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ÇABŞAMBA-17 AÖUSTOS 1938 

zeteleri yeni bir mesele ile meşgul ] 

Sur nihayet lraka 
r 

iltihak edecekmiş! . 
Bu meselegi görüşmele için Bağdaddan bir · takım 
mühim şalısigetlerin Şama geldikleri de söglenigor 
Gazetelerin verdikleri haberlere göre Suriye Baıvekili Paris .. •c:_y~batinde~ 

datini müteakib Irak Başvekili Şama gelecek ve bu mesele ıoruşul~cekmış 
av ··················----.. ····-·-·-········· .. ············ 

Suriye ile Lübnanın arası 
çok fena açıldı 

Lubnan, Suriyeye i~ad bu sene. botun 
büğday ihtiyacını TUrkıyeden tedarık edecek 

Cumhuriyetci 
ispanya kabinesi 

dün istifa etti 
Kabine azasından bazıları 
mütare~e yapılmasını 

istemiıler 

Lond.ra 16 (Hususi). - Negrinin, bat -
vekil bulunduğu Barselon hüktlmeti bu 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 1 kurut 

Berlinde buhran 
Dün Hitlerin · riyasetinde 

bir toplantı yapıldı 
Almanyada fiatlar duştu, borsa muameleleri 

karıştı, idhalat ihra~attan çok fazla 

Şam t 2 (Hususi muhabirimiı yazı
yor) - Çoktanberi Bam ve Bağdad 
muhitinde dolaşan bir dedikodu var. 
Bu dedikodunun, gene takriben bir ay
danberi gazetelerde de bahis mevzuu 
olmasına rağmen, ben şimdi~e ka~ 
bundan bahsetmeğe lüzum görmedim. 
Fakat, son ~nİerde bu d~clik~u Y' • 
niden o kadar canlandı ki bugun size 

akşam istifa etmijtfr. İstifanın sel>ebleri HitleT soıı manevralardan ıonra Berline girerken 

blldirmeğe meobur oluyorum. 

• malfun değildir. Barselondan alınan ha - Londra 16 (Hususi) - DUn Berlin cl- tel, harbiye nazırı Fon Braupç vı mare-
berlere göre, bir tarafta Katalon ve Bask 'V ırında yapılan manevralarda hazır bu- pl Göring de Berline ,gelerek, Hitlerin 
nazırları olmak üzere, kabinedeki diğer lunmılş olan Hitler, tekrar Berline dön- riyaseti altında bir toplantı yapmıP.ar • 
azalar arasında ihtiW çıkmıştır. müştür. dır. 

Frankist radyo istasyonlarının yay .. Alman erkanıharbiye re1si . Fon Kay - (Devamı 11 tnd sayfa.da.) 
dikları haberlere rağmen, Barselonda tam 
bir .OJraııet vardır. liayaı 'll-ormal HY "" H • b b • 
rfnitakibt:::!ıdi:i inci sayfada) apıs ane ınasının 

··c····ieS8iiii8r·-:J·· yıkılmasına karar verildi 

Dedikodu şudur: Suriyeyi İraka bağ· 
lamak. Yani İrakın hududunu genişle
tip Suriyeyi içine alınak. Şamdaki nas
)'OJJalist bawısın• hiç de uygun gelmi
yen hu fikdn ne ~i sebebler a~tında 
tahakkuk edebilecegıne akıl erdırmek 
müşkül olduğu için ben şimdiye kadar 
bu meseleyi, dedikodusu bol bir mem
leketin boş vakit doldurmak için mü-
raçaa t ettiği şeylerden liiri olarak te- Çorap davası 
llkki ettim. 

Komisyon bu binada Sultanahmedde vücude getirilecek 
Cumhuriyet meydanının bir dıl'ını teşkil edebilecek 

Fakat, şuna dikkat ediyorum ki, en Üzerinde neden 
müfrit bu fikir nereden çıkıyor? Ne- kıymetli evsaf bulamadı 
den dolayı alakadar iki cihetin hiç biri ISrarla durmalıyız? Prostun planında tesbit edilmiş olan su Şemseddinin de iştiraki ile yap'mıı • 

(D 11 m· cı· sayfada) Irtr.k kralı Majetrte Gazi 
~==="=8=~========~~=~~=====~ı . ~e~~~~ın~~m~~~Tu~~~~~~~-~~ stanbulun zengın Ve orta ru olup olmıyacağı _ ve bu civardaki ta - tinin Prostun planını müdafaa ' eden ve Dünya şampiyonu Şehrimizden giden halli bayanlaranı dinleyelim rihi kıymeti olduğu iddia edilen pina - Sultanahmed civarındaki ihtilAf 'mevzuu 

ların yıkılmasında bir mahzur bulunup olan sahada mevcud bulunan binaların Cek Şerı· Tekı.rdag~h ile Japon elçileri bulunmadığını tesbite memur edilen ko- yıkılmasında mahzur bulunmadığını ld· 
7 misyon dün son toplantısını, ·Türk Tarih dia eden raporu okunmuştur. 

gUreşemiyecek Beyrutta toplanıyorlar Kurumunu temsil eden Eskişehir meb'u- (Dev~ t ı inci sayfada) 

Kara Ali ile yaptığı maçtan bir haf - Bir müddet evvel şehrimizde toplan • 
ta sonra Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı mış olan Yakmprk memleketlerindeki 
Hüseyin ile güreşmesi ıazıın gelen Japon elçileri, Türk topraklarının her 

(Devamı t t inci sayfada) (Devamı 1 l inci sayfada) 

Eğlence yerlerinde artık yüzde on 
garson ücreti vermiyeceQiz ! 

Belediye, lokanta, gazino ve barların ücret tarifelerinde 
eylulden itibaren yeniden mühim tenzilat yapacak 

Holivutta 15 gün 
" Son Posta ,, , Amerika hususi muhabirini, sinema 
dü~yasınm merkezine gönderdi, yıldızlarla konu~·turdu 

Amerika hususi muhabirimiz 1brtilıim Safa (X işaretli zat) Hotıywoodda bh 
Yerli çorablann resmi bir davette, bir suvarede Edi Kantor ve Fo:x: §irketi direktörü ile beraber 

- balÔda birdenbire akıvererek kadını. cSon Posta> Amerika hususi muhabiri ı yaz perdenin 15 büyük yıldızı ile görilf" 
1stanbuı taraf~ndaki lokanta ve birahanelercü çalı.şan garsonlcirdan ÜÇÜ • maskara ettiği sık sık göri.Umektedir Bay İbrahim Safayı sinema dünyasının tü.rmtijtür. cSon Posta> ya mühim maddl 

· (Y~am~n~t~t~in~c~isa~yf~a~da~)~~_J_..'.:...'.....~~Jıjgy~lO!laıC11..1uudtad.lıl__J~me~rk~e~d~H~o~ll~~o~...i.Qlön~BmJ·L:tvl....!l~-:..:_~~.J.JJ~mıı.ıı.~·ıW...·sufa.d&L~_:_ 



! Sayfa 

Hergün 
_. ... -

Kıl üstünde 
Duran sulh 

Yazan: llallittla mrc-

A !manya askeri manevralar yapı

yor. Bu manevralara aid ilk ha

berlerle birlikte Avrupanın üzerinden 
bir korku ve tel.8ş, bir heyecan rüzgarı : 
geçti. İngiltere ile Fransa başvekilleri ta-' 
fillerini bırakarak, sanki birdenbire cha
zırolb borusu çalınmış gibi iş başına koş
tular. En ağır başlı Fransız gazeteleri bi
le etrafa heyecan haberleri dağıttılar. 

Sade bu kadar değil: Birdenbire d'Jlar 
ve altın kıymet kazandı. Frank, son tes
bit edilen asgar~kıymetinin son haddine 
düştü; İngiliz lirası altın ve dolar karşı
sında boynunu büktü, bir kaç puvan kay-

Resimli Makale: Taklid masası .. 

betti. Hürmet görmek, sayılmak, nezaketle karşılanmak istiyor İnsan annesinden mukallid olarak doğar, hrşısındliktria:e 
Öte taraftan Almanyaya dair gelen musun? Hürmet et, say ve nezaket göster. ne hareket görürse onu yapar, onu tekrar eder. 

haberler de ehemmiyetsiz değildi. Hiz - =:=:=:==:==========:=~==========~~=~~~~~~;.;,~~~~~~~~==ı::ıı:::= 

f.L!i~i?Elf1ifi 
kirişte duranları heyecan aldı. Jpligvi pazara r····-·-·· .................... ·---··--.. -· ... , -irzerlne 150 ton 

Manevralara Almanyanın verdiği nis- ' u; 
bet ve vüs'at hakkında .söylenenler doğ- Çıkan dolandırıcı Hergün bir fıkra Kon/ eti atılan 
ru muydu, değil miydi? Bunları bizim Bi il rr i 
bilmemize imkin yoktur. Fakat, doğru r m yoner f • ı· ı aggareC 
da olsa bu nihayet Almanyanın ciddi blı' 

J • 

manevra yaptığına delfilet edebilirdi. Bir 
manevradan harici hedefli askeri bir ha
rekete kadar hayli mesafe vardı. Bunun
la beraber, Avrupanın üzerinden böyle 
sıkı bir korku rüzgarı geçtiği de mu -
hakkaktır. 

* Fakat, acaba geçti mi? HfilA korkan 
yok mu? Halli devlet adamları arasında 
Alman manevralarım endişe ile takib 
edenler bulunmuyor mu? 

Südet meselesinin son vaziyetine ba
kılırsa endişenin k.Amilen bertaraf oldu· 
ğmıu 1arzetmek kabil değildir. Çckoslo
vakyada askeri bir zümrenin siyasi ko • 
nuşmıya başladığını, Çek :zabitlerinin 
Çekoslovakya tamarniyetini müdafaa için 
gayet kuvvetli bir tavır takındiklarmı Geçenlerde bir milyon İngiliz lira -
görüyoruz. Hntta b~ memlek~~te askeri lık bir esham dolandırıcılığı yaptığln-
bir diktatörlükten bıle bahsedılıyor. Baş- d d 1 k 1 k 7 h . 
k·ı H dzan kün' ·n sarsıldığı da an o ayı ya a anara sene apıs ce 

ve ı o m mev ı . T f ld . . d . . 
son günlerin enternasyonal dedikodula- zası yıyen, an e ısının eki malıyecı-
nnın başlıca mevzuu oldu. nin paralarını ne suretle harcadığı ted-

kik olunma'ktadır 
Bütün bu ah~al arasında Alınanyarun • 

bir manevra yapmak istemesini tabii gö- Bir milyoner gibi yaşayan bu adam, 
rebiliriz. Bu manevra, hafü mikyasta bir 75 00 İngiliz lirasına bir yer satın al -
seferberlik tecrübesi mahiyetinde oldu - mış, burayı yeniden tamir ve tefriş et
ğu zaman da gene bir manevra~ır; ma - mek için 300 bin lira para sarfetmiş -
hiyeti değişmez. Hatta, bu asken oyunun t' So b b' k .. . 

d 
. t b' b 1 ır. nra u ınayı ansmın uzerıne 

yanıbaşın a sıyas1 ır manevra u un -
muş olduğunu farketmek te mümkündür. yapmıştır. Her seferinde otel garsonla-
Böyle bir manevrayı Almanya pekala ya- nna 30 ar lira bahşiş veren bu dolan
pabilir, hakkıdır; belki de bu yoldan Çek dırıcının Parisde, Nevyorkda, Kap Dan 
zabitleri birliğine bir cevab vermiş ol - tib'de ve Sen Moris'de hususi malika
masmın sulh bakımından faydası bulu- neleri bulunduğu anlaşılmıştır. 
nur. Bütün bunlar, artık alışmış olmamız Karısının üzerine yaptığı evde 30 
ıa.z:ım gelen şeylerdir. Böyle olduğu halde 
acaba neden telAş edildi? Neden bu ka- metre uzunluğunda bir yüzme havuzu 
dar helecan ve heyecan? inşa ettiren dolandırıcı milyoner, tam 

Eğer bu telaş ve heyecanı alelade in - 20 bin lira sarfederek kaskadlar vü -
sanlar göstermiş olsalardı, ehemmiyeti cude getirmiş, havuzun etrafını tabii 
yoktu. Avrupanm idaresini ellerinde tu- bir orman şekline sokmuştur. Bunun 
tan devlet adamları bile bir lahza telaşa için de tonu 100 liradan kayalar satın 
düşmekten kendilerini kurtaramadılar; almıştır. 
belki şu dakikada bile kulakları kirişte 
yaşıyorlar! 

* Bunun sebebi nedir? Gayet basit: Sulh, 
kendi abdestinden emin değil! Eğer Av
rupa sulhu kendi kendisinden emin ol -
saydı Almanya umumi seferberlik ma -
nevrasına kalkmış olsa gene kimse telô.ş 
etmez: büyük devlet adamları, tatlı ve 
sayılı istirahat günlerinden fedakRrhk 
edip hemen i§ başına koşmazlar, frank 
nekahnt aevrtnde yeniden öksürmeğe 
başlamaz, İngiliz lirası, dolara ve altma 

karşı boyun eğmezdi! 

Evladına 3 milyon /ngiliz 
lirası borç bıra~an milyoner 

Geçenlerde Pariste, cebinde yalnız 7 

Fransız frangile ölen, vaktile milyonlar
ca İngiliz lirası ile oynamış olan İnsull 
oğluna bıraktığı vasiyetnamede, 3 milyon 
200 bin İngiliz lirası tutarındaki borcunu 
ödemesini vasiyet etmiştir. 

Delikanlı İnsull, bu borcu, şimdiki ma
aşile ancak 600 senede ödiyebilecektir. 

seye emniyeti yok ve, bütün parlak ke
limeli iddialara rağmen, kimse söyledi -
ğinde samimi değil! 

Muhittin Birgen 

1 STER 

şıne ge ınce 
Softanın biri, bir dostuna misafir 

gitmi§, dostu softayı yemeğe a.Iakoy
mU§. Sofraya bir çok yemeklerle be
raber bir testi de ıarap koy111.U§lar. 
Softa §araba bakmı§, içini çekmiş; ev 

• sahibi i§i anlamı§: 

- Hoca bir bardak §arap ta sen iç
sen? 

- Haşa, ben §ara.p ~eTnem, yalnız 
ru var ki bunun ıarap olduğuna siz 
kani misiniz? 

- Henüz ben de tatmadım, fakat 
bakkal ıarap diye tıeTdi. 

- Bakkal kimdir? 
-Apustol! 
Hoca testiyi a.l1'1'U§ bardağa bo1'!lt-. . 

m~: 

- Bir madden.in aslını tayinde bi1 
gayri müslimin şehadeti makbul ota
maz, binaenaleyh bu teştideki §<trap 

değildir! demiş. 

; .......................................................... -' 
5,000 Yah11di 
Lehistandan Filistine 
Yaya gidecekler 
Yahudi delikanlıları ile genç kızların

dan mürekkeb kalabalık bir kütle Lehis
tandan Filistine kadar yaya gitmcğc ha -
zırlanmaktadırlar. Şimdiye kadar 5-000 
kişi, bu sefere kaydolunmuşlardır. Bu 
5000 kişi, Lehistandan itibaren takriben 
6000 kilometre tutan Filistin yolunu yaya 
olarak katedeceklerdir. Bu seferin mü -
rettebi Ryppel isminde bir avukattır. 
Ülkenin her tarafında konferanslar ve -
rerek, adam toplamaktadır. Yahudi 
gençleri, Lebistandan kalkarak, Roman
ya, Bulgaristan, Türkiye ve Suriyeden 
geçerek Filistine varmayı düşünmekte -
dirler. Yollarda, erzak ve yatacak yerleri 
temin edecek hususi komisyonlar teşkil 
olunacaktır. 

İcab eden müsaadeler alınmakla be -
raber, bu seferin geçen defaki gibi fi -
yasko vermesinden korkulmaktadır. Zi
ra, geçen sene de böyle bir teşebbüse gi
rişen Ryppel ~üçük mikyastaki maiyet
leri ile Varşovadan beş on kilometre ay -
nlır ayrılmaz, cemaatinin çilyavrusu gi
bi dağıldığını görmüştü. 

50,000 liralık köpek 
8000 İngiliz lirası değer biçilen, meş

hur harika köpek Dene, ihtiyarlıktan öl
müştür. (Kafasında insan beyni taşıyan 
Dene) diye anılan bu köpek ingilizce, 
holandaca, fransızca V<! almanca verilen 
emirlere itaat etmekte, 9 metre uzun at
lamak ve birço~ polis takibatında mu
vaffakiyet kazanmakla maruftu. 

1 NAN, 1 STER 

Atlas Okyanusunu yanlışlıkla geçen A

merikalı Corrigan Nevyorka döndüğü 

zaman kendisine, Lindberge yapılandan 

daha hararetli bir karşılama töreni ya

pıldığını ajanslar bildirdiler. Filvaki, 
tayyarccinin üzerine 150 ton, kiğıddan 

yapılan serpantinler, konfetiler atılmış

tır. 

Resmimiz, tayyareciyi Nevyork valisi 
ile yemek yerken gösteriyor. Corrigan 
bütün parlak iş tekliflerini reddederek 
bir tayyare kumpanyasında pilotluğa 

girmiştir. 

insanlardan kaçan 
Nevyorklu 

Nevyorkta halktan kaçan ve evi be
şinci caddenin yukarı kısmında bulu -
nan bir adam oturmaktadır. Bu adam 

gündüzleri dışarıya çılanaz, geceleri, jş 
görür. Evi gayet köhne, harab bir hal-
dedir. Pencereleri kırıktır. Önündeki 
bahçeye molozlar, çerçöp yığılmıştır. 
Kümes tellerinden duvan vardır. Sa -
hibi Kolye isminde birisidir. 29 sene -
denbcri bu evde oturmaktadır. Elek -

trik, telefon, havagazı, radyo kullan -
maz. Yalnız, 25 bin cilcllik bir kütüb -
hanesi vardır. Ve 17 odalık evinin her 

odasında birer kuyruklu piyano mev
cuddur. 

Altı aydır, elinde 15 bin liralık bir 
çek olduğu halde burayı satın almağa 

uğraşan bir Amerikalı, Kolyeyi.. asla 
göremediğinden fikrinden caymıştır. 

/ngiliz gazetelerinin merakı 
Londradaki postacıların hepsi bıyık

larını tıraş etmektedirler. Son günler
de, posta idaresinin en ihtiyar, ve genç 
liğindenberi sakalını kesmemiş olan 
müvezzii tekaüde sevkedilince, gaze -
teler postanede kaç tane sakallı me -
mur bulunduğunu araştırmışlar ve ni
hayet topu topu 2 sakallı müvezzi bu
la bilmişlerdir. 

1 NAN M A! 

Mesele bundan ibaret. Sulh, bir kıl üs
tünde duruyor. Her ne tarafa baksak ora
da onu ayni halde görürüz: A vrupanın 
g5beğinde, Avrupanın cenubunda, Akde
nizde, Kızıldenizde, Uz~arkın cenu -
bunda ve şimalinde, sulh bir kıl üstünde 
inşa etmek, sulhu bu temel üzerine o -
turtmak için yapılan bütün tecrübeler, 
sarf edilen bütün emekler şimdiye kad:u
hiç bir netice vermemiştir. Mesela, İtal
yan - İngiliz anlaşması bile son dakika
da ani bir hastalığa uğradı. Bir türlü 
canlanamıyor. 

lstanbulun Şehir Tiyatrosu muntazam, kullanışlı, bilhassa 

günün ihtiyaçlarına cevab verecek bir binaya muhtaçtı. Şim

di kullanmakta olduğu binayı yıktırıp yeniden yaptırtmayı 
düşündü, baktı ki en aşağı bir iki yüz bin lira gidecek, para 

tonlaştırdı, ve gelecek seneler içinde de, para buldukça ti
yatronun bir parçasını betonlaştırarak tedricen tamamını 
yenileştirmeye karar verdi. 

Bu şekilde meydana çıkacak bir binanın modern bir tiyat
rodan beklenecek vasıflan haiz olacağına, hele ucuza çıka

Bunwı sebebi nedir? Sulh niçin tah -
kim edilemiyor? Bu sualleri de ıu kısa 
cevabla izah edebiliriz: Kimsenin kim -

ise mevcud değil, bu yıl 10,000 lira harcederek sahnesini be- cağına: 

1 STER i NAN, iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 
-----··--

Memduh Görener 

.. T•l11 ... -r11I 

Memduh Görener merrıum 

Eskilerin, Aşinalardan birinin ölümünü 
haber aldıkları zaman, eğer o ölüye içten 
acımışlarsa, dillerine doladıkları bir söz 
vardı: 

- İyi insanlar birer birer dünyada;ı gi· 
diyor! 

Dün, bu sözü ben, esbak teşrifat umun& 
müdürü Memduh Görener'in tabutunu 
takib ederken, kendi kendime tekrar et· 
tim. 

Memduh gerçekten çok iyi bir insandı. 
Amma .ben bunu, bütün ölüleri hayır ile 
yadetmeyi emreden dinin icabatını ye • 
rine getirmek için söylemiyorum. O, dün
yada misli nadir bulunur bir tıynette~ 

Kibar, nazik, terbiyeli, hayırhah, dosf, 
vefakar, hamiyetli.. hasılı bütün evsafı 
mütevazi varlığında bir araya cemetmfş 
bahtiyarlardandı. 

Dört yıl, saltanat teşrifatında ma\ye • 
tinde bulundum. Hrufı bazıları sağ olan o 
vakitki arkadaşlarımı işbad ederim: 
Memduhun ağzından bir kötü söz, her 
hangi birimizi kıracak, hatta zedeliyecek 
en ufak bir hareket sadir olmamıştır. 

Devletin bütün erkanına, bütün me • 
murlarına, nazırından odacısına kadar 
hepsine kendini sevdirmiş ve saydırmış
tı. Kibarlık, necabet üzerinden akardı. 

Yürüyüşünde, oturuşunda gene saygı ka· 
rışık derin bir sempati telkin eden bir. 
başkalık vardı. 

Nezaketi dillere destan olmuştu. fn 
giltere sefaretinin bir kabul resminde, ra 
hatsızlığı sebebile gelmemiş bulun 
Memduhu, sefir Sir Mallet benden, ş 

sözlerle sormuştu: 
- Where is your chief, the perfec 

gcntleman? 
- Şefiniz, o mükemıne clentilmen ne 

rede? 
Ve herkes bilir ki İngilizlerden böyl 

bir paye kazanmak epeyce zor bir iştir 

Lisanen de, Memduh o derece nezih va 
ayni zamanda kalbi de o kadar hassas id 
ki, bir gün odasına kağıd imzalatmağ 
girdiğimde kendisini üzüntülü bulmuş 
tum. Sebebini sorduğum vakit: 

- Bizim odacı İbrahime kızdım .. sinir 
lendim .. sövdüm, ve kalbini kırdım .. on 
canım sıkıldı .. demişti. 

Meğer, sö~düm dediği ne imiş, bili 
misiniş? 

- Çekil oradan, münasebetsiz!. de 
miş. 

İşte, onun ağzından, ömrü müddetine 
çıkan en ağır söz bu: cMünasebetsizl 
kelimesi olmuştu.ı:. 

Dün, İstanbulun en güzel, en ferah m 
zaristanı olan Yahyaefendi hatiresin 
götürüp gömdüğümüz temiz ölü, bu kı 
ratta b.ir insandı. 
Eğer ailesi, bir takım mülfilıazalarla, 

nun cenazesini acele defnetmek mecbu 
riyetinde kalmamış olsaydı, bu aziz öl 

yü teşyi eden yirmi otomobil, muhakk 
ki iki yüz olurdu. 

Zira Memduhu tanıyıp ta sevmemiş v 
onun ölilmüne yanmamış tek ferd tasa 
vur edemem. 

Allah gani gani rahmet eylesin! 

E. Talu 
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TELGRAF HABERLERi Muamele vergisi ~4~ 
hakkmda maliyenin At:E 

Japonya bütün milli 
membalarını Çine karşı 

seferber ediyor 

1 işten el çektirilen ve 
tecziye edilen orman 

memurları 

yeni bir tamimi • Av-ru-pa-da-ma-ne-vr-a ~ve 
mukabil . . Ankara 16 (Hususi) - Muameıı vergLs1 

kanununun 21 incl maddesinde yazııl'fllllerin 
tekerri.ırü halinde cezalara bir mlsll zammo- manevra mevsımı 

Tolıgoda Japonganm manen ve maddeten 
tehlikede bulunduğu llAn edildi 

Ankara 16 (Hususi) - Orman umum lunacnğı hakkında Maliye alakadarlara gon-
müdürlüğü orman işlerinin esaslı surette derdiği bir tamimde ezcümle §Öyle demek -
takibi için şiddetli tedbirler almaktadır. tedlr: F ransız ordusunun Alp dağlan 
Bu münasebetle bazı orman mühendis 1 - Kanunda bir 11Wn telı:errilr sayıl - da, bütün modern vasıtalarda 
ve memurl · te 1 çektirilmic:: ba- mnsı için muayyen bir müddet içinde yeni -

arına ış n e :sı den işlenmiş olması 1Azun ııeJeceti halı:lı:ın - istifade etmek suretile yaptığı manevr 
zılarına da sicillerine geçmek üzere ceza da htiküm vaz'edllmemlf. tekerrür muuaıt Alınan! Ren boyunda ve çok d 

ilini t' ya arın 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ver ş ır. zikredilmiş oldufundan tekerrüre esaa ola - . b" mile asta yapmıya teşebbüs e 
~ _ 16 ··-·_.) "' :ı,...y0 ka -1 etmek suretile yeni bir "Çin vücude ge- Çarşamba orman memuru Nuri zim - rak fiilin birinci flllden ne tadar aaman ~enış. U: .vY ask • manevra muka 
.1.1Undra (HW)u:ıı - ıOAJ . . ika -""Um'• old ,. ·--+·- ,. üklen bır diger en . · · mi11f tirm g- de amıetıniştir metıne para geçirdiği Çine orman me - sonra ,... .., u&unu _ _,_ ... a&a ma . • hakikat 

binesi bugün Çin harbi ıçın yem e e · .. . . ' . . hal talmaml,ftır. bele etti. Verilen malumatı 
seferberlik tedbirleri almıştır. Öğle - Çinlilerin yeni bir muvaffakiyeti sah~ m._uhendi~ Hasan Kılı~ vazıfesın - 2 - İlk cezalı verg1n1n teterrure esaa o - tam bir ifadesi telikki etmek icab ede 
tt ılan kabine içtimaını mü Sa t 1 dekı alakasızlıgından dolayı ışten el çek- l:ıbllmesi için bu verginin tat'1leşmlf olması Alman alan tabil bazer devr 

en .sonra yap minen ve ruadde- Hankeu 16 -: S~a~.an .. n r~ tirilmiştir. Gene Çine mıntakası orman Icab edecektir. Verginin tarh safhası tabak- . manevr ' t 
iteakib, _Japonyanın da bulunduğu ilin Niyuz ajansına bildirildigıne ~ore, ~ın mühendislerinden Enver Öztürk kontrol- kuku hazırlıyan bir başlangıçtan ibaret ve talim hududun~ ~cak kadar genlı b 
ten tehlike ~~ısın. bal _ kıt'a1an Fuyanga girmişler, nızamı ıa- dak.i alakasızlıktan dolayı siciline geç _ deltl~esı dalma melhuz bulunduğu cihetle tulmaktadır. Çünkü bu manevralara 
edilmiş ve butun mill! mem. ~nn se de eylemifler ve mevzilerini tahkim k .. t . edilmiştir tekerrure esaa ittihaz edllemlyece'ktlr. 2430 buçuk milyon asker iftirak edecek 
Jerber edilmesine karar venlm14th'. tmişlerdlr Ordunun kuvayi külliye _ me uzere eczıye · numaralı kanunun 18 ncı maddesi muclbln- talimler on iki hafta devam edecekt 

Bundan başka kabine, Şan - Kay - e • _ il 1 ektedir ç k 
1 

d f ce muamele verglal J'ilz liraya tadar olan - Alman manevralanna müvul olmak 
,. f . i tahrib maksadile aske- si Hangçeuya dogru er em . e mı·ı ı mu a aa !arda tedkllı:l ltıru ve yilz liradan fazla o- ı bitleri Şek_ ın rediıının di l tik mesaisine Diğıer taraftan SO Japon tayyaresi !anlarda temyiz tomıısynu tararlle tat'lleş - ~e ~ir kısmı talyan ihtiyat za 

ıi, ıktısa ve P oma , yakın iki hri bOm- k k k • dO mekte oldutundan herhangi bir cesa1ı ver- nın hizmete çalmlması ve bazı lly 
kat'iyen zifa kapılmaksızın devama bugQ.n Hankeu ya . 80 ~ .. · "lm"' yo S8 QRS8JI n g1n1n tekerrüre em ttWJu edllebllmed !\Ü sebeblerdeıı dolayı ltaıya ile 1'rama a 
karar vermişti.r. bardıman etmişlerdir. A1ı o uş, bu aafhalan ı~eıet tu'llepıdf olmul " rumda pasaport muamelesinin tatil 

Kabine, Hankeu'yu ilk hedef ittihaz 260 kiti yaralaımuştır. toplandı :ııltlı:ı.ta::.. ~=-'*- mest ve~ nüliyatmm durmam, 

.. .. s - Teterrilre .._. o1aea fiillerin ret - sen nazik bir manzara aneden baU h 

F•ı• t• d t dh• •ı Prag 18 (A.A.) -Devlet mudafaa yuk- dlfertnln ayni olmaJan le8b etmettedlr. politika nıdyetinln nezaJretinl bl1sb6 

1 ıs ın e e ışcı er sek konse~ bu~ saat 11 de başvekil - arttırmıştır. Nitekim, bu faaliyeti pek 
Hodzanın nyasetinde Kolovrat sarayında Londrada Japonya tabit bulmıyan ln~ter hükflnıe .. ti, b 

I• ti • • h d 1 toplanmıştır. müşahidleri vasıtasile Alman h faa ıye erınıar r ı ar Pr~gl6~~menhe- aleyliine nümayiş :::v::=~~ 
ı I bl J ili. yetinin tebliğı: resmi mahi tte ılm1fbr Son milsademelerde 6 Yahııdl polıB ' r ng % Bugün saat 14,45 de reisicumhur B. Be- Japon atqemiliteri polis _Ye !ap İn . 

8 A b malıtul dllıta Def, Lord Ransimeni kabul etmiş Ve ken- k • - - "ld" Alman hük<imetinin giliz aorgula sObagı, ra disi ile umumı vaziyet hakkında görüş _ mer ezıne goturu u verdiif cevab, her memletette oıc1u1u 
.. - .. 1 h i k bi bazı ihtiyat mnıflarm talim ve wr .. ~ıecten IOl1rB da alır surette yaralanmışlardır. Yahu- muştür. Sudet Alman arı eyet a şam dr 

16 
AA.) China Ca 

Kudüs 18 
(A.A.) - Dfln °6 

• b eli muhacirler Galileye hüim bir vazi • saat 20 de Lord Ransimen ve arkadaşları Lon . a . . - mpaign biye derecelerinbı kontrol edilmeslnd 
tedhişçiler bir çok yerlerde faaliyette u- • . d ile b' . t' 1 d r Commıttee idaresi Japon mallanna boy- ibaret bulunduiuna inhisar etmiftlr. 
lunmuşlardır. Ramallıh civarında askeri ~ bulunan Karmel dajınm tıepesin .e ır ıç una yapmış ar 1 

• kotaj yapılmamnı taıeb etmek için Japon manyanm bundan tudmm l'ransa ol 

l>ir müfre2 ile mfiseDAh çeteler araauı- klDa Yarot Balwmel kasabasından bır A • af Hort• • b ıtefareti önünde bir nümayifle Hayct - dulu filphesizdir. Çüntfl İtalyan hud1 
ita bir milsademe olmuf, hay~dlar~ kamyonla hareket etmi§lerdi. Yarı~ - mır lftl0 ya ancı parkta bir içtima tertib etmiftir. Japon dunda ve Savua dalJarmda cereyan ed 
bir kaç tanesi öldilrillmüştiir. Bır İngiliz nnda polia memurları da bulunmakta ıdi. 1 k 

1 
d k• ataşeıniliteri tertib heyetinden Mias He- son Fransız Alp manevraları, 

sübayı da telef olmuftur· . Köye muayyen vakitte dönmedikleri için mem e et er 8 1 ridon Youes'in ellerinden Japonya a - mikdarda ihtiyat k:ıtaabn iftirakile yap 
• Hayfa 16 (A.A.) - Karmel tepesıne arqtırmalara başlanmıt ve Yahudilerin M 

1 
h• b leyhindeki risaleleri kaparak parçala - mış ve bilhassa İtalyadan Franaaya 

tıecllıişciler tarafından ya~ bir akını cesedleri bir arada bulunmuştur. Biraz acar ara ıta 1 mıştır. Polis ~kezine gö~l~ bin .. - çid veren Galibye ve Lotare bolazl 
müteakib cereyan eden musademcde 

6 
ileride mütecavizlerin sekiz cesedi gö • . . . başı Takahashi sefaret başklübının mu- nın icabında ne mikdar bir kuvvetle 

Mahudi polia memuru, 8 Arab ve Yarot _ . . . dını Budapeşte 16 (AA.) Sentetıyenın bı - dahalesi üzerine serbest bırakılmıştır. tulup müdafaa edilebileceli tecriibe 
Hakarmel köyünün Yahudi muhtan öl· rülmilftür. Polil çetenin diğer efra ninci yıldöııümil p0U~Jeri dolayWle, bü- hmmuftur. Bu mannraJann netfeeıd 
aıtlftilr ......... ...,.... ..._ .. ..._ ............. ytlk kralın t.a. '- v• ldlrre8 bflytık Sovvet - Japon c1en Fransızıann memnun kaldıktan. 

1 B I • d =arayın mermer salonuna çıka - f: k J • beyan ve ilin etmelerinin İtalyada 
F iz g. enera ı· er ın e Bu feıilikıer dolayısile yabancı Jhem - muza ere erı hayli asabiyet uyandırdılmı inkAr e~ r a D s lekeUerde oturaı) ~larm umuml Tokyo 18 (A.A.) - Domei ajansının mümkün °1madılma göre, İtalyanın al 

h 1 k 1 d kongresi de bugün açılmıştır. haber verdilfne göre, Litvinof, Şigemit- dılı son hususi tedbirlerin bundan araret e arşı an ) Naib amiral Horty, yabancı me~e - su, Mançuko ile Sovyetler arasındaki mü- tevellid olabilecellni kabul etmek bir 
ketlerde oturan Macarların mümessille- nazaalı mıntakada hududu tahdid ede - ruret olur. Çekoslovakyllda, S6det Al 
rini kabul etmif ve kendilerine hitaben oek komisyonun orgıuıim,onu bahsin- man1armın vaziyeti mevzuu Dall8Dl!C1114 

Beri.in 16 (Hususi) - Alman hava 1 aHyeU hakkında uzun yazılar ll8fl'9t - aöylediJi bir nutukta exüınle deınıştir de pek yakında göıiı§lnelere baflıyacat- fU sırada orta Avnıpanm yeni bir 
kuvvetleri erkAnıharbiye reisi general mektedirler • Ci: !ardır. hareketlere sahne oldulmıu Jrabal 
Milh'in geçen sene Parise yaptıjı. zi - D6yçe Algemayne Çaytung, ezcüm· cMacar milleti, bugün kaybetmiş oldu- Eğer bu komisyon vazifesini muvaffa- mek mümJdhı olamaz. Leblstanm 
yareti iade için Fransız hava kuvvet • le diyor ki: tu eski haşmetinin etıkazı üzerinde da- kiyetle bitirebiline, Sovyet - Mançu hu- Jetler Cemiyetinden nutlqmuı, 
leri erkAnıhaıt>iye reisi general Viy - - Geveral Vıyy&nln'in şahsında, U· ha mes'ud bir devlet kurmak ve bu su- dudunun diler aksamında da faaliyet boyunda Alman tahkimatı, ltal 
yömin ve maiyeti, bugün tayyare ile mumt harb esnasında ~tl~ri _Alman retle dünya sulhuna yardım etmek için başlıyacaktır. Fransaya brp yolcu muamelesini ta 
saat 13.30 da, Berlin yakininde Stiken lar tarafından ~ ~dir edilmiş olan bütün kuvveüle çalışacaktır. Moskova 18-Taa ajansı bildiriyor: etmesi. İspanyada vaziyetin defllme 
ta~are meydanında yere inmişler ve bir ordunun mumesmlini selinılamak- • ---; • Jurnal 4lö :Mosku cHldiaeler u neti - mesi, bu faaliyetin muhtelif tezahtr 
l\lman hava erklnı tarafından hararet tayız. - - Amerıka harıcıge celer •. başlıklı b8§Yazısmda ezcümle d1 - dir. Avrupa zannedildJlf elbl .atan 
le karşılanmışlardır. cXencnnı. mutekabil saygıya miis yor ki: resine ulapnalrtan henilz uzat bulunu 

Mar~al Göring'in misafiri oJarak, tenid bir anl•pnaya va~asmm, muh Nazırının Bir kaç hafta, bütün dflnyanm na- yor. - Selim Ragrp .P:meç 
bir hafta Almanyada kalacak olan ge - teUl beynelmilel temayüller besleyen zarları, Hasan gölünihı bulundufu Utak 
ııeraı Viyyömin, Alman hava milesse- Fransız siyueftle anlaşmadan ı>t;k, ~- B • ·tku mıntakaya dikildi Japon mWtaristlerl- f-
selerini, tayyare fabrikalarını ve mey- ha kolay olacağını tahmin. ettığimız lT ftU nin birbirini takib ec1en tahrikleri, ora- ınglltere llBnl aaJıerl 
danlannı ziyaret edecektir. General Fransa ordusunun miimessilini burada Vafinıton 18 <AA> - Radyo ne ııeşredl- da yakın bir harb tehlikesi yaratllllftı. Bir taggare fabrllıaaı 
:Wyyöınin'ln Ahnan manevralarının seJAmJamakla bir zevk duymaktayız.• len bir nutukta Bull exilmle demittlr ki: Fakat Sovyetler birliii.nin kuvveti ve D Jı 
bazı safahatında da hazır bulunması Berlin 16 (A.A.) - General Ville - Amerlta ettAr~=m~e:_t:ı~~allhazır : sulh politikasının .sellbeti sayesinde, bu aha urugor 
muhtemeldir. men yanında Fransız büyük elçisi ol- dakl ==- ~lin,an~ hercümer~ıo~~ _ an için Uzakşarkta harb tehlıkesi ber • Londra 16 (HUIWd) - HülrOmM, 

Fransız generalinin Bitler tarafın - duğu halde, İnterden Linden'de A1man :!1 h ı.steyenlerin bu temayülleri arttığı tat- taraf edilmiştir. va teslihatım daha fazla hızlanchrmı 
dan kabul edilip edilmiyeceği hentız meçhul askerintn mezarına Fransız dlrde t.ebllkentn btıytlyecetl ve bütün dün- Bununla beraber, Japon militarıstlerl, karar vermi§tir. Bu eftmlMen 
maltim değildiır. renklerini havi bir çelenk koymuş ve ,anın ıttJ,sadl, li1Ul ve ~teri sahalarda kendileri için ne derece fena olursa ol - Mançester cfvannda )"elli bir tayyare 

Aın.n p&eteleriDin nept,.U bu esnada ihtiram vazifesini ifa eden vabfl1ane b~w:;de=~e;;::\.o~: sun, bazı vakıfiları nazan dikkate almak rikası inşa edilecektir. 
Bertin 16 {Hususi) - General Viy- bölük, törenden sonra general Ville - ::-r :~~ı!~e bir ihtarda. butunarat demlf- mecburiyetindedirler. Basan gölü mm - Bu fabrikada en 8Clll matem Mk8'I ~ 

y&nin'in ziyaretini hararetle selAmlı - mentııl önünde bir ıeçid resmi yap - ~ lı:l: takasında bütün Japon hilcumlannın p- yareler imal edfJec:etttr. Pabrlbda 
;yan ........ ıeaeraHn hayatı ~• ta- mıfbr. ct1mldlerin1 .Ulh tuvvetl P<>lltllı:aaına la- ri püskürtüldüjü bir vlbdır. dilik bet bin tip phpea)rilr. 

l tlnad etttren mWetler de dahil olduğu halde 

Bir lnglliz vapurile çarpışan Alman =~::::.;;: ==~ K00:~:.:.:0c1a Yanııniatan c1a 
nJb içinde idame edilen ıttıadl Te kültürel e.,,. Tokyoda bir elçilik 

vapuru battı, 147 kişi boQuldu ==7~
0

=1a ~a:·~ 6°!L =r!:-~ ~ ı.W::, ~ 
.&mslka ~e on saatte iki kasa Fethi Denli Antakya komolosluiuna. CStrencQbıe a&e, Yunenfttan da pek 

Şaııghay 18 (A.A.) - Sabahleyin d!tl söylenmelctıedir. Vapurun kaptanı san DltlO cKallfornlaa 16 <A.A.) - Ame- merkezden Ahmed Umu İüenderun kında Tokyoda Wr eJc1D telli edecek 
~an.gtm nehrinin mansab cihetinde Nan- da kaybolanlar arasındadır. lngjllz va - raan t>abıtJellnde on aat faaıla ile iti ta- k loal tuna ... 1r

1 
... H,_,_1--a.ı. tir Şimdi,. w.r mm menfutle = armda Tungvu imıindeld puru da hMU'a utraımt ile de içinde - sa TUtubulmllftur. Barat.oga tayyare ıemı - onso u ~wu-. • Da"'imllrb elçllilt DU~k1 

-çeu olv 160 kicd bulunan kilere bir 1 • ı.tuo Ha bo _ alile mena'UP torpil atan bir bombardunan Filibe komolom Zati merbr.e •lınmıı Japon,..S. 
vapuru, içinde .r- fe1' ~mJn r-· v~ tanarea1 Boısed•le P1eld civarında denize ve yerine Kucftla tomoıma Fevzi Kortan idi. 

;Hansa illml1 Alman vapuru ile çarplf - mk olmua m6aademe,. aebebiyet ver- dOpnot içinde bulunan 'üç k1tt ölmiıftür. tayin ediJmi§tiı'. 
mıştır. Hansa müsademeden biraz sonra miftir. Kaza emamnda koyda bir tay - ııuaaam bir tarako1 boınbardınWı tay- • Hamidiye Samıanda 
batmıştır Ancak 13 ki§inin kurtarılabll- fun~ur etmiftlr. yartıll de Ban Dlego körfezine di1fmüttür. Mü d 

• rettebatmdan lklll 6lmQo. beti alır ıurette Lindberg MoakoYa a Semsmı 18 (A.A.) -Hamidiye 
lbniııDıdaı ııliahdi Londrada Ziraat Vekili ,araıa~ Varşova 16 (A.A.) - IJndberg karısı gemimiz dün akşam limanımıza ıelmlt 

K hb t -d- - ile beraber Panavr )Olu Oe İngiltere - bugün genç sübaylanmız tehre çı 
Londra 16 (A.A.) - İbnissuudun veli - Ankara 18 (HUIUll) - Ziraat Vekili ODJ8 il 8 mu ura den buraya• ge1mif w saat 17,38 de Var - Atatilrk anıtına törenle çelenk to 

ahdi EmJr Saud, yanında kardeşi Emir Faik Kurdojlu bu sabah İstanbuldan iel· Ankara 16 (Husuai) - Trabzon aıh - fOVada Okeımlle tayyare meydanında in- lardır. 
Muhammed olduiu halde buraya gel - di. Vekilet ileri aelenleri tarafından kar- hat müdürü Mahir Önbilgin Konya sıh- miştir. Lindbergfn tayyaresi, yarm sabah Bu aJqam belediye tarafından ,..ı 
illi tir. plandı. hat mildilrlüi(lne naklen ta,m edUdl. Moskovaya hareket edeeektir. lerine zi)'Rfet veıilmffUr. 



Talebe kamplarındaki 
çocukların şenlikleri 

Şenliklerde Vali Muhiddin Oıtündağ da bulunarak 
küçüklerin gösterdikleri muvaffakiyeti alkışladı 

Otobüs davası 
Şoförler cemiyeti de otobüs 

sahihlerini itham ediyor 
OtobUscUler ileri sUrUlen 

Aimt4ll 17 

Bu protokole glJre Avusturya ile olan bazı 
anlaşmalar mer• t olmalı ta devam edecekler 

iddialara cevab veriyorlar ~vustury~nın -~anya .!1: bir~e~ - satış şekli üzerinde görüşmeler yap. 

B 
mesı dolayısıle Türkiye hukuınetı ıle mış ve buna aid bir mütalea raporu 

azı ot.obtı.s toförlerlnln hasılatın Jilzde A1m bük" A t" nd A t h 
onlle çalJ,fm&lan üzerine, ot.obtı.sıere fazla . an ~e A ı ~ası a, vus ~rya azırlıyarak belediyeye göndermiştir. 
aefer yaptırıp baaılltı arttırmak için a1lr'at- ile yapılan ücarı mubadelelerle tedıyat Ticaret Odası bu raporda pazarlık-
11 gtttitıeri, durak olmıyan yerlerde durduk- hakkında bir protokol imza edilmişti. sız satış işine evvela mevaddı iptidai • 
lan, ıeceleri bahçeler önünde toplanarak Ahiren bu protokol alakadarlara teb - yeden başlanması ve ondan sonra bu 
tataı toförlerinl zarara aoktutıan baktın - liğ edil.miııtir ı·· k.. ·· d b" · datı iddialar günün meseleleri arasına ·lir- .., · .. usu un omur ve o una tat lk edılni~ 
mlftlr. ~u. p~to~ola _gore 23 Temmuz 1936 si ve hal fiatlarının da her gün bele • 

Şoförler cemiyeti Reisi Haktı Erdemir tarihlı Türkıye ıle Avusturya arasın - diye tarafından gazetelerle ilan edil • 
diyor tı: da emtia mübadelatını tanzime mü - mesinin temini mütaleasında bulun. 

- Maalesef bütün b~~r olmaktadır ve, teallik itilif hükümleri, Türkiye hü - muştur. 
bu hususta tedbir almak uzere emniyet teş- kftmeti ve eski Avusturya federal hü-
kll!tlle temaslara da geçmiş bulunuyoruz. A • •• • • 

Ümid ediyorum kl, çok yakında, otobüslerin kuınetı toprakları uzerınde tatbıkde 
durak hariclnde durmalan, aür'atli gitme - berdevam olacaktır. 
lerl ve yolcuyu almak için yarış yapmaları- Avusturya eyaleti ile Reich'in diğer 
nın önüne tamamen geçilecek tedbirler alı- kısımlan arasındaki gümrük hududu 
nacaktır. kalk k d A t ·· · in 

Ev 1 fö 1 Ü llr vml il 1 
ıncaya a ar vus urya reJısın 

vece fO r er ç a ye ye e ça ı - tü·ı·· .. b . 23 7 936 flyorlardı. Şimdi tatsı totörleri, yilzde yir - un mu ayaatına daır - - ta -
mı ne çalışıyorlar ve otobüs sahU>lerl ıse, o- rihli mektub ahkamı ile ayni tarihli ve 
tobüa fOförlerinl yüzde onla çalı.ştırıyorlar. tenzilatlı tarife ile yumurta idhaline 

Şoförler de, eski gündellklerinl doldur - dair mektub ahkamı mer'i olmakta de
mak için, blrbirlerlle yarış ediyorlar. Fakat, vam edec ktir 
bundan, kendileri de memnun dettılerdir. e · .. . .. . . 

Şoförler Cemiyeti idare hey'etlnden Adil Bundan başka Türkiye hukfunetı ı-
de, reisin bu sözlerine nt.veten demektedir le eski Avusturya federal hükfuneti a
tı: rasında 6 Şubat 93-0 tarihli Medus Vi -

- Bazı otobüs toförlerl direksiyonun ba- vendi•de, gümrük hududunun lağvı ta-
şından 20 saat ayrılmıyor. İstlrahaU için an "h" . . . 
cak dört saat kalıyor. Halbuki, bir müddet rı ıne kadar .. tat?ık .edılec~ktır. 
aonra, bu toförde çalışacak ne dimağ, ne de Yalnız, Turkıye ıle eskı Avusturya 
vücud kalıyor. Bu hareket, a.ynl zamantla, hükfuneti arasında münakid 23 Tem -
bir otobüse bir şoför bağlanması gibi bir muz 936 tarihli klering anlaşması ah
mahzuru da daidir ti, bir çok toförler de bu kamı 1 s Ağustos 19 38 tarihinde sona 
suretle açıkta kalıyor. ·şı' • B tariht "t'b T"" k' e ermı ır. u en ı ı aren ur ıye 

Bunlara muta.bil otobüscülerden Kan _ ile Almanya arasında imzalanan son 
tarcı otlu Rıfat, Ku'rtuıuş - Beyazıd ve şış- anlaşma hükümleri, mezkur ahkamın 

TUrk • Alman anlaşması 
gllmrUklere tebliğ edildi 

Almanya ile Türkiye arasında imza 
edilen ve evvelki günden itibaren mer 
iyet meVkiine giren yeni ticaret anlaş
ması dün Gümrükler Vekaleti tarafın .. 
elan İstanbul gümrük başmüdürlüğün& 
tebliğ edilmiştir. 

lzmir fuarı lstanbul komitesi 
yann lzmire gidecek 

İzmir fuarının açılış töreninde İs .. 
tanbul Ticaret ve Sanayi Odasını tem• 
sil ederek olan Oda Umumi Katibi Ce-
vad Düzenli'nin başkanlığındaki heyet 
yarın İzmire hareket edecektir. 

Takas komisyonu dun to11landı 
Takas komisyonu dün Türkofisde 

toplanarak son bir haftalık takas mu• 
amelelerini tedkik etmiştir. 

---~---------------11 - Fatih ot.obüsleri oeft Şerafeddin Bayıl da yerine kaim olmaktadır. 
diyorlar tı: .. Maamafih 1 S Ağustos 1938 tari - Poli•le: 

- Dört ay evveline tadar, otobtı.s toforle- hinden evvel baş'lamış olan hususi ta-
rı, hemen patronlar derecesinde para alır - . w 

lardı. Dört aydanberl, bazı huausl yol vazı_ kas muamelelen 31 Agustos 1939 ta - Bir amele kazma ile arkadepnı 
yataıadı yetıerinden vesaireden dolayı hasılat düş - rihine kadar, 23 Temmuz 1936 tarihli 

mele bqladı. Bunun üzerine, bir kısım pat- Türk - Avusturya ldering anlaşması -
nmı,.r tof~erı. Jilzde ~ ça>.ıftırmak za - nın bu ıbabtaki ahklmJ. mucibince tas- Beykozda bahçıvan Şerifin bahçealnde 9~ 
ruretlnde kaldılar. Fakat, bu,. böyle söylen- . . . 1ıt&D Bdlrlleli t.mau -otlu il~~ arlla-
dilt gibi zararlı detıı toförleri koruyacak fıye edılecektır. daşı Ahmed arasında iş yüzünden çıkan bir 

Remıi geçici bir tedbir oldu. Ba~. söylenenlere cevab İki taraftan birinin lehine klering kavgada, Hüseyin Ahmedi kazına ile batm .. J 
Birlik kollan halinde çalışan ilk bu kampa iştirak edenler dünkil şen _ vereyim: hesablarında tahakkuk edecek bakiye, dan ve kolundan atırca yaralaDllftır. Yar::I 

okul himaye hey'etleri ve cemiyetle - liklerde bulunmMDışlardır. Bvvelt., sünde yapılacak seferler muay - Türk - Alman klerlnginin aid olduğu Nümune ııataneslnde tedavi altına alınm11, 
ı'lııin talebe· kamplanna gönderdikleri Şenlikde minimini mekteblilerin yendir. Bir cedvel dabllinde yapılır. Bir tek hesablarma devredilecektir. Bu bakiye suçlu yatalanmııtır. 
_......lr1 d"" b' lik KadıkM be . k . . - seter fazla yapmak imtlnı yoktur. Ayni sa- A t 1 h' ld w takd'rd Tü' Al k -«ı--d birbiri • • 11""-™ar, un, ır namına, o - psı endilenne duşen vazifeleri lA- manda, toför, muanen hatlarda beledi e _ vus urya e ıne o ugu ı e, r aca ,, .. .&uu en erım 
yünde Fener stadında bir şenlik yap - yikile ve büyük bir intizamla yapmış- nın tayin ettlll azamı Te asgari ~man ~ra- kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, şi- yaraladılar 
mışlardır. Saat on yedi buçukta baş - lar, kesif bir kalabalık tarafından uzun sında seferini tamamlamaıa mecburdur. lin olarak tahakkuk edecek bu bakiye- Kurtuluşda Safa apartımanı tapıcı.sı ReUıı 
byan ve geç vakte kadar devam eden uzun alkışlanmışlardır. Böyle yapmıyan şoförleri zaten biz muaha- lerin, tahsi'lat günlerinde tatbik etmiş d ne, arkadap Mustafa arasında aıacat Jiloı1 
fellliklerde, vali ve şehir meclisi lza - .. 18 eder n cezalandmrız. olduğu alış kurlan üzerinden karşılığı zilnden çıkan bir kavgada her ltLs1 de bir ~ 
sından bazılarile kültür dixektörü de Gllmr1lk ve lnhiaarlar mllatepnmn te..s:°:criıe~W:! ~-=:=~ ~:~=u~~1::'~ ::~:ı~ Türk liralarının Deutsche Verrechnun- birlerini bıçakla bal}lannd~n baflfce yara " 
bulunmuşlardır. Şenliklere bir geçid tedkilderi dellldir. Şoförler bu duraklan bWp durur • gskasse'in (A.) hesabındaki matlubu - ~mı.oı~rdır. ~:cü~ü mefhud mah .. 
resrnile başlanmış, istiklil marşı söy - Şehrimizde bulunmakta olan güm _ lar ti, bunu bilmeyenler, durak haricinde na devredecektir. Türk - Avusturya an emes.ne sev ~r r. 
lenmiş, bundan sonra, çocukları hima- rük ve inhisarlar vekileti müsteşarı duruldutunu zannederler. laşması mer'iyeti ·müddetince vadeli o- Bır kadın merdıvenchn dOtOp 
Je birliği azasından Zühtü bir söylev Adil Okuldaş dün sabah gümrükler rö ~~un::~ ~a~an =btı.s yoktur:· ~o- larak idhal edilmiş malların bedelleri yaralandı 
vermiştir. Bunu müteakib, çocuklar, başmüdürlüğüne gelerek öğleye kadar id~ladır. u a amen u 

11 
b1r 1 S Ağustos 938 tarihinden sonra, borç- Binbirairekte Bostan sotalında oturan 

motifli yürüyüşler, yer temrinleri meşgul olmuştur. Müsteşar şehrimiz _ Sonra, bir otobtı.s, yolda bqlı:a bir otobtı- lu kalman mikdarın Türk - Alman kle- 55 yaıında Feriha, evin merdivenlerinden 1~ 
jimnastik, kalkan oyunu, bayrak yarı- de bir müddet daha kalacaktır aü geçemez. Zira, bu takdirde iş bir yar11 ring anlaşmasının aid olduğu hesabla - ner::~ı;ya~ ~a~arakte~mtıı bir vtlcudilnflıi 
fl, kıyafet değiştirme ysaM~ı yanm1ıı - • hallnl alır ti belediyece 25 llra ceza keslllr. Bi nna yatırılması suretile tasfiye oluna- mula e tyerFe nihen ~urtarakell nlasurette ~ --. r-·: r--~ ---1 naenaleyıh, bunların hiç biri varid deilldir ra nml§ ır. er a can.. Bue.., 
lar, ateş etrafında ,kamp şarkıları soy- ı:.uuu- ~yetlerlne kayıdlı ha ve ~ütün iddialar yenıizdlr v r· 1 d caktır. hastanesine kaldırılml§tır. 
lemişlet, çocuklar tarafından bir tem - 38 bini buldu yeni vaziyetten memnundu.rlar. e '° or er e Bu protokolün teknik tatbikat şekil- Bir inpat amelesi dOtOp yaralandı 
lil verilmiş ve ~ey~ola şal'~~e ~en- Geçeli yıl esnaf cemiyetlerine ka - - -, - leri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban Fatihte Aktar sokağında oturan Ali, O'..-
liklere geç vakit nihayet verılmiştır. yıdlı esnaf adedi 32 bin iken bu mik - Brukse Atina Bokreş kası ile Deutsche Verrechnun.gskasse klidarda Aziz Hüdai sokağında bir lnp.attl 

Bu şenliklere, Yeşilköy, Sarıyer, Kı dar bu yıl 38 bine yüksehruştir Bu 7 ' 7 arasında kararlaştırılacaktır. ça111ırken müvazeneslni kaybederek dUfDl~ 

zıı lbeto~rat~ vke ~e::.öyFibmplaknndaki ta yiıkseliş, cemiyetin esnafı iyi bir .şe - Bag" dad elçilerimiz Cumhuriyet Merkez Bankası ~~::: ı!~ns:ı~~~ t:ı~~~n~~:~ !fu.) 
e ış ıra e •. m"'l"ır. orya ampı ev- kilde kontrol etmesinden ileri gelmiş - t "k t • 1 it Ad • t 

velce bittiği ve ~uklar dağıldığı için tir. . mezunen geld.ıler rı O 8JCI ara 1 1 ay y 8JI mış ır . • kabul etti Bır arab~ tıamva)& çarptı 

Rumen reyu U do h 
• • ld• B "'k 1 1 · Sürücü Kadrinin ldareslndelı:i çift aUı ytııt S n şe rımıze ge 1 r~ s.e e çımiz Cemal !,lüsnil, Ati- Trikotaj fabri)tatörleri, şimdire ka- arabası Divanyolundan geçerken Türbe ö • 

na elçımız Ruşen Eşref, Bükreş elçi - dar Almanyadan getirtmekte oldukları nünde durmakta olan bir Harbiye - Fa~ 

Festival münuebetile İstanbulda temsiller verecek olan Romanyaıiın 
Tanasa revüsü dün şehrimize gelmiştir. Tanasa adında beyneUnilel şöhrette 
bir kmrlk artlııt tarafından i~ edilen revüde yüz kadar artist mevcuddur 
Revü, yann alqamdan itibaren WınsUlerine Tepebqı tiyatrOS\JD,qa başlaya: 
>aktır. Resmimiz Romanyalı san'atkirlan Sirkeci pruıda göstermektedir, 

miz Hamdullah Suphi ve Bağdad el - iptidai maddelerden yün ipliği için Al- tramva.yma çarpmıştır. Bu oarplfllla netl.ceo-j 

ç~mizkHü~kkı Tokha~, ı_nezuniyetlerini ge man bankalarından altı aylık bir kre- !!!!~.~ .. ~;.~~~ .. !!.:!:!~:~? .. ~~! .. ~!':!':1~ 
çırme zere şe rımızde bulunmakta - di temin ettikleri halde, Cumhuriyet 
dırlar. Merkez Bankası yalnız üç aylık bir 

kredi müddeti kabul etmekte idi. Bu 
Esnaf cemiyetleri hutaneai }rüzden sıkıntı çektiklerini ileri süren 

Birleşik Esnaf Cemiyetleri muayene trikotajcılar Ticaret ve Sanayi Odası -
ve tedavi kliniği (Esnaf Cemiyetleri na müracaat ederek, Almanya banka -
hastanesi) şekline sokulmuştur. Hasta- lan tarafından verilen altı ay müdde -
ne için yakında yeni malzeme sipariş tia Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
edilecektir. kası tarafından da kabul edilmesi için 
........................................... -................ odaca teşebbüsler yapılmasını istemiş-

F akir kadmları esirgeme balosu lerdir. 
Hu1k doktorumu Bay Sani Yaverin re_ Ticaret Odası tarafından bu hususta 

:rıtaaı Rana San1 Yaverin riJaaetı altında banka nezdinde yapılan teşebbüs müs
aenelerdenberi bayırlı l§ler ıören bu kadın bet netice vermiş ve Cumhuriyet Mer
mtıeae.sesl menfa.atine bu aene de bir yas kez Bankası Alınanyadan ,etirilecek 
balosu tertlb edllm1ft1r. Bayan San1 Yave - yü · liğl il h tür1·· · tihlAk d 
rin ibthnamlı me.aı.stıe mtlkemmel bir - n ıp e er u ıs -ma ~ 
ut mahiyetini alacak olan bu balo ~n _ deleri için altı ay vade kabul etmiştir. 
sun ylrmlnc1 günü at.fa.mı SuadlJe pllJında PazarhkSIZ lllŞ V8riŞ hakkında 
verllecelttlr. MUhltln bt\tiln tlbar cemiyeU-
nl bir araya toplayacak olan balonun tam ticaret odasımn mUtaleası 
mAnaalle eJlencell olması ve bu hayır c -
Dllyetıne bat edllmtt btr ııstUade temin e _ Ticaret ve Sanayi Odası idare hey -
41lmul 'lQ1n tertlb&C&& ldO bit 191 eaa IH ... eti dünkü teplantısmda Ey lfilden iti -
ratıımamıftır. haren tatbik edilecek olan pazarlıksız 

Her akşam 
Dişlerinizi 
fırçalayacanınız 
macun. 

• 



17 Ağustos 

• 
lzmirin turistik yollarının 
inşası yakında başlıyor 

Vilayet meclisi bu münasebetle dört günlük bir toplanh 
yapacak. Hazırlanan projeye göre yol vergisi 8 liraya 
çıkarılıyor, nakil vasıtalanna da onar para zam yapılacak 

.. 

Sur ve Ef es vapurları izmirde 
.. . 

Efes vapuru tzmir körfezinde 

Izmır (Hususi) - Vilayet umumi tilıakile bu sene ~yeni vapura kavuş· 

so~ P~STA 

Dadagda yağmur 
Ve sel felaketi 
Bir başmuallimin dört 

kişilik ailesi 
sellere kapılıp boğuldular 

-
Kastamonudan yazılıyor: Geçen çar

şamba günü Daday ve köylerinde şid- / 
detle yağan yağmurlardan evleri seller j 
basmış, birçok tarlalar ve bahçeler ha
rab olmuş, mahstilü sular götürmüş, -4 
kişi boğulmuştur . 

Seller !birçok evleri tamamile ha -
rab edip yıkmı.ştır. Bu arada Daday -
da başmuallim Hasanın evi suların 
şiddetile temellerinin tahribe uğrama -
sı !üzünden çökmüş, bir müddet ol -
dugu gibi sürüklenmiş, sonra da bir 
kayaya çarparak parçalanmıştır. Evin 
içinde bulunmakta olan başmuallimin 
kansı ile kayınvalidesi ve iki yavrusu 
suların arasında kaybolup boğulmuş -
lardır. Yağmurla beraber şiddetli fır -
tmalar da olmuş, bazı evlerin damlan 
uçmuş, ağaçlar köklerinden kopup dev 
rilm.işlerdir. 

Hasar oldukça millı.iriıdir. 

Tosyada feci bir 
Kamyon kazası meclisi yarın sabah saat onda fevkala- muştur. 

de toplantılarına başlıyacak, konuşma- Yeni inşa edilen Sur ve Efes vapur- Kastaınonudan yazılıyor: Geçen pa· 
ları dört gün devam edecektir. Vilayet ları sür'atleri on dört mil olmasına zartesi gecesi Tosyaya 1 s kilometre 
meclisinin fevkal~de ıtoplantıya çağı- rağmen lim~ sefe:le~~nde l,2 mil sey- mesafede Emirler çayında feci bir oto
rılmasına sebeb, Jzmirde inşası karar- redecek.lerdir. Yedı yuz ellişer yolcu mobil kazası im tu Çankında T _ 
laş~n turigtik yollardır. Kabul edilen istiab eden bu vapurların kalorifer ter- b 

0 uş r. . . n os 
c Izmir turistik yolları kanunu >nun tibatı, salonlarında hava değiştirme yaya eş yolcu ve yük ıle gelmekte o · 
gösterdiği esaslara göre hazırlanan tertibatı, vantilasyon tertibatı vardır. lan Mustafa Pamukcunun idaresinaeki 
Proje müzakere edilecek ve derhal tat- Vapurların salonlarına birer radyo kamyon Eceoğlu mevkiinde bozularak 

Sayla S 

1 Yurdda spor hareketleri ~ 

bikine geçilecektir. gramofon yedeştirilmiş'tir. firenleri tutmam1ya başlamış ve şoför 
· Vilayetin. hazırladığı proje mali kı- Samsunda belediye intihabı kendini dışarı atmıştır. Bunu müteakip 1 :- Eskişe~irde te~s oldukça rağ-\ .. Çok heyecanlı olan bu maçı Ereğ ~ 
sun ve yollar planı olmak üzere iki e- olanca hızile kamyon dereye yuvarlan- ?,et go~ekt:d~~· Şehrin . cB~yanlar lılıler 4-2 kazanmışlardır. 
saslı kısmı ihtiva ediyor: . Samsunda intihabat defterierıntn hazır - mıcıtır Jımnastık klubu> ile Eskişehir Spor 3 _ Boyabad sporcuları Gerzeye gi· 

lanması l~ln her eve mlintehiblerı karda AA~ • klü'bü teniscileri sık sık temaslar yan- d k "'~ f +·001 ı ·ı b' 
Mali kısım, halktan alınacak fildata ma.bs'IUJ fit dağıtılmıştır. Yolculardan Hüseyin İbici oğlu 11 .. r ere ~rze U1. cu arı ı e ır maç 

ve bu suretle birikecek meblağa aittir . • • .... yaşındaki Hı.hı başından yaralanarak ~-~adı~!S:· Bayanlar Jımnastik klü - yapmışlar ve 6· I galib gelmişlerdir. 
İzmirde altı lira olan yol vergisi mü - Adapazarı mUddeıumumllıgi ölmüş, karısı Seherle kard,,..,i Abmedln lbardunun Tbut~ Azalı ~~adın ve ge~çi kız Bunu müteakib Sinop sporcu lan da 

. 
1
. k lm kt Ad 0 M mt ~ ır. enıs, vo e,, . ....,.., masa tenıs ve ,..._ lıni 1 Ge t k .1 kellefiyeti sekız ıraya . çı an a . a'. apazan . . . umu muavini Zaid oğlu 9 yaşlarında Mehmed ve 7 a la- "imnastik hareketleri! ğra kt • ~neye ge ş er ve rze . a ımı l e 

tramvay otobüs otomobil, vapur gıbı terfian Bolu müddeiumwnt muavinllflne .. • Y ş J e u şma a yaptı.klan maçı 5-2 kaybetmışlerdir. 
. ' . ' tayin edilmiştir. Yerine de Gemlik müddei- rında kızı Muzeyyen agı.r surette yara- dırlar. 

nakıl vasıtaları~~ honar p~r~ zam ya - umuml muavini Tevfik tayin olunmuştur. !anmışlardır. Resim Bayanlar jimnastik klübü te- Resimde Boyabadlılarla Gerzeli o ~ 
pı~aktadtz:: Mul aka~. ışlıyen oto - nJscilerile Eskişehir Spor klübü tenis - yuncular bir arada görülmektedir. 
rnobıl, otobus ve trambus yolcuların - . . . . . .. 
d b . k . l kt B So··g"' u .. d avcılarının ilk b l cilerını Halk partısı .kortunda bir mu - .f - Nevşehir Halkevi Spor takımı an ırer uruş resıın a ınaca ır. u yı ı ayram arı b k d l ·· t · 

1 
· a·ı f k l"d 'dat sa a a an evve gos enyor. Avanos Kızılırmak takı.mile yaptığı iki 

suret e temın e ı ~n ev a a e varı 2 Ka d · Er ·u · d 
senevi 450 000 lira tahmin edilmiştir. - ra enız eg sın e geçen maçı da kazanmı~tır. Bunu müteakib 

•,. . . ,. . ,. .. _ hafta t~~anbulun Beykoz, Vefa ve Ar- Avanoslular takvıyeli bir takımla gel-
Y~Uar planı ıse vılayet daımı en~u navudkoy sporcularından müteşekkil mişler ve Nevşehirliler üçüncü defa o-

menı t~rafından hazırlarumştır. Şeh:r: bir takımla Ereğli Spor takımı arasın- larak 2-1 galib gelmişlerdir. Resimde 
den başlıyarak Bergama ve Efes gıbı da bir maç yapılın.ı.,tır. iki tA1-- b. d .... 1 .. 
t 'h ·t 1 . ç B -s ıuuıu ır ara a goru uyor. 
arı sı !e erme, eşme plajlarına u- K k ı· H Jk 

ca, Burnova ve Karşıyaka banliyBleri- ır iare ı a sporun muvaff akiyetli maçları 
ne ve sayfiyelerine giden yollar beş Kırklareli (Husu -
senelik bir programla ve iki milyon li- si) Kırklareli 
ralık teminatla asfalt veya beton olarak Halkspor takımı ile 
inşa edliecektir. Pehlivanköy takı -

Yolların asfalt mı, yoksa beton mu mı arasında şehri ~ 
yapılması için Nafıa Vekaletinin müta- mizde bir maç ya -
leası sorulmuştur. Gelecek cevaba göre pılnuş, Halkspor 2-1 
bu hususta bir karar verilecektir. galib gelmiştir. 

Vilayet ayni zamanda İnciraltı plajı Bundan sonra 
ve oteli üzerinde tedkiklerini bitir - Halkspor Babaes -
nıiştir. İnciraltı plajı eksil~meye çıka- kiyi 3-1 yenmiş, E-
rılmıştır. İnciraltı otelile beraber, dirne Karaağaç spor 
Ağamemnun ılıcalarının içme suyunun ile 2-2 berabere kalmı.ş, son defa Pınar kesir ldmanyurdundan Necdet tıçüncü. 
İnciraltına isalesi tedkik edilmektedir. Söğüd, (Hususi) - . Ağustosun ilk ı lenilmiştir. Toplantıya Bilecik: ~.alisi hisarla yaptığı karşılaşmayı 4-1 ka - 400 metre serbest: Bandırma Do -
Mütehassısların verecekleri rapordan pazarı Söğüd avcılarının bayramı ola - ile birlikte birçok. ~emurlar ve mufet- zanmıştır. ğanspordan Osman birinci, Erdek İd -
sonra bu iş de eksiltmeye çıkarılacak- rak kabul edildiği için bu sene de bu tişler iştirak etmıştır. Resimde Kırklareli Halkspor takı- manocağıdan Kega ikinci, ve Recai ü-
tır. bayram çok güzel bir şekilde tes'id e- Bu arada atıcılık talimleri yapıl • mı oyuncuları görülmektedir. çüncü. 

Sur ve Efes vapurları dilmiştir. Bayram .. günü kasaba avcıla- mı", oyunlar oynanmış ve eğlenceler Bandırmada su sporlan bölge 200 metre kurbağalama: Bandırma 
Alınan tezgahlarına sipariş edilen ve rından bir grup ikı koldan ava çıkar~k g~ 1 o a kadar devam etmiştir. birincilikleri İdmanyurdundan Ali birinci, Balıke -

İzmir liman seferlerine tahsis edilen öğleye kadar avlanmışlar, 44 keklık, Resimler bayramda bulunan vali ve Balıkesir Valisi Bay Etem Aykutun sir İdmanyurdundan Necdet ikinci. 
-Efes ve Sur vapur~arı limanımıza gel- 6 tavşan vurmuşlardır. . .. riyasetinde pazar günü Bandırmada ya 1 SOO serbest: Bandırma Doğanspor-
miştir. Bu suretle Izmir limanı İngil - Bundan sonra kasaba mesiresine gi- memurlarla, avcılardan hır grupu gos- pılan su sporları bölge birincilikleri dan Osman birinci, Bandırma İdman -
tereden gelen Bayraklı vapurunun il- dilmiş, orada çok güzel bir şekilde eğ- teriyor. çok heyecanlı olmuştur. Müsabakaya yurdundan Halid ikinci. 

4 klüp iştirak etmiştir. Bayrak yarışı: Bandırma İd -
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : Neticeleri: manyurdu birinci, Ban<lırma Doğan -

Yüzmeler: spor ikinci, Balıkesir İdmanyurdu ü -

- Hasan Bey eğer Beledi
ye, mağazaları da sınıflara a. 
yırırsa .. 

... ben mağazamı birinci sı· 
nıf yapmaktan vazgeçerek.. 

• .. ikinci haUa üçüncü ya· 
pacağun, ayni zamanda mal .. 
lan deh~tli ucu.zlatacatun. 

Hasan Bey - Peki ama o 
zaman bir tek kadın müşteri 
bulabilecek misin bak.ahml 

50 metre serbest: Birinci Bandırma çüncü. 
İdınanyurdundan Süleyman, ikinci Şarpi müsabakası: Bu müsabaka.~a 
Bandırma Doğanspordan Abdullah. üç yelkenli girdi. Birinci Bandırma Id 

100 metre serbest: Bandırma İd - manyurdu, ikinci Doğanspor. 
manyurdundan Cevad birinci, Bandır- Kürek müsabakası: Bandırma İd -
ma Doğanspordan Hakkı ikinci. manyurdu birinci. · 

200 metre serbest: Bandırma Do - Çorlu - İstanbulspor maçı 
ğanspordan Osman birinci, Bandırma . Çorlu (Hususi) - Çorlu sahasında 
İdmanyurdundan Cevad ikinci, Balı - Istanbulsporla Çorlu Halkevi takımı 
kesir İdmanyurdundan Kemal üçüncü. arasında yapılan karşılaşmada iki ta -

100 metre sırtüstü: Bandırma Do - kım sıfır sıfıra berabere kalmışlardır. 
ğan.spordan Hakkı birinci, Bandırma Çorlulular çok güzel bir oyun çıkar -
İdmanyurdundan Hakkı ikinci, Balı - mışlardır. 
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GAZETELERDEN 
Sinekli gazoz: 1 için mi gelmek zahmetine katlanmadı -
cAdamın biri bir lokantaya gitmiş, lar? 

garsonu çağırmış. Bir kase çorba iste - Zübbelik.: 
mi§. Garson, çorbayı getirmiş. Adam iş- Nurullah Ataç zübbeliği müdafaa eden 
tabla kaşığı salınış. Bir de ne görsün.. bir makalesinde, monşer kelimesini ele 
çorbanın üzerinde koskocaman bir sinek almış, diyor ki: 
ölüsü yüzüyor. Bağırmış: - Monşer demek, evvelleri bir zübbe-

- Garson! lik addedilirdi. Fakat şimdi kimse böyle 
- Emredin? addetmiyor. 
- Bu çorbada sinek var. Ben bunu içe- Monşer Nurullah-Ataca bir fıkra anla-

mem, ustanı çağır.. tacağım: 

Garson cevab vermiş: cFalcı fala bakıyormuş: 
- Ustamı boşuna çağırmayın, sineği - On sene sefalet çekeceksin! demiş .. 

görürse o da içemez.> fala baktıran merakla sormuş: 
Bundan yirmi yirmi beş gün evvel - On sene sonra sefaletten kurtula -

matbaamıza bir şişe gazoz getirmişler - Ciitk mıyİm? 
di. Şişenin içinde iki tane şişkin sinek ö- Falcı tekrar fala bakmış: 
lüsü vardı. O zaman demiştik ki: - Sefaletten kurtulmıyacaksm amma, 

- Bu gazoz şişesi matbaamızdadır, a- demiş, alışmış olacaksın! 
lfilcadarlar gelsinler. Nurullah Ataç bari §U baklayı da ağ-

Dünkü gazetede çıkan bir fııi~adan a- zından çıkarsaydı. 

la{tadarların elan matbaamıza gelmemiş - Monşer demek gene zübbeliktir am-
olduklarını öğrendim. Acaba onlar da: ma, artık alıştık ta, bize zübbelik gibi 

- Sinekli gazozu biz de içemeyiz! gelmiyor. 
Diye düşündüler de, matbaamıza onun ismet Hulilsi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Bir tayyareci mübalAgası 

Geçenlerde İn
giliz kralı bir tay
yare karargfüıını 

teftiş etmiş. Sonra, 
carargahın defte
rini imzalamak is
temiş. Defteri ge
tirmişler. Kuman
danla beraber şu 

şayanı hayret cüm
leyi okumuşlar: 

cDün rüyet sıfır dereceden aşağı icli. 
Hatta kuşlar bile uçmaktan çekinerek 
yerde yürüyorlardı.> 

Bu cümleyi yazan adamın genç ve tec
rübesiz bir tayyareci olduğu kısa bir 
tahkikten sonra anlaşılmıştır. 

oıuıere tazim 
İskoçyada çok 

eski zamandenbe
ri mevcud bir ka
nun cenaze geçer
ken şapka çıkar· 

mayı mecburi kı

tar. Geçenlerde, 
Mançesterde nak
ledilen cenazeye 
şapka çıkarmıyan 

bir yabancı sekiz 

gün hapse mahkfun olmuştur. 

* 
S 1 kadrnla evlenen 

doksanhk ihtiyar 
* ' Kahire hukuk mahkemesi dünyada mJs 

Amerikada kazanç yUksekligi line tesadüf edilmemiş bir davayı gör-

1937 senesinin mek üzeredir. Bu dava, her biri ayrı bir 

yüksek kazanç ne- anadan olan 22 evladın doksanlık baba-
ticeleri Amerika ~~\\ 1 ////.....,_ lan aleyhine açtıkları hacir altına ıılın-
kongresi tarafın- ma davasıdır. İbrahim Şaki ihtiyar bir 

dan neşredilmiş- tacirdir. İşleri dolayısile şehir şehir se-
tir. Meşhur gazete 
kralı Horst'ün ka- yahat ederdi. Her gittiği yerde evlenmiş 
zancı (555000) do- ve böylece 31 kadın almıştır. En son ka-

lar olarak tesbit nsı 16 yaşında bir kızdı. Nihayet foyası 
edilmiştir. Ondan sonra ikincilik artist meydana çıkan ihtiyar sefih, son güne 
Mae West'tedir. Senelik kazancı 400 bjn kadar birbirini tanımıyan oğulları ta-
dolardır. f d ah 
............................................... 11: ...................... :.~.~n an m kemeye verilmiştir. .......................................................... 

Tedavisi kolay 
Bir derd 
Mektubunu: 

cTanrının suikasdı karşısında ben 
ne yapabilirim?. 

Cüınlesile bitiren derdli okuyucu -
mun derdine bir çare bulmak çok ko-

lay. Vücudü ve ruhu itibarile kendini 
ayrı yaradılışta düşünmekten bir an 
evvel vazgeçmelidir. Bunun da kolayı 

vardır. Şimdiye kadar kendisiıri'7ya -
lıyanlardan uzaklaşmalı, mektubunun 

otuz ikinci satırında yapmadığını söy
lediği şeyi ifrata varmamak şartile 
yapmalıdır. 

Bu, onun hisleri, düşünceleri f.::e -
rinde büyük bir değişiklik. husule ge~ 
tirecektir. 

* 
Konyadan Iztırab imzasile mektub 

yazan okuyucuma: 

Oğlum, sen aşk nedir, insan na
sıl sever .. Daha bunları bilmiyorsun .. 
Bunun en bariz delili kimi sevdiğini 
tayin edememendir. 

Her halde onlar da senin hislerini 
anlamış olacaklar ki seninle eğlenir 

bir tavır takınıyor, bu hareketlerile 
seni üzüyorlar .. Beni dinlersen çocu
ğum, sen böyle kendi hayalinde yarat
tığın aşklardan, sevgilerden vazgeç .. 

vilir, ve evlenerek mes'ud bir yuva 
kurarım! 

* Bay (A. K.) ya mektubunuz alaka-
darına verilecektir. 

* Bayan Şadiyeye: Namınıza bir mek-
tub geldi, uğrayıp alınız. 

* Bursada M. N. a: 
M. N. bana sevdiği kızın yaşayış tar

zını uzun uzun anlattıktan sonra şu 

dört suali soruyor: 
1 - Ne yapmalıyım? 
2 - Evlensem mes'ud olabilir mi • 

yim? 
3 - Bu kızı yola getirmenin imkanı 

var mı? 
4 - Bu aşkı nasıl unutabilirim? 
Dört suale ayrı ayrı cevab vereyim: 
1 - Seni istemiyen, senden kaçan 

bir insan için hiç bir şey yapman doğ
ru olmaz. 

2 - Seninle evlenmeyi istemiyenle 
evlenebilir misin ki mes'ud olmayı ve
ya olmamayı düşünebilesin? 

3 - Yola getirmek imkanı belki ola
bilirdi. Fakat sen bütün imkanlara 
baş vurmuşsun .. daha başka ne kal • 
mış ki? 

4 - Bu aşkı unutursun, bunu za -
mana bırak, kendin bile nasıl unuttu
ğunun farkına varmıyacaksın. 

~I 
Çiçek mod?~~ 

İri bir demet gül düz denecek kadar 
sade bir tuv~ti eşsiz bir hale koyabilir. 

Misafir günü önlüğü 

Rüşvet verirken yakalanan döviz 
kaçake1lan dün muhakeme edildiler 

Dün birçok şahidler dinlendi oe suçlulardan 
üçünün tevlıiflne karar verildi 

Evvelki gün Tokatlı lokantasında bir rüş
vet cürmü meŞl:ı.udu yapıldığını yazmıştık. 

Hadise, dün Beyoğlu müddiumumillğe in
tikal etmiştir. Beyoğlu müddeiumuml mua -
vinlerinden Ziya, tahkikatı sür'atle netice -
lendirnıiş ve vak'anın dört suçlusunu geç 
vakit Asliye 3 üneü ceza. mahkemesine sev

ı ketmiştir. Hadisenin suçlulan rüşvet lşinde 
1 mutavassıt rolünü oynadığı iddia edilen Sa-
idle, döviz kaçakçılığı yaptığı iddia olunan 
.Tuber Lüsyen ticarethanesi direktörü Juber 
ve ticarethanenin memurlarından Sebuh ve 
Ohannestir. 

Ticarethanenin alakalı bulunduğu ka -
çakçılık işini tahkik eden ve cürmü meşhud 
tertib eden gümrük mUhafaza teşkiUl.tı ka -
çakçılık bürosu şefierinden Süleyman, mah
kemede vak'ayı şöyle anlatmıştır: 

kınca şaşırıp kaldım. Bu cihet şabldlerill 

ifadeleriyle de, tebeyyün ediyor. 
Süleymanın iddiası kamilen yalandır, de· 

mlştir. 

Diğer suçlular da, Süleymana bir me~ • 
tuh göndereceklerini, Saidin masa üzeri ıde 
bulunan iki zarftan yanlışlıkla içinde p va 
bulunanı almış olduğunu söylemişler ve şa

hidlerin ifadelerini tamamen reddetmişler -
dlr. 

Burada, Sebuh, dem.iştir k.l: 
- Bu işin evveliyatı var. Hakikatin bii ~ 

tün çirkinliklerile ortaya çıkması için, te -
sil tahkikat lazım. Vekil tutaca~ız. Mehil tt 
rllm.esini istiyoruz. 

15 şahid dinlenmiş ve ekserisi ayni if • 
deyi vermişlerdir. 

- Elimde Jüber ticarethanesine ald dö - Mahkeme, kısa bir müzakereden sonra. 
vız kaçakçılığını tesblt eden vesaik vardı. Jüberden maada diğer üç suçlunun tevkif -
Müddeiumumlli.k kararlle, bu vesaik üzerin- !erine karar vermiştir. Ka.çakçııik tahklka • 
de tedkik ve tahkikatla meşguldüm. Jüber tı mahiyetinin gümrük ba§müdürlüğünden 
yazıhanesinde bir arama yapmış ve elde e- sorulması için, duruşma talik edllmlştir. 
dilen vesikaları bir torba derununda. güm - 8 .., 
rük müdürlüğüne naklet~tik. Bir de aranıa eyogf UOUn büyük Ofellerindell 
zaptı tanzim edllmişU. Suçlulardan Said, b" · h kk d t k' b t b 1 d 
tedkik edilecek olan bu bir çuval evrakı Jü- ırı a tn a a 1 a a aş an 1 
her yazıhanesine götürmek için, tlcaretha - Müddeiumumilikçe Beyoğlunun bil' 
neden aldığı direktif dahilinde, bana 200 ll-
ro. rüşvet teklif etmişti. Evrak oraya götü - yük otellerinden biri hakkında tahki .. 
rüldükten sonra tedklkatımı orada yapaca- kata başlanmıştır. 
ğım ve 1500 lira daha vereceklercll. Bu su - Hadisenin mahiyeti şudur: 
retle, ta'hkikat lehlerine cereyan etmiş ola- iki' 
caktı. Bu rüşveti teklif etmek tçln Said, Şermin ve Memduh isimlerinde 

1 

Ucarethaneye telefon etmiş ve onlardan di- kişi, yekdiğerinden davacı olarak, Bey 
rektif almıştı. Fakat, bu şekilde Saidle ara- oğlu adliyesine verilmişlerdir. Şermin, 
1Jll.Zda cereyan eden muhabere sırasında, şa- Memduhun 8 lira parasını çaldığını id
hid olarak, bulunan bir şahıs yoktur. 

_ Cürüm nasd tesbit edildi? , .. dia etmekte, hakkında takibat yapıl .. 

Arkadaşlarınızı davet ettiniz. Elinizle ik 
ram yapmak istiyorsunuz veya mecbur
sunuz. Üstünüzde şık bir ev elbisesi var. 
Onu herhangi ufacık bir lekeden koru
mak için şıklığınızı bozmıyacak fakat 
size muntazam, temiz bir ev kadını hali 
verecek şu süslü önlüğü takmanızda hiç 
bir beis yoktur. Bilakis ikram sırasında 
hoş bir eğlence olur. Sonra çıkarırsınız. 
Bilirsiniz ki önlük işçi kadın kıyafeti de
mek değildir. 

Evile meşgul her kadın ona mutfağın
da, dikiş makinesi, çay masası başında 
daima ihtiyac duyabilir. Ve onu b~;mak
la hiç bir vakit ne güzelliğinden ne de 
kibarlığ!Jldan bir şey kaybeder. 

Her kadın bilmelidir: 

Çörek veya taze ekmeği düqün ve 
kolay kesmek için 

Bayat ekmek kolay kesilir. Fakat 
tazesi düzgün ve çabuk kesilmez. Çö
rekler de öyledir. Bu ikisini istediğiniz 
kalınlıkda ve düzgünlükte dilimlıiyebil
mek için bıçağı -tercihan ince ağızlı 
bir bıçağı- kaynar suya batırıp çı -
karmalı, kuruladıktan sonra mümkün 
olduğu kadar hızla kesmelisiniz. Sonra 
her dilimde ayni şeyi tekrarlamalısı -
lliZ Bu basit iş dilimlerin pek düzgün 
olmasını temin eder .. 

Gümrük muhafaza teşkllft.tı memurla - masını istemektedir. Memduh ise, Şer~ 
rmdan Zekiye Hergüner de, cürmü meşhu- minin bu iddiasının hem hilafı hakikat 

'

dun cereyanını şöyle anlatmıştır. olduğunu, hem de bunun şahsını tah .. 
- Pazartesi sabahı saat 9 da Tokatlı lo -

\kantasına giderek, oturdum. Diğer memur kir mahiyetinde bulunduğunu söyle -
! arkadaşlardan Nizameddin ile Namık kıya- mektedir. Ve, Ş€rmin aleyhine lıaka -
~ fetlerini tebdil ederek, birlikte lokantaya ret davası açılmasını istemektedir. 
1 geldiler. Bundan başka, Emniyet 5 inci şube Bu karşılıklı ve karışık iddia üzeri~ 
1 memurlarından tkl 81!11 de, lokantada blr ~e müddeiumumilik derhal tahkikata 
masa işgal ettiler. Suleyman bize iki ellni . . . . 
birden başına götürmek suretile işaret vere- başlamış, tahkikat şu netıceyı vermış -
cek, biz de baskın yapacaktık. tir: 

15 dakika kadar sonra Said geldi, Süley- Şermin ile Memduh Cumaı tesi gü .. 
manla oturdular. Biraz konuştular. Sonra nü Beyoğlunda gezmeğe çıkmışlar, ge .. 
cebinden bir zarf çıkararak, masa üzerine 
koydu. Biraz sonra, işaret üzerine harekete ce de büyük otellerden birine gitmiş -
geçtik, zartı alarak, onları masamıza getir- lerdir. Otelde kendilerine bir oda ki " 
elik. Zarf açılınca içinde iki adet yen! ıoo ralıyarak, sabaha kadar burada kal .. 
liralık çıktı. mışlardır. 

Gene gümrük teşkilatı memurlarından 

Nizamettin yapılan ikinci bir cürmü meş -
hud vak'asını şöyle bült\sa etmi§tir: 

- Tokatlıda vukubulan cürmü meşhudun 
ö~enmeden memurlarımızdan Edib Bala 
va.sıtasile suçlulardan Jan ve Sebuh, güm -
rük müdüriyetine davet edilmişlerdi. Biz de 
dinleme odasında yer almıştık. Emniyet 5 in 
el şube memurları da gelmişlerdi. Said, bi
zinıle birlikte d.lnleme odasındaydı. Emni -
yetteki arkad~ suçluların bulunduıtu odada, 
dolab ~erislnde. Süleyman suçlulara hlta -
ben: 

Tahkikatın tekemmülü neticesinde, 
hadise, bu suretle yeni bir mecraya 
dökülmüştür. Fuhuş yaptırmak suçun .. 
dan, derhal otel sahibi hakkında taki -

bata geçilmiş ve tahkikata bu cephe -
den hız verilmiştir. Hadisenin bugün " 
lerde mahkemeye intikali muhtemel .. 
dir. 

Aiti hırsız yakalanıp tevkif 
edildiler ı- Sizin ne yalancı şirketiniz var, para 

ne oldu, hani gelecektb dedi. 
İkisi de, cevaben: Altı hırsızlık suçlusu dün Beyoğltı 
•- Saldle gönderdlk, almadınız mı?, de- müddeiumumiliğine sevkedilmişler • 

dller. Süleyman ayni suali tekrarladı, ayni dir. 
cevabı tekrar e:ıne:. Biz yerlerimhden çık- Birkaç gün evvel Taksimde Gazha " 
tık ve 1k1Dc1 curmu meşhud da, bu auretle f b ik d 150 1

. k · de 
teSbit edildi. ne a r asın an ıra ıyrnetın 

Şahidlerln ifadeleri bir tulumba çalınmıştır. Zabıtaca ya " 
Şahi.ellerden gümrük daktilosu Gülşen de, pılan tahkikat neticesinde hırsızlarıfl 

mahkemede: Halil, Bahri, Mustafa, İdris, Cafer vı 
- Saidle Süleyman görü~tüklerl sırada, Yusuf isimlerinde altı arkadaş olduğıı 

Büleymanın Saide hitaben: d s ı 1 1 
~- Bu bir başlangıç, bu bir kahve para.- tesbit e ilmiştir. uç u arın, bir gec 

81, dediğini duydum, demiştir. duvardan atlamak suretile, fabrikaY~ 
Suçlulardan Said, mah'kemede verdiği ifa girdikleri de anlaşılmıştır. 

dede, suçlu olmadığını söyllyerek: Altı hırsızın dün Beyoğlu sulh cezl 
- Ben, tanıdığını için vak'a günü tıca -

rethaneye uğramıştım. Süleymana verilmek mahkemesinde sorguları yapılmış, ne" 
üzere bir zart verdiler, götürdüm. Fakat, ı - ticede hepsinin tevkiflerine karar ve 1 

çlnde ne olduğunu bilmiyordum. Para çı - rilmiştir. 

Bacaksızın maskarallklan · Pul biriktirme merakı 



l 
Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya 1 

- maceralarını anlatıyorlar : 5 

Karacaahmedde geçen 
müdhiş bir gece 

Elimde para torbası bulunduğu halde önüme, arkama 
şöyle bir bakhm. ileridekiler arbk durmuşlardı. 
Arkadafti haydud da bana doğru koşuyordu. Eyvah, 

saç ayağına düşmüştüm l 
Eski 1 inci şube ı inci k.ıs1Ill başmemuru 

bay İhsanın hatıralarından birini neşret.
miştik. Eski b~şmemur evvelce Son Pos
tada çıkan cVallde sultanın gerdanlığı• 
isimli zabıta romanının kendi.sine hatır· 
lattığı diğer bir hatırasını daha anlata
cağını vadetmişti. Sözü tekrar kendisine 
bırakıyorum: 

_ Üsküdara teftişe gitmiştim. Yanımda 
100 liradan fazla ufak para vardı. Ba
na emanet edilen bu devlet malının 
.. f"ne sevgilisinin resmini koynunda 
:k~ıy;n toy bir delikanlı gib~, titriyo.r
d Aksiye de bakın ki iş bıtmek bıl· 
~n~rdu. Böylece gece yarısını bulduk. 

O zamanlar Kadıköyünde otur~y-0r· 
dum. Eve gidebilmek için arab~. ı:tet· 
1im. Fakat vaktin geç olması ~un -
den, Üsküdar sokaklarında ~degı~ aı:_a· 
R~ k.. k ··ı·· ·· bile bulmaga ımkan ·ı..ıa, ope o usu . .. .. .. m 
yoktu! Sağlık olsun, dıye duşundu · 
Araba yoksa, köşe başlarında kıvrıl.a • 
cak değildim a! Ya yolu eskitece~tı~ 
ya papuçları! Hava gazlarının son,. 
ve isli ışıkları altmda gah uzanan, ga~ 
kısalan gölgemi seyrede ede . ca~deyı 
tuttum. Bir elimde sigara, bır elımde 
de şahadet parmağıma ipini geçU:~i .. • 
ğinı para torbası, sallana sallana yuru· 
yordum artık... . 

I · den-Karacaahmede yaklaştım. çım · 
- Eh, dedim, şurayı da bir atlatır -

sam, sokak kapısını açmış sayılırım. 
Bu ümidle mezarlığa girdim. Adımla· 
rJmı sıklaştırmıştım. Çünkü hafif ha~if 
yağmur çiselemeğe başlamıştı. Gok 
gürültüleri kulaklarımı sağır ederce -
sine tepemde patlıyorlardı. Şimşekler, 
bir anda, ufuktan fırlayıp ser~leri~ 
gövdelerine çarpan bir şiddetle ~o~len 
mi kamaştırıyordu. Bu hayırlı bır ışa -
ret değildi. Eve gidinC:y~ kadar, sırsık· 
lam olacaktım. Tahminımde yanılma-
mıştım.: 

mu tahmin etmedikleri için aralarında 
konuşuyorlardı: 

- Ulan neye enseli yemedin? 
- K.ıstırmağa vakit kalmadan tüydü 

be! 
- Kabahati kendi avallığında bul -

muyorsun da ... 
- Ne av~llığı? Saç ayağına girme -

den gırtlağına yapışacak değildim a 
harifin! Traşı bırak bir yana! Cesare
tin varsa gir mezarhğa! Kuş olup uç· 
matlı ya bu adam! Haydi ne duruyor
sun? Göreyim seni!. 

- Bana ne ulan! Kim kaçırdı ise o 
tutsun! 

ttç ahbab çavuşlar lMı uzattılar. Yil
rekleri pek değilmi.şf Korkudan me7.ar
lrğa dalıp yanıma gelemedi1er. · 

- Ya gelseydiler? 
- Yapıştırırdım kurşunu! Çünkü 

Garib 
...... ~~~ .....,... ----..__, Haberler ~ 
~ 
~ 

ingilterede kar yağıyor 

Biz burada sıcaklardan ah of çeker, 
buram buram terlerken, İngilizler, kalın 
paltolarını çık;ırmış, yün atkılarını bo -
yunlarma dolamışlardır. Zira, orada 
Yorbshirede kar yağmağa başlamıştır. 

• Hergün 20 kilometre 
yüzen kadın 
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Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

Şarkta tiyatrocular 
Hafız Ihsan kumpanyası geldiği için Karakösedeki iki 
tiyatro heg•eti tatili faaliyet edip başka başka semtlere 

doğru seyahate karar 'Vermişler... Bunlardan biri 
bizimle gola çıkacakmış. Doğrusu memnun oldum 

Şark vildyetlerindekl meslekdaşlarla birlikte 
Meşhur san'atkh Hafız İhsanı bir kah- ğil; Türkiye Cumhuriyeti hududları da

venin önünde derd yanarken, hiç olmaz- bilinde geniş bir halk kütlesine hitab e
sa Halkevinin salonunda gecelemelerini diyorlar, onlara ctiyatro, diye ckcndile· 
temine çalışırken buldum. Karanlık gc- rinit gq,steriyorlardı. Böylelikle, Şehir 
cede, kahveden sızan ışık altında bu, or- tiyatrosundan ziyade seyircisi, gen~ on
'ta boylu, kır ve kabarık saçlı cHafız> dan dan şöhretli bir mevcudiyetleri vardı ... 
aktörü hayran hayran seyrettim.. yaptığı Bu insanlar tam onların malı, onların 

iş ehemmiyetliydi .. yirmi beş kişilik bir hemşehrileriydi.. önlerinde, Maraşlı pri
heyeti peşine takıp Anadolunun en ücra madonna, Ürgüplü tenör kadar hangımi
köşelerine kadar götürmek, buralarda zin muvaff akiyet gösterir, hangimız bun
temsiller vermek sonra da masrafını çı· 1ar kadar alkış toplıyabilirdik?.. Evet 
karıp bu işle geçİnmek mühim bir i~di... bunlar tam onların san'alkarlarıydı: L;. 

) 

Bu yaman adam yalnız :qıasraf çıkarmak- tanbulu görmemiş; ön perdenin kadifesi
la da kalmamış; çok para kazanmış, zen- ni açmamış; dekorun salon fermesıni i~it
gin de olmuş. Sonra gene bu işden tnAs memiş; IJlctörün şehirlisini bilmemişlerdi. 
etmiş; tekrar düzelmiş .. yani bütün öm- Bunlar, tiyatrocu olmalarına rağmen ne 

Bir kaç saniye sonra öyle bir sağnak 
boşandı ki demeyin gitsin! .. Artık ko
şar adımla yürümekten başka~ çaı: 
yoktu'. Para torbaS1nı kucakladıgun gı· 
bi ka1dırdım tabanlan! Bir aralık, 
şi~şek parıltılarının arasında, ileride 
iki karaltı seçtim. Dikkatle bakt~, 
bunlar hızlı hızlı ve konuşa konuşa gı
dan iki arkadaştılar. Şunlara yetişe -
yim bari, bana can yoldaşı olurlar, di-

her şeyden evvel muhafazasına memur 
olduğum parayı, yerine teslim etmek 
vazifemdi; buna mecburdum! 

- Peki sonra ne oldu? 

rünü bu i§e hasredip hapii neşrolınuş .•. Behzadı tanıyor, ne Muhsine aşina çıkı· 

Gezdiğim yerlerde onun aleyhinde .hiçbir yor, ne de Bediayı duyuyorlardı! .. Burı
şey duymadım.. halka kendini son derece lar tiyatroyu kendi kendilerine öğren
sevdirmi§ .. Şehir tiyatrosunun bazı ~r- mişler, öğrendikleri gibi de öğretmişler
Jerini oynar, rivayete bakı1ına muvaffak d.i ... Seyircileri mi onlara uymuş, onlar 
ta olurmuş.. mı seyircilere kapılmışlar?_ Orasını bil-

Bu ka~ 55 YB§Illdadır. Ve hiç dur _ Ka~ş~ındaki ad~~ diyor .ki: c Yirmi mem ... ~em bunların şehir!11e, okumuş 
madan, dinlenmeden günde 20 kilomet- bef ~ kamyonun ıçın~ 1erıl sefil kal- y:ızmış ınsanlarla hiçbir alak.ası . yok:~r 
re yüzer. dı. Bıze gece yatacak bir yer bulmalısı- ki ... Bunları, mahkemenin katibı dr·gıl, 

ye düşündüm. Onlar, sanki zihnimden 
geçenleri ıbiliyorlarmış gibi, belli belir
siz yavaşlamağa başladılar ... Böylece 
aramızdakil mesafe epeyce kısaldı! O 
sırada arkamda avak sesleri duyar gibi 
oldum. Dönüp b~ktım: Karanlıkta bir 
şey seçilmiyordu! Fakat ku1aklanm~n 
~anılmasına imkan yoktu. Senelerın 
ıverdiği meslek tecriibeleri, duymak, 
işitmek hassalarıma öyle bir inkişaf 
·Vermi~ti ki çıt olsa, gözümden kaçrna~
Ciı! Karanlıf,rı delmek istercesine, gen
mi bir kere daha kolladım. Mesele yok· 
.tu: Peşim sıra koşa koşa gelen biri var
dı! Herif, ustahklı yürüyordu! Ayakla· 
ı"ının, ses çıkarmadan adım atmakta 
beceriksiz olmadığı muhakkaktı! Der
hal içime bir şüphe girdi. Ne yapsam 
üiye düşündüm? Bu sırada şimşek çak· 
ıtı. Önüme, arkama şöyle bir baktım. 
tleridekiler artık durmuştular, geriden 
ıgelen de bir mızrak boyu kadar yak • 
[aşmıştı. 'Fazla düşünülecek zaman de
ğildı. Para torbasına sımsık~ Y?~ış:~· 
Bir şimşek daha çaktı. Bırbırımızm 
yüzlerine bakıştık: 

- Eyvah, tam csaç ayağına» düş -
tüm, dedim! 

Art.k bir saniye geçirmeğe gelmezdi. 
Bir çrayı~ta soluğu mezarlığın için· 

'ıi ~ 
de ldım. Para torbasını iki bacagımın 
ara na kıstırdım. Bir mezar taşının 

arka na saklandım, tabancamı çektim! 
Bu 1 eketi o kadar çabuk yapmıştım 
ki heı ifler ııe tarafa kaçtığı.mı anlıya
nınmı lardı. Bir şimşek daha ... Üçünün 
'bir araya geldiklerini vazıhan gördüm. 
Benim bu kadar yakınlarında olduğu· 

- Ne olacak? Tam üç saat yolu bek· 
lediler! Taföi ben de sindiğim taşın ar
kasından çıkıp gidemedim! Yağmur da, 
inadma, bardaktan boşanırcasına yağ· 
mağa başladı ... Böylece sabahı ettik. 
Ortalık ağarınca onlar sıvıştılar, 
ben de Kadıköy yolunu tuttum. Fakat 
ne yalan söyliyeyim, bil:' daha da gece· 
leyin Karacaahmedden geçmedim! 

Sabih Alaçam 

~·~;~:~;:~~·~:~-:i:::·::;lı 
Londralı kadı • 

nın biri bahçesin· 
deki baykuşa aşık· 
tır. Her gün, öte 
beri hazırlıyar:ık 
bahçeye çık.ar; ve: 

- Bill gel ye -
rneğini ye!.. diye 
bağırır. 

Bill baykuşun 

ismidir. Bu hitab 
üzerine baykuş, 

saklandığı köşe • 
den hızla iner. İlk 
önce kadının ba -
şına, sonra omuzu· 
na konarak yeme· 
ğini yer. Bazı gün-
ler de, kadının kedisinin yakaladığı bir 
fare ile de kendisine mükellef bir ziya
fet çekilen baykuş, yemeğinden hoşlan
madı mı, ağaç dallarından birinde baş a
şağı sallanarak ötmeğe başlar. 

Bir sigara atepnden beı 
harman yandı 

Üsküdara bağlı Çevre köyü harmanların

• Kardeşinin filmi yüzünden 
korkak olan adam 

Bu zat (Frankenşitayn) filminin ya • 
ratıcısı korkunç roller yapmakla maruf 
Boris Karlof değil, onun kardeşi John 
Pratt'tır. Monteralde oturmaktadır, kar
deşinin filmini seyredelidenberi karanlık 
yerlere girememektedir. 

Mezbaha başbaytarına bir bisiklet 
çarpb 

Büyükadada oturan mezbaha başba:Vtn
rı Azmi, Büyükadada Kadıviran caddesinden 
geçerken Yani isminde birisinin binmiş oldtr
ğu bLslk.let.in sademesine marnz kalmış, ba _ 
şının muhtellf yerlerinden ağırca Yaralan _ 
mqtır. Yaralı :tendi evinde tedan altına a
lınmıf, suçlu çocuk yakalanmıştır. 

Sebebi anlqdamıyan bir yaralama 
vak'aaı 

da çıkan bir yangın, bef harman tamamen Aksarayda dalgakıran başında. denizde yı 
yandı'ktan sonra söndürülmilftür. Yapılan knnmakta olan Akif De Melon arasında ma
tahkikatta ayni köyde oturan Mu.stara oğlu hlyeti henm anlqilamıyan bir mesele Jii -
salihin, kayınpederlnden gizil olarak içtiğ.l zünden ~ bir kavgada Melun At1f1 ~ 
sigarayı saklamak isterken yangına sebeb ile koluıiXan yaralam!"1r. Yaralı Oerrahpa. 
oldutu tesblt edllm!ş, 8alftı hakkında tanu- ta ııa.a\aneBine taldınlmıf, ~la JWian -
nt muameleye tneuiil o111Jll1luftV ml§tır. • 

ruz .. buraya serserilik için değil, sizin kapıcısı tanır, tüccardan bilmem M zade 
için, Karaköseliler için geldik . .> değil, yol anıelesinden filan' oğlu füAn 

Kendinden emin bir adam hali var .. dü- aşina çıkardı... Onlarla aralarındaki sa· 
şünceli insanlar gibi dalına ağız ve du- mim.iyet ve rabıtayı hiç kimse bozamaz 
daklarile oynuyor .. karşısındaki adamla ki .. köyün kahvesinde beraber otururı-
konuşurken mütemadiyen de benı süzü- lar; şehrin meyhanesinde beraber içer• 
yordu .. ya, kim olduğumu tanıdı; yahud ler; çeşme başında beraber derdleşirler .. 
da ille defa gördüğü yabancı bir adamın kahve masalarının yanyana getirilmcsin
kendisini tedkik edişini gözlüyordu.. den hasıl olan cşano. nun üstüne, halkın 
cKimmiş, vaktile neyin nesiymış> diye arasından geçen aktörle aktris, biraz ev

sordurn. İyi bilmiyorlar ama, galiba bir vel yanlarında oturan dostlarından baş-
zamanlar cHarbiye nezareti celilPSi ke- ka kimse midir? .. İşte bundan dolayı on
tebcsinden. imiş.. Enver Paşanın gazabı- lar sahnede muvaffak olurlarsa filan oğ
na uğrayıp sırmaların altından çıkarı1ın- lu filan da beraber seVinir, muvaffa1'•yet 
ca işi oyunculuğa dökmüş: cHafız İhsan neş'esini beraber pay eder. Bu san'at· 
tiyatro heyeti> ni kurmuş.. cHafız> a, ilk karların seyircileri o geceki oyunu beğe• 
işi, oyunculuğa operetle başlamak olruuş.. nip beğenmediklerini hemen oracıkta za
öyle ya, Hafız Ahmed, Hafız Bürhan saz ten izhar eder. Arkadaşı aktörle, dostu 
heyeti olsun da; Hafız İhsan operet he- aktrise seslenir biJe. Onlar da ona cşa
yeti neye olma.sın?! İkisi de çalgılı, §3rkıh no, dan cevab verecek kadar naziktir
d ğil . ., 

e mı·.. ler .. seyircilerine gönülden bağlı olan bu * insanlar, eğer dıpndan istetilirse, oyu-
0 akşam en büyük müjdeyi almıJtım: nun yansından sonrasını değiştirirler, 

cHava açtı. Yarma kadar rüzgirla, öğle- başka vak'aya da geçebilirler .. san'atkir
ye kadar da güneşle yoldaki çamurlar lar piyese, piyesin janrına değil; seyirci
kurur. Öğleden sonra yola çıkarız! .. > O lere seyircilerinin zevkine tabidirler_ bir 
gece sevinçle yatmış, ne§'e ile kalkmış, gün Dezdemonanın cAtımı bağladım ben 
selametle yola revan cılmağa hazırlan- bir meşeye. diye şıkır şıkır köçf'kçeye 
mıştım. Dediler ki: kalktığını, Otellonun da onun karşısında 

- Hafız İhsan kumpanyası geldiği i- göbek kıvırdığını görmek onun esas ka· 
çin, mevcud olan ilti tiyatro heyeti tati!i rakterinden bir nebzedir. Zaten onların 
faaliyet edip başka başka semtlere doğ- repertuvarbrındaki: cOteUo. piyesi cBir 
ru seyahate çıkacaklar._ Arabın intikamı. isimli oyun del!il mi-

Talih diye buna derler!.. cEleşgirt, te dir? .. Arabm karısile sıkıdım sıkıdım oy. 
müşerref olduğum cVelinin kumpanya- namasından daha tabii ne olabilir. 
Sl> bizim kamyonlara taksim olup bitim- Bizim bildiğimiz ctiyatro kaideleri, n
le yola çıkacaklar, cDiy~. kasabasın. den büsbütün başka bir aykırılıkta san'at 
da temsillerine devam edeceklermiş... gösteren bu meslekdaşların içinde h'raz 
Bunlarla beraber seyahat benim is.in çok olsun bulunmaktan çok hoşlanacaktım .. 
enteresan olacaktı.. aralannda • · az bir el altından bir teşkilat yapıp bas aktör 
müddet te olsa - bulunmak, tiyatromu- ve aktrisinin bizim kamyona binmelerini 
zun bu janrını, cDoğu> lu .meslekdaşları- temin ettim .. gidecekleri yere kadar be
mızın hayat ve san'at tarzlannı biraz da- raber seyahat edecektik .. 
h• yakından görmüş olacaktım. Şaka de- Vasfi R. Zobu 
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1 Sayfa SON POSTA 

Emniyet Sandığında Yirmi beş senede em mw-· ....... 

şayanı dikkat bir röportaj kendi ellerile bir ·=====~&w~ =l~. ~rt~!fü! =!=!=!=!=:=!=!~~= 
Rehine k.onaa emlak gittikçe arbyor, m~cevh~~lerin ~nto yapan adam Muvaff akiyet ve saadetin 

ise rehıne konmaktansa ıablmaaı tercıh edılıyor Y 
.cK~ndi evi.mi kendi ellerimle yaptım .. > başlıca sırları Emniyet Sandığı bizde kazanç ve ge

çim arasındaki nisbetin müı'ireaidir. Em
niyet Sandığı işsiz kalanın, ihtiyag hali-
ne düşenin büsbütün mahvolmazdan ve
ya düştüğü felMtetten kurtulmazdan ön
ce mutlaka baş vurduğu kapıdır. 

Binaenaleyh Emniyet Sandığının ista
tistiklerini veya faaliyetinin seyrini dik-

katle takib etmek ekonomik sıkıntılara 

düşenlerin tam bir diyagramını almak 
demektir. Memlekette ihtiyaç geçf'n se· 

neye nazaran azalmış mıdır, çoğalmış 
mıdır? Mallarını terhin edenler çoğalı
yor mu, çoğalmıyor mu? Terhin ettikleri 

malları zamanında geriye alanlardan az 
mıdır, çok mudur? Bunu öğrenmek bir 

sen evveline nisbetle ferdi büdcelerde 
istikrarın kuvvetlenip kuvvetlenmediği-

ne dair bir fikir verebilir. Bununla bera-
her kazanç ile geçim arasındaki nisbetin 

daima açık vereceğini tabii görmek la
zımdır. Zira hergün vatandaşın ihti-
yaç listesi yükselmektedir. Vatandaı ev
velce kira evinde oturmaktan muztarib 
olmuyordu. Şimdi ilk fırsatta kendi zev
kine uygun bir küçük evin sahibi olmak 
azmindedir vesaire.. vaire ... 

Şehirlinin Emniyet Sandığile son yıl
daki münasebetini ve Sandığın dokuz 
yüz otuz sekiz yılının ilk sekiz ayı için-

deki ekonomik nabzını tutmak için bir 
muharririmizi Emniyet Sandığına yolla-

dık. Emniyet Sandığı müdür muavini 
Bay Halim Umay büyük bir nezaketle 
karşıladığı muharririmize şu malumatı 

vermiştir: 

- Tabit malumunuzdur. Emniyet San
dığının en çok işlediği iş gayrimenkul ü-

%erinedir. Yani, bina, emlak, mağaza. 
Sonra mücevher ve sonra da esham Ü· 

zerine iş yaparız. 

Bu sene em1ak üzerine o1an ikrazah
mız geçen senelere nisbeten biraz düş-

kündür. Sebebi de inşaatın çoğalması, 
kiraların düşmesi, inşaatın hesablı yapı

lamaması gibi bazı sebebler emlak fiat

larını d\Şirmektedirler. Milracat, aded 
itibarile gittikçe çoğalmaktadır. Altı se
ne evveline nazaran az, fakat geçen se-

nelere nisbeten fazladır. Yeni inşaat ü
zerinden terhinler çoktur. Birçok ki-

fi yüzde otuz, yüzde kırk kredi ile apar

tıman yapıp ve iradile ödemek ümidile 

bankaya geliyorlar. 

Emlakten sonra uğraştığımız işler mü
cevherdir. Mücevher üzerine avanslar 

gelir, bunlarda da geçen seneye nazaran 

biraz fazlalık varsa da beş altı sene evvel
kine nazaran haylice düşkündür. 

Beş altı sene evvel müracaat ta, kıymet 
te fazla idi. Mücevh€rler sfuı eşyası gibi 
modaya tabi olduğu için demode oluyor

lar. Kıymetleri düşüyor ve bunun için 
onu satmağı, rehine kaymağa tercih edi
yorlar. Satılmıyan eski şeyler de kıymet
lerini kaybediyorlar. 

- Emniyet Sandığına terhin edilen 
malların yüzde kaçı kurtulur? 

Sahibinin elinden çıkan mal
lar JAşey mesabesinde azdır. VA -

de bizde bir senedir. Fakat ilk 
senede veremiyenler faizi ve ana 
borcundan yüzde onu verirlerse müd

deti temdid edebilir. Üç senede bir 
muamele yeniletmek şartile on beş sene· 

ye kadar devam edebilir. Bir de üçüncü 
ve en mühim kolaylığımız şudur ki bü-

tün bu kolaylıklara rağmen borcunu ö
demiyenler için kanunt takibat yapılıp 

merhunu satılığa çıkarsa değerinden aa 

bir fiatla satılmaması için merhunat Em
niyet Sandığı tarafından satın alınır. 

Emniyet Sandığı aldığı binaları eski 
sahibine iade çarelerini de arar ve bunun 

için en az altı ay değerinden on misli ta
lih çıksa dahi satmaz, bekler. Böyle -

Jikle tekrar borçlunun eline geçmiş olan 
emlak çoktur. 

Emniyet Sandığına daha evvel de söy

lediğimiz gibi mücevherat kısmı müstes
na olmak üzere müracaat adedi çoğal-

mıştır. Terhin edilen emlAkin ekserisi 
yeni binalardır ve bir takım insanlar 

Emniyet Sandı~ı. binası 

bunlan satmak için yaptırırlar. Bunu 
meslek ve kazanç edinmiş insanlar var
dır, terhin edip bina yaptırır, satarlar ve 
kazanırlar. 

H. H. .............................................................. 
Beşiktaş is kel esinde çurumuş 

bir ceset bulundu 
Dün Befiktat npur iskelesi civannda de-

fi!yebılecek kaç kişi vardır? .. 

~-eşte. güzel san'atlar akademi& pro - r ............................. ·-·············-········--·-··························································ı 
fesorlerınden Bory işte bu eşsiz simalar- • 
dan biridir. Kendi ellerile bir pto inşa ~ Amerikada herkesin kendine mahıuı bir "talihi,, 
~~:~ğ=ö~u;:!~!°;,:~:U:~B~rş~!0 ~ ~ vardır. Orada her şeJ bu prensipin üzerine bina 

P • d·ı • t• Ç.. k.. h A ·k 1 ·· .. b. • d · iberindedir ve tam yirmi beş senede in- ~ e ı mıı ır. un u er merı a ı gunun ırın e : 
P Bedilmiştir.ki M i talihin kendisine güUimseyeceğine inanır i 

ory en es acar ailelerinden birine ·\. Y O . il . j 
ırıensubdur. Ecdadı Szekesfehervar şeh - ._................. azan : ame • Darraeux ..................... ,, 
rln~ haklın bulunan tepenin üzerinde 
mnıazzam bir şatoya malikti... ' 

: Tam manasile charb adamlarııı olan 
Bory ailesi efradı ayni zamanda güzel 
san'atlara çok düşkün idiler. Şatolarında 
ressamları, şairleri ,alimleri barındırır -
lardı. .. 

Rönesans devrinin başlangıcında Bory 
şatosu merkez! Avrupanm başlıc.l kül -
tür merkezlerinden biri idi. Türklerin 
Macaristana yaptıklan alcıııW sırasında 
şato harb mıntakası içinde bulundu~un
dan harab olmuştur ... Tam üç asır bu hal
de kaldı ... 

Nihayet Bory adındaki Alim bir deli -
kanlı ecdadının ıatosunu yeniden kur -
mayı düşündü. Harabelerden istifade e
dilemiyeceğini anladığından §atoyu yeni 
baştan inşaya karar verdi... 

Bu sıra Bory İtalyaya gitti. Orada gü
zel san'atlar mektebine devam eden çok 
güzel bir kızla tanıştı ... Az sonra evlen -
diler ve birlikte Macaristana döndüler. 

Aradan pek az zaman geçtikten sonra 
genç aile tepenin üzerindeki araziyi sa
tın aldı ve Bory işe koyuldu ..• Fakat ko-

nlzde bir cesedin dolqmaltta oldutunu ıö
re? sandalcılar polise haber verml§lerdlr. 
Biraz sonra cesed aahlle 9ıkarılmıştır. Yapı
lan muayene neticesinde cesedin tamamen 
çi.irümüş olmasından bunun kadın veya er
kek olduğunu tefrik etmek mümkün olama
mıştır. Cesed1n, bir oo.k uzuvları dökülmüş, 

baıının eUerl tamamen aoyulmuttur. Cesed, 
clnsiyetlnln anlaşılabllmuı 1ç1n Morıa kal

dırılmıştır. 

Danielle Darrıeux 

1 
Size bugün bedbinleri hayrete düşü- vaffak olurlarsa şunu unutmamalıdırlar 

recek ve nikbinleri düşündürecek çok ki muvaffak olmakla beraber gayeye 
mühim bir şey öğreteceğim: Muva!!aki- erişmemişlerdir. Tam rnuvaffakiyet ka• 
yetin ve saadetin sırrı ... Muvaffak ve deme kademedir. Burada bir misal arze• 
mes'ud olmanın bir ıırra bağlı olduğunu deceğim: 

.............................................................. 
Dünya alim kadinlardan 
ziyade akıllı ve tedbirli 
kadınlara muhtaçmış!I 

bilir misiniz? Bazı adamlar bunda bir sır Meşhur sinema yıldızı Joan Crawfordu 
olmadığını iddia ederlerse de bu doğru hepiniz bilirsiniz. Joan evvela bir dansöz 
değildir. Muvaffakiyetin ve saadetin sır- olarak hayata atıldı. O vakit ne arkadaşı, 

Eski lngiliz baıvekili 
Baldwin • Kadınlann il
minden Japılan istifade 

pek azdır!., diyor !11"1duğu iş yalnız planm hazırlanması işi 
ıdi... Daha fazlasını yap.mağa vakti yok
tu. Çünkü güzel san'atlar mektebinde 
profesör idi. Bilahare nazariyattan ame
liyata geçmenin de imkanı oldu. 

1912 senesinde temeli açmağa başladı ... 
1914 senesinde askere alındı ... 

1918 senesine kadar harbe iştirak etti ... 
1938 senesinde §atoyu ikmal eyledi... 
Bory ptonun yalnız duvarlarını yap _ 

madı ... Pencereler, döşemeler, dahilt kı
sımların inşası hep kendi eseridir. 
Boryun eseri cidden harikuHldedir. Şa _ 
tosu tam manasile bir turistik kıymeti 
haizdir. 33 büyük dairesi, sütunlu bir kaç 
muazzam galerisi; 4 büyük atölyesi; 20 
metre irtifaında muazzam bir kulesi var-

n vardır ve ben bunun mevcudiyetine 

çok kaniiın. 

Hayata atılan genç bir kız, muvaffak 
olmak arzusunda bulunduğu takdirde, 
birçok meziyetlere sahih olmalıdır. 

Zarif olmalı. Samimi olmalı. Hoşsoh
bet olmalı. Kendisini etrafındakilere sev
dirmelidir. 

Çok, pek çok arkadaşı bulunmalı ve bu 
arkadaşlarını muhafaza etmeğe çalışma
lıdır. Kız arkadaşlarını muhafaza etmek 
için onların kıskançlıklarını tahrik eyle
memeli. Hiç birini kendinden aşağı göı·
memelidir. 

Erkek arkadaşlarını muhafaza etmek 
için, onlara sizi bir erkek arkadq yerlne 
koymalarını öğretmelidir. 

Gençlikte bir arkadaşlığın, bir dostlu
ğun hemen flört veya aşka intikal edece
ğini bilenlerdenim. 

Size hayattaki ilk sarsak adımlanm

dan ve karşılaştığım rnüşküHlttan bah
setmek isterdim. Fakat, Amerikada bu
lunduğum sırada, elde ettiğim tecrUbe
lerden bahseylemek sizi daha çok alaka
landırır. 

dır ... 18 metre derinliğinde mükemmel Aınerikada herkesin kendine mahsus 
bodrumlan mevcuddur. bir ctalihi> vardır. Bir Amerikalı genç 

Şatonun geniş bir bahçesi vardır. Şato kız kendinden talihli olan bir arkadaşını 
ile bahçe arasında san'atkArane bir su- hiç kıskanmaz. Günün birinde bu talihin 
rette yapılmış bir taraça görünmekte _ kendisine de yar olacağına kanidir. 
dir. Bory Ailesi §atolarının mühim kı _ Amerikada her şey ıu prensipin üzeri
sımlarını san'atk!rlara tahsis eylemeğe ne bina edilmiştir: Herkes, günün birin-

Lord Baldwin karar vermişlerdir. de muvaffak olabilmek için talihe ras-

Eski İngiliz başvekili Lord Baldwin gelir ..• 
Bratford yüksek kız muallim mektebinde Bir otomobil bir dondurmacıya Talih ki.mine erken, kimine geç çntar. 
verdiği konferansta dünyanın alim ka- çarph İşte bunun içindir ki bi~ Amerikalı genç 
dınlardan ziyade akıllı ve tedbirli ka _ Eyübde isıAmbey mahalle.<ılnde oturan kız sinemada muvaffak olmuş, şöhret 
dınlara ihtiyacı olduğunu söylemiş ve de- seyyar dondurmacı Mehmed, Eyüb takele cad kazanmış bir genç kızı gördüğü zaman 
miştir ki: desinden geçerken IJOför Mehmedin idare - ona hased nazarile bakmaz, bilakis onu 

. . &indeki 2467 numaralı otomobilin sademe • 
c- Şı_mdı~e kad~ ka~Jar arıcak a~l sine maruz kalmış, başından yaralanmıştır. takdir eder ... Yakın bir atide ken<Usinin 

ve tedbırlen sayesınde dunyaya faydalı Eyüb belediye doktoru tarafından muayene de böyle muvaffak olmuş bir cadamıı o
oldular. Kadınların ilimlerinden yapı _ ec:Qen y~ralının hastaneye kaldırılmaBına lacağına kanidir. 
lan istifade pek azdır. Akıllı olan kadın- Hizum gösterilmiş, Cerrahpaşa hastane.sın Muvaffak olmak arzusunda bulunan 
ların kocalarına büyük. yardımJ!Y ı do - de tedavi altına alınmıştır. "' herkes evvelemirde çalışmaktan hoşlan-
kunur,· fakat akıllı olmıyan kaclınla; dai- Bir otomobil kazaaı malı, çalışmağı çok sevmelidir. Kendini 
ma kocalarının mesailerini imhn ede:-.ıı Şoför Ahmedin idaresindeki 3093 numa - ve karşısındakileri aldatmağa uğraşma-

Baldwin bütün kadınların Alim olma- ralı otomobil. Galatadan g~erken Mehmed' malıdır. Çünkü ınsanm hak.ild mahiyeti 
larına lüzum ve imkan olınadı~ı fikrin _ ollu Hallme çarparak bqından yaraıanma-
d d1r tına sebebiyet vermlftlr. Yaralı &edan altı- ergeç meydana çıkar. Bu satırları okuya-

e • &lJnmıı, toför 7atalaDJWtPtL • olan genç kızlar günün birinde mu-

ne de hamisi vardı. Buna mukabil ça1ış· 
ma zevkine, çalışma metanetine ve ta .. 
hammüle malikti. Bunlar sayesinde si~ 

nemanın en parlak yıldızı oldu. 

Şimdi J oan'm büyük bir şöhreti var· 
dır. Bir hayli parası -da .. fakat kendisini 
elan acemi telakki eder ve hergün 12-14 
saat çalışır. Daha fazla muvaffak olmağa 
uğraşmaktadır. 

Şunu unutmamalıdır ki kademe kade-
me daima yükselmiyen bir insan kademe 

kademe inmeğe başlar bu muhakkaktır. • 
İnsan ancak yılmadan, durmadan ça• 

lıpna sayesinde yükselir .•• 

Arabca filmler 

Bu sene şehrimizde göreceğimiz filın • 

Ier meyanında müteaddid arabca kord~ 

lAlar vardır. Bunlar Mısırda çevrilmiş • 

tir. Bu filmlerin başlıcaları: 

1 - Yaşasın aşk. 

2 - Sevgilinin göz yaşlarıdır. 

Resim bu filmlerde başrolü yapan ''' 
Mısırın en meşhur musikişinası ve ınll
ğannilerinden olan: Abdülvehhabı gös 

1 

termektedir. 
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Refakat botlannın müıtakil bir vazifesi yoktur. Onlar 
sadece büyük gemilerle beraber ıeyre iştirak edecek 

ve bunların korunma vazifelerini yapacaklardır 

!ngilteTenin Akdeniz filosu.na mensub küçük gemiler Cebelüttank önünde 

Dünyada mevcud olan harb gemisi yerde rastgelinen tek bir mayın harekatı 
cinslerine şöyle bir göz gezdirecek olur- akim bırakmaktadır. 
sak en çok, destroyerin mevcud olduğu- 3 _ Tayyare: Hem kuvvetlerin vak
nu görürüz. Bu çokluğun sebebini gemi- tinden evvel görünmesini ve bu suretle 
lcrin ucuza malolmasmda değil, bu gibi küçük kuvvetlerle büyük işlerin yapıl
gemilere verilen vazifelerin kcsretinde masına mani olmuş: ve hem de deniz 
aramalıyız. Evet destroyerlerin menşei kuvvetlerine yeni bir hasım halinde be
Rus - Japon harbidir. Bu meşhur muho- Urmiştir. 
rebe Port Artüre torpidolarla yapılan bir 4 - Telsiz: Büyük harbe kadar basit 
gece baskını ile başlamıştı. Destroyerler bir muhabere vasıtası halinde gelen bu 
ise torpidoların büyümesile meydana gelıni§ bir tiptir. vasıta artık mühim bir siltıh haline gel-

Tarihten misaller miştir. Nitekim onun büyük harbde gör
düğü işler, top ve torpido silahından az 

Yelken devrinde bile deniz muharebe- değildir. 
!erinde baskın imlin.lar:ı aranırdı. Atış 
kayıkları modern destroyerlerin, o devre Tehlikelere karşı tedbirler 
aid, birer eşleri değil mi idi? Tahta ge- İşte yukarıda sıralanan bu korkularm 
miler terkedilip te yerine demirden ge- bütün sıkıntısını, aşağı yukarı destroyer
mi inşa edilmeğe başlanıldığı zaman bas- ler çekmiştir. Niçin? İşte bunları da mad
kın tesirinin kaybolmaması lazım gel- deler halinde sıralamak lazımdır. 
mez miydi? 1 - Denizaltına karşı himaye: Büyük 

İşte bu imkanların kaybolmaması için gemileri ismi geçen tuzak silahından ko
rumak ancak destroyerlerin çokluğu ile 

evvela torpido diye suyun altından gider mümkündür. Onlar büyük gemilerin et-
bir silah keşfedildi ve pek az sonra da bu rafına bir çember halinde toplanarak a-
silahı geceleyin, düşmana görünmeden 
kullanacak gemiler yapılınağa başlandı. ğababalarını tehlikeden koruyacaklardır. 
Bu gemiler ilk defa Rus _ Japon harbi- Bu maksadla gemilere fazla m.ikdarda su 
nin başında kullanılmıştır. bombası koymak lazımdır. 

Gerçi Japonlar, 
0 

zaman, gemilerini 2 - Mayına karşı himaye: Destroyer-
mahirane bir tarzda kullanamadılar. Kul- leri filonun önüne almak ve tehlikeli 
lanmış olsalardı Port Artür önünde, bü- yerlerde onlara mayın aratmak lazımdır. 
yük bir kayıdsı~lıkla yatan tekmil Rus Bunun için destroyerlere ağır bir terti-
gemilerini imha edebilirlerdi. Buna rağ- bat ilave etmelidir. 
men Sarılar körlemeden, iyi bir muvaf- 3 - Tayyare tehlikesi: Destroyerlerin 
fakiyet istihsal etmişlerdir. kendilerini koruyabilmeleri için, güver-

Büyük harbin, dillere destan olan, İs- telerine, tayyare topları konmalıdır. 
kajerak muharebesinde de gece baskın- 4 - Hemcinslerinin tehlikesi: Büyük 
ları vardır. Fakat o zamanlar torpidobot- gemileri düşman destroyerlerinin taar
ların yegane vazifesi bu idi. Binaenaleyh ruzundan korumak için silahı düşman
torpidobotlar, maksada cevab verebil- dan büyük yapmalıdır. 
rnek üzere, pek uf ak yapılıyor ve böyle
likle gecenin karanlığından istüade edi
yorlardı. 

Tehlikeler 
Rus - Japon harbi ile büyük harb ara

sında, deniz silahı o kadar tekamül et
miştir ki; cl905 harbinden lazım gelen 
dersleri aldık!> diyen bütün denizciler 
büyük bir sukutu hayal karşısında kal
mışlardır. Büyük harbde tehlike doğuran 
hususları birer birer sıralıyacak olursak 

' deniz sahasında stratejik baskm tevlid e-
den silahlan <iaha iyi kavrarız: 

1 - Denizaltı: Malfun olduğu üzere 
büyük harbde cehennemi bir huşunet 
yaratmıştır, 

2 - Mayın: Yalnız düşman liman ağız
larına dökülecek denirken büyük harb
de 100,000 i geçmiştir. Dört harb senesi 
içinde bütün denizler bu korkunç silahla 
kirlenmiştir. Bu hususta büyük harbde 
Baltık denizindeki Alman kuvvetleri ku
mandanı olan amiral Bernig şll sözleri 
kullanmıştır: 

- Mayın silahı deniz harbinin asıl ka
rakterini yok etmiştir. Umid edilmedik 

İşte bu hususlar destroyerlerin büyü
mesini ve bugünkü korkunç hali alması
nı icab ettirmiştir. Böylelikle bugtlnkü 
destroyerlere baktıkları zaman denizci
ler asıl maksaddan çok uzaklaşıldığını 

görürler. Buna rağmen bugün, yukarıda 
sıralanan bütün vazifeleri muvaffakiyet
le yapabilecek tek bir destroyer tipi mev
cud değildir. Bu kifayetsizlik gemilerin 
daha büyümesini icab ettirmektedir. 
Halbuki bugünkü destroyerlerden daha 
büyü[.'ilne kruvazör demek lazım gelir. 

Vazifelerin taksimi 
Bu mühim hal büyük deniz devletleri

ni çok meşgul etmiştir. Yirmi senelik bir 
mesaiden sonra bu vazifelerin muhtelif 
gemi cinslerine taksimi mevzuu bahsol
muştur. Bu taksim iki esas üzerine yapıl
mıştır: 

1 - Hücum. 
2 - Müdafaa. 
Bunlardan hücumu gene destroyerler 

yapacaktır. Müdafaaya gelince... Bun
dan kara muharebelerinde anudane ya
pılan müdafaa harbi anlaşılmamalıdır. 

.(Devamı 14 ndl sayfada) 

Büyük harbdeki casuslar 
Cihan harbi başlarken lngilizler memleketlerinde 
bulunan Alman casuslarını tevkif etmemiş olsalardı 

harbin neticesi belki de bambaşka olacaktı 
Bütün Avrupa devletleri gizli teşkilatı, 

büyük harbden evvel, kendilerini her 
vaziyet için mükemmel surette yetişmiş 
sayıyorlardı. Cihan harbi bunun tama
men aksini gösterdi. Avrupa istihbaratı 
belki her şey için hazırdı, fakat harb için 
değil. Hele il:>kerlik bakımından modern 
dünyada eşine rastlanmıyan bir mükem
meliyete ermiş olan Almanya, bu cihet
ten en geride k~yordu. B\iyük harbde 
Alınan istihbaratını idare etmiş olan bir 
kurmay zabiti bu geriliği şöyle izah et
mektedir: 

cHarbe sırf bir askerlik meselesi gözi
le bakılmıştı. Bu yüzden istihbarat işleri 
dar askeri çerçevenin içinde sıkışıp kal
mıştı. Genel kurmay dairesi bu büyük 
noksanın ancak yavaş yavaş farkına va
rabildi. 

Bir sabah kurmay başkanı Falkenhı:ıyn
den başvekil (Von Bethmann) a bir rapor 
götürmüştüm. Beni yanında alıkoydu ve 
ilk sözü: 

c- Düşman ne alemde? Bizim burada 
bir şeylerden haberimiz yok> demek oldu. 
Bu sözü Bismark devrinde bir başvekil 
ağzından duymak mümkün müydü? 

Bizde Jıarb sırasındaki casusluğun bu 
geriliğine birçok sebebler vardı. Bır kere 
erkanıharb zabitleri uzun, pek uzun bir 
zamandır kıt'a hayatını Berlinin büro ha
yatına ve nazari çalışmalarına tercih eder 
olmuşlardı. Harb patlar patlamaz bunla
nn en seçkinleri derhal cebhede yer al
dılar. 

.. Büy~/ı harbde reıimle rle yapdan caıuılak 
1 - Zahiren, bocek bucumuna onaras kal- 2 - Böcek! · 
mış bir yaprağın vaziyetini ıösteren ba kisi deşifre e.:ı~~ bu alelade y~prafın kro· 
resim, haldkatte, mayin yollarile müceh • lemit olan ilince, denh: üssunde demir-
hez bir deniz üssünün planıdır t ıa•-- ıem.Iledn mnkileri •e mayin 

• 
1 

ar &&el meydana çıkar. 

le başarabileceği bu işden almışlar, casus ği gibi bir kere daha N ı h • apo eon m11 are· 
yapmışlardı. belerindeki tecrübeyi geçirecek haı be en 

Harb başladığı sıralarda Steinhaucr İn- kötü casus teşkilatile gı·recek 'e · ,. ·ı 
gilt · · lind İn ·u k , n ı) ısı e 

erenın §llJla e, gı z donanmaSJ çı acaktı. Halbuki İngilterenin bu ek ... 
hakkında malU.mat toplamaya çabalıyor- tü:. sü öteki devletlerinkine nıs· beU · .? 
d B. - k di · k e cı' b u. ır gun en &Janlarından olan bir aldı ve onlann noksanlarından g ·1 ·• 
berbere uğradı. Dükkanın İngiliz polisi tıı- ğinden çok istifade! tt• G : erı ı 
rafınd t d d'ldi~· · ·· d.. 1 . er e ı. erçı muka-

. da~ Tarhalsiksu . e ı ~ı~ gor u. çerı bil casusluk İngilterede de dört zabitten 
gırml edı. e eyı sezmıştı. Derhal kaç- ibaret ufak bir şebeke idi ama Scot1and 

Bunun tesiri kendini casusluk işlerinde ma ıy ı. y d h r· 1 ·1 kmi 
t ı . . . ar a ıye erı e, te l cBritanya ada· 

g&teröi. stihbarabn merkezi cebheye ngılızler çoktanberı İngiltere topra~m- lan• zabıta kuvvetle · d d 
nakledildi. Bu teşkilatta çalışan zabitler- daki §Übheli insanların peşinde idiler. On- bulunuyordu rı e emre ama e 
den yararlığı görülenler mükafat olarak Jarın muhaberelerini gizli gizli kontrol e- .. · . . . 
mensub oldukları gizli teşkilattan koparıl- diyorlardı. Daha harbden birkaç yıl önce Butyu~den değıl mıdır ki Alman casus .. 
dılar, kıt'aya yollandılar. Geri kalanlar da Kayser Wilhelm Londrayı ziyaret ettiği lan ngıltere topr~ğında uzun müddet 
bir yandan istihbarata, bir yandan kıt'aya sırada maiyetindeki bir deniz zabitinin tutunamadılar. Stemhauer bcreer dük .. 
bağlandı. Çünkü o zamanlar casusluğun halleri §Übheli görülmüştü. Bu zabit sık kanından sıvıştığı gün tehJikeyi ayak sa· 
cebheden başka yerde çalışma sahası ola- sık kötü bir berber dükkanına uğruyordu. tıcısı, kapıcı~ ~r~ bütün ajanlarına bi· 
bileceğine inanan yoktu. Berber İngilterede doğmuş, İngiliz tebaası rer kartla bildırdı. Fakat bunlardan çoğu 
Diğer taraftan Almanya gibi rütbe de- bir Almandı. Ayda birkaç liraya mukabil vaziyetten emindiler. Yerlerinden kımıl· 

recesine büyük bir ehemmiyet verilen bir Alman casuslarına cmektub kutusu:. va- d~madılar. Steinhauerden başka ynlnı3 
orduda gizli teşkilat şefinin rütbece bütün zifesini görüyordu. Gelen ve giden mek- dort Alman casusu kaçıp kurtuldu. Öbür 
büyük kumandanlardan ve kurmay şefle- tublar onun dükkAııına uğruyor, berbeı· yirmi biri harb ilAn edilir edilmez - ağus
rinden aşağı olması, nüfuzunun da onlar- bu mektubların hazan zarflarını dl!ğişti- t~sun beşinde - oldukları yerlerde birer 
dan sonraya kalmasını icab ettiriyol'du. rerek, bazan değiştirmeden elile postaya bırer tevkif olundular. 

Alman casusluğu bu yüzden büyük güç- v~riyordu. İngilizler bunu anladıkları Abnan çemberindeo kurtulan ordular 
Iüklere uğradı ve her şekilde mücadele gund.enberi topraklarındaki casuslan göz İngilteredeki bütün Alman casusları· 
etmiye, muvaffak olmaya azmetmiş olan hapsıne almış bulunuyorlardı. nın ele geçmesi İngilizler için mühim bir 
hükumet adamlarına dayanarak daha Steinhauer ve arkadaflarmın ikı"beti muvaffakiyetti. Bu rnuvaffakiyet çok 
harbden evvel tekim.ille adım at~ış olan 1914 yılı temmuz sonu ... Avrupada si· g~çmed~ tesirini harb meydanınclı:ı da 
diğer devlet gizli teşkilatlarından geri !Ahların yağlanıp cilalanması sona ermiş, gosterdi: Bu suretle İngiliz kuvvPtlerl 
kaldı. sıra onları kana bulamaya gelmişti. Yol- Man§ denizini hiçbir mukavemet görme .. 

Bu noksan harbden önce de farke<lilmiş, 
mühim stratejik harb oyunlarile telılfi e
dilmek istenmişti. Halbuki bununla da as
keri hududlann dışına çıkılmış olmuyor
du. Ne düşmanın ekonomik, politik vaziye 
tini gizliden gizliye araştırmak, ne de düş 
man toprağında propaganda yapmak dü
şünülmüyordu. Hele bütün dünyaya kol 
salan bir casus ağı kurmak hatta nazari
yatla uğraşanların bile aklından geçmi· 

yordu.• 
Maamaf ih Almanya bu noksanında yal

nız değildi. Diğer muharib devletlei" de, 
harb başında, gerek casusluk, gerek mu
kabil casusluk bakımından hayli geri idi
ler. Sade şahıs itibarile değil, bu yolda 
harcanan para itibarile de ... Gizli teşkila
ta yalnız İngiltere yetecek kadar sarfedi
yor, Rusya israf ediyordu. 

İngilteredeki Alınan ~asuslan 
Büyük hatb başlamadan on gün evvel 

(1914 temmuzunun son haftası) Almanla
rın İngilterede yirmi altı casusları vardı. 
Bunların eefi Steinhauer adında, vaktile 
Amerikada Pinkertonla birlikte hususf 
polis hafiyeliği etmiş bir adamdı. (Stein
hauer) e casus denemezdi. Sadece cinayet 
vak'alarını tedkik için yetiştirilmiş, teb
dili kıyafet müptelAsı bir hafiye idi. Fa
kat mukabil casusluğa büyük bir istidadı 
vardı. Açıkgöz, pervasız, inadcı, peşinden 

koştuğu düşman izini mutlaka bul.up çıka
rırdı. Aksine ..Almanlar onu muvaffakiyet· 

lar silahlı insanların ayak seslerinden in- den •ıe hiçbir düşmanın haberi olma<lan 
liyordu. Bu artık ne bir geçid resmi, ne geçmek imkanını buldular. Eğer bu ilk 
de sonbahar manevrası idi. Harb patlak kuvvet, olduğunun iki misli olsaydı. garb 
v.e~mişti. Sırbistan canını dişine alını~ cebhesinde harbin veçhesi büsbütün ba§
sılaha sarılıyor, Avusturya - Macaristan ka bir şekil alırdı. Maamafih sayısı aa 
ve Rusya harb ilan etmişler, Almanya olmakla beraber Marn muzafferivetinl 
Fr~nsa, Belçika, İngiltere de onları takib gene bu kuvvet temin etti ve Sir. fhon 
edıyordu. Büyük devletlerin en uzak en French idaresindeki İngiliz ordusile, bc-ı 
bitarafı bile bir hafta içinde akla gebne:a §inci Fransız ordusunu mahvolmaktan 
değişikliklere uğramış bulunuyordu. kurtardı. 

İngiltere, bir İngiliz kurmayının d~i- (Devamı 10 ncu nyJada) 

On yedi çocuklu bir aile 

İngilterede Northamptonda bir İngiliz kadı 15 
bir ikiz daha doğurarak adedlerini 17 e ık nı çoc:_uk sahibidir. Geçenlerde 
aileye ikinci bir ev vermiştir Resi dy ç ~rmıştır. Hukfunet bu çok çocuklu 

· m e ana ile çocuklarını görüyorsunuz. 



10 Sayfa 

.Meseleler : Çorap davası üzerinde 
neden ısrarla durmallyız? 

SON POSTA 

Bir aile faciası 
Kayınpeder facia 
nın ellerini tuttu, 
rader de bıçağı 

sapladı 

kurbanı
kayınbi

karnına 
Kadın çoraplarının dayanıksızlığından, Otuz Fransız frangı pek ehemmiyetsiz 

kadın, erkek herkes müştekidir. Kadın - bir paradır. Ve inanınız bana mübalağa 
lar hazan bir kere bile giyemedikler ibu etmiyorum. Bu çoraplar sade incelikten Dün Yenişehirde bir yaralama vak'ası 
çoraplara yalnız boş yerine para verdik- akmıyorlar. Orada da ince çorap giyiyor- olmuş, Rifat isminde bir delikanlı babası 
leri için değil, ayrıca sokakta, misafirlik- dum. .. Tabii güzel giyinmek için ;nce ço- Mustafanın yardımı ile eniştesi Mehme
te, resmi bir davette veya bir baloda bir- raba ihtiyaç vardır ... Yazı çorapsız ge - di bıçakla karnından ağır ve tehlikeli 
Cienbire yırtılan bu çorapları derhal de - çirdik. .. Fakat kışın halimiz pek harab bir surette yaralamıştır. 
ğiştiı"mek imkanı bulamadıkları için şi- olacak ... Bütün kazancımızı çoraplara Beykozda oturan Rizeli Receb oğlu 
kayetçidirler. Erkekler ise büdcelerinde vereceğiz.. Mchmed, bir kaç scnedenberi Sokoni Va-
eşlerinin süsüne ayırdıklan masraf fas - * kom kumpanyasına aid Ay motörünün 
lını her ay beş altı çift çorap satın almak Ayni atölyede bulunan ve isminin Re- kaptanı Mustafanın kızı ile evli bulun -
oldukça yükselttiği için buna sinirlen - şide olduğunu öğrendiğim genç bir ba - maktadır. Son zamanlardı Mehmedle ka-
mektedirler. yan: rısı arasında müdhiş bir geçimsizlik baş-

Dünkü nüshamızda bu mesele hakkın- - Çoraplardan hepimiz şikayetçiyiz! Iaroıştır. Çünkü Mehmed başka kadın -
da bir yazı yazdık. Satılığa bu şekilde dedi. Bugün yalnız bir arkadaşımın ka - larla düşüp kalkmağa başladığı gibi son 
mal çıkarmanın yalnız Türk sanayiine _çan ipliklerini çektirmeğe verdiği ço - günlerde rakıya olan inhimaki de art -
karşı yapılan bir sabotaj değil, ayni za- raplarını aldım ve bir lira bu işe ver - mıştır. 
manda da bir takım vatandaşların sebin- dim ... Kendim çorap giymiyorum. Bu - Bu sebebden karı ve kocanın arası a -
den zorla para almak olduğunu tebarüz gün bir ara resmi bir dairede işim vardı. çılmış ve kadın kocasından soğuyarak 
ettiı·dik. Avrupadan getirilecek mamul Oraya gitmek için çorap giydim. Şimdi onu terketmiş, babasının evine gitmiş -
çorap mukabilinde Avrupaya vereceği- buraya geldim. Baktım şülkürler olsun tir. Kızının şikayetlerini dinleyip ona 
miz para; bugün yerli malından çürük yırtılmamış. Aman yırtılmasın diye çı - hak veren Mustafa kaptan, derhal bir is
çorap imal etmek için gene A vrupadan kardım, çantama koydum. Çorabı işte tida yazarak mahkem e müracaat et -
getirdiğimiz ipliğe karşılık olarak harice biz bu şekilde giyiyoruz. Memleketimiz - miş, Mehmed aleyhine talak davası aç -
çıkardığımız paran!? çok dununda ola - de çok şükür, her iey yapıyoruz. Eğer mıştır. Yapılan duruşma neticesinde 
cağından eğer çorap amilleri yola gel - yerli çoraplar iyi yapılmıyorsa bunun Mehmedin karısını boşamak istememesi 
miyeceklerse gümrüklerin Avrupa çorap- kabahati sadece fabrikatörlerdedir. On- yüzünden mahkeme talak talebinin red
larına açılıiıasını istedik. ları sağlam iplik kullanrnağa mecbur et- dine karar vermiştir. Bunun üzerine baş-

Bugün de yerli çorapların kötülüğün- meli. Ve çürük mal çıkaranlann fahri - başa veren Mustafa kaptan ve oğlu Rifat 
den, fenalığından bahseden İstanbul ba- kalarını kapamalı. Üç dört fabrikatör Mehmedden kurtulma çarelerini ararna
yanlarının şikayetini kendi ağızlarından fazla mal satacaklar diye bütün insan- ğa başlamışlar, ona müteaddid defalar 
dinleyiniz. lann cebinden fazla para çıkmasına bir karısını boşamasını söylemişler, tehdid 

Onlarla görüşen bir muharririmiz an- nihyet vercek lazım .. > etmişler, fakat bundan bir netice elde 
]atıyor: s. D. edememişlerdir. Nihayet Mustafa ile Ri-

Evvcla yolum bir yazıhaneye düştü. fat Mehmedi öldürmek suretile kızlarını 
Dördüncü Vakıf hanındaki yazıhaneler- c ı k t •h • d kurtarmağa karar vermişlerdir. 
den birinde çok sevimli bir genç memur asus u arı ın en Dün Yenişehirde Mehmedin her zaman 
bayanla görüştüm. Genç memur: b • k k geçmekte olduğu sokakta pusu kuran ba-

- Şikayetimiz çok! dedi. Bu ince ço • ır aç yapra ba oğul, onun karşıdan geldi'ğini görünce 
raplarla bilhassa sandal ınçı·m aiyakka _ kendilerini gizlemişler ve tam yanlarına 

(Baştarafı 9 ncu ı;ayfada) k ld ğ bılan giymeğe imkan yoktur .. Fakat e- so u u u zaman Mustafa kaptan onun 
Dört İngiliz ve on üç Fransız fırkasın- .. · t ı k k 11 ğer biz kadınlar biraz zarafetten vazge- uzerme a ı ara o arını sımsıkı tutmuş, 

dan teşekkül eden bir kuvvet yı·rmi üç Rı'fat t b ı b" .. k b' b ğ çip te kalınca çorapları giymeğe razı o - a eyaz sap ı uyuce ır ıça ı 
ağustosta Marec:!ll Joffere'in kumandası M h ed' k d ld şt M h d lursak, o zaman ekonomi yapmış oluruz. r- e m ın arnına a ırmı ır. e me 

Çünkü kalın çoraplar incelerden daha altında; bilmeden bir Alman çemberinin canhiraş bir feryad kopararak kanlar 
dayanıklı oluyor. Fakat ince çorapları; tam ortasına doğru ilerliyordu. Şimalden içinde yere yuvarlanmış, emellerine nail 

gelen Von Kluck ve Bülow kuvvetl"rı·ıc, o1dukl"r ı d M t f n·r t alıp. giymek parayı sokağa atmakla mü - .- "' ın zanne en us a a ve ı a 
şarktan ilerliyen Hausen idarc~indeki ü- t k t d k b ı ı d savidir. Hele açık ayakkabılarla giymek, a açıp or a an ay o muş ar ır. 
çüncü Alman ordusu bu İngiliz - Pransı2 Vak'a mah ıı· t• b t d h ı sokağın ortasında rezil olmak, gülünç ol- a ıne ye ışen za ı a er n 
ordularını kıskaç gibi sarıp mahvcde- bir can kurt t b·ı· v maktan başka bir şey değildir ... Bugün aran o omo ı ı çagırmış, ya-
cekti. Fakat plan umulmadık bir sekilde 1 B ğl h t · k ld çorap kadının tuvalet masrafı içinde ol- ra ıyı eyo u as anesıne a ırmış ve 
yarıda kaldı. Almanların bu çevir~ıe ta- su 1 1 k 1 · · ı t dukça mühim bir yekun tutuyor. ç u arın ya a anması ıçın yapı an a -* savvurunu altüst eden üç sebebden biri kibat neticesinde bir iki saat sonra Mus-
Fransızların ilerlemede gösterdik.1.-rı· te- tafa ve Rı'fat ka 1 · 1 d' İkinci görüştüğüm bayan Pangaltıda ~ ya Y1 e e vermış er ır. 
reddüddür, diğeri ikinci Alman ordusu- D"n k't "V d·v· · ·· M h oturan orta halli bir memurun eşi Bayan u geç va ı ogren ıgımıze gore e -

Güzindir: nun vakitsiz hücumudur. Üçüncü ve en medin yarası çok ağır ve tehlikelidir. 
mühim sebeb ise tamamen casusluğa da-

- Aman bu çoraplar! dedi. Şikayet te t .1 ed Fransız a•··e-ili"ten· yanır: ngı ter eki Alman casuslarının ~ ... 
söz mü? Elimde olsa hükfunete istida ve- b w st Beş senedenberi Ankara Fransız se _ 
receğim ... İstida ile şikayet edecegvim. eş agu osta yakayı ele vermeleri yü-

zünden Almanya; İngiliz sol cenahı hak- faretfanesi nezqinde ataşemiliter vazi -
Çorabı ben kendi hesabıma hiç yırt - k f · · .. M' ı d .. K ında hiçbir malômat edinememişti Bu esını goren ıra ay o urson kendi 

madan dört gün giyemiyorum. Ekserisi yardımcı kuvvet tam vaktinde cebheye talebile tekaüde sevkedilmiş ve mem -
dükkandan alıp eve getirdiğimiz ve daha 1 k k - leketı'mı'zden ayrılmıştır. u aşmış ve apanma uzere olan çenıber-
ilk ayağımıza taktığımız zaman akıyor. d ki h ····························•••••••••••••••••••••••••••••••••• e ma sur kuvveti kurtarmı.,.ı. 
VaUahi bir kere baloya gidiyordum. Üst- °'" 
üste giydiğim üç çorap ta aktı. Hüngür 
hüngür oturup ağladım. Ben bir memur 
karısıyım, büdccm oldukça mütevazi bir 
büdcedir. Fakat yırtık çorapla da gez -
meğe tahammülüm yoktur. istemem. Şim 

Bir delikanlı 60 yaşında 
bir ihtiyarı öldürdü 

di yaz, bari çıplak ayak gezeyim, <!iyo - Söğüd, (Hususi) - Söğüdün Du -
rum. Kocam colmaz, güzel değil!> diye duş köyünde bir cinayet işlenmiştir. 
mani oluyor. Fakat beş günde bir de ço- Köylülerden 60 yaşında Halil yaylada 
rap parası verince canı sıkılıyor. Ben bir ağaç keserken ayni köyden Yılmaz ke
çok şeyler almaktan vazgeçiyorum. Ço - silen ağaçların kendine aid olduğunu 
rap yüzünden kılıksız dolaşıyorum. söylemiş, Halil de, cağaçlar benim, * sen ne karışıyorsun?> diyerek, bunları 

Terzi Bayan Asudi İstiklal cadrlesin _ vermek istememiştir. 

deki 313 numaralı atölyesinde ziyaret et- Bu vaziyetten sinirlenen Yılmaz, 
tim. Yaptığı bir provayı bitirip yanıma eben şimdi sana ağaçları verdirmesini 
gelen genç kadın: bilirim!> diyerek Halilin yanından ay-

- İpek çoraplardan benim çok, çok şi- nlınış ve kulübesinden domuzlar için 
kayetim var, dedi. Sağlam bir çorabı bir hazırladığı çifte tüfeğini alarak Hali -
hafta giyemiyoruz, ayağa daha takar - lin yanına gelmiştir. Yılmaz tekrar Ha 
ken yırtılan, tam çürük olanlar başka .. lile _ağaçlan vermesini söylemiş, fakat 
Bunun için ben terzi olduğum, moda, ve Halil buna; cdefol!> cevabile mukabe -
iyi giyinmekle alakadar bulunduğum, le etmiştir. Y~lmaz bu sırada; cAllahı
bundan do\ayı da çoraplı bir kadın aya- na yalvar!> dıyerek çiftesini ihtiyarın 
ğının çorapsız bir kadın ayağından çok karnına boşaltmış ve barsaklarını dı -
güzel olduğunu bildiğim, iyi bir çorabın şarı çıkarmıştır. Halil derhal ölmü~ -
kadın zarafetine neler katabildiğini ek tür. 
yakından takdir ettiğim, anladığım halde Vak'ayı müteakib kaçan katil jan -
çılak ayak dolaşıyorum. Ve benim gibi darmalar tarafından yakalanarak ad _ 
bir çok kadınlar çorapsız gezmeği tercih liyeye verilmiştir. 
ediyorlar... Her yerde ve her kılıkta __ _ 

çıplak ayakla dolaşılmaz, bunu bile, bile iş dairesi muavini Ankaradan geldi 
gene çorap giymiyen İstanbul kadınlan 
pek çoktur ... Benim müşterilerim arasın- İş dairesi reis muavini Bay Kema -
da kaç kere sokakta çorabını yırtıp de - leddin Apak dün Ankaradan şehrimize 
~işmck i~..n benim atölyeme gelenler ol- gelmiştir. Bay Kemaleddin, dün öğle -
muştur. Ben terziyim. Prova için eğil - den sonra ~ dairesi baş müfettişliğine 
dikçe çoraplarımın ipliği kaçıyor... Ben gelerek, baş müfettiş Haluk ile iş ka -
J>ariste iken otuz frank vererek aldı - nununun tatbik şekilleri etrafında gö -
ğım bir çorabı tam altı ay yıkayıp yıka- rüşmüştür. Reis muavını şehrimizde 
yıp giyiyordum, hiç bir teY olmuyordu. birkaç gün kalacaktır. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Yaz günlerinde 
Çocuklarımıza 
Nasıl bakmalıyız? 

Süt çocuklarında fazlaca ölümü rnuclb 
olan hastalıklardan birisi de ishaldir. Bu 
i.clhalin öldürücü şekilleri en ziyade yaz 
aylarında görülür. Sıcaklar arttıkca is
hal de o nisbette artar. En fazla görül
düğü aylar temmuz, ağustos, eylfıl ayla
rıdır. İshalin vahameti çocuğun ishali 
tekrarlamasına göredir. MeselA. birinci 
ishali haziran veya temmuzda geçirmiş 
ise ağustos veya eylfilde iklnci bir ishal 
olunca bu ishali çok şlddetll olur. Ekse
riya ölüm böyle ishaller arasında görü
lür. Çocukta ishal adedi o kadar fazla 
olur ki adetA. artık sayılamaz dereceyi 
bulur. Gözleri çukurlaşır ve etrafı siyah
lanır, dudakları, tırnakları morarır. Ka
rın çukurlaşır, lld üç gün içinde çocuk 
solar gider. Bu ishale sebeb nedir? 

Çocukların bünyesinde harareti tan -
zlm etmek kudreti az olduğundan sıcak 
veya soğuğa karşı kendilerini muhafaza 
edemezler, hastalanırlar. Kışın öksUrük, 
yazın ishal olurlar. Bundan başka yazın 
bir çok scbeblerde ishali muclb olur. Me
selA. çocuk sıcağın teslrlle fazla hararet 
olduğundan sık sık meme veya inek sü
tünü içmek ister. Anne de merhametin -
den verirse fazla gıda almaktan mütc -
vellld ishal derhal başlar. Veya Slcak 
çocuğun asabına tesir ederek kann uzuv
larında 1hUkan yani kan hücumunu 
mucl.b olur. Bu yüzden de ishal vA.k1 olur. 

- Devam edeceğ'iz -

C.nb llMIJea olı:1171acıulannusın poısa 

•111• 106amalannı rlea edula. Akal tak• 
..._ llteld_. makabel..ı. lualabWr. 
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(Fotoğraf_ tahlilleri~ 
Çabuk kızan bir tip Çahşkanhk ve dürüstlük 

Şehremininden 1ıtanbuldan M. 
S. Zerey soruyor: Zeki ıonı.yor: 

- Muvaffak ola· ..- AıkeT' o!abı • 
cak mıq;ım? Zecek miyim? 
İntizam kayıdla- Kanun! ve sıh:bt 

rile ilgisini muha· bir mA.ni olmadık-
faza edenler, mu- ça, çah§IWlfa vı 

vaffakiyet için Il- dürüstlüğe mt1te-
zım gelen esaslar- vakkı.f olan dile--
dan başta gelen bir fin tahakkuku için 
vasfı elde edilmif engel ka1mamır 
olanlardır. Çabuk kızıp caymamak prti- 1 o ur, 
le dileğin tahakkuku dalına mümkündür. 

• • 
Bir tarafla dUşUnen bir tip ihmal, kayıdsızhk va muvaffakiyet 
Şehremininden 

A. Tunca soruyor: 
-Muvaffak 0 1a

cak mı.yım? 
Yalnız bir taraf-

Yalvaçtan Nu.
T'eddin soruyor: 

- Muvaffak ola- . 
cak mı.yım? 

Muvaffakiyct ; 
ihmale, kayıdsız.,,,,,, 

rafa hasra uğraş- ~11ı lığa tahammülü 
mak, başkalarının \ - olma~ğını önce-
faydalarını müte- lt!:! den bilmek ve mA-

lı düşünmek ve 
menfaatieri bir ta· 

essir edeceğinden 1 nileri izale etmek 
muvaffakiyete engel olabileceğini hesab- k~y~e mu~affa- . 
Iamak lazımdır. kiyeünden §Ubheye düşmiyebillr. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır. 

Kınkkalede bulunan bir fabr.ntaınız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci alınacaktu 
İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir Silfilı Fabrikalarımıza müracaat.. 

ları. c5054:t 

Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdürlü· 
ğünden: 

1 - Balıkesir hükumet konağı maliye kısmının ikmali inşaatı kapalı zarl 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 27500 liradır. 

3 - Bu işe aid evrak: 
A - Projeler, 
B - Fiat bordrosu ve mesaha cetveli, keşif hülasa cetveli 
C - Fenni ve hususi şartname, 

· D - Nafia yapı işleri fenni, umumi şartnamesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

olup istiyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 
4 - Eksiltme 19/ Ağustos/938 Cuma günü saat on beşte Balıkesir hükUmet ko

nağında Nafia Müdürlüğü odasında kurulu Komisyon huzw-unda yapılacaktır 
5 - İsteklilerin bu işe aid 2066.69 liralık muvakkat teminatı Balıkesir Malsan

dığına yatırdıklarına dair makbuz veya şayanı kabul banka mektubu ile 1938 
yılı için muteber ve işe girmeğe salahiyet veren Nafia Vekaletinden alınını~ 
müteahhidlik vesikasını ve Ticaret odası vesikalarını kapalı teklif mektubları
nı ihtiva eden zarfa koymaları ve zarfları 2490 No. lu kanun hükümlcrlne tev
fikan tanzim ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. c4966> 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Adliye Vekaleti merkez bürosuna aid merkez ve temyiz mahkemesi devairlle 

adli tıp işleri umum müdürlüğünün ve tabibi adlilerin ve bütün mahkemelerle 
adliye dairelerin 1936 ve 1937 yılları iş ve dava mahiyetlerini ihtiva eden ve 
mecmuu 29 forma tutacak olan cetvel ile 14 aded grafik şartnamesine göre 
iki kitab halinde basılması açık eksntmeye konmuştur. Muhammen bedeli 4385 
lira 50 kuruştur. Muvakkat teminatı 328 lira 91 kuruştur. Eksiltmesi 20/8/938 
Cumartesi günü saat 11 de Yeniposlane arkasında ~ir efendi sokağında 13 nu· 
marada Adliye Levazım dairesi binasında müteşekkil eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenelr tatil günlerinden maada her
gün saat dokuzdan 16 ya kadar Adliye Levazım dairesinde görebilirler. İstek
lilerin teminatı muvakkate ve evrakı sairesile birlikte eksiltme gününde müra-

caatları ilan olunur. c512h 

İstanbul, Bursa, lzmir, Adana Ziraat Mekteblerine 
talebe alınacak 

ıı Eylulde açılacak olan bu mekteblerden birine girmek istiyen orta mekteb 
mezunlarının Vilayet veya Mektep Müdürlüklerine acele mtiracaatlan lazım-

dır. c315h c5514> 

Siyasal Bilgiler Okulu talebe kayıd şeraiti: 
Siyasal Bilgiler Okuluna olgunluk imtihanını vermiş lise mezunları müsaba

ka ile alınır. Namzed kaydı İstanbulda Yüksek Muallim Mektebi binasında, An
karada Siyasal Bilgiler Okulu binasında 25/Ağustos/938 den 25/Eyl\11/938 e ka
dar Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. 

Müsabaka imtihanına 26/Eylfil/938 Paznrtesi günü başlanacaktır. 
Diğer şartları öğrenmek istiyenlerin bu iki müesseseye ve vilayetlerde Kül-

tür ve Lise Direktörlüklerine müracaatları lanmdır. c5507> 

Lüleburgaz ~elediyesinden: 
Lüleburgaz kasabası içinde veya yakınlarındct açtırılacak Arteziyen kuyuları 

için mütehassıs olanların Lüleburgaz Belediyesine müracaatlan ilan olunur. 
c5218> 
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Bağdad ve Şam gazeteleri yeni 
bir mesele ile meşgul 

Çocuğunuzu hangi 
mektebe vereceksiniz? 

Bütün mekteblerin 
kayıd ve kabul 

Eğlence yerlerinde artık yüzde on 
garsön ücreti vermiyeceğiz! 

'(Ba.ştcırafı ı inci sayfad.aJ 

tarafından tekzib edilmiyor? Gene ne
den dolayı müfrit Suriye nasyonalist
leri Suriyenin İraka ilhakı gibi bir fi
kir karşısında muhtelif tarzda tefsir 
edilebilecek en küçük bir kelime bile 
söylemiyorlar? İrak ile Suriyenin, her 
iki taraftan birden arzu edilen ve icra 
sahasına konulan bu Arab c:Anschluss» 
unun manası ne olabilir? Bundan Su
riye için de, İrak için de ne gibi men -
faatlar husule gelir ve böyle bir karar 
karşısında alakadar devletler nasıl bir 
tavır alırlar? İşte bunlar bir takım.su
allerdir ki hepsine ayrı ayrı ce\'ablar 
bulmak lazım gelir. Şimdiki halde be~ 
bu suallerin bir kısmına cevab bulabı
liıyor, fakat diğerlerine bulamıyorum. 
Gazeteler bile bu şayiaları kaydeder -
lerken Suriyenin istikJalinden vaz ge
çemiyeceğini ileri sürmeğ.e ~üzum gö:
ınüyorlar ve -beklenilmek ıı:z~ ge~d:
ği gibi _ bunun münasebetsız bır fıkır 
olduğu mütaleasında bulunmuyo:.lar. 
Böyle bir mütalea serdetmek şo~·ı: 
dursun Buna İrak gazetelerinde vakı 
n~riy~tı, hiç bir tefsir ilave etmeks~ : 
zin iktibas ediyorlar. Hatta da~a i~erıs: 
de var: Bugün1erde Suriyenı~ .. sıyası 
erkanile bu bahis hakkında goruşmek 
üzere Bağdaddan bir takım mühim ~.ah 
siyetlerin Şama gelmiş oldukları soy-
leniyor. . 

Gazetelerin kaydettikleri bazı şay~
alara göre de Suriye başvekili_ ~e~~l 
beyin Faris · seyahatinden avdetını mu
teakib İrak hükfuneti başvekili Şama 

Cumhuriyetci ispan~a 1 

kabinesi istifa ettı 
(Baş tarafı 1 inr.i so .IJf ada!. . 

Diğer taraftan Madridde bugun şıd -
detli bir sarsıntı olmuştur. Sarsınt.ının. 
bir yıeraltı mayininin patlaması netıce -
sinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

istifanın sebebi 
Nevyork 16 (Hususi) - İstifa eden 

Neğrin kabinesinin bazı azaları,. Fran~o 
il mütareke yapılmasını istemışlerdır. 
~ _ k ~ zalar da bu tkelifi kabul et-

Dıger ısım a . . 1 
. 1 dır" İhtilaf bundan ılen ge -

memış er · 
miştir. 

Franko hükumetinin cevabı 
Londra 16 (Hususi) - Franko bükıl_ -

meti, İspanyadaki ecnebi gönüllülerın 
geri çekilmesine müteallik İngiliz planı -
na cevabını bildirmiştir. 
Cevabın mahiyeti hakkında hiç bir ma-

ltlınat alınamamıştır. 

Şiddetli çarpışmalar 

Madrid 16 (A.A.) - Kubeza de Buey 
ve Perrera Delduk mıntakalarında şıd -
detli çarpışmalar olmaktadır. Cuınhuri -
yetçilş-1 Kabeza de Buey dağlarında Las 
Kabesas tünelini yeniden işgal etmişler -
dir. 

'larzakapilla mıntakasında Frankistler 
hatlarını az bir mikdarda ileri götür -
müşlerdir. 

Valansiya 16 (A.A.) - Şark cephe -
sinde mevzilerini tahkim eden düşmanın 
hareketsizliğinden bilistifade cumhuri -
yetçi kuvvetler, sevkülceyş bakımından 
ehemmiyetli mevkiler elde etmişlerdir. 

Şehrimizden giden Japon elçileri 
Beyrutta toplamyorlar 
(B~toraf\ ı tn.ci ıayfadoJ 

gelecek ve bu mesele hakkında :suriye 
başvekili ile müzakereler yapacakmış. 
Size vaziyeti olduğu gibi hilciye etme
ği tercih ettim. Cereyanı :takib edece-

ğim. • Son .günlerde Suriye ile Lüibnanm 
arası ne kadar açılabilmek kabilse o 
kadar açılmıştır. İki tarafın başvekili 
de, nazik kelimelerle, birbirlerine hü
cum edivorlar. 

Kavg; şuradan çıktı: Halebde Suri
ye istiklali ve Suriye hürriyetleri 
İehinde coşkun nutuklar irad eden Ce
mil bey, bu esnada Lübnanın ecnebi 
elinde bir müstemleke olmak istediği
ni, halbuki Suriyenin hürriyet ve is -
tiklal için mücadele ettiğini söyJemi~ti. 
Bu sözler Berutta kıyamet kopmasını 
muc'ib oldu. Gazeteler Suriyeye Cemil 
beyle tarafdarlarına küfürler yağdırdı
lar. Nihayet Lübnan başvekili matıbua
ta beyanatta bulunarak . c:Suriyelilerin 

ecnebi dedikleri kuvvetin Lübnan için 
bir cisnad», bir c:mürebbi» den başka 
bir şey olmadığını söyliyerek Fransa 
himayesi ile iftihar etti. 

Suriye ile Lübnan arasında iktısadi 
\'e siyasi mücadele o kadar ilerlemiş -
tir ki şimdiye kadar ekmeğini Suriye
den getirten Lübnan, bundan sonra 

ITTimrüksüz haricden buğday idhaline 
karar vermiştir. Bu c:haric:.de Türki -
yedir. Evet, Lübnan, Suri!.ey~ inad, bu 
sene buğday ihtiyacını Türkıyeden te-

darik edecek! 

Hapishane binasının 
yıkılmasına karar 

verildi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Bunun üzerine saylav Şemseddin, Ta
rih Kurumunun bu husustaki mütaleası
nı anlatmış ve kurumun Frenk İbrahim 
Paşa köşkü ile etrafındaki eserlerin he -
yeti umumiycsi, Türk sivil mimarisinjn 
yegane örneklerinden bulunduğu için bu-

rasının tamir ve ihya edilerek bir et -

şartlarını 
• 

verıyoruz 

Hayat pahalılığı ile mücadele eden ve Müessese sahibleri şimdiye kadar müş-
eğlence yerlerindeki tarifeleri ucuzlat - terilerden alınan yüzde onun dördünü 
makla meşgul bulunan İstanbul beledi - kendileri almakta, altısını garsona ver -
yesi, müşteriden alınan yüzde on usulü- mektedirler. Büyük bahçelerde bu su · 
nün kaldırılmasına karar vermiştir. Ga- retle garsonun eline her ay 60-70 lira 
zina, lokanta ve emsali yerlerde eğlenen- geçmektedir. Büyük lokantalar ise yüzde 
ler, yeyip içtikten sonra borçlarını ödi - onu kamilen kendileri almakta, garson • 
yecekler ve garsonlara yüzde on diye ay- larına 35-40 lira maaş vermektedir. Bar . 
rıca bir para vermiyeceklerdir. Avrupa larda ise yüzde onun yedisini patron al
şehirlerinde taammüm etmemiş olan bah- makta, ancak yüzde üçü garsona kal -
şiş usulü de kaldırılacaktır. Belediye, ey- maktadır. 
!filden itibaren eğlence yerlerinin tari - Garsonlar yüzde on usulü kaldırıldı 
felerindc mühim bir tenzilat daha ya - takdirde, muayyen maaşla çalıştırılma . 
pacak. ve yüzde on usulü de o tarihten iti- larını istemektedirler. Garsonların iddia· 

Akşam erkek san'al mektebleri ::~:ı~. İstanbulda tarihe karışmış ola - sına göre müessese sahibleri garsonlan 
oyuncak gibi kullanmakta, onların bir 

Dersler akşam saat 18 den 20 ye ka<lar Her gün vasati olarak İstanbulda eğ - çok haklarını tanımamaktadır. 
devam eder. Tabsll müddeti üç senedlr. Gir- lence yerlerinin hepsinde otuz bin lira 
nıck için yaş haddi asgari 12, azami 45 dlr. Garsonlar cemiyeti, İstanbuldaki gar · 
12-16 yaş arasında olanlardan ilk tahsil şa- hasılat olmaktadır. Müşteriler, bu otuz sonların çalışma, işe girme veya işten çı-
h:ıdetnamooi aranır. İstanbuldan başka bin liradan başka bir de üç bin lira kadar karılma vaziyetlerini tesbit edecek bir 
Konya ve Bursada birer akşam erkek san•at yüzde on ödemektedir. Gazino, lokanta ve h lin ' rapor a · de belediyeye verecektir. Heı 
mektebi vardır. barlara müşterilerin verdigıv· yu"zde on - d 

şey en evvel garsonların müesS<?se sa • 
• lar ayda yüz bin lirayı bulmakta, bu mik- hibleri elinde oyuncak olmaktan kurta-

Mmtaka san'at mektebleri dar senede bir milyon lirayı tecavüz et- rılması ileri sürülmektedir. İstanbuJda üç 
Girmek tçin ilk mekteb diploması, sıhhat mektedir. bine yakın garson mevcuddur. Bunlardan 

raporu ibraz etmek 13-19 y~arında bulun- Yüzde on usulü kaldırıldıktan sonra bu b" 1 
k ın a tı yüzüne muayene cüzdanı ve -mak şarttır. Meccani ve leyli olarak girece paralar müşterinin cebinde kalacaktır. ı 

olanların müsabaka imtihanında kazanma- ==~:==~=~=========r=i=rn=iş~ti=r=. ===========:ıc:::ı 
ları şarttır. Ankarada, Aydında, Bursada, B 

1 Diyarbakırda, Edirnede, İzmirde, Kastamonu er inde buhran 
ve Konyada birer mıntaka San'at mekteble
rı vardır. 

• Mmtaka terzilik mektebi 
Her şube için ayrı ayrı diploma verllir. 

Dikiş şubesine girmek için Tiirklye cumhu
riyeti vatanda.şı olmak, Dkmekteb mezunu 
bulunmak, 12 den küçük 16 dan büyük ol -
mamak, sıhhatli, gözleri sağlam olmak ve 
uç fotograf ibraz etmek şarttır. Biçkl §ube
slne girmek !~in dikiş şubesinden mezun ol
mak lazımdır. Bu şubeye 16 ile 20 yaşında
kiler alınır. 

• lstanbul erkek lisesi 
İstanbul erkek lisesi birinci devresine bu 

sene talebe alınmıyacaktır. İkinci devre bi
rinci sınıfa orta mekteb mezunları alınır. 

Kayid için müra.caatte bulunanlar şahadet
name, hüviyet cüzdanı, aşı ve sıhhat rapor
ları, 6 aded· vesika fotografı getirmeleri 1~ -
zımdır. muadil mekteblerden muhtelif sı -
nıflara gelecekler, yer olduğu takdirde çık
tıkları mektebin tasdiknameleri ile muadil 
sınıflara alınırlar. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
Berlinden bildirildiğine göre bu top

lantıda, her hangi muayyen bir mevzu 
görüşülmemiştir. 

Alman piyasasında buhran 
Londra 16 (Hususi) - Alınan piyasa -

sında yeni bir buhran baş göstermiştir. 
Bütün malların fiatlan düşmüş ve borsa 
muameleleri karışmıştır. 

1934 senesindenberi ihracatr dalına id
halatından fazla olan Almanyanın, ticari 
balansı geçen temmuz ayında bozulmuş, 
idhalat, ihracattan iki buçuk milyon 
mark fazla olmuştur. 

Almanyanın yeni tahkimat işlerinde 

kullanılmak üzere hususi müesseselerde
ki işçilerin seferber edilmesi, buhranı bir 
kat daha arttıracaktır. 

Holivutta 15 gün 
(Baştarafı 1 iınci sayfadtJ) 

f~dakarlığa malolan bu seyahatin şayan, 
dıkkat neticelerini yarından itibaren o • 

. kumıya başlıyacaksınız. Muhabirimizin 
görüştüğü tanınmış yıldızlar şunlardır: 

Marlene Dietrich, Clark Gable, Joar.. 
Crawford, Loretta Young, Claudette Col· 
bert, Myrna Loy, Carole Lornbard Gary 
Cooper, Villiam Powell, Eleanor PoweJ.. 
Olympe Bradna, Robert Montgamery, 
Adlan Jones, Judy Garland . 

Galatadaki yaralama vak'ası 
adliyeye intikal etti 

Galatada vukubulan kanlı bir kav .. 
ganın suçlusu, adliyeye teslim edilmiş· 
tir. 

noğrafya müzesi haline sokulabileceği ka- Sarıyerde bir ortamekteb açılıyor 
naatinde bulunduğunu söylemiştir. Be- İstanbul Maarif Müdür muavini 
lcdiye imar şubesi müdürü Ziya, miınar- Rüşdü ve iki müfettiş dün Sarıyere git 
Iarın raporunu müdafaa etmiş ve demiş- miş ve orta mekteb olmağa elverişli 
tir ki: görünen Hasan paşa köşkünü gezmiş-

Diğer taraftan, Alman ordusunun ma
nevraJan neticesinde, pek yakında pet -
rol ve benzin kıtlığı da baş gösterecektir. 
Bu vaziyet, Alman makamlarını ciddi 
düşüncelere sevketmektedir. 

Çekoalovakyanın vaziyeti 
Nevyork 16 (Hususi) - Çekoslovakya 

hükfuneti, Alınanyada yapılmak.ta olan 
manevraları soğukkanlılıkla takib et • 
moktedir. 

Suçlu Mustafa yanında Mukadde: 
isminde bir kadın olduğu halde Topha· 
neye giderken, karşılarına Hasan is • 
minde biri çıkmı§tır. Mustafa ile ara • 
larında kavga başlamış, neticede Mus
tafa bıçağını çekerek Hasanı ağır su • 
rette yaralamı.ştır. Hastaneye kaldı • 
nlan Hasanın yaraları ağır, hayatı teh 
likedeclir. e- Rölöveleri mimar Sedad Çetintaş lerdir. Sarıyer halkı Sarıyerde bir orta 

tarafından yapılmış ve boyanmış bu bi- mekteb açılmasını istemekte ve orta 
nalar, mimari bakımdan 1stanbulun iınn- mektebin her türlü ihtiyacını temin et 
rında mühim bir yer tutan at meydanı- meği deruhde etmektedirler. 
nın abidevi bir surette teşekkülüne en - ================ 
gel alınası terviç edilecek derecede, me-
sela Süleymaniye, Beyazıd, Sultanah -
med, hatta köşede Firuzağa camii kadar 
ehemmiyetli değildir. Bu binalar Sul -
tanahmedde vücude getirilecek Cumhu-
riyet meydanının bir dılının bir kısmını 
teşkil edebilmek için lazım gelen monu-
mantal cepheye malik görülmemekte -
dir.; 

Neticede hapishane binası ile İbrahim 
Paşa ·köşkü ve müctemilatının, adliye sa
rayının inşası münasebetile yıkılmasına 

ekseriyetle karar verilmiştir. Yalnız say
lav Şemseddin, Efdaleddin, müzeler mü
dürü Aziz, Sedad Çetintaş karara mu -
halefet etmişlerse de ekalliyette kalmış
lardır. Tam salahiyetli komisyonun bu 
kararı Adliye Vekaletine bildirilecektir. 

Çekoslovak.yada, halen 400 bin askerin 
seferber halinde bulunduğu bildirilmek
t:edir. 

Nurenberg kongresi 
Berlin 16 (A.A.) - Bitler, yanında Ru-

dol! Hes olduğu halde, nasyonal sosya -
list partisi erkanından bazı zevatı ka -

bul etmiş ve Nurenberg kongresi mevzuu 
etrafında kendilerile görüşmüştür. 

Samsunda eğlence yerlerinin 
ucuzluğu 

Yeni kanun mucibince sinema ve tiyatro
ların giriş davetiyeleri yapılmıştır. Bu tari
fede 3 30 tenzilat yapılmıştır. 

Loka.ntalar sınınara ayrılmış yemek ta
rifeler! yapılm~tır. 

Hadise adliyece tahkik mevzuu o • 
lunca, garib bir safhaya dökülmüştür. 
Suçlu, yapılan sorgusunda: 

- Nikahlı karım ile birlikte yolda 
giderken, karşımıza altı şahıs çıktı, ü • 
zerimize hücum ettiler, karımı da tah· 
kir ettiler. Bu arada içlerinden blrl 

yaralanmış.. ama, benim bundan ha • 
berim yok, demiştir. -

Zabıta, tahkikatı neticesinde Mu .. 
kaddesin, suçlunun nikahlı kansı ol -
madığını, metresi bulunduğunu tesbU 
etmiştir. Fakat, Mustafa: 

- Mukaddes, benim nik8.hla aldığını 

karımdır, demekte, bunda ısrar etmek· 

tedir. Zabıta ise, bunun aksini iddia et

mektedir. 
Şimdi, tahkikat şu cephede bulun • 

maktadır: ~Mukaddes, suçlunun haki· 

ki karısı mı, yoksa metresi mi?• 
Sulh ceza mahkemesinin kararll<. 

Dünya şampiyonu Cek Şeri, Türkofis asbaıkanı Ankaraya gitti Mustafa tevkil edilmiş, h!disenin kan .. 

Tekirdagh ile güreşemiyecek · Şehrimizde bulunmakta olan Türko- şık cihetinin de tahkikine başlanmış · 
hangi bir dost memleket aleyhine faali - . fis asbaşkanı Nihad, dün akşam Anka- tır. 
yet merkezi olamıyacağını bildiren hü- (Baştarafı 1 ınci sautadııJ raya hareket etmiştir. 
kfunetimizin notası üzerine, toplantıla _ Cek Şeri rahatsızlığı dolayısile bu J..:=:=.:~--=----='--:"------..J ================ 
rına nihayet vermişlerdir. müsabakayı önümüzdeki pazara yapabi-

Japon elçileri, bir kaç gün evvel toplu leceğini bildirmişti. 1-------ıı;;-=:--;":"---..I 
olarak şehrimizden Beyruta hareket et- Cek Şeriyi tedavi eden doktor pehli -
nıişlerdir. Toplantılara Beyrutta devam e van~n henüz iyil~mediğini. ve bugünkü 
dilmes.i muhtemeldir. . vazıyette hastalıgının seyrıne nazaran 

Deyli Herald muharriri Londraya 
gitti 

ancak on beş gün sonra idmanlara başlı-
yabileceği hakkında bir rapor vermiştir. 

Bir tedkik seyahati yapmak üzere 
şehrimize gelmiş olan İngilizce Deyli 
Herald gazetesinin muharrirlerinden, 
B. Raş, Ankarayı da ziyaret ettikten 
sonra, bu sabah hususi otomobilile 
memleketine dönmüştür. 

İstanbul festivali on beş gün sonra bi
teceği için bu müddeti müteak:ib müsa -
bakanın yapılmasına imkan görüleme -
diğinden, Cek Şeri - Tekirdağlı Hüseyin 
maçı kalmış sayılabilir. 1---:--::-=-;-:=-::~-:-------.....:.::___J 

Türkiyeden mükemmel intıbalarla 
ayrılmış olan B. Raş, ımemleketimiz 
hakkında bir seri makale yazacaktır. 

.............................................................. 1--------.,--------1 
Dr. HAF iZ CEMAL AçJıı 
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lzmirdeki hafriyab tedkik eden 10 
Amerikalı profesör şehrimize 

döndüler 
Son seneler zarfında memleketimi· 

zin muhtelif mıntakalarında yapılan 
tarihi hafriyat ve meydana çıkarılar 

kıymetli eserler, bilhassa ecnebi alim 
ler arasında büyük alaka u~ndırmış · 
tır. 

Geçenlerde şehrimize gelerek, İz 
mir havalisinde yapılan hafriyatı ted · 
kik etmiş olan 70 Amerikalı profesöı 
dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Amerikalı ilimler hafriyat sahasın
da uzun tedkiklerde bulunarak, eldt 
edilen neticeleri takdir etmişlerdir. A· 
ıncrikalı profesörler bugün Atinaya ha 
reket edeceklerdir. 



"Son Posta,, nın H ikAyesi 

GECE HIRSIZI --
.... Yazan: Muazzez Tahsin Berkand . ..aı-oi 

İki arkadaş son ve kat'i planlarmı ha-ı söyle, ötesini bana bırak. Feridenin sesi boğazından bir hıçkırık 
halinde çıktı; fakat ayni haklın ve hain 
ses söylemekte devam ediyordu: 

- Böyle genç ve güzel bir kadının ge
ce yarısı el merdivenile komşu köşkün 

ı •••••••••••• 
... 

NEVROZiN 
. ~ ~ . . . o:: 

Baf, dl" nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • • icabında ıtınde 3 kqe alınabilir. • • • 

zırlamışlardı. Geoe yarısından sonra F'e- İşte karanlık bir gecede iki bahçe ara
ride el merdivenini balkona dayayıp yu- sındaki duvarı bir kedi sessizliği ile aşa· 
karı çıkacak, pencereden odaya girerek rak Cemilin odasındaki balkondan içe
elindeki elektrik fenerinin yardımile he- riye girmek planı bu suretle haZlrlan
men masanın çekmesindeki mektub pa- mıştı. bir odasına girip çekmecedeki portföyü a- -----------------------------
ketini aşağıda bekli yen Nah ideye teslim * 
edecek. Akşamdan gökte biriken bulutlar gece 

Tam bir aydır Nahide bir çılgın gibiy- olunca büsbütün ağırlaşmışlar gibi orta
di. Uç ay devam eden münasebetlerinden lığa bir tek yıldızın ışığını bile göndeı;· 
sonra birdenbire gelen bir nedametle miyorlardı. 

Cemilden ayrılmağa karar vermiş, ondan Feride helecandan titriyen bir sesle 
mektublarını istemişti. Halbuki genç a- Nahidenin elini tuttu: 
dam bunları iade etmek şöyle dursun, - Haydi yürü .. saat tam iki ... Herkes 
iki günde bir gönderdiği mektublarla en derin uykusuna dalmışken şu işi biti· 
Nahideyi davet ediyor ve ay sonuna ka- relim. Fakat gürültü etmemeğe son de
dar kendisine geleceğine dair bir haber rece gayret etmeliyiz. 
vermediği takdirde şimdiye kadar gelen Duvardan rahatça aşabilmek için iki 
bütün mektubları kocasına yollıyacağını genç kadın geniş pliseli kısa etekler, kı· 
söyliyerek kadıncağızı tehdid edıyorclu. sa kollu ince bluzlar giyinmişler ve elle-

Ay sonundan evvel mektublar Cemilin rine birer elektrik feneri alarak yola 
elinden kurtarılması lazımdı. İşte iki ar- düzülmüşlerdi. Ağır, boğucu bir hava 
kadaş birleşerek buna bir çare düşündü- vardı. Nerede ise bulutlar deşilip yağmur 
ler ve neticede Feridenin gidip Cemille yağacaktı. 

görüşmesini kararlaştırdılar. El merdivenini yavaşça parmakhğa da-
Cemil Ferideyi gayet soğuk ve yük- yadıktan sonra Feride Nahidenin kula-

sekten bakan bir tavırla karşıladı: ğına fısıldadı: 

- İmkanı yok efendim. O mektublar - Görüyor musun? Odanın kapıları 
benim malımdır. Nahidenin üç aydır be- ve pencereleri açık... On dakika sonra 
nimle eğlenmiş olması fikrine tahammül her iş bitmiş olacak. Hiç korkma... Şim
edemem ve bunu bir saniye bile aklıma dilik hoşça kal kardeşim, ben hırsızlığı
getirmek istemem. Bunun için o mektub- mı yapmağa gidiyorum. 
ları Nahidenin kalbinden gelen bir ses Nahide arkadaşının elini sıktı: 
olarak saklıyacağım. Kendisine lUtfen - Bu iyiliğini ömrüm oldukça unut-
bunu söyleyiniz ve ay başından evvel ka- mıyacağım. 

rarını vermesini de bildiriniz. Feride çevik ve sporcu vücudile bir sa-
- Demek son sözünüz budur öyle mi? niyede balkona tırmanmış, ayağındaki 

- Evet efendim. lastik ayakkabılarile hiç gürültü etme-
- Siz namussuz bir adamsınız. Nahi- den doğruca· mektubların bulunduğu çek-

denin sizinle görüşmü§ olmasına şa~ıyo- meceye doğru azimkar ve sinirli adım· 
rum. larla yürümüştü. Fakat tam kağıd torna-

- .... . . rını eline aldığı vakit birdenbire iki ko-
- Bu mektubları sizin elinizden alma- lunun arkaya büküldüğünü ve bir ses çı-

nın yolunu ben bulurum. karmağa vakit kalmadan bir elin ağzını 
Delikanlının dudaklarındaki mağrur tıkadığını gördü. Bir şimşek çabukluğile 

ve müstehzi gülüşle bilsbütün kanıçılan- kolları bağlanmış ve bir bohça gibi ya
mış gibi Feride hiddetle çekilip gitmiş, tağın üzerine fırlatılmıştı. Bir tabanca
fakat Nahidenin yanına varmadan evvel nın soğukluğunu alnının üzerinde duy
de planını hazırlamıştı. duğu sırada sert ve hakim bir ses, boğuk 

- Sen korkma kardeşim; Cemilin cu- boğuk söyledi: 
martesi ve pazardan başka günlerde - Hırsız!... Gece yarısı paramı ~atma
köşkte kaldığı yok .. Sen yalnız bana o ğa geldin ha! Şimdi telefonla polise ha
mektublann nerede ıaklanmı§ olduğunuber verip seni yakalatacağım. 

larak kaçması herkesi alikadar edecek, 
gazeteler günlerce bundan bahsedecek
ler, hırsızın resmini ilk aayfalaruıa basa
caklar, onun mahkemelerde ve hapisha
nede süründüğünü görmek için halk akın 
akın yollara dökülecek. .. 

Genç kadın, azablar içinde kıvranarak: 
- Susunuz! diyebildi. 
On<lan sonrasını hatırlamıyordu. 

Gözlerini açtığı vakit, şafağın ilk pem-
belikleri içinde, yabancı bir odada, ya
bancı bir yatakta olduğunu hayretle gör
dü ve yerinden fırlıyarak etrafına baktı. 

- Neredeyim? 
- Cürüm mahallindesiniz ... Gece hır· 

sızlık etmek için gizlice buraya geldiği
nizi unuttunuz mu'! 

Feride korku ile gözlerini açtı ve ya
taktan fırladı. Birdenbire her şeyi hatır
lamıştı. 

- Hayır, buna iınkin yoktur. Siz 
pekala buraya Nahidenin mektublarını 

almak için geldiğimi biliyorsunuz; beni 
hırsızlıkla itham edemezsiniz. 

- Nahidcnin mektubları mı'! Ne müna
sebet efendim! Sizin elinizde portföyi.i
mü gördüm. 

Genç kadın kuvvetinin yavaş yavaş e
rimekte olduğunu duyuyordu. Vaziyet 
o kadar açıktı ki bir şikayet karşısında 

kimse kendisinin hırsızJ,ık etmek için bu-
raya gelmediğine inanmıyacaktı. 

Birdenbire gelen son bir kuvvetle bal
kona atılmak istedi: 

- Yerinizde durunuz: yoksa hizmetçi
leri çağırırım. 

Bir çocuk itaatile boynunu eğdi: 
- Peki ... Yalnız Nahidenin hali beni 

bekleyip beklemediğine bakmak istiyo
rum. 

- Beklemiyor. Mektublarını ahp gitti. 
- Mektublarıru aldı ve beni bekleme-

den gitti öyle mi? 
- Evet, siz bayılmı§tuuz, ancak pmdi 

kendinize geldiniz. Nacan dikkati celbet
memek için ben arkadaşınızı savdım. 
Feride etrafına baktı. Masanın !lzerin-

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun kaloriferi için aşağıda isimleri yazılı 4 kalem4 m•IJPtDe

yi açık eksiltm eusulile satm alı nacaktır. 
2 - İhale günü 1/9/938 Perşembe gü nu saat 10 da Rektörlük binasında mü· 

teşekkil komisyon tarafından ihale yapılacakt~. 
3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lirL 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
Müdürlüğüne müracaatlan. (3139) (5511) 

Adedıı · İsmi Beherinin fiab 

3 E. K. 3 46 m 2 teshin satıhlı klorif er kazanı. 
2 Ateş takımı kompile 

1000 Sıcak hava vantilitörleri verilecek nümuneye göre. 
4 El arabası. 

BAŞ 
Diş, Nezle 

Nevralji 
ve bOtQn 

atnıara karşı 

de kolonya, sirke şişeleri, limon parçala
rı, ıslak bezler duruyordu. 

diyor musunuz? 
- Evet, fakat bir şartlL 
-??? 

1500,00 
20,00 

• 
l,00 

Birdenbire kıpkırmızı olarak Cemile 
doğru bir iki adım attı ve ellerini uzattı: 

- Teşekkür ederim. 
Halinde öyle bir çocuk saffeti ve ya

kınlığı vardı ki genç adam biliihtıyar o
na geldi ve elini iki eli arasına aldı: 

- Bundan böyle, genç ve gü7.CI bir 
kadın olduğunuzu ve bu gibi gece mace
ralarına atılmanın sizin için tehlikelj o
labileceğini bir saniye bile aklmı:rdan Çl• 

karmıyacaksınız. 
- Siz cesur bir çocuksunuz, lizi affe

diyorum. 
Feride sevinçle haykırdı: 

YARINKİ~: 

Sihirli şal - Beni polise haber vermiyecek mi
siniz? İngilizceden çeviren: Ülya ZiJICI Şakir 

- Hayır. 
_Hemen çıkıp gitmeme müsaade e-

Çift beygirli bir paytona bindiler. ~ıQN ffiSTA N iN -t•- Sanki gerçekten bir şey biliyomıut gl-
Karı koca yanyana, Takvor karşıları- .::>' bi, babalığının sualine cevab verili: 

na, Torik de ara- EDEI? {201'\AN\ - Bükreş, bizim türltcedeki bir ka· 
bacının yanına rış'dan gelir. Bizim vaktimizde burası 

• oturdu. Sokakları bir karış yermiş. Sonradan büyümüş, 
devre başladılar. kocaman şehir olmuş ama, adı da öyle-

0 İç mahallelerde ce kalmış .. 
karşılarına çıkan O anda Takvorun salıverdiği kahka-
iki cami İfakat YAZAN: Ercümend Bknm Talu ha vagonun içinde çınladı. Bütün yol-
hanırnla Gurabf cular hayretle dönüp baktılar. Torik 
efendiyi sevindir- hatlarını, safalarını ğildir bunda. Frenk- kızmıştı. 
di. İhtiyar mü- nasıl da bilirler? Ne çez tavuk, yahut ki, - Ne gülüyorsun, be ham ahlat? 
nıeyyiz: olurdu, bizim Üskü- sözüm bundan dışa- dedi. Sanki senin her zaman anlattık-

-:- .Yazı~ ki abdestim yok.. şuracık- dar tramboylarının nya, hafif meşrep ların daha mı akla uygun? 
ta ıkı rekat namaz kılıverirdim .. dedi. içerisini de böyle kan demeğe gelen - Ben istorik laf ederim .. 

Ve_ Ta~vorun, daha İstanbulda iken yapsalardı? Herkes pul kelimesi ilen de - Ben de sade torik gibi lif ederim.. 
kendılenne vermiş olduğu izahat ve de yerini bilse, otur- minasebeti yoktur. aramızdaki fark bir baştaki cis• den i· 
teminatın doğru olduğunu müşahede sa, cigarasını tüttü- İngilizceden citen, baret. Halbuki sen söyledin mi fetva, 
~f:mekle, ermeniye karşı teveccühü ve rerek, muhabbet e- yürüten adam• me- ben söyledim mi zırva oluyor. 
ıtımadı arttı. derekten kitse .. Ne- hanasınadır.. - Öyle bir ittida bulunmamışım. Bi-

Dükkanlar kapalı idi. İfakat hanı- dir o, balçık hurma- · Torik dayanama- !akis senin kelamını zefkilen diğnoo-
mın satın almak niyetinde olduğu bazı 61 gibi, Allah ver· dı. Gurabi efendiye rum. 
ufak tefekten vazgeçtiler. Oracıkta bir mesin, üstüste, tıka doğru döndü: Gurabi efendinin yeniden yükselen 
lokantaya girdiler. Takvor efendiye, basa yolculuk? - Peki, bey ba- sesi kavgayı bastırdı: 
her kah geldikce, yemin makamında Torik analığını te- ba .. dedi; şimdi şu - Ne oldu ise fakire oldu. Şu Bük-
birer haç çıkartarak, içerisinde domu- yid etti: herifin palavralan- reşin aslını anlıyamadık .. 
za müteallik nesne bulunmadığına iyi- - Ya, ille 0 Top- na da yeldin çekti- İnsafa gelen Takvor müsaade ister 
ce kanaat getirdikten sonra karınları- kapı tramvayı! O- recek olursam, gene gibi bir defa Toriğe nazar atfettikten 
nı doyurdular. nun, Laleliden Ye- bana zevzek der mi- sonra istenilen izahatı verdi: 

Gurabi efendi şöyle böyle çatal kul- şntulumbaya bir i· . . . sin? - Bizler Bukreş deriz ~· asl~da 
lanabiliyordu. Fakat yemekleri ecda- nişini görenler, in- Artılc lfakat Bcm&m, bu ıülli, nhG tTene bcıyılclt.. · ' Gurabt efendi Bukureşti'dir. Evel zaman ıçerlsinde 
Ciınldanberi silsilesinde alışılm~ oldu- san taşıyan bir nakil vasıtası değil, i-ı Köşeye büzülmüş, demindenberi a-ı gayri ihtiyari güldü; Takvor kaşlarını Bukur adında bir ulah çobanı sürüsil
ğu gibi, parmaklarile sömürdü. çindekini denize boşaltmıya giden bir ğız açmıyan Torik, babalığının bu fel- çattı ve sustu. İfakat hanımı bu sefer nü dağda bayırda otlatirken, Dimbo-

.o~ada.n da ~ıktılar. Tren vakti gel • çöp kamyonu sanır. seti mütalealan karşısında dayanama- de tren tutmuş, boyuna esniyordu. vitsa denilen bir suyun dibine gelmiş.. 
mıştı. Otele ugrayıp, kapıcıdan eşyala- Tren yolunun iki tarafında göz ala- mış, nihayet kendini göstermişti. O Zaten Bükreşe de yaklaşmışlardı. Bakmış ki kiyak, tefarik bir yerdir. 
rını aldılar. Bunlan kapıdan arabaya bildiğine uzanan ovada ekilmemtı bir böyle aeclli, kafiyeli, mustelah sözler i· Şehrin dış varoşları görünüyordu. Bu Tutmuş bunda kendi için blr kuUlbe 
kadar getiren otelin hamalı gene avu- karış toprak yoktu. Bu da Gurabl efen· şitti mi hemen böyle cAmln?» t bastın- aralık Gurabt efendinin içine bir me- etmiş. İnsanlar, lafım. bundan dışarı, 
cunu açtı, ba}ışiş istedi. Gurabi efendi dinin gıptasını celbediyordu: verirdi. Gurabl efendi, Toriğin yüzüne rak Arız oldu ;ortaya bir sual attı: maymon gibidirler. Btri bir şey eder-
içinden lahavle çekerek herife 1 O leiyi - Cenabıhakkın buralara ihsan bu- ters ters baktı ve: - Acaba bu şehre neden Bükreş de- se, öteki, daha öteki tıpkısını eder. Bl-
uc1andı. yurdukları bet, bereket, acaba bu kl- - Zevzek! demekle ona infialini iz- mişler? zim çoban Bukurun kulübesinin yanı-

Bu saatte kalkan Bükreş treni loko- firlerin hangi hasenatının mükAfatı? har etmiş oldu. Takvorun yüzüne bakıyordu. Fakat na başka birisi gelmiş, bir tane de o 
motifsiz işleyen Pulman trenlerinden· Tevekkeli dememişler: cAllahı azi· Takvor gene ortaya bilgisini dökmek ermeni intikam almak için ele geçirdi- kurmuş. Böyle böyle, orası olmuş bir 
di. Artık, İfakat hanım, bu süslü, rahat müş.şan, kullannın arasında fark gö- fırsatını bulmuştu. Ortada birdenbire ği bu fırsatı kaçırmak istemedi. Toriğin köy .. derken bir kasaba.. derken de 
t~e~e .. bayıldı: ~erkesin yiyeceği, içece- zetmez!> dl~. İşte, puta tapan fU zın. teessfrs eden sükftttan bilistifade söze kolunu dürterek: koskocam bir şeher: Bukureştt - Bu-
ğı onune getırıliyor, etrafı rahat rahat dıkların mazhar oldukları inayeti rab- başladı: - O ki benim laflarım palavradır, kur'un şehri! 
se~rede ede, tatlı tatlı muhabbet edile- haniye de gösterir ki, rahmet! ilAhiye - İşbu trenler en son sistemdir. bunun cevabını da şimdik sen ver ba- Toriğe dönüp, alay eder gibi illve 
bihyordu. her mahlUk hakkında ıeyyan ve hak· Bunlan Pullman isminde blrisl nevi- kayinı, dedi. . etti: 

Kocakannm dili açıldı: kAki blpayandır! cat etmiştir. Pullmaıı, wıacaluıız ıibi Dal altında kalıp fakat lAf altmda - Ağnadın !I 
Ooooh! diyordu; tu glwrlar ra- - Amini pul 11e1a tftipl tdla 1411i1a '-*ele- ARI.fiil Torik N«mt bit bormaclı. (Artaa wrJ 
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.>:azaıı : Sapper 

Yerden göğe yükselen alev 
Drununond gözlerini kapatmış, hare

ketsiz yatıyordu. Fakat üzerinde ilacın 
en küçük bir tesiri yoktu. Bitişik gale
rilerden kulağına müphem müphem 
sesler geliyordu. Fakat gözleri kapalı 
olduğu için olup 'biteni göremiyordu, 
bununla beraber bir aralık birisinin ü-

"'Zerinc eğildiğini işitti, bir ses: 

- Drummond, diyordu. 
Gözlerini açtı. Üzerine eğilen yü~ -

başı Talboydu ve eline bir revolver 
sıkıştırıyordu. 

Talbo buraya kadar nasıl gelebil -
mişti? Bu suali kendi kendine bile sor
mıya vakti yoktu. Bütün zihni yeni bir 
projenin hazırlığı ile meşguldü. Daki
kalar ona saat, gün, sene kadar ağır 
geliyordu. Bir aralık öbür taraftan bir 
ses işitti: 

- İlaç bu adama henüz tesir etmedi 
galiba, 'bir defa da öbürüne bakınız. 

Başka bir ses: 
- Ötekinin hesabı tamamdır, diye 

cevab verdi. 
Fakat kelimeler boğazında sıkışıp 

kaldı. Zira öldü zannında bulunduğu 
adam bir hamlede boğazına sanlmıştı 

ve o kadar kuvvetle sıkıyordu ki göz -
leri evlerinden fırlamıştı. Kuvvetli bir 
Ciarbe ile merdivenin üstüne kadar itil
Qi. 

Aşağıdan iki adam manzaraya hay -
retle bakıyorlardı. İçlerinden biri: 

- Ateş ediniz. diye bağırdı. 

Fakat Drummond esirini kendisine 
kalkan yapmıştı, birden patlıyan iki 
kurşunun ikisi de onun sırtına saplan
mıştı. Şimdi iyi bir nisancı olan Talbo 
öa Drummond ile ayni zamanda ateş 

ediyordu. Aşağıdakiler çok geçmeden 
yere serildiler. O zaman Drummond 

elan kalkan vaziyetinde tuttuğu adamı 
bıraktı ve derhal elektrik düğmelerini 
taşıyan beyaz levhaya nişan aldı, ve 

ö.erhal 'boğazından bir zafer handesi 
yükseldi, daha ilk atışta bütün adaya 
ateş verecek.olan üçüncü düğmeyi bul
mıya muvaffak olmuştu. Bu m uhak -

kaktı. Zira bir saniye geçmeden uzak
lardan bir gök gürültüsü işitildiJ bütün 

ev sarsıldı ve galeriye açılan kapıdan 

evin içine tazyik edilmi~ bir h ava dol -

du. Sonra ortalığa derin bir sükUt çök
tü. 
Şimdi Alginin sayıkladığı manasız 

kelimelerden başka hiç bir şey işitil
miyordu. 

Drummond: 
- Talbo çabuk beni takip ediniz, di

ye bağırdı ve kendisi önde, Talbo ar -

kada dışar.ıya çıkarak uçurumun ke
narına kadar koştu ve ilk defa olarak 

;varda adasını gördü. Şimdi bu ada siv

ri uçlan denizi delen üç beş kaya par
çasından başka bir şey değildi, asıl top
rak i1e bu kaya parçalarının arasındaki 
deniz kolu, bir zeytin yağı tabpkası ü-

zerinde bir sürü ufak tefek kutularla 
doluydu. 

Drummond sükunetle: 

- Sıçan gibi kapana girdiler, dedi. 
Fakat acaba öbür taraftan kaçabildiler 
mi? 

Drummond sualinin cevabını hiç bir 
zaman alamadı. Zira birden adanın bü-

tün kayalıkları cehennemi bir 
gürültü içinde yerlerinden söküldüler, 
yerden göğe doğru bir alev sütunu fış-

kırdı. Bu sütunun içinde de bir çok in

san, ve ev eşyası parçalan görüldü, bü
ıti!n İngiltereyi mahvetmek gayesile 

monddan telakki ettiği emir mucibince Drummond bu fikri hadiseden üç 
evde bütün telefon muhaverelerini hafta sonra verdıği bir ziyafette müda
dinliyordu. Bu arada tabii Burton ile faa etti, ben de davetli sıfatile bulu -
Stangerton arasında konuşulanı da işit- nuyordum, orada dinledim. 
mişti, Burıtonun hazırlıklannı görmü.~, Gaston, Ronald, Standiş Fransadan 
manasını anlıyarak ilaç şişelerini de - dönmüşlerdi, onlardan başka Peter, 
ğiştirmiş, bu suretle Hooting Karn'e Talbo, Jinger Lavson ve elan kolu al-
tam zamanında varmıştı. çıda bulunan Algi de sofradaydılar. * Ayrıca Drummond'u.n sağında ve so -

Eazılarının iddialarına göre Drutn - lunda birer genç kız vardı. 
mondun hayatını kurtarmış, bu şekil- Kadehlere şampanya doldurulmuştu, 
de de komplo'yu akim bırakmış olan Drummond masanın kenarını tıkırda-

şey Talbonun müdahalesidir. tarak dikkati üzerine çektikten sonra: 
Bazılarının fikirlerine göre de bütün 1 - Bu gece bir tek şerefe içeccgız, 

mesele Ronald Standişin Fransadan ·Fakat bu şeref çifte olacak, birincisi 
Varda adası hakkında küçük bir rapor geceleyin kum tepelerinde yürüyen, 
göndermiş olmasında toplanır. ikincisi de kendisini somnambül gibi 
Şahsen ben Drummondun ileriye at- gösteren genç kızındır! dedi. 

mış olduğu fikri tercih ederim. S O N 
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SOLDAN SAÖA: 
ı - Gillhane bahçesinin deniz kıyısı. 

S - Reis. 
5 - İlave. 
6 - Blr nota. 
8 - Kavunun karde41. 

10 - Yürüyen bir şeyin 

alınır? 

TIJKARIDAN AŞAÖI: 

ı - Sefirin çalıştığı yer. 
3 - Sancak. 

fotografı nasıl 

5 - Emmek mastarından emri hnztr. 
6 - Rabıt edatı. 

8 - Bir çiçek 

Bugünkü program 
ISTANBUL 
17 Ağusto!; 1938 Çarşamba 

ÖÔLE NEŞRİYATI: 

12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis.13.05: Plrıkla Türk muslklsl. 13.30: Muh
telit plfık neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Pllkla dans mu.•dkisl. ıs.ıs: Konfe
rans: Üsküdar Halkevl namına: Doktor İb
rahim Zatı <Keyif verici zehirlerden alko
llzm). 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat ayan: 
Grenviç rasadhanesinden naklen. Nihal A -
sım ve arkadaşları tarafından Türk mus!k!
s! ve hnlk şarkıları. 20.40: Bava raporu. 20. 
43 : Ömer Rıza Doğrul tarafından arabca 
söylev. 21: Saat rıyarı:. Şan, Bedriye Tüzün, 
Stiıdyo orkestrası refakatile. 21.30: Settar 
Körmükcü ve arkadaşları tarafından Türk 
muslklsl ve halk şarkıları. 22.10: Müzlk \'e 
varyete: Tepebaşı Belediye bahçesinden nak
len. 22.50:- Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23: Saat ayan. 

AN KARA 
17 Afustos 1938 Çarşamba 

ÖÖLE NEŞRİYATI : 

14.30; Karışık plak n~r!yatı. 14,50: PlAkla 
Turk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 

10 - Blrt bir şey aldığı zaman uğurlu ol- AKŞA.'\I NEŞRİYATI: 
ması içln yapılan temenni. 18.30: Kanşık plak neşriyatı. 19.11: Türk 

. musiklsi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 

20: Saat ayarı ve arabca neşriyat. 20.12: Türk 
musiklsi ve halk şarkılan <Handan) . 21: Sıh
hi konuşma: Dr. Vefik Vassaf. 21.15: Stüdyo 
salon orkestraSL 22: Ajans haberleri ve ha
va raporu. 22.15: Yarınki program. .............................................................. 

Deniz ve denizcilik 
(Baş tarafı 9 uncu sayfada) 

Buradaki müdafaadan !Jlaksad büyük ge
milerin denizaltı , mayın gibi tehlikeler
den korunmasıdır. Bu iş için refakat bo
tu denilen yeni bir tip yapılmağa başlan-

.............................................................. 

mıştır. Bu gemiler müstakil bir vazife 
alacak değildir. Onlar, büyük gemilerle 
beraber seyirlere iştirak edecek ve onla
rın korunma vazifelerini Üzerlerine ala

caklardır. Başlı başına yeni bir tip olan 
refakat botları bu suretle destroyerlerin 
yükünü azaltacak ve böylelikle istikbal 
harblerinde destroyerlerden daha mü
him ve çok işler beklenebilecektir. 

Nöbetci eczaneler 
811 ıece nöbetei olan eczaneler ııın -

tardır;. 

İstanbul cibetindekiler: ... 
Aksaryda: (Şeren, Alemdarda: (Ab -

dfilkadlr), Beyazıdda: <Belkıs), Samat
yada: (Erofiloo), Emtnönünde: (Meh
med Kfı.zım), Eyübde: (Hikmet Atlamaz>, 
Fenerde: (Hüsameddin), Şehremininde: 
{Hamdi), Şehzadebaşında: (Unlvcrsıteı, 
Karagümrükte: (Arif), Küçükpaznrda: 
(Necatı Ahmed), Bakırköyünqe: CHUAl). 

~1otı11 clbtipdkeiler: 

A. T. 

lngilterede lig maçlarına hazırhk 
İngiltere futbol cemiyeti ağustosun son 

haftasında başlıyacak olan( lig maçları 
için adet olduğu üzere 20 agustosta birin
ci - ikinci ve şark - garb şeklinde iki kıs
ma ayrılan üçüncü lige dahil 88 takım 
arasında lig jübilesi maçları programını 
tanzizn etmiştir. 
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fngiliz futbolcüleri nasıl 
antrenman yapıyorlar? 

lngilterede bir futbolcü yalnız koşu değil, güreş, bok 
atlama, yürüyüı de yapar. Halbuki bizim futbolcüle 
miz sadece meşin topun arkasından koşarak çalışırl 

Bizde öıtedenberi 

futbol antrenmanla
rı, ortadaki meşin 

bir topun peşine ta • 
kılan oyuncuların i -
leri, geri, sağa, sola 
rastgele vuruşlarile 

yapılır ve bu suretle 
sahada kan ter için -
de kalan oyuncu 
günlük idmanını yap 
mış addedilerek hu -
zuru kalble klübü -
ne götürülür. 

Son senelerde mem 
leketimize gelen İn
giliz antrenörleri bi
zim futbolümüzde 
atletik oyunlara hiç 
ehemmiyet verilme
diğini derhal sezdik
lerinden futbolcüle -

lngilizlerin mqhur Kardif City takımında kaled il. 
merkez muhacim güreıerek çallflyorlar. 

rimizin ilk iş olarak birer çivili pabuç, 
atlama ipi gibi futbol ile alakası oldu -
ğunu zannetmediğimiz noksanları ta -
mamlamağı esas olarak iş edinmişlerdir. 
Hakikatte sahada doksan dakika daya -
nabilccek kadar nefesi olmıyan, vücudü
nü her şekilde rahat işletemiyen, icab et
tiği zaman mükemmel bir sür'at koıusu
nu yapamıyan, sırası geldiği zaman ba -
cağını havaya kaldıramıyan, hülasa sa
hada çabuk hareketler gösteremiyen bir 
oyuncunun muvaffak olmasına imkkıı 

yoktur, 
Bütün bu saydıklarımız geniş bir sa -

hada yalnız topa rastgele vurmakla elde 
edilemiyeceğine göre, bizim de idman 
tarzlarımızı değiştirmemiz lazımdı. 

Son senelerde bütün çıplaklığile orta
ya çıkan bu hakikatlere rağmen kaç fut
bolcümüzün çivili pabucu vardır, kaç !ut
bolcü ip atlıyara, pist üzerinde sekiz, on 
tur koşarak hazırlanıyor, bilmiyorum. 

İki hafta sonra İngilterede lig maçlan 
başlıyacaktır. İki devreden ibaret olan 
lig maçları, yağmur yağdı, kar çisiledi, 
şu oldu, bu oldu gibi her hangi sebebler 
biç mevzuu bahsolmadan fasılasız tam 42 
maç olarak devam edecektir. 

Bu arada oyuncular, idman yapacak, 
ekzersiz maçları oynıyacak yoktu, sene-

başı maçlarından sonra da 88 klübt1n 
tirakile kral kupası maçlarına girece 
!erdir. 

Bir iki gün evvel lig pmpiyonu 
nalin yeni mevsim maçları dolayısile 
oyuncudan .mürekkeb olan kadros 
yazmıştım. 

Arsenal takımının idman progr 
da gözden geçirecek olursak, prof esyo 
bir takımda futbol oynamanın ne deill 
olduğunu ve nihayet o şekilde bir fut 
lün de nasıl oynandığını pek kolay 
mış oluruz. 

Arsenalin haftalık programı şöyled 
Salı - 8 ila 10 kilometrelik koşu. 
Çarşamba - Futbol ekzersizi. 
Perşembe - 10 kilometrelik yürü. 
Cuma - Ko~u ve jimnastik gibi atle 

idmanlar. 
Cumartesi - Maç. 
Pazar - İstirahat. 

Pazartesi - Sıcak banyo, masaj ve 
davi. 

İşte bir İngiliz takımı on ay devam ed 
futbol mevsiminde bu program dah' 
de her hafta hazırlık yapmaktadır. 

Bizim futbolcülerin de bu yü 
programa dayanabilmek için böyle h 
zırlık yapmaktan başka çareleri var 
dır?.. Ömer Besi 

Mısırın Ennadiyülehli Romanyanın Tamşva 
takımı nihayet geliyor güreşcileri gelemiyo 
İstanbul belediyesi festival maçları için Güneş klübü tarafından biri ser 

şehrimizde üç, İzmirde bir maç yapacak biri Greko-Rumen olmak üzere iki ın 
olan Mısırın Ennadiyülehli takımı dün sabaka yapacak olan Romanyanın T 
festival komitesine gönderdiği bir telgraf- var takımının dün §ehrimize gelmesı 
la Mısır federasyonundan ancak üç maç zımdı. 

yapabilmek için müsaade aldığını bil - Tamşvar takımı dün Güneş klüb 
dirmiştir. gönderdiği bir telgrafta pasaport i§le 

Festivalde yapılacak futbol maçla - halledemedikleri için ancak 24 ve 26 
rının uzıya uzıya yılan hikayesine dön - ğustosta gelebileceklerini bildirmişle 
düğü malUmdur. dir. 

Son dakikada yeni bir ihtilatın mey -
dana gelmemesini nazarı itibara alan ko
mite bütün anlaşmalara rağmen işin ye
niden bozulmamasını temin maksadile 

bu şartı da kabul etmiştir. Mısır takımı 
malum olduğu üzere ilk maçı 27 ağustos
ta Galatasaray - Güneş muhtelitile, ikin
ci maçı da 28 ağustosta Fenerbahçe - Be
şiktaş muhtelitile Taksim stadında ya -
pacaktır. 

imkan olursa Mısırlıların üçüncü maçı 
İzmir fuarı münasebetile 4 eylulde İz -
mirde yapılacaktır. 

Mmtaka ile klUpler arasında 
yeni hAdiseler çıkması bekleniyor 

İki devreli lig maçları yüzünden mın -
taka ile dört klüb arasında çıkan ihtilaf
tan dün uzun uzadıya bahsetmiştik. 

İStanbul mıntakası bu dört klübe aid 
olan sahada yapacağı lig maçları için ye-

.Romanyalıların teklif ettikleri t 
İstanbul festivali münasebetile Macar 
reşçilerile müsabakalar yapılacaktır. 
Güneş klübü bu vaziyeti Romany 

ra bildirmi~ ve müsabakalardan §lın 
sarfı nazar edilmesinde zaruret oldu 
nu da ayrıca ilAve etmiştir. 

lngiltere - Fransa atletizm m 
İngiltere ile Fransa arasındaki beyı> 

milel atletizm maçı cumartesi günil 
dranın meşhur White City stadında y• 
lacakbr. 

Bu mevsim çok güzel bir formda 
İngilizlerin Fransızları mağlUb ede 
üınid edilmektedir. 

hazırlanmış olan komplo da bu şekilde 
bitti ve adayı !berhava eden hadisenin 

neden zuhur ettiği hiç bir zaman anla
şılmadı. 

* Faciaya tam zamanında müdahale 
etmiş olan Talbonun bu mucizevi mü
dahalesinin nasıl vukubulmuş olduğu
na gelince: Talbo daha evvel Drum • 

Istıkll! caddesinde: < Galatasaray, 
Garth>, Galatada: (Hidayet), Kurtulu~
ta: (Kurtuluş>. Maçkada: (Feyzi), Be
şiktaşta: (All Rıza). 

Bofaziçl, K:ıdıkö1 TII Adalardakiler: 
Üsküdarda: Cİskeleba§ı), Sarıyerde: 

(Asaf), Kadıköyünde: (Moda, Merkez), 
Büyükadada: (Şlnasl Rıza), Heybelide: 
(Tanag). 

Lig maçları jübilesinde lig şampiyonu 
Arsenal ikinci ligden Tottenham ile, As
ton Villa birinci ligden, W. B. Albion ile, ni bir müşkül!tla karşılaşmıştır. Mm -
Charlton ikinci ligden Millwall, ile ku- taka stadlarla yaptığı mukavelelere da
pa galibi Pr<?ston North, End, birinci lig- yanarak lig maçları için bu sahalardan is
den Blackpool He, Sunderlnnd, birinci lig- tifade- edebileceğini ileri sürmüş ve dün 
den Middelsbroug ile karşılaşacaklardır. neşrettiğimiz fikstüre göre geri kalan 

klüblerin maçlarını bu sabalara ta 
etmişti. Ligden çekilen stad sahibi ıJ 
ler, geçen seneki maçlar için mıntal<B 
tanzim etmiş oldukları mukavelen!D 
sene hükmü olınıyacağını iddia etın 
tedirler. 

Bu vaziyet yeni ve esaslı bir hadlS 
başlamak üzere olduğuna ciddi bit 
rettir. 
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' İstanb\!l Belediyesi İlanları 1 
Kapı No. Muhammen 

bedeli 
İlk teminatı 

Lira K. 

Eminönünde Çelebiojlu Aliettin mahal
lesinin Balıkpazan caddesinde 415 ind 
adada :ikJ kat odaları havi dükkan. 
Ayni mahalle, cadde ve adada üzera jJd 

oda ve ah§ap merdivenli iki dükkan. 
Ayni mahalle cadde ve adada üzerinde 
iki katta oda, ahşap döşemeli iki dükkan. 
Ayni mahalle ve adada Yenicami avlusu 

sokağında 1 kat dükkan. 
Ayni mahalle ada ve sokakta han ve 

' dört dükkan. 

Ayni mahalle ada ve soka,kta bir kat 
dükkan. 
Ayni mahalle, ada ve Balıkpazan soka
ğında 1 dükkan ve iki kat üzerinde odalar. 
Ayni mahalde Ahıçelebi mahallesinin 

25 

5-7 

7-15 

103 

94/95/96/ 
97/98 

83 

3 

75 

80 8 00 

80 e 00 

10 75 

60 60 

10 75 

100 7 50 

Balıkpazarı caddesinde 425 inci adada 
dükkan. 30 50 a .. 7~ 

Semtlerile tahmin bedelleri ve ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı dukkin-
lar enkazı ayrı ayrı pazarlıkla satılacaktır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. İsteklilerin hizalarında yazılı mikdarda ilk teminat makbuz \reya 
mektublarile birlikte 18/8/938 Perşembe günü saat 11 de Dalıni Encümende bu-
lunmalıdırlar. (5482) . ,.,.,.,., 

Fen işleri müdürlüğü için yaptırılacak olan ve hepsine 690 lira bedel tahmin 
edilen 9 tane yazı masası, 2 tane dosya d olabı, 1 ade~ kitab ve dosy~ dolabı, 1 
aded yazıhane koltuğu, ve 2 aded kırmı zı maroken ıskemle açık . eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve nümuneleri Makine şubesin
de görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika ve 51 ~~. 75 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19/8/938 Cuma gunu saat 11 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (5091) 

,,..,. 
Kilosu Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

4750 Beyaz peynir· 40 kuruş 
1800 Kaşar > 70 > . . 

Belediye hastanelerile diğer müessese lerine lüzumu olan ve yukarıda .c1?5ile 
nıikdarları yazılı bulunan peynirler açık eksiltmeye konulmuş ise de bellı ıhala 
gününde giren bulunmadığından pazar lığa çevrilmiştir. Şartnamesi. Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24 90 No. lu kanunda yazılı vesik~ ve 237 
lirahk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 19/8/938 Cuma gunü saat 
11 de Daimi Encümende bulunmalıd1rla r. (İ.) (5093) 

,,,.,,,,_ 

Yıllık muhammen kirası 120 lira olan Süleymaniyede Samanvp-ansant .;ma
hallesinin Hamam sokağında 8 No. lu Mülazımlar medresesi (depo olarak kulla
nılmak üzere) 939 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artır
nıaya konulmuştur. Şartnamesi J:,.evazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 9 
liralık ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 19/8/938 Cuma gflnil aaat 
ıı de Daimi Encümende bulunmalıdırla r. (B.) (5086) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı Muhammen be. Muvakkat Eksiltmenin 

Beheri Tutarı teminatı saati 
LiraK. S. L.Kr. Lira K. -Sigara makine 15.000 20,70 3105.- 232.87 10,30 

kolası kilo 
Sigara paket 13.550 20,70 2804.85 210.36 11.-
kolası kilo 

1 - Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarıda yazılı 15000 kilo sigara 
makine ve 13.550 kilo sigara paket kolası ayrı ayrı açık eksiltmeye konmu§tur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında gösterilmiş
tir. 

III - Eksiltme 5/IX/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü hizalarında göste
rilen saatlerde Kabataş Levazım ve Milbayaat Şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5508> 
,.,.,.,., 

I - İdaremizin Likör Fabrikası için cl0.000> kilo kesme §eker açık eskiltme 
Usulile satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedeli beher kilosu c28.95> kuruş hesabiyle c2.895~ lira ve mu

vakkat teminatı c217.12> liradır. 

İiI - Eksiltme 19/VIII/938 iarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Kabatqta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5078> 

,,,.,,,,_ 
1 - Ahırkapı Bakım evinde mevcud 1385 kilo ıskarta çul ile Kabataş Leva

zım ambarında mevcud 26 kalem eşya pazarlık usulile satılacaktır. 
2 - Arttırma 18/8/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10,30 da Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İp nümuneleri Ahırkapı Bakım evinde, 26 kalem eşya nümunelerl Kaba

taş ambarında görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı yazılı sa-

t!§ komisyonuna gelmeleri ilan olunur. c5080> 

~ 

1 - Şartnamesi mucibince satın rılınacak 6 aded filitre cihazı açık eksiltmeye 
konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beheri 180 lira hesabiyle 1080 lira ve muvakkat temi

natı 81 liradır. 
111 - Eksiltme 24/VIII/938 tarihine l'astlıyan Çarşamba günü saat 10 da Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % '7,5 giivenıne pa-

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komilyona gelmeleri nazı olunur. c5244t 

SON POSTA 

PUDRALAR 
Mod••••da 

Büyük bir tebeddül 

CİLDE SÜRÜLECEK GAYET İNCE 
BİR PUDRA, TABll BİR GÜZELLİK 
VERİR. 

Parisin şık ve kibar ka&.nlan, yeni bir 
moda meydana atmı§lardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçeği bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fransız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarabndan imtiyaza 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size nefis ve 8 saat zar
fında cMah bir ten temin edecektir. 
cFini Mat> Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe verir. 8 cazib ve yeni rengi olan 
Tokalon pudrasını istı~yidz ve kullanınız. 

# >Diş TABiBi .. 

RATiP TÜRKOGLV 
Sirkeci : Viyana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de hergll.n öğleden 
sonra saat 14 den 20 ye kadaı 
hastalan kabul eder. 

Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlotl 
caddesinde 21 numarada hergllıı 

U~leden sonra hastalarını kab:ıl 

Ertuğrul 

eder. 

Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

( BUynkada) da Yarın 
gece ( Heybell ) de 

BU MASAL 
BOYLE BiTTi 

-··· .. ·········-·-... ····································• r . ~ 

Son Posta 
Yevmt. Siyasl, Bavadls ve Balk gazete.sl - ····-Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 

1STANBUL 

GazetemiZde çıuu yazı ve 
resimlerin bütüa hakları 
mahfuz ve gazeteınize aiddir. ---

ABONE FIATLARI 
1 a a 1 

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

TORK1YE 1400 ~ 400' 160 
'YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştırmek 25 kuruştur. 

Gelen eorak geri verilmez.. 
ilanlardan ma'aliyet alınmcu. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilivesi lizımdır. , ............................................... , 

( Posta kutun : Hl İstanbw l 
l 

Telgraf : Son Posta 5 
Telefon: 20203 ! ''······· ............ -.... -. ................. -' 

Sayfa 11 

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

Direktörlüğünden : 
I - Avrupa ve Amerlka'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 20 talel • 

seçilecektir. 

Bunlardan 12 ai maden iJ}eri veya maden endüstrileri ile alakadar muhtelıf 
fhtısasları elde etmek ü.zfare mühendialiği ve 8 i de jeolojik ilimleri tahsil ede
ceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki prtları haiz olması J.azımdır: 
a - Türk olmak. 

b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati ia1n 
olmak cSıhhl muayene Ankarada yapılacaktır.> 

c - LAakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulun .. 
mak. 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yuk.a rı olmamak. 
III - Her istekli, mühendıslik veya jeologluk mesleklerinden bangisıni seçtiğı ... 

ni vereceği istidada.açıkça bildirrneğe mecburdur. Müsabaka notlarının tasni"' 
fi, her iki mesleğin imtihanlarına ~irıl miş olsa dahi, seçilen mesleğe g&:r 
yapılacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydını ta şımıyan istidalar kabul edilmiyeceP' 
IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Cebir 
b - Hendese 
c - Fizik 

Her iki meslek için meı:burt 

d - Kimya 

, , 
, , 
> > 

, 
, 
> 

> , 
> 

, 
, 
~ 

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

Yalnız Mühendislik için mecbud 
> , > > 

• h - Mihanik 
i - Jeoloji 

> > > > 

j - Zooloji 
Yalnız Jeologluk için mecburi 

• 
k - Botanik > > > > 

V - Açılacak müsabakada üssü mızanı kazanmış olmakla beraber, gönderlr 
lecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazananlarır 
ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisa~dan kazanılan numara çift sayılacaitı~ 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, mühendisli~n doğrudad 
doğruya teknik branşlarında tahsil ettırilecek ve 9 uncudan 12 nciye kadar olall 
4 kip de, maden i§letmclerile madeni endüstrilerin idari ve ticari vazifelerin& 
hazırlanmak ~zer~. cTic~ret ve Organi1asyon mühendisi> olarak yetiştirilecektit. 

VI - Tahsıle gonderılccek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar Devlet em41 

rinde mecburi hizmete ta'Ji oldukları.nuan bu hususta mükellefiyetlerini tevsii 
etmek üzere bir taahhüdname verecekler ve bunun için de muteber kefil ~ 

1 receklerdir. 

V1I - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet §Unlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsü.ne son müracaat tarihi: 24 Ağustos 1938 
b - Sıhht muayene tarihi: 26 Ağustos 1938 
c - Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 Ağustos 1938 

VIII - Talihlerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakac;ını, melttel · 
§ehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fotograt ve dl· 
lekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel 
Direktörlüğüne göndermeleri• ve sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olaır 
günde öğleden evvel Bay Hasan apaı tı manındaki Enstitü merkezinde bulun4 
maları ilAn olunur. (52'ıl) 

DiKKAT 
TASHİH 

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

Müsabaka imtihanlan: 
Mühendislik için 29 ve 31Ağustos938 
Jeologluk için 1 ve 2 Eylül 938 
Ecnebi dil için 3Eylül 938 dir. 

Devlet Demiryollırı ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 aded deri palto 31/8/1938 Çarıam ·,a 

günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacUtır. 

Bu işe girmek isüyenlerin 1646,25 lıralık muvakkat teminat ile kanunun tay n 

ettiği vesikaları ve naba müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aym gün 18 ~dı 

10 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpapda 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5424) 

Yüksek deniz ticareti mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarına lise mezunu ta

lebe alınacaktır. 
2 - İsteklilerin mektep müdüriyetine kar§ı yazacakları istidanamelerlne a-

pğıda yazılı evrakı raptetmeleri J.Azundır. 
A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı kağıdı. 

C - Tahsil vesikası. Aslı veya tasdikli sureti. 
D - Polisçe musaddak iyi hal kAğıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbi.k imzaları. 
F - 6 x 9 eb'adında altı aded kartonsuz fotograf. 
3 - Yazılma ip 22 Ağustos 938 Pazar~esi gününe kadardır. 
İstekliler muayene! sıblıiye için o ~ saat 8 de bizzat mektepfe bulunmalı-

dırlar. ciM(b 



t6 Sayfa 

Veniis 
Kremi 

Terkibindekı busust mad· 
del hayatiye dolayıslle clldJ 
besler, taravetini arttınr. 
Yeni bir ten yaratır. Venüı 

Kremi asrt kadın gQzelliti· 
nin bir blsımıdır. 

Veniis 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
':';.. renklerile lrullananlan bay· 

rete dOşQrOr. Dudaklarda 
24' ıaat sabit kalır. Şık ve 
tfbar fa.milyalann kullan· · 
dJklan yeglne rujdur. 

VenDs 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tuta~. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya· 
par. Saç meraklıları ve gençle. 
rin hayat arkadaşıdır. 

en us 
Pudrası 

Terkibi altın kremli 
24- ıaat haTalandınlmlf 

feTkalAde ince ve hafif Ve
nt1! pudrasf le tuvalet gören 
bir cilt dnnyanın en tara· 
ntli gtlzelliğini ifade eder. 

Ve11bs 
Limon· Çiçeği 
KOLONYASI 
Husust bir tiptir. 90 derece· 

dir. O kadar ki en büyük zevk . 
ehlini ve müşkülpesend olmak. 
la tanınmıı kıimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

,~ ........................................... , 
ALMAN 

WESTFAL YA KOKU 
Kaloriferler ve diğer teshin vasıtaları için 

en mükemmel ve elverişli koktur. 

ALMAN 
BRiKET KÖMÜRÜ 
Her sobada zahmetsizce yanan çok temiz ve 

Yüksek Hararetli Kömürdür. 
J> 

HUGO STINNES REDERAV A.G. 
Galata 8 ncı Vakıf Han 3 Uncu kat 13, 15 No. Telefon: 43361 

SOLU CAN dediğimiz barsak KU RD LARI 
Ekseriyetle çocukların baruklanna yapışarak kanlannı emmek suretlle 

büyüyen ve üreyen muZ)lr hayvanlardır. Bunlar 

llAZlllSIZLli.A., KANSIZLliA ve bir çoll 
BAITALIKLABA 

sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad Kaşıomalan, ishal, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok pyrilabit hal· -iS gOrOne UDU • a ÇOC ö veiiial iS la it 

dir. Kutuların içinde sureti · istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede 
fiatı ıo kuruştur. Yalniz (lSMET) ismine DiKKAT. 

Beledi ve Sular İdaresinden: .. 
Şehre verilen su mikdarını arttırmak meksadile idaremizce bazı sif onlar tak

viye edilmektedir. Bunl<p'dan- birinin takviye işi bitmiş olduğundan sifonu ana 
boruya bağlamak için 17/8/938 Çarşmıba günü akşamı saat c9> dan cl2> ye ka
dar terkos sularını kesmek zarureti hasıl olmuştur. Bu sebeble Beyoğlunun yük
sek noktasında perşembe günü sabahı az su bulunacaktır. Keyfiyet sayın abone-
lerin ıttılaına arzolunur. c5483> 

"PlllUllllUllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllHllllllllllUlllllllllllllll~ 
it . Türk .Hava Kurumu = 
! BUYUK PiYANGOSU ·I 
~ Beşinci keşide 11/ Eylul/1938 dedir. ~ 

SON P08'1'A: 

Veniis 
Alllüı 

Her cildin rengine &öre 
çeoldlerl mevouddur. Ynze 
ıtırOldOğQnde cilde feyka• 
llde tablt bir renk ...erir; te
ni bozmaz; gO.zelleştlrir. • 

Venlls 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ye &özlere 

Earar vermez. Veofll stırm .. 
ılle tuvalet gören ldrpUder 
bQy11r ve gtızelleşerek: kali). 

lere ok gibi saplanır. 

VenDs 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bo· 

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının latif ve sıhht koku .. 
Jarı VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

YENi BiR CiLD 
YARATAN 

Krem bonoz dUnya yDzQndt 
keşfedUmemtştir. Kendi yer· 
li adı yabancı olarak ve 
parlak iJ.Anlarla ortaya çı· 
kan kremler yOztınden bir 
çokları gibi sukutu hayale 
u~ramışsanız sizi bir kerede 

KREM PERTEV'i 
tecrUbeye davet ederiz. 

ÇÜNKÜ 
Krem Pertev'in başlıca va· 
ztresi cildi temiuemek ve 
derinin yumuşaklığını gider
meksizin gergin tutarak kı· 

rışıklıkları azaltmaktır. 

A.imtM 17 

Sabah, öğle Ye akıam her yemekten sonra 
dişleri niçin fırçalamak lazımdır ? 

' 
Çünkü ıeceleri ağız ıuddelerlnln U- melderden sonra ve herhalde W W 

ra:ıatile dişler ve eli§ etleri dolmuftm. cRADYOLİN• ile fırçalamak " te
Çünkil yemekler, siıara ve kahve re- mlzlemek şarttır. Bu 1a1ede 41itlabı 
ne ayni tesiri yaptnıftır. Binaenaleyh de, •iızm da aailıiı ve nil--Jeiı; 
dişleri hergün 3 kere bilhassa ye • ciizelliği garanti edilmif olur. 

Sabah, öğle ve allşam her yemekten sonra 
. .Al' . ' -

."-. - ~ 

. . 

,,·RADVOLiN 

KUVVET ŞURUBU 

v • 
1 TAL 

Kanaızhk, ke~ik lıutalıklan, dimağ yorgunlu klan ile 
Titaminıizlikten doğma bütnn zayıflıkları geçirir. 

VITALIN 
Her annenin bilmesi icab eden bir kuvYet ıurubudur. Çocuk· 
lannıza Vitalin kuTYet ıurubu vermekle onlan sağlam, rDr

bb Ye net' eli yetiıtirirainiz. 

ViTALiN 
..,. ___________ ._ , Mektep çağındaki ~ençlerle emzikli kadın veya ihtiyarlann 
• hayaU kudret Ye kuvvetlerini arhnr. 

1938 
aenesl lçtn l lNGILlz KANZUK ECZANESi 

Çocuk arabalarının BEYOCLU • IST ANBUL 
Son partisi gelml9tlr ______________________ ,,, 

BAKER Mağazalarmda 
Reklam fiatına satılmaktadır 

35 Türk lirası 

~ .. DAiMON~ ... 
MARKALI 

PlLL ER t, FEN ERLERi ve 
A M P Ü L LE R l N 1 her yerde 

•--~ tercııı ediniz. « ..__ ... ,. 
·-··························································· • 

İlan Tarif em iz 
Tek sütun santlml 

Birinci •ah ile 400 kurnı 
ikinci sahile 250 )) 

Oçüncü •ahi le 200 )) 

DördünciJ •ahile 100 H 

iç ıahileler 60 )) 

Son •ahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfınd.l 

fazlaca mikdirda ilin yaptıracaık
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 

aid işler için şu adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tıincdık ltollektlf Şirketi 
Kahraman.zade Ban 

Ankara caddesi 

Yalnız EV ZDE bile 

bulun-Bir 
• 

şışe malı 

NERViN 
UlKUSUZLUK • SlNIR .AORILARI • 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER - BA YOINUK • 

BAŞ DÔNMESl - ÇARPINTI ve 
SİN lRDEN ileri relen bnttın RAHA TSIZLIKLARl 

iYi EDER 
Ne nebatı ne ktmyevt zehirli biç bir madde yoktur 

Her eczanede bulunur. 

·Maki na ressamı aranıyor 
Zonguldakta büyük bir maden müessesesi için tesisat projelerlııl, detay 

resimlerini gayet iyi yapan, mukavemet hesablarını bilen, teknoloji hakkın· 

da geniş bilgi sahibi makine, alelı1mum mekanik ve madeni inşaat işlerl i'1o 
iyi bir ressam alınacaktır. Atölyelerde veya Montaj işlerinde bilfül çal1pm1 

olmak şayanı tercihtir. Kendi el yazısile yazılmış muhtasar tercUmei bal, :iki 
kıt'a fotoğraf ve tasdikname kopyalarile birlikte ve taleb edilecek ücret turlb 

edilmek suretile (Tophane Posta kutusu 8) adresine mektubla müracaat 
edilmesi. 

· Cildinizin tahriş edilmemesini 
latersenlz ? 

i Bügiik ikramiye: 50.000 Liradır ••. ! - - ' 

l
a Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ ............................................................. . 

Dünyanın her tarafında 1eye seve 
kullanılan, · ve cildi brqtan IOllra 

pamuk gibi yumupbui 

POKER 
tıraş -hı çaklarını k••a.mms. 

( 20.000 •e 10.000) liralık iki adet müklfat Yardır... 5 Son Posta Matbaası 
Şimdiye bdar binlerce kifiyi zengin eden bu piyanl'oya § N~~;i;;~ .. M~;;:;;;;;··;~~lm . Ragıp Emıg 

'auıu~~-=m~~Ü.:~111ul sABiPİ.ERl: !. ~8~8.fKLıoıı. j 


