrnecemizde ka
zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihli küçük okuyucuları
mızın pazartesi, perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden almaları lazımdır. Taşra 
okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
İstanbul Beyoğlu 45 inci mekteb 4/G den 

135 Talat. 
MUHTIRA DEFTERİ 

<Son Posta hatıralı) 

Malatya Ahoğlu sokak No. 23 de Sabahat 
Akay, Foça gümrük memuru Hüseyin kızı 
Birsen, Bandırma zahire şirketinde Şevket 
Tarhan oğlu Servet, İstanbul K.ızıltoprak 
Hüseyinpaşa çıkmazı No. 26 da Bahtiyar, İs
tanbul Beyoğlu 31 inci ilk okul sınıf 2-A da 
Mustafa, Üsküdar Sultantepesi Selvilik cad
desi 13 de Turgud. 

MÜREiq{EBl..İ KALEM 
(Son Posta hatıralı) 

Zile İstiklal okulu talebesinden 20 numa
ralı Turgud, İstanbul erkek lisesi seklztncl 
sınıftan Orhan, Üsküdar 24 üncü mekteb 21 
Necla, Tekirdağ polis memuru Mehmed oğlu 
Kemal Aslan, İstanbul Haydarpaşa lisesin
den 208 Tevfik, İstanbul İstlklA.l lisesi sınıf 
2 de Kemal Köymen. 

BİRER YAPI TAKIMI 
İstanbUl Yeşilköy Dörtka.rdeş sokak No. 15 

de Nezihe, Üsküdar olta okulu sınıf 1-C de 
464 Seyfi, İstanbul Şehze..debaşı No. ll'f de 
Ahmed Anıl, İstanbul Beşiktaş Serencebey 
yokuşu Çltıeııbik sokak 12 Cle Muzaffer, İs -
ta.nbul Kumkapı orta ekulu son sınıftan Sa
bahaddin. 

.ELİŞİ OYUNCAK 
Çanak.kale askeri inzibat sübayt Mustafa 

oğlu Orhan, Kurtuluş Tepealtı 132/ 1 Nevzad 
Gökçek, İstanbul Samatya Ağaçkakan No. 
17 de İhsan, İstanbul Küçük Ayasofya med
rese çıkmazı No. 3 de Kamıran, Çamlıca A
lemdağı caddesi İmam Etem sokak 8 de 
Firüzan, Kızıltoprak orta mektebi Sacld. 

DİŞ FffiÇASI 
{Son Posta hatıralı) 

Ankara posta kutusu No. 54 de Nahide Gü
ven, Ankara Duatepe mahallesi Yalvaç soka
ğı No. 23 de Hüseyin, İzmir Karataş İhsani
re sokak No. 20 de Şevket, İstanbul Çamlıca 
Bulgurlu Pembe köşk Siyadet, İstanbul İş 
Bankasında Tevfik Göyenç kızı Gönül. 

DİŞ MACUNU 
Tekirdağ Ertuğrul mahallesi Şifa sokak 

No. 4 de Mualla, Keşan Zaferiye mahallesin
de Nusret Şaşmaz, İstanbul Ayasofya. Üsküp 
sokak No. 14 de Münir, Üsküdar Açıktürbe 
Gelinalayı sokak No. 23 de KA.mıran, İstan
bul Küçük İsmailpaşa ban No. 1 de Kur
tuluş . 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Zonguldak hastane idare memuru Hilmi 

Ağustos ıs 

kızı Perihan, İstanbul Selçuk san'at okulun
dan Kadriye, Çankırı hükfunet caddesi Mo. 
58 de Mehmet!. Güneyçal, İstanbul 12 'net 
mekteb 301 Hulflsi Gürse.s, İstanbul Fatih 
11 inci Ult okuldan 20 All. 

AYNA 
<Son Posta. hatıralı> 

İstanbul 49 uncu ilk okul sınıf S de Hazan 
İstanbul ikinci ilk okul sınıf 4 de Bdlb, İs~ 
tanbul Şişli Terakki lisesi sınıf ı de Metin 
Gökbora, İstanbul Galata NecatJ.be1 cadde
si No. 533 de Vahap. 

KİTAB 
Tokad muhasebe müdürü oğlu Badr1 Ak:

türk, Niğde icra memuru Emin oğlu İlhan, 
İstanbul Ayaspaşa Hacıhamam sokak .No. 2 
de Servet, Niğde Biçki Dik.iş Yurdunda Fik
riye, Çorum hükfi:rnet karşısı tütfiıı bayit 
Sıddık oğlu Mustafa, İzmir Karşıyaka Zafer 
sokak No. 78 de Hayri, Samsun tütün mer
kezinde Hüseyin oğlu Cemil, istanbul Beya
zıd 6 ıncı okuldan 326 Ercümend, Balıkesir 
Aygören mahallesi No. t de Nenn, Ankara 
Gazi orman çi!tllğl 28 numarah eTde A. 
Belge. 

RESİMLİ ELİŞİ MODEIJ 
Zonguldak ticaret odasında Ali Erkan. Mu

danya Çınarlı kahve sokak No. 7 de R. Ba
yan, Adapazarı mahkeme azası Tevfik oğlu 
Mes'ud, Bursa Cumhuriyet caddesi No. 298 
da Ali Saib, Fatih Müftiall mahalle.si Kan -
gal sokak No. 17 de Yusuf, İstanbul K.astm
paşa Mutfakka.pı ca.dQ.esi No. 25 de Ywıuf, 
Samsun Saldbey mahahesı Ruşen sokak No. 
26 da Mehmed, Ordu z'iraat mücadele tek
nisyeni kızı Beyha!\ İzmir Güzel7alı Oüneı 
sokak No. 39 da He.yı:1W'eı Akşehir adliye kar
.şı~ında m~atçı Ali oğlu Ret'et Erten, İs
tanbul Anadoh.ihl.sar Nişantaş 20 de BalJlh. 
Bakır!Göy Kartaltepe Filiz sokak No. 6 da İh
san, Çine ziraat memttru kızı Ayt.en, Aydın 
Gazi bulvarı No. 2 de Hayrünaisa, Dafra orta 
okulundan 197 Halil Yücel, Söke binbaşı l3eh
cet kızı Kevser, İstanbul Haydarpaşa devlet 
d~mlryolları telgraf muhabere memuru oğlu 
Cavid, Ödemiş Belediye caddesi No. 15 de 
Ra.miz, Manisa telgrafçı İsmall oğlu Faruk 
Sarıyer Dereboyu No. 37 de Beml:ha. 

KART 
Çerkesköy fen memuru kızı Gönül, İstan

bul Boğaziçi lisesinden 199 Kemal, Darıca 

ilk okul sınıf 3 de Emel, Kasunpaşa bakkal 
Osman oğlu Adil, Bilecik Istasyon makinl<;tJ 
İsmail kızı Süheyda, İzmit Zabitan mahalle· 
si No. 14 de Zerrin, Konya tümen muhasebt 
mümeyyizi Tevfik oğlu Fethi, Beyo~lu "3 ün
cü okuldan 129 Necla Çetintürk, Kumkapı 

orta okul 2-A da Sabri, Çorlu Kumyolu No 
9 da Mürvet, Zonguldak seyyar talıAkkuk 

memuru Niyazi oğlu Cevdet, Diyarbakır 

san'at okulu muhasibi oğlu İbrahim. Kozlu 
posta telgraf şefi oğlu Yılmaz, Tophane ört
mealtı sokak No. 1 de Memduha. İatanbul 
!az orta okulundan 44 Bedia, Zlle Albnyurd 
ilk okulu sınıf 3 de Nafiz, İstanbul Mahmud
paşa Bezciler sokak No. 27 de ~ad, İstanbul 
kız orta okulundan 258 Mihriban, Öd.emil] 
Gazi Osmanpaşa caddesinde Dr. Jılohiıtln 

Yılmaz kızı Perihan, Edrernld evkaf memu· 
ru oğlu İhsan. 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma ameliyatı, keşif bedeli 

4 7 .250 liradır . 
2 - Eksiltme 20/8/938 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 12 de Nafia Ve. 

kaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mu kavela projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projelf'.?ri 2 lira 36 kuruş mukabilinde Sular umum 
müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3544 Hralık 
muvakkat teminat vermesi, 20 hin liralık nafia su işlerini veya buna muadil 
nafia işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil nafia işlerini 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair nafia Vekaletinden alınmış miiteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını 2 nci maddede yazılı saatten bir saat ev ... 
veline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 1A -
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2745> t4892:11 

Yapı işleri lıinı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Ankarada jandarma matbaasının ikmali inşaatıdır. 
Keşif bedeli 19,757 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 22/8/938 Pazartesi günü saat 10 da Nafıa Vekaletinde yapı işleri 

eksiltme komisyonu odasında kapalı zarfusuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 100 kuruş bedel mukabi

linde yapı işleri umwn müdürlüğünden alınabilir. 
4 - İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 

Vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası ibrazı lazımdır. 
5 - İstekliler teklif mektublarıru ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar yapı işleri eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada alacak gecik.meler kabul edilmez. c5l 45• 



15 Ağustos 

Kaf Dağının arkası 
--==----b=--e-;;;-:-. basta filan mı zannettiler diye .. 

'(Baş tarafı 7 inci sayfada) tun, ın' mı·ştfm· Şübhesiz otelden da-
da d · ı B da sonra sev · d • ne e gerısinde görmemiştim... u ah t ve daha temiz olan hastane e, 
bize mahsus bir iş olacak... Eğer serde ha r • ~ir odada ahklm edip istirahat e-
biraz kabadayılık olsaydı, o ismi oradan hususı kkü .. ba t decekti.ın ... Hemen teşe ru sırı~ o-
kazır, şehidlerinkini yazardım.. o kadar dadan fırladım. Bir gece evvel yattıgım 
beni isyana teşvik etti... d eşyaları dertop edip hastaneye ev en ~ . . * naklettirdim. İşte boylelikle, sıhhatlı ve 
. Karakösede mühim bir inşaat faaliyeti sağ hallinde, elim, ayağını tutarken, Ka
var .. yollar mektebler, hükfunet kona- raköse memleket hastanesinin bilmem 
ğı, askeri v~ mülki memurin evleri, mez- kaç numaralı te~. yata~ koğuşu~da ~an 
baha, Halkevi, un fabrikası şu ve bu ~- geldim yattım.. oyle bır y~tış ki, ~.n
bi imarat işleri ilerlemekte.. faal, v~t- lerdenberi böyle yatak, boyle oda gor
fesini müdrik bir valisi var ki, her ışın menıiş, somyalı karyolanın artık şeklini 
reisliğini nefsinde cemetmiş; binaenaleyh unutmuştum. Şimdi bu rahatı bulunca 
hiçbir teşebbüsünde mania ile karşılaş- bulutlara bile kafa tutabilirdim.. isterse 
mamış ... Vali, belediye reisi, fırka'. tay- yağmur daha on gün yağsın.. bir dam 

· 1ik1 · hep uhdesınde.. altında, bır· oda içinde ve bir karyola üsyare halkevi reıs erı 
' 'kin yerce na- d .. - t " ondan ona, ötekinden ben e b' b. tündeyim .. bun an sonra gozume ne r .. n 

· .. eler ır ır- d T kili · ak yanı mues.5eS görünür ne e uran ... 
erı yapar , . 'nde muvaf- ' Z b 

lerine yardım ederek, her ışı . . Vasfi R. o tL 

f k 1 Şehir dahilinde beledıye ış- * 
a o uyor. . d . vila et 

ı · Halkevi faaliyetlen yolun a, Y . Geçen günkü yazımın arasına 1:Karakö-
erı, f ka faali- sede un fabrikası• kayıdlı bir resim karış -
dahilinde asayiş, imarat ve ; hep ka- nuş. Bu, eski, fabrikaya aid olsa gerek. Hal
yetleri yolunda... Fakat bunl ·1 bukl şimdi Karakösede muazzam bir un tab-

b kadar sermaye ı e 
rınca kararıncadır.. u ..... rııcası vardır ki, şehrin elektriğini de bu 
ne olursa 0 yapılıyor .. fazlası var, eksıgt fabrika temin eder. Özür dileriz. 
yok.. güllük gülüstanlık istemek te zaten ............................................................... . 

saygısızlık olur.. b' ada-
Umumi harbden evvel burası ır 

h. kaza nı-
mın iftlivi imi~ .. sonra na ıye, ' . 

ç g '1f ilA et merkezı 
hayet on sene evvel de v ay . bel 
olmuş.. inşallah yakında mamur bır -

de haline girer .• 

* Artık gidip valiyi görmek zamanı g~-
ınişti. Dün geceki yersizlikten sonra, . u 
geceyi düşünmek lazımdı. Dosturnaan 
ayrılıp vilayet binası yolunu tuttum .. o~ 

·· ümu dacıya kartvizit kapıya tık tık, on . 
ilikl . • ' kt halimi arzedıp, 

eyıp selamı ça ım .. 
dün gece sokaklarda nasıl kaldığımı, baş
kalarını nasıl rahatsız edip evlerinde yat
tığımı anlattım... Derhal telefonu açıp 

eli Bir yatak ayırma
bir yere emir ver ... 
!arını tembih etti.. telefonu kapadıktan 
sonra bana dönüp: 

_ Zannederim ki bu akşam rahat e-

dersiniz!. 
Dedi .. 
- Ayrılan yatak otelde mi efendim? 
- Hayır, hastanede! 
- Efendim!! .• 
- Hastanede... Size bir oda ayıracak-

lar. Burada kaldığınız müddetçe orada 

yatarsınız!.. . . . 
Önce şaşırmış, sonra sevmmıştım.. şa-

t Acaba halimi yanlış mı anlat-
ıırmış ını: 

. ......................................................... .-... . 
EGE TiYATROSU 

Bu aqam 
Beylerbeyinde 

01 üm Kasırgaları 
Sabriye Tokses 
ve Azerl sazı 

Nafıa Vekaletinden: . 
. Selçuk ve Çamlık istasyonları arasında ~ olunacak 

tzmır - Aydın hattının 1 vunda bir varyant ile takriben OD kilometre uzunlu-
takriben 7350 metre uzun ug ulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
ğunda ray ferşiyatı kapalı za:f.us t . adüf eden Perşembe günü saat 11 de VekA.-

1 - Eksiltme 18-8-938 tarihıned ~s . deki eksiltme komisyonu odasında yapı
let binasında demiryollar inşaat aıresın 
lacaktır ki b. lir dır . . b .. z seksen se z ın a . 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli eş yu 
3 - Muvakkat teminatı 27270 liradır. . . bayındırlık işleri genel şartna-
4 . mukavele proJesı, ı· tak 

- Eksiltme şartnamesı, • . t li t.akeometre p anı eometre 
. ah.eli kıyası fiyat ce ve , 

mesı fenni şartname v ı . t limatnamesi, çimento normu 91 B. Nu-
profili, ahşap traversler ray ferş~!a~~ a b'r takım münakasa evrakı yirmi dokuz 
llıaralı kargir inşaat tipinden. ~urı> d :ir ı ollar inşaat dairesinden tedarik edJ-
llra kırk ıkuruş bedel mukabilınde e y 

lecektir. . . 
1 2490 numaralı arttırma eksiltme ve iha-

. k ıstıyen er ikal 9"8 5 - Bu eksiltmeye gırme v b ldukları evrakı ve ves arını .1 se-
mege mec ur o in t . l . . le kanunu mucibince ver . 1 . eya demiryollar şaa ış erme gıre-

.. 1 .. nafıa ış erınc v 'k 
nesi için muteber her turu il ·ş müteahhitlik vesı alarmı muvakkat 
ceklerine dair Nafıa Vek8letinde~ kver mıl ve mühürlü zarflarını mezkfu kanu-

lif . havı apa ı . . 
tem.inatlarını, ve fiat tek 1~1. 'f t dairesinde bazırlıyarak 18-8-938 tarıhin-

esinlll tarı a 1 d · · d ki k · nun ve eksiltme şartnam .1. d demiryollar inşaat aıresm e omıs-

SON POSTA 

Belediye intihabatı 
hazırhkları 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yasda iştirakini temin için bir takım 
tedbirler alındığım okuduk.. Alınan 
tedbirler nelerdir? 

C. H. P. Vilayet Başkanı Vali Mu· 
hiddin Üstündağ bu sualime şu cevabı 
verdi: 

- Kadınlar bütün Türkler gibi be -
fecliye intihabatına daima iştirak et -
mişlerdir. Her zaman büyük alaka duy 
muşlar ve bu haklarını istimal etmiş -
lerdir. Bunu bir yenilik gibi gazetele
rine yazanların ne kasdettiklerini an -
la yamıyorum.. 

- Bu seferki intihabatta bir yeni
lik olmak üzere mesleki temsiller ih -
das edileceği söyleniyor. Belediye A -
zalığma narnzedler arasında bu husu -
si yet aranılacak mı? 

- Bizim parti esaslanmızda zümre 
menfaati ve mesleki temsil diye bir şey 
yoktur. Bizde kadın erkek her vatan -
daş tam bir hüviyeti siyasiye olarak 
intihab etmek hakkını müstakillen ve 
resen kullanırlar. Her vatandaş ayni 
hakkı haizdir. Kanun böyledir. Bu se
neki intiha bat da her seneki gibi ola -
cak, ayni şekilde ve ayni şartlar içinde 
cereyan edecektir. 

S.D. 

İngiliz - İtalyan ticari 
m ünasebatt düzele mi yor 

(Baştarnfı 1 imci sayfadrı) 
cılara, cBugünkü vaziyette salah görül
mediği müddetle İtalyan ile olan ticari fa
aliyetlerinde temkinli davranmayı> tav
siye etmiştir. 

İngilizlerin bu hattı hareketi, İtalyayı 
otarşi politikasında daha ziyade hızla yü
rümeğe teşvik etmelidir. Mussolini'nin 
cHayale kapılmamak> lüzumu hakkın
daki dersi de unutulmamalıdır. 

Eski Türk detektifleri 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

değil! Belki kaçarım ümidine kapılıyor, 
yahud da canını pahalıya satmak istiyor! 

- Sonra? 
- Kapı birden açılıyor, kaptan, kati-

lin tabancasının namlusunu alnında bu
luyor! 

- Ne diyorsun? 
- Evet! Herif azılı ama, biz de oraya 

süt kuzusu yollamadık tabii! 
Müdhiş bir boğuşma başlıyor: Kavaklı 

Mustafayı kıskıvrak bağlıyorlar. Kapta
nın öfkesi hali geçmemiş: 

- Alın keratayı, diyor! 
Zaten bırakan kim? Katili çalyaka edip 

rıhtıma indiriyorlar. Demir parmaklıkla
rın yanında bek.llyen otomobile bindir
dikleri gibi polis müdüriyetine getiriyor
lar! Fakat iş bu kadarla kalmıyor! Mese
le Rus çarlığı ile Osmanlı imparatorluğu
n~n arasını açacak kadar geniş ve şümul
lü siyasi bir mahiyet alıyor. 

(Sonu. yarın) 
Sabih Alaçam 

Sayfa 1f 

Avrupa ve Amerika'ya talebe gönderiliyor 
Maden tedkik ve arama enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 

I - Avrupa ve Amerika'ya tahsile eönderilmek üzere müsabaka ile 20 taleb~ 
seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya ma deri endüstrileri ile alakadar muhtelit 
Jhtısasları elde etmek üzt"re mühendisliği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil ede
ceklerdir. 
- II - İsteklilerin aşağıdaki prtları haiz olması Iazımdır: 

a - Türk olmak. 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak cSıhhl muayene Ankarada yapılacaktır., 
c - Laakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulWl< 

nıak. 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 
m - Her istekli, mühendıslik veya jeologluk mesleklerinden hangi.sıni seçtiği• 

ni vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka notlarının tasni4 

fi, her iki mesleğin imtihanlarına girılmiş olsa dahi, seçilen mesleğe göre 
yapılacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydını ta pnııyan istidalar kabul edilmiyecektir. 
IV - Müsabaka fU derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir Her iki meslek için mecburi 
b - Hendese 
c - Fizik 
d - Kimya 

-
-

> > 
> > 
> > 
> > 

> > > 

> > > 
> > > 

> > > e - Ecnebi bir dil 
f - Nazari hesap 
g - Müsellesat 

- ' Yalnız Mühendislik için mecburi 
> > > , 

h - Mihanik > > , > 

i - Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 

- > > > > j - Zooloji 
k - Botanik > > > > 
V - Açılacak müsabakada tıssu rnı.ıanı kazanmış olmakla beraber, gönderi· 

lecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazananlarU? 
ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çüt sayılacaktır. 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisliğin doğrudan 

doğruya teknik branşlarında tahsil ettLrHecek ve 9 uncudan 12 nciye kadar olan 
4 kişi de, maden işletm~lerile madeni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerine 
hazırlanmak üzere cTicaret ve Organizasyon mühendisi. olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar Devlet em4 
rinde mecburi hizmete talJi olduklannc.Jan bu hususta mükellefiyetlerini tevsilr 
etmek üzere bir taahhüdname verecekler ve bunun için de muteber kefil göste· 
receklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son müracaat 
b - Sıhhi muayene tarihi: 
c - Müsabaka imtihanları: 

tarihi~ 24 Ağustos 1938 
26 Ağustos l 938 

29 ve 31 Ağustos 1938 

VlII - Talihlerin nüfus hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakasını, meırteb · 
' §ehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a '!otograf ve di-

lekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel 
Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan 
günde öğleden evvel Bay Hasan apartı manındaki Enstitü merkezinde bulun-
maları ilan olunur. (2007) (3822) 

DiKKAT 
TASHİH 

Vll inci maddenin "c,, fıkrası 
şu. şekilde değiştirilmiştir. 

Müsabaka imtihanları, 
; ....................................................... , Mühendislik için 29 ve 31 Ağustos938 

Son Posta Jeologluk için 1 ve 2 Eylül 938 
Ecnebi dil için 3 Eylül 938 dir. Yevmt, Siyasi. Havadis ve Halk gazete.si --··-Yerebata.n. çataıçeşme IOka.k,, u 

tSTANBUL 1.b z mukabı ın e ) 
de saat ona kadar ma.r. u . (2749) (4893 
yon reisliğine tevdi edeceklerdır. • Kapalı zarf aaulile eksiltme ilanı 

.. • . "" . Daimi Encümenınden: 
Gazetemizde çı&au yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuZ ve gazetemize aiddir. Balıkesır Vılayetı . Bandınna yolunun 86 + 500- 93 + 600 Antalya Naha Mfldttrlftğftnden: 

ı _Eksiltmeye konulan Balıkesır -trelik tamiratı esasiyesi olup 27/Ağustos/ NE-.. F·-IATLARI ı - Eksiltmeye konulan f•: Elmalı Hükfunet konağı ın~aatı. Keııif bedeli 
da c7900• .rne · ılmak ·· 15 ·· ABO ~ • • nci kilometreleri arasın . ·· ·· saat 10 da ihalesı yap uzere g-.ın 22651 lira 23 kuruşluk kısının inşaatı. 

lı Cumartesı gı.mu 
938 tarihine rastalıyan f usulile eksiltmeyeeıtonulınU§tur. akk t t . t 1 6 3 1 2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak fUlllardır: 
ın .. ddetle ve kap zar . . 13277• lira c89, kuruş ve muv a eın.ma ı Sene Ay Ay Ay A - Eksiltme ı:artna.mesi, 

u . atın keşıf bedelı c .Kr Kr Kr "' 
2 - Bu taınır · · · Kr. B - Mukavele projesi, 

996 liradır. . unlardır: . TtlRK!YE 1iôO 750 ~ 160 C - Bayındırlık işleri genel ıartnamesit 
3 Bu işe aıd evrak ş traJ· cetvellen ve malzeme grafikleri. yUNANİSTAN 2340 1220 710 270 D - Hususi, fenni ıartnameler 

- .. ,. f at bodrosu, me · 2700 
A - Keşif hulasa, ~ artnamelerle eksiltme §artnamesı. . ECNEBİ 1400 800 300 E - Keşif cetveli 
B - Hususi ve fenn!. ş Abone bedeli peşindir. Adrea G - Proje. t 
C - Mukavele örn:gıhergün Vilayet Daimi Encümen kaleminde veya Nafıa değiştirmek 25 kurU§tur. İstiyenler bu evrakları 10 lira mukabilinde :Antalya nafia dalreslnden aldırta-
İstiyenler bu evra 1 _ .. ,,__ bilirler. Bu evrak bilA.bedel dairede görülebilir. 

dairesinde görebilirler. lı gün ve saatte Balıkesirda hükCimet daire- c.1,m evralc gai verilmez. 3 - Eksiltme 25/8/938 tarihinde Perşembe günü ıaat OD birde :Antalya na! ~ 
4 - İhale birinci maddede y~zı fından yapılacaktır. ilanlardan mu'aliyet aluuna. dairesinde eksiltme komisyonunda yap1Iacaktır. 

sinde Vilayet Daimi Encün:_enı. tara 1938 yılı için alınmış ve bu fşe ~ek_ sa- Cevab için mektublara 10 kuruşluk 4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc ve vahidi fiat üzerinden yapılacaKtır, 
5 - İsteklilerin Nafıa Vekaletınd:n ve 10000 liralık iş yaptığı~a daır vesika- Pul ilavesi l.Azundır. s - Eksiltmeye girebilmek için isteklllerin 1698 lira 85 kuruşlult muvakka1• 

Iahiy ı· . "teahhitlik vesıkası ı· ve muvakkat temınatını malsan- , ............................................. ._ ğıdaki 'kalan h . 1 e mı veren mu dikli sure ı 1 · İs \ teminat vermeleri, bundan bafka aşa vesı aız o up getirmeler 
n.ın Nafıa Müdürlüğü tarafından tas ı kabul banka mektublarmı . 2490 • Posta. kııtuıu : 741 tanbUll 1 IAzımdır. ,4953, 
dığın y d . akbuz veya şayan ik zarflanarak ihale saatinden 1 Telgraf : Son Posta Nafia VekAleti umum! müteahhitlik veslk~'" 
~ a yatırdıgına aır m k·mına tevf an ukabilinde verme- : Telefon: 20203 : ...., 

o. lu kanunun 32 nci maddesi ah a R ı·sıı·~ine ınakbUZ m . \. • Ticaret odası vesikası. 
b· ·· en e 5 .,.,····-······· ............................ ,.-"" 
ır saat evvel VilAyet Daiınt Encurn Yaptılı iflere ald bonservisler. 
~llzımdır. .....lilınf!.Z.-~c~52~10~,--------~----ı..::=::::=:==~_:.:~:.::====:::==:._ı'--____ ~----~~----~------~------~~----~------~ 
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İŞTAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞiŞKiNLiK 
EKŞiLiK - GAZ - DiL P ASLIGI - BARSAK 

AT ALETi - INKIBAZA KARŞI 

HASAN MEYVA OZO KULLA iNiZ 

ASA GAZOZ Oz 
• 

Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, ırenk üzümü, sinalko 
feftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerlidir. Bu mey
valann özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve kullanışlı olduğun
dan evlerde, gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla kullanılmaktadır. 
Yazın bunaltıcı sıcakların.da Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş olurlar, 

hem de mide, barsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak sıhhatlerini 
.corurlar. 

25 • 40 - 60 • 100 kuruftur. 

'oENiZBANKl 
İstanbul şubesi müdürlüğünden 

Denizyolları Karaköy Acentalığı taşındı 
Galatadaki [' e-ıiz Bank Denizyollan Acentalığı tamirat dola· 

yısile Deniz. Bank ~tanbul şubesine muvakkaten taşınmışhr. Yolcu 
ve eşya bileti almak tlzera Galata rıhhmı üzerinde Deniz Bank 
htanbul ıubesi g'iş!!lerine müracaat edilmesi ilin olunur. 

Telefon Denhı: Bank lstanbul fubeslnde acenta 42497 
11umarelar1: latanbul acentebl)ı fubeal 22740 

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

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olara'k saçlara tabil surette istenilen rengi verir. 

iZ 

Sabittir, ııhhi ve zararsızdır. 

PAM 

lNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - l.tanbul 

ME UCA 
. T. A. Ş. TARAFINDAN 

Ötedenberi sağlarnlığile tanınmışı ve halkımızın rağbetini 
kazanmış olan mamulatımız 

K A B O T BEZ L E R 1 N iN 

' 

İstihlak vergisinin tenzili nisbetinde ucuzlattırılmış olan yeni satış fiyatları 
aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 650 Kr. 
4 • > > 75 > > > > 596 > 

5 > > Değirmenli 90 > > > > 756 > 
5 > , > 85 > , > > 726 > 
8 > > Geyikli 85 • > > • 731 , 
8 > , > 75 • , > > 669 > 

9 > > Tayyareli 85 > > > > 671 , 
9 > > > 75 > > > > 616 > 

11 > > Köpekli 85 , > , > 666 , 

1 - Satışımız İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarıdaki batış 
fiyatlarımız asgari bir balya i~ndir. Ambalaj masarifi müşteriye aiddir. 
3 - Yukarıdaki satış fiyatlarına % 2 zam edilmek suretile fabrikada teslim 
asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - İstanbul satış mahalli: Fincancılarda 

~,••••••aMahmudiye hanında 12 numaradadır.•••••••~ 

Fennt SUnnetçi 

Emin Fidan 
Kabine : Beşiktaş 

Eıi.p aparbman 
Tel: 44395t ev Suadi· 
ye istasyon yanı Jf-

Son Posta Matbaası ................................ 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
.t. Ekrem USAKLIGlı, 

SON POST~ 

Güneş banyosu 
alacaklara 

onneşin yakıcı ~ualarından vika· 
ye etmekle beraber cildin daha Çil· 
buk esmerleşmesine yardım eden 

Patı sürünüz. Ve güneş banyonuzu 
tereddUdsUz ve kemali sUkO.netıe 

alınız. 

NJ;l•ID 
Güneş banyosunda yanan ci!dini
zin yanıklarını teskin ve tedavi 
için dahi kemali muvaf fakiyetle 
kullanılır. 

Patını bir kere tecrabe ederseniz 
ber vakit kullanacak ve dostları: 

nıza tavsiye edaceksiniz. 

Bir güzellik kremi değil, mUtehas
sıslar tarafından istihzar edilmiş 
sıhhi ve faydalı bir cild nıelhemidir. 

' ROMATiZMA 

• 
LUMBAGO 

• 
SiYATiK 

• 
S 1 L K O 

TESKiN ve 
iZALE EDER 

Her Eczanede Bulunur. 

Geceli bir Haeda 
idareye yardım edecek 

Memur Aranıyor 
Geceli mekteblerde çalışmış, yaşı 

35-50 arasında ve bu işe istekli olan
ların birer fotograf ve şimdiye ka
dar hizmet gördükleri müesseseler
den alınış oldukları hüsnühal maz
bataları veya Noterce musaddak su
retleri ve sarih adreslerile beraber 
25 Ağustosa kadar Fatih Postane.si 
cl4> numaralı Posta kutusuna mi.ira
caat etmeleri. 

Emsali arasında en güzel ve şık 
M obilyalıır satan 

( ESKl HAY DEN) Yeni 

BAKER Mağazaları 
Ziynret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlarının zan
gin çeşidloci her yerden iyi şartlıır 
ve ucuz fiatlarla bulursunuz. 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun sanUrnl 

ıahile 400 hurrıı 
ıahile 250 )) 

Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddeı zariınd~ 

fazlaca mikdarda illn yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam. yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilaruarına 

aid işler için şu adrese mtiracaac 
edilmelidir: 

tıincdık Kollektlf Şll'JteU 
·. ' · Kahramanzade Ban 

Ankara caddeal 

Ağustos 16 

Hakiki Dostun Tavsiyesi budur: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise niçin ve nas il muvaffak oldu? 

Çünkü cRADYOLİN • in terkibi yük
sek bir kimya şaheseridir. 

mütemadiyen taze piyasaya çıkar. 
Çünkü cRADYOLİN> diğer macunla

ra nazaran çok ucuzdur. Çünkü bütün .cRADYOLİN> kulla
nanların dişleri· temiz, sağlam ve gü· 
zeldir. 

Artık bütün bunlardan sonra 
cRADYOLİN> kullanan on binlerce ki~ 

Çünkü cRADYOLİN • emsalsiz rağ- şinin ne kadar haklı olduğunu anlamak 
beti dolayısile hiç stok yapmadığı için kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

.. .. · . -~' · .• -:,·. .. ·• . .. . ·f . . . .. 
Fikir biraz cüretkarane görülebilir ... 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 
• FE 1 
' FEMİL, 

FEMİL, 
• FE 1 ' 

FEMiL, 
FEMİL, 

FEMİL; 

Kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 

İcad edilince, kadın lnanılmıyacak derecede btı -
yük bl.r serbestlye ve emsalsiz bir rahata kaTI11tu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü günlerde 
kadını bütün düşünce ve eziyetlerden kurt.ardı. 

Hayatını ve aile saadetini sigorta eLti. 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları altın
da sezilmez. kullanan kadın bile mevcudlyetinl 
kat'iyen farketmez. 

Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların ta -
dınların bii.tün hayatlarına mal olan rahlm ve 
tenasüli ıztıraplarını ortadan kaldırır. 

J{anı emici ve muhafaza edici beyaz ve .tırmızı 

hususi ikl clns pamuktan kimya harlkalarile mlt
topsuz bir şekUde yapılroU}tır. 

Bayanların (aylık temizliklerinde> en b1r1nct 
rardımcısıdır. Sıhhatini seven her kadın, 

v 

ve AGI 

Genç bir Kimyager aranıyor 
Zonguldak kömür müesseselerinden birinin laboratuvarında sınai t.ömil.r 

tahlillerinde çalışmak üzere son senelerde Üniversitenin kimya veya eczacı

lık şubelerini ikmal etmi§ genq bir kimyager aranmaktadır. 

Talihlerin şehadetname suretiyle, §imdiye kadar çalıştıkları yerleri bildi
rerek 31 Ağustos 1938 tarihine kadar Tophane Posta kutusu No. 8 adresine 
mektubla müracaat eylemeleri. 

Erkek talihlerin askerlik hizmetini ifa etmiş olmaları şarttır. Talihlerin 

kabiliyetleriı:ıe göre 100 liradan aşağı olmamak üzere maaş verilecektir. 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıbn 15479 lira 44 kuruş keşif bedelli Söke

Ortaklar yolunun 14+000-18+000 arasındaki esaslı tamirat işine eksiltme 
müddeti içinde talib çıkmadığından 29/8/938 Pazartesi günü saat on birde ihalesi 
yapılmak üzere pazarlığa bırakılmıştır. Muvakkat teminat mikdarı 1181 lira 20 
kuruştur. 

Pazarlığa gireceklerin Nafia Vekaletinden alınmış nıüteahhitlik vesikası ve 
yaptığı en büyük işin bedeli on iki bin liradan aşağı olmaması, müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile milşterek 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. İsteklilerin 

29/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Aydın Vilayeti Daimi Encümeninde hazır 
bulunmaları ilan olunur. c5029· 


