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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
Reslmll Makale: = Fazla sevinç kıskançlık doğurur 

Sözün Kısası 
-····-

Şarka iş ve sermaye 
Göndermek { 

l,, Yazan: Muhittin Btrrn 

1: ı u sene askeri manevraları, ordu 
Dersimde yapıyor. Bu, devletin 

Dersimi bugünkü modern Türkiyenin bir 
parçası yapmak hususund'aki azminin tat
bikatına aid yeni bir safhadır. Dostumuz 
Suriye gazetelerine bakılırsa Dersimde 
bütün Kürdlük ayaklanmış, Türkiyeyi 
yerinden oynatmış demek oluyor. Hal -
buki Dersimde her günkü hayattan ve 
her günkü hadiselerden başka bir şey 
yoktur. Bu bayat ve bu hadiseler de asır
lar arasında çürümüş, ruhani bir feoda
lizmin bugünkü Türkiye çerçevesi içinde 
halli yaşamıya yeltenen boğulmuş varlı-

-····-
Hocanın ögüdünü 
Tutan kocalar 

e. Talu / 

A rkadaşlarımızdan birinde, dün, 

Amerikanın vahşi kabilelerin· 
den Bororo'ların garib düğün Adetleri .. 
ni okudum. 

Bororo'larda bir erkek kendisine ha
yat arkadaşı nlarak seçtiği kadını dü· 
ğiln günü ormana götürür, kalın ipler• 
le sımsıkı bir ağaca bağlar, her iki ta· 
raf ailesile davetlilerin gözleri önünde, 
kalın bir sopa ile evire çevire, bayıltın
caya kadar dövermiş. 

Bu dayak, gfıya kadının içinde ya· 
şıyan şeytanın öldürülmesi ~çinmiş. 

ğından başka bir şey değildir. Bu sene bir umumt bir kaidedir: Sevdig"' imiz bir adamın 'Kederi bizi de 
Herkes yüzünde hissizlik maskesi taşımaz, sinirsiz insan 

manevra, gelecek sene daha sıkı tedbir - kederlendirir, :fakat sevincine aynj nisbette iştirak etmek -

Bu garib adetin tahtında müstetir 
hüvesini düşünürken aklıma Nasreddin 
Hocanın meşhur fııkrası geldi: 

ıer, öbür sene mengenenin biraz daha ise çok azdır: Yeisinizi bir dereceye kadar gösterebilirsiniz, liğimiz mümkün değildir. Fazla saacfetfn kıskançlık doğur-
sıkıştınlan a~ızları, bu yara kapanıp gi- fakat sevincinizi saklamayı biliniz. duğunu unutmayınız. 

Hani ya, Hoca, bir gün beslemesini 
su doldurmak üzere çeşmeye gönderir
ken, kendisine bir temiz dayak atınca{ 
orada bulunanlar: 

decektir. ~~~~~~;::;:,:~~;::~==================~~~;;;;;;;;;;;;,;;;;~:==:===:==::==:=::==::==::==::==::=::=:::==:::~ 

~~§~b~:;?~1§!§ - Hoca, kızı durup dururken ne dö
vüyorsun? 

göre, yalnız bir k~ç senelik sistematik il l h ır-················ ................. -.................. ,, Kömilrden masa, 
bir çalışma davasıdır. Türkiye devleti ap s ane . H b. f k . 
bunu yapacak ve bu işi menfi şekli ne Değil, ~ ergün lf 1 ra . Ka!'l~mbağadan 

Diye sormuşlar da, hoca: 

- Destiyi kırdıktan sonra dövınü~ 
şilin para etmez. Önceden dövmeliyim 
ki aklını başına toparlayıp da kırma
sın! demiş. 

halle4ecektir. SanatoryomJ i Hllelldlr Gözlük Fakat, menfi bir hal, tam bir hal de - : 
TriJdir· tam bir bal ancak müsbet blr şe-
6 1 ' 

kild'e olur. Dersimde çürümüş feodalizmi 
yıkmakla iş bitmez, yerine garbt Anado
ludaki, şimali Anadol~dnki ve cenubu 
şarkt Anadoludaki gibi bir mamurenin 
vücude gelmesini de temin etmek icab e

:Amerikalı. meşhtıT mizahcı. Mark 
Twain, Pariste bir çiçe~i dükkanı -
na girmişti. Mark Twain bir çiçek be
ğendi. Fiatını sordu: 

- On franktır. 
Fiatı fazla bu?mU§tU. 

der. * - Pahalı, dedi, almıyacağım. 

Ötedenberi münevverlerimizin dille - Çiçekçi kadın çiçeği öptü.. 
rine vird ettikleri bir söz vardır; ikide - Ya şimdi, gene pahalı mı? 
birde: •\ Mark Twain bir kadına, bir de çi -

c- Efendim, böyle olmaz, şarka adam\ çeğe baktı: 
göndermeli! deriz ve zannederiz ki gayet - Maatteessüf gene alamıyacanım, 
büyük bir hikmet söyledik. Bu, dünya- dedi, on bin frank değerindeki bir 
yı cİŞ> halinde değil, cadam> halinde gör- İngilterede Yorkshirede Wakefield ha- malı on franga sattığınıza göre mu -
mekten mütevellid eski ve eski olduğu pishanesi, dünyanın nümune hapishane- i hakkak hilelidir. 
kadar da yanlış bir görüştür. Yanlışlığın !erinden biridir. Burada mahpuslar büc- \, ............................................... - ....... .! 
delillerini saynuya lüzum yok. Devlet relerde değil, büyük yatakhanelerde, ve 
şarka cadam>, yani cmükeınmel adam> karyolalarda yatarlar. Pencerelerde de -
gönderrneğe kalkacak olsa ve bu hik - mir yoktur. Odaların kilidi, bir çocuk ta
meti yumurtlıyanlar da en mükemmel rafından açılabilecek kadar entipüften
adamlar olsalar, kendilerine vaki olacak dir. 
teklife ilk verecekl!?ri cevab şudur: c'Ben 
gidemem!> Kiminin karnı ağırır, kimi -

Hapishanenin büyük oyun odasında ge
celeyin türlü türlıl sporlar yapılar. Ce -
zalılara haftada bir gün sinema gösteri
lir. Mahpuslar, hususi banyo odalarında, 
canları istediği zaman banyo, duş ya -
parlar. Mahpusların çalışma saatlerinde 
başlarında muhafız bulunmaz, buna rağ
men de asla kaçınıya teşebbüs etmezler. 
Buraya düşen caniler, ıslahı bal ederek 
bir daha fena yola sapmazlar. 

nin başı ... Kiminin çocukları mektebe 
muhtaçtır, kiminin İstanbulda ailesi var
dır ve ilh ..• 

Farzedelim ki bütün bu mükemmel a
damlar, en hamiyetli ve en fedaMr in -
sanlardandırlar; hepsi de Dersim dağla -
nnda yahud daha ötede, daha uzakta, 

' daha insan ayağı görmemiş yerlerde ça -
lışmıya hazırdırlar ve hepsi ti'e gittiler. 
Bunlar orada ne yapacaklar? Yapacak - D kl 
ları şey, nihayet laftır; belki güzel sözler ans mera ısı papaz 
söylerler, mükemmel hikmetler meyda - İngiliz papazlarından biri hususi oto
na koyarlar; fakat, bütün bu sözler, dağ- mobili ile Almanyaya gitmiştir. Orada 
dan dağa aksede ede kaybolup gider. biri 11, diğeri 19 yaşlarındaki kızlarını, 
Şarkta iyi söz, derin hikmet, fedakar a- Almanyanın meşhur bira bağlarında dan
dam hiç bir zaman eksik olmuş değil - settirecektir. Papaz, müdhiş tenkidlere 

Kemer - askı 
Mücadelesi 

dir. En güzel hikmetler dünyaya o ta - maruz kalmıştır. Erkeklerin pantalonlarını tutturmak 
raftan gelmiştir; buna rağmen, işte, şar- =============== için kullandıkları vasıtalardan biri ke -
kın hali gözümüzün önünde duruyor! dıkça medeniyet inkişaf edemez. Nitekim mer, diğeri de askıdır. İngilizler daha zi-

vııtr 11 
Anlaşılan Bororolar hocanın bu fııt

rasıru duymuşlar ve onun bu öğüdün· 
den de ibret almışlar ki, kanlarını şey• 
tana uyduktan sonra değil, uymadan 
önce ikaz etmek maksadile pataklıyor· 
Iar. 

Her halde bu usul bizlere biraz ipti· 
dai ve biraz da haksız görünüyorsa da., 
son zamanlarda adedi artan karı katili 
kocaların hareket tarzlarından çok da· 
ha musib ve çok daha faydalıdır. 

E. Talu ........................................... ·-········ ........ 
Döviz kaçakclları 

( Bcı§tarafı l iınci sayjadfl) 

olduğu iddia edilen mevzuubahs şirke• 
Bu gözlükler kaplumbağı kabuğundan tin direktörü Paviro ile muhasibi mes-

yapılmıştır. Ve İngiliz oairlerinden Wal- u1ü Ünverto ve bir de Kiryadis ismin .. 
ter Scott'a aiddir. Şimdi Glaskow ser - de maruf bir avukattır. 

gisinde te~ olunmakta~: Asliye 5 inci ceza müddeiumumisi 
Yukardaki masa da komurden yapıl - Mithat evrakı tedkik etrolıı, hazırlm 

madır. tahkikatı iki gün zarfında neticelen· 

Muva/fakigetin 9 sırrı miştir. Müddeiumumilik suçlular hak
kında ilk tahkikat açılmasına lüzum 

Nevyork tehrinin maarif komiseri mu- görerek ,evrakı asliye 5 inci ceza mds
vaffakiyetin mlarını g umd~ toplamış- tantiğine sevketıniştir. Hadisenin şim .. 
tır. Şöyle ki: dilik ortada bulunan üç alakadan, suç .. 

ı _ İşinizi 1eviniz, icab ederse, sevme- lu olarak sorgu hakimliğine celbedile· 
rek, sorguları yapllacaktır. ği öğreniniz. 

2 - Başardığınız işin keyiiyet ve ke - Diğer iki kaçakcılık işine aid evrakı 
miyetinden iftihar duyunuz. ise, müddeiumumi~ik ta~ik~~ı noksan 

3 - Vazifenizden fazla ı, görmekten bulduğund!1n, yenı?.e~ ~~rük. muha· 
k km faza teşkilatı başmudurıyetıne ıade et-

or ayınız. h. t• h il t a .. miştir. Bunların ma ıye ı en z am -
4 -: Arkadaşlarınızdan yuzde 10 daha mile anla ılmı değildir. Hazırlık tali-

fazla ı~ çıkarmıya bakınız. ş ş 
5 D . • 1 . k b 1 • .:ı:-•- kikatı safhasındadır. 

- aıma zor ış en a u ıcu.uıu;. .• .• • k t• t f 
- - Fakat, yalnız komur şır e ı aram .. 

6 - P.uyukleriniz, ve arkadaşlarınızla d ıld ... 'dd·a edilen kaçakcı'' hn . . . . an yap ıgı ı ı ··-~ı 
teşrıki mesai edınız. 50 bin lirayı aştığı anlaşılmıştır. Tahki· 

7 - Sağlam. olunuz. . katın tekemmülü ile bu mikdarın yült-
8 - Nefsinize ve kabiliyetinize iti - selmesi de muhtemel görülmektedir. 

mad ediniz. 
9 - Kazanmak için iradenizi tenmiye 

ediniz. 

Şarka adamı kim gönderecek? Devlet etmemiştir. Medeniyet, ilk koyun sürü - yade askıyı tercih etmekte, Amerikalı -
değil mi? Devlet adamın mükemmel ol - lerinin üremeleri sayesinıde uyarunıya lar da aksine kem.erden hoşlanmakta -
duğunu nereden bilsin? İnsanlar kavun başladı; medeniyet, göklere doğru yük - dırlar. Amerikada halkın yüzde 60 ı ke
değildir ki ağırlığına, kokusuna baka - sek fabrika bacaları sayesinde yükseli - mer yüzde 40 ı askı takar. Son zaman -

rak içleri hakkında bir fikir edinelim. yor! ıar<l~ Amerikan harbiye nazırının, Ame- Arnrıvudluk prensesinin 
Bundan başka, üniversiteden çıkan bü - Bunun içindir ki Türkiye devleti, şarki rikan bayrağını andıran askısı fevkalade 

Sabiha Gökçen ile görüşmek 
için TUrkiyeye gelen kadın 

tayyareciler 
tün ulema gençliği her sene şarka gön - Anadoluyu mamur ve medeni bir mem- nazarı dikkati celbetmektedir. düğün hazırlıkları (tl<l§ta.rafı 

1 
inci ıayfadcı1 

dersek neticede göreceğiz ki bunlar geri leket parçası haline getirmek için oralara Curnhurreisi Ruzvelt, nazırının bu Arnavud:luk kralı Zogonun heID.§iresi k ·sı· M ks ru,. 
döndükleri zaman yeniden cahil olm1,1ş • bir yandan demiryolu götürürken yıldızlı, Amerikan kartallı askısını pek R h · b" k h ft 1 Ankaraya gitme ı ıyoruz. a a 

prenses u iyenın, ır aç a a evve .. d Tü k hrln~ 
tardır! bir yandan da iş ve sermaye götürmeli- beğenmiş; bunun üzerine nazır da ken - sabık hidiv Abbas Hilmi Paşanın oğlu ~~z hem guzel ve. mo ~ emb 

1 
r ~e Tü..ıı; 

Hayır bu söz, bu görüş yanlıştır! dir. Vakıa deıniryolunun gitmesi, bir ta- disine 20 liraya malolan bu askılardan prens Mehmed Abdülmünim ile nişan- gormek, hem de ımke:tn u ursa . •q * raftan işin ve sermayenin de gitmesi de- bir çift hediye etmiştir. Şimdi Nevyork, landığını biliyorsunuz. Prenses düğün kadın tayyarecisi Sabiha Gökçem tanP 
Hayır, sade Dersime ıcleğil, bütün şarki mektir. Fakat, bu kafi değildir. O taraf- Vaşington askıcıları müdhiş bir faali - hazırlıkiarına başlamak üzere Tirana git- mak!ır. Oradan Atinaya hareket -~ece .. 

Anadoluya, merkezi Anadolunun bir çok larid'a daha pek çok işe, pek çok serma - yetle· Amerikalılara askı yetiştirrneğe ça- miştir. ğiz. Italya ve :ı;:ransayı katedecegız, S&o 

yerlerine adam yerine, iş ve sermaye yeye ihtiyaç vardır. lışıyorlar. =============== yahatimizi ya Ingilterede, yahud Ho-ı 
göndermemiz lazımdır. İş, kendisine ve Yeni Türkiyeyi eski hikmetle değil, İngilizlerin ·onda dokuzu askı kulla - sasında 50 çeşid askı satılmaktadır. Res- landada bitireceğiz!• 
etrafına lazım olan faydalı adamı, ya - yeni bir kafa, yeni bir hayat ve mP.de - nır. Fakat, ceketi çıkarıp ta askısını tcş- mini gördüğünüz askı Amerikada ilk İçlerinden Holandalı genç kadınJ 
ratıcı, imar edici unsuru kendi kendisi - niyet görüşü ile kurabiliriz! hir ede ede dolaşmak memnudur. Eti - cwnhurreisi Ruzveltin kullandığı askı - memleketimize bundan evvel de dörti 
ne yaratır. Sermaye, devlet gibi değil - Muhittin Birgen kete muğayir addolunur. Londra piya - dır. defa geldiğini, her defasında çok iyi in-
dir; kendisine ldzım olan faydalı unsuru ""' tıbalarla döndüğünü söylemiş: 
arayıp bulmasını ve onu şarka götürme- I 1 ı _ Esasen bu memleketi gören dörti 
sini çok iyi bilir. Devlet seçemez, serma- 1 S T E R 1 N A N, S T E R N A N M A ! kere değil, dört bin kere görmek İS" 
ye seçer: nitekim devlet dd'am yarata - cgezinfü dir. Filhakika Londradan td Yugoslavya hudud'u- ter!. diyerek sözüne nihayet vermij Londrada çıkan Deyli Herald gazetesinin bir muharriri 
maz; fakat, iş kendisine lazım olan ad'amı na kadar öyledir, Yugoslavyanm mühimce bir kısmı için 1ir. - S. D. 
mutlaka halkeder. Medeniyeti tılim in - Yugoslavyadan, Bulgaristandan ve Trakyadan geçerek oto· gene öyledir, fakat Bulgarlar beynelmilel geçidi yapmıya ·-------
sanlar yaratmadılar; medeniyet, işliyen mobil ile şehrimize geldi, gene kara yolu ile memleketine henüz başlamadıkları, Edirne ile Lüleburgaz arası da he- Bir otobfis bir çocuğa çarpb 
insanların eseri oldu. İlim evvel, Jş sonra döndü, haberi veren gazetelerimizden birinin bu münase - nu-z bitmedig~ı· cihetle bu seyahatin bir gezinti mahiyetinde 

izzeddln tarafından idare edilen 8395 nu-
değil, iş evvel, ilim sonra gelir. betle kullandığı tabire bakacak olursanız bu seyahat bir geçmiş olabileceğine biz inanmadık, fakat ey okuyucu sen: maralı otobüs, Knra'köyden 8e9erlten 6 y~ 

Medeniyetin tarihi de.mek, sermayenin 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R l N A N M A 1 şında zazaya çarpmış, bacağından yaralli" 
tarihi demektir, sermaye bir yerde birik- mıştır. Yaralı tedavi altına alınmış, suollX 
mcdikçe, sermaye merkezlerde toplanma yakalanm~t.ır. 
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TELGRAF HABERLERi 
Çinde 5,000 Japon 

kolera salgınından 
askeri 
öldü 

Japonların Yangtze nehrinin sol sahiline asker 
çıkarmak teşebbüsleri akim kaldı, Çinliler 

Japonların ric'~t hattını kestiklerini iddia ediyorlar 
Londra 17 (Hususi) - Bir müddet- de inkişaf etmeğe devam e:ınekte~ir. geçen gün Japon tayyareleri tarafın -

tenberi Ynngtze nehri vadisindeki fa- Japon~ar .. bü~ün-ce~~eler~e agır zayınt- dan şiddetle bombardıman edilmiştir. 
aliyetlerini ıtahfi! etmiş olan Japon la gen puskurtulmuşlerdır. Sivil ahaliden ölen ve yaralananların 
kuvvetleri, bugün yeni bir hamle yap- Huangınei'nin şarkında Susungun et- adedi binden fazladır. Bu akına 1 02 
mak istemişlerdir. rafındaki bütün sevkulceyş noktaları Japon tayyaresi iştirak etmiş ise de 

Şiddetli bir topçu ateşinin himayesi Çin kuvvetleri tarafından istirdad e - üç grupa ayrılan 72 tanesi Hupeh'in 
altında, nehrin sol sahiline asker çıkar- dilmiştir. Bunlar şimdi müstahkem bir sarkından tam Vuhan'a kadar gelmiş
mak teşebbüsünde bulunan Japonlar, şehir olan Susunga taarruz etmektedir- tir. Japon tayyareleri saat~ 13 de Han~ 
Çin kuvvetleri tarafından tardedilrniş- ler. Japonların ric'at hattı şimdiden yang'ı bombardım.an etm~g~ s~~~an;~o 
ıerdı·r. k 'lmişt· Taihu _ Susung yolu Çinli- lardır. Tayyarelerın her bırı ı e 

esı ır. kil d bo b 1 tm t Atılan Diğer taraftan, Yangtze havalisinde }erin kontrolü altındadır. Huangınei 0 ar~sın a m a ar ~00 ış ·~i ölmü 
başgöstermiş olan kolera ve malarya Çinlilerin elinde ve Susung da tel!did en aşagı 200 bomb:;~n h 

51 
b olınus~ 

salgını gerek Japonları, gerekse Çinli· altında bulunduğu için Japonların veya yaralanmış, ev ara ~ 
teri endişeye düşürmüştür. Şimdiye ka- Yangtzenin şimal sahilindeki hareket- tur. . ikra 

~ar .. ~~oo. J~P_On ask~rinin koleradan leri taınamile aklın kalmış addedilebi- Tokyo, 17 Jtr::.)ı.s~ Do:ıei ajansının 
oldugu. bı!dır.ılmektedır. . • lir. resmen bildirdiğine göre, hükumet 397 

Çinlilerın muvaffakiyet~en . Müclhiş bir hava bombardnnant mil on enlik bir Çin - Japon anlaş-
Hankov 17 (AA) - Askerı vazıyet 1.. y - ~ . 

Y gt : ç· ı·ı · ı hi Hankov ı 7 (AA) - Vuhan hava ısı mazlıgı ıstıkrazı çıkaracaktır. an ze uzunlugunca ın ı enn e n- ' 

Anadoluda 1,100 halk 
şarkısı pliğa alınd~ 

Bunlardan 600 ü Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, 
Aydın, lzmir, Manisa ve Balıkesirde toplanmıştır 

1100 olmuştur. 
Kendisile bu hususta konuştuğum der

leme heyeti azasından Muzaffer Sözenın 

Nüremberg 
Kongresi 
Bu sene müstemleke me

selesi de görüşülecek 
Berlin 17 (A.A.) - 10 teşrinievvelde 

toplanacak olan Nüremberg kongresinin 
başlıca mevzuu şu olacaktır: Büyük Al
manya nasyonal- sosyalist rejimi ayni za
manda hem bilhassa Avusturyanın ilhakı 
sayesinde Avrupadaki Almanları bir a

verdiği izahata göre geçen se~e ve ~u raya getirmek için yapmış olduğu işleri 
yıl alınan bazı parçalar da şehır musı • tebcil edecek, }\em de şimdiden sonra 
kisi tesisinden uzakta kalan halk arasın- ynpılacnk olnn işleri gösterecektir. Bu 
da çok sesli müzik zevkinin primitif bir sene de müstemlekat meselesinin Alman 
şekilde yaşamakt~ ?lduğu anl~şıln.uştır. yanın hukuk müsavatı lehinde lıir be -
Malatyada ~a~ _Hasan ~useyın ve yanname mevzuu teşkil etmesi çok muh
Antebd'e Beşgoz koyu.oden Ali E~oğlun- temeldir. Kongreye aid maddi hazırlık
dan alınan saz parçaia_rı bu noktaı naza- lara faaliyetle devam edilmektedir. 
rm vesikaları mahiyetındedir. 80,000 kongreci bekleniyor. Avusturya -

Cumhuriyetci ispanya kabinesi tekrar 
Negrin tarafmdan kuruldu 

Londra 17 (Hususi) _ Dün istifa e _ lan ademi müdahale komitesi önümüz -
aen Negrin kabinesi bazı değişikliklerle deki hafta toplanacaktır. 
tekrar kurulmuştur. Barb vaziyeti 

Yeni iş nazırı Moiks Regas Katalonya- Saragos 17 (A.A.) - Havas ajansının 
nın birleşik sosyalist partisine mensub - muhabiri bildiriyor: 
dur. Devlet nazın Thomas Billata ise Estramadure cephesinde dün öğleden 
sosyalist partisi azasındandır. sonra general Queipo de Llano kuman -
Başvekil Negrin, kabine buhranının dasındaki cenub ordusu Zarca Capillo 

hallini müteakib Zürilıte toplanmakta o- mıntakasında temizlik ya?mağa .devam 
lan fizyolojik kongreye iştirak etmek ü - ederek ileri hatlarını hafüçe tashıh et -
zere hareket etmiştir. Bu seyahat, baş - miştir. .. 
vekilin hareket ederken, memleketi en- Diğer cephelerde suk6net tam dene -
dişe u~andırmıyan askeri bir vaziyette bilecek. bir şekilde hükü;n sürmüştür. 
terkettiğinden emin olduğuna bir delil- ispanyada ölen lta1yanlnr 
dir. Başvekilin gaybubeti esnasında, Del- Roma 17 (A.A.) - İspanyada Frankist-
vayo kendisine vekalet edecektir. lerin Albentosa Barracas'a karşı yaptık-

Londra 17 (Hususi) - Ecnebi gönül - ları taarruz esnasında 159 İtalyan lej -
lülerin geri çekilmesi hakkında Burgos yonerinin öldüğü resmi bir tebliğde bil
hükumetinin cevabını tedkik edecek o - dirilmektedir. 

Amiral Hortinin 
Bertin seyahati 
Peşte 17 (Hususi) - Naib amiral 

Horti beraberinde başvekil 1mredi ve 
' hariciye nazırı dö Kanya olduğu hnlde 

pazartesi günü Berline hareket edecek -

tir. 

Balkan oyunları • 
Belgrad 17 (A.A.) -Bulgar ve Arna

vud atletik federasyonları Belgradda ya

pılacak olan Balkan oyunlarına iştirak e

deceklerini teyid etmişlerdir. 

Diğer cihetten Yunan heyetile birlikte 

Belgrada Yunnnistanın en büyük gaze -
telerinin mümessilleri de gelmişler -
dir. 

lktısad Vekili 
/zmire hareket etti 
Ankara 17 (Hususi) - İktısad Vekili 

Şakir Kesebir bu sabah Toros ekspresile 
Esk.işehire hareket etti, oradan Afyon yo
lile İzmire gidecektir. 

Uydurma bir haber 
Londra 17 (A.A.) - Resmi İngiliz 

mnhfelleri B. Mussolininin Lord Hali -
faksa İtalyanın Balear adalarında vUcu
de getirmiş bulunduğu üssülharckeyi as
la terketmiyeceğini bildirmiş olduğu su
retindeki haberi kat'iyyen tekzib etmek
tedir. 

Bu haberin hayal mahsulü olduğuna 

delil olarak Lord Halifaksın üç hafta • 
danberi İngiltered'e mezun bulunduğu 
söylenmektedir. 

lıların fazla mikıfarda kongreye iştirak 
etmeleri muhtemeldir. 

Amerika Hariciye 
Nazırının nutku 
akisler uyandırdı 
Paris 17 - Havas bildiriyor: 
Hul'ün nutku, bütün ekonomik mah -

fellerde çok iyi karşılanmıştır. 
Hul'ün sözleri çok derin akisler uyan-

dırmıştır. 
Mesela, sulhun i.d'amesi bahsinde Fran

sız _ İngiliz antantı, çok esaslı bir unsur
dur. Zira bu antantm selabetinde hiç bir 
şüphe yoktur. Amerika birleşik devletl~ 
rinin kanunlara muvafık nizam müdafi
lerine gösterdiği müzaheret, Avrupa de -
mokrasilel'inin vaziyetlerini ancak tar
sin edecek mahiyettedir. Bu sebeb<len do
layı, B. Hul'ün nutku, bir sulh unsuru o-
larak telakki edilmektedir. · 

Bcrlindc nasıl karşılandı? 
Berlin 17 (A.A.) -Alman politık mah

felleri, B. Hul'ün nutkunu totaliter dev
letlerin dahili politikalarına bir müda • 
hale mahiyetinde telakki eylemektedir. 

Mareşal Çak11J.ak 
Elô.zığda 
Elfııığ 17 (A.A.) - Mare§al Fevzi Çak

mak bugün şehrimize gelmiş ve büyilk 
tezahüratla karşılanmıştır. -------

Milletler Cemiyeti 
9 eylülde toplanıyor 

Cenevre 17 (Hususi) - Eylıll 9 da top
lanacak olan Milletler Cemiyeti konse -
yinin ruznamesi hazırlanmıştır. Ruzna -
mede, siyasi mesele olarak Çinin yardım 
talebi vardır. 

Assamble toplantısı eylulün 12 sinde 
yapılacaktır. 

Filistindeki yeni 
suikasdler 

Kudüs 17 (A.A.) - Bu sabah Filistin
de bir çok suikasdler yapılmıştır. 

İki askeri arabanın altında iki bomba 
patlamış, askerlerden ikisi ölmüş ve bir 
Yahudi polisi yaralaruruştır. 

e ispanya harbi 
uzadıkça uzuyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Çeteciler, Atlih hapishanesi kampına 

hücum etmişler, bir İngiliz müfettişini H ükiunetçi İspanyol kuvvetlerinin 
yaralamışlar ve bir Yahudi müfettişi ile kısa süren bir mukabil ve ıaşır· 
karısını, üç çocuğunu ve kaynatasını kal- tıcı taarruzundan sonra Franko kıt'alar> 
dmnışlardır. Başka bir çete, Tulkarem tekrar ileri hareketlerine başladılar. Bu 
hükfunet kliniğinin bütün ameliyat a . hareket, bu kuvvetlerin lehine olarak de
ı:ııerini. ~e ilaçlarını almışlardır. Tedhiş- vam etmiye başlamıştır. Her ne kadar 
~ı~er, hın Ramlehde, _di~eri Nataniada umumi vaziyette esaslı bir peğişiklik hli· 
ıkı Arabı ceza olarak oldurmüşlcrdir. Ku sıl edebilecek bir mahiyetleri yoksa da 
düste ıde bir Yahudi tabanca ile öldürül- h k~ . ki'""' h~ı.:- olmak nok-.. r· are atın m ~ma w:uu~ 
muş ur. tasından tefevvukun Frankoculardn ol -

Şam civarında 
bir cebhane deposu 

infilak etti 
Şam 17 (A.A.) - Şam civarında kain 

Mezze kasabasında bir cephane depo -
sunda gece yarısı yangın çıkmıştır. Çok 
mikdarda melinit infilak ederek el -
vardaki binalan tutuşturmuştur. Kasa -
ba tahliye ettirilmiştir. Yangın saat bir 
buçukta söndürülmüştür. Dört bina ha -
rab olmuştur. İnsanca zayiat yoktur. 

İzmir - Manisa yolunda 
bir kamyon devrildi 

İzmir 17 (Hususi) - İzmirdcn mal 
yüklü olarak Manisaya gitmekte olan Sa
rayköy 3 sayılı kamyon yolda ansızın 

sol tekerleği çıkl!ğından şiddetle dev -
rilmiş ve parçalanmıştır. Kamyonda bu
lunan Bayram adında biri enkaz altın
da kalmış ve kafatası parçalanarak öl
müştür. 

Kamyon şoförü kazayı müteakib orta
dan kaybolmuştur. Şiddetle aranmakta -
d'ır. -------
iki kard~ş 
Birbirlerini 
Yaraladılar 
İzmir 17 (Hususi) - Çeşmede kasab 

Ali ve kardeşi Mehmed nralnrın<la çı -
kan bir münakaşa neticesinde ellerine 
geçirdikleri bıçaklarla birbirlerini ağır 
surette yaralamışlardır. 

Çemberlayn ve Halif aks 
Avrupa meselelerini 

gözden geçirdiler 

duğu muhakkaktır. Hükfunet kuvveUeri
nin son günlerde gerek Ebr ve gerek 
Seğre nehirleri etrnfmda yaptıkları taar-

ruzlarda, şimdilik, esaslı netice verme • 
miş ve milli kuvvetlerin iddiasına göre, 

şiddetli bir mukabele ile akim bıraktı • 
rılmışlardır. Maamafih çetin bir çekişme 
manzarası arzeclcn İspanyol dahili har -
binde Franko kuvvetlerinin hflkimiyetl 
zahir, fakat ezici bir faikiyeti mevcud 
değildir. Hatta, bir kaç haftadanberi hü-

kumet kuvvetlerinin mukavemetinde ev
v-elki zamana aid daha anud bir mukave-

met seziliyor. Günlük ajans tebliğlerinin 
hasıl ettiği intıba budur. Bütün bu ahval 

gösteriyor ki, aksi bir netice çıkmadığı 
takdirde Franko kuvvetleri ancak sonba

har aylarında Valansiya ile Barsclon ka
pılarına dayanabileccklerdir. İki sene -
denberi her türlü taarruza mukavemet 
eden Madriciln vaziyeti ise, bu §ehir ta -
mamen ihata edilinciye kadar, sağlam 

kalmakta devam edecektir. Madridin iha-

tası ancak şark cephesinde galebe et • 
melde mümkün olabileceği için Fran • 

kocuların gayreti, şimdi, hep bu noktaya 
teveccüh ediyor. Çünkü, tayyareler bü • 

yük tahnöat yapmakla beraber mo -, 
dem harb telakkisi mucibince havadan 
halkı dehşete düşürerek çabuk çabuk me

safe kated'ip arazi istila ey1iyebilmek ta
savvurları tahakkuk etmemiştir. Bu ara
da gönüllüler meselesini bir hnle yola 
koymak zarureti hasıl olmuştur. Bütün 

alakadarların kabul ettikleri İngiliz pro
jesi mucibince gerek hükfunet, gerek Fran 
ko kuvvetleri nezdinde bulunan gön5llü
lerin muayyen bir plan mucibince geri 
çekilmesi lazım geliyor. Şimdiye kadRr ~ 
planın tatbikatını geciküren, sonuncu 
olarak cevabı beklenmekte bulunan 
Frankonun sük:Qtu idi. Henüz mubteYi -

Londra 17 (Hususi) - Dün akşam say- yatı ifşa edilmiyen bu cevab da alınmış 
fiycden dönmÜ§ olan hariciye nazırı ıord oldu&runa göre, taraflann gönüllü kuv -
Halifaks, bugün başvekil Çernberlayn ile vetlerini ateş hattından geri almak llzım 
iki saat süren bir görüşmede bulunmuş- gelecektir ki bu da, esasen bir nevi kuv
tur. vct mü\•azeneti husul bulmasından dolayı 

Bu görüşme esnasında Almanyadaki çetinleşen harbi büsbütün müzmin bir 
manevraların, Çekoslovakya meselesinin, hale getirecektir. Bu sebeble İspanya 
ve İspanyadaki vaziyetin müzakere e - muharebeleri henüz sona erişmekten u-
dildiği bildirilmektedir. zak görünüyor. - Selim Ragıp Emeç .............................................................................................................................. 

Sabahtan Sabaha: 

Tarihi eser 
Anber, Samur ve Lale de\Tinin mes'uıd! veziri Nev§ehirli İbrahim Paşa 

üçüncü Ahmede damad olurken Ayasofya meydanında bir konak yaptırmıştı. 
Bütün Sa<iabad köşkleri gibi bedii, milli ve mimari kıymeti olınıyan bu kona
ğın yerinde bugün hapishane binası vardır. 1stanbulu medent bir şehir haline 
getirmek için mütchassıslara plnnlar yaptırırken adım başında karşımıza dl· 
!kilen tarih gene elinde asası ile yolumuzu kesti. Artık alışılan kelimeleri gene 
işittik: 

- Antikadır. İlişmeyin! 
Maksndımız bu harabeyi yıkıp yerine modern bir adliye sarayı yapmaktı. 

Mütehassıs mimarlar yıkılacak binanın bedii. ve mimari kıymeti olmıyan bir 
taş ve toprak yığını olduğunu söyle(likleri halde bazıları fikirlerinde ısrar 
ettiler. Adliye Vekfüetinin vereceği karar adliye sarayının mukadderatım 
tayin edeeektir. 

Bir tarihte Anadolu içinde seyahat ederken Selçukı eserlerinin en kıy .. 
metli örneklerini :saklıyan Konyaya uğramıştım. Dünyanın en nem Türli 
çinilerini göz alıcı mozaiklerle kubbesinde toplıyan meşhur (Sahib Ata) 
mabedini gezerken yerlerde bir çok çini kınntılan gördüm. Refakat eden 
memura sordum: 

- Bwılar nasıl düşmüş? 
Yüzlerce meraklıya söylemekten usandığı kelimeleri hissizce tekrar etti: 
- Harbde burası depo olmuştu. Mütarekede bakan olmndı. Çini meraklısı 

ecnebilerden para kopnrrnak için rastgelen, girdi. Yerden kubbeye iri taşlar 
fırlatarak mozaikleri düşürdüler. Yerlere düşen parçalardan sağlamlannı 
sattılar. Kırıntıları da böyle kaldı. 

Bu muhaverenin üzerinden on sekiz yıl geçti. Fakat içimdeki acı ayni ta
zelikle beni yakmakta devam ediyor. Ben böyle tarihi esere inanının. Faka• 
İbrahim Paşa konağı gibi Rum kalfalar elinden çıkını§ derme çatına moloz 
ve tahta yığını üzerinde durmayı asla anlamam. 

Bürhan Cahid 
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Bir mahalleyi velveleye 1 

veren garib bir kavga 
6 kişi geceleyin evin içinde birbirlerine girdikten sonra 

sokağa çıkıp birbirlerinin camlarını taşladılar 
Evvel.ki gece Kasımpaşada Bedreddin ı bir kaçı sokağa çıkarak taşla hasımları

mahallesi halkını uykularından uyandı - run bulunı<iuklan odaların camlarını kır
ran meraklıların sokaklara dökülmesine mağa başlamıştır. Bunu gören diğerleri 
sebeb olan bir vak'a olmuştur. de sokağa fırlamışlar ve ellerine geçirdik
. Bedreddin mahallesinde oturan ve sey- leri taşlarla diğerlerinin camlarını yere 
yar satıcılık yapan Remzi oğlu Galib ile indirmişlerdir. Kavgacılar bununla da 
karısı Fatma ve ayni evde mukim Izzet, kalmamışlar avazları çıktığı kadar bağı
Eşref, Hikmet ve Mehmed adlarında altı rarak birbirİcrine küfürler yağdırmışlar
kişi arasında bir kavga çıkmıştır. Bun -
lar hayli zamandan beri ayni evde otur
dukları halde her nasılsa aralarında bir 
türlü anlaşma teessüs edememiştir. Kav
gacılar ilk defa evin içinde birbirlerini 
bir hayli didikledikten sonra, içlerinden 

Kullanılmış vapur bileti 
satan· 3 kişi yakalandı 
Dün zabıta, günü geçmiş ve kullaml

mış vapur bileti satan Yasef ve Samoel 
adlı iki kişiyi yakalıyarak tahkikata baş
lamıştır. 

Köprünün Haliç iskelesine çıkan yol -
culardan toplanan biletleri her nasılsa a
şırmağa muvaffak olan bu iki kafadar 
biletleri doğruca Hasköyde berberlik e -
den Yaniye götürerek satmasını söyle -
mişlerdir. Yani de bu teklife muvafakat 
etmiş ve biletleri satmağa başlamıştır. 
Ayni zamanda Yani, Y asef ve Samoel 
kendileri de bilet parası vermemekte ve 
bu günü geçmiş biletlerle seyahat etmek
tedirler. 

Nihayet dün Haliç şirketi müfettişle

rinden Nazmi, zabıtaya müracaat ed'erek 
Ha.sköyde Merhamet sokağında oturan 
Yasef ile gene Hasköyde Piripaşa soka -
ğında oturan Samoel adında iki kişinin 
günü geçmiş biletlerle yakalandığını ve 
zabıtanın bunlar hakkında takibatta bu
lunmasını rica etmiştir. Derhal tahkikata 
başlıyan zabıta, her üç suçluyu da yaka
hyarak tahkikata başlamıştır. 

Gümrüklerde : 

dır. Biraz sonra gürültüye yeti§€n polis
ler bütün bir mahalle halkını velveleye 

veren kavgacıları yakalamış ve hepsini 

de cürmü meşhud mahkemesine sevket
mişlerdir. 

12, 13 yaşında dört 
hırsız çocuk ·yakalandı 

Zabıta dün her biri 12-13 yaşlarında ol
mak üzere dört hırsız çocuk daha yaka -
lamıştır. 

Kasımpaşa.d'a oturdukları tesbit edilen 
YakÔ, İsak, Davit ve Sami ismindeki dört 
çocuk dün Beyoğlunda İstiklal caddesin
deki Japon mağazasından bir sutopu çal
mışlar ve satıp parasını aralarında tak -

sim etmeği kararlaştırmışlardır. Dört 
çocuk şurada burada dolaşarak topa bir 

müşteri ararlarken vaziyetlerini şüpheli 
gören bir polis memuru bunları yakala
mış ve topu nereden aldıklarını sormu~

tur. Memur aldığı saçma sapan cevaplar
dan topun bir yerden çalın.d'ığına hük -
metmiş ve dört yaramazı yakalıyarak ka
rakola götürmüştür. Çoauklar ilk defa 

suçlarını inkar etmek istemişler ve to -
pun kendilerine aid olduğunda ısrar et
mişlerse de biraz sıkıştırılınca hakikati 

söylemeğe mecbur olmuşlardır. 
İstirdad edilen top yerine iade edil -

miş, küçük hırsızların dördü de müddeıu
mumiliğe teslim olun.muşlardır. · 

Poliste: 
Ankara memurlar kooperatifinin Muhafaza memurlan bir hırsız 

getireceği kok kömürtı yakaladı 
Orman kanununun tatbikinden sonra Evvelki gece Saray'burnu civarında nöbet 

memlekette kok kömürünün istihlaki çok beklemekte olan gümrük muhafaza memur
fazlalaşmıştır. Kok kömürünün memle • ları sabaha karşı Sarayburnu mahzenleri ö-

. ih · k ı · nünde sırtında dolu bir çuval bulunan Dl-
iketteki mevcudunun tıyacı arşı ıya - arbalmlı Lütfi adında bir şahsı gönnüşler 
mıyacağını gözönünde bulunduran güm- ~e kaçakcı zannlle durdurmuşlardır. Çuval
rük ve inhisarlar vekaleti, An.kara me - da yapılan aramada birçok ~ya bulunmuş 
murlar kooperatifinin getireceği 5ö bin ve bunların bir hastaneden çalındığı tesbit 
ton kok kömürünün tonu 7 5 lira olan edilerek hırsız polise tesllm edilmiştir. 
gümrük resmini 2 fuaya indİrmiştir. Bu Bir otomobil bir adama çarpıp 
:kömürlerin 51 bin tonu İstanbul güm - yaralac'ı 
rüklerinden geçirilecektir. Şoför Alelro tarafından idare edilen 2741 

numaralı otomobil Oalatada Neeatlbey cad
dooinden geçer'ken Mehıned Ali isminde bir 
şahsa çarparak sağ bacağından yaralamış, 

Mille/ errik : 
şoför yakalanmıştır. 

Esnaf cemiyetlerinin toplanbları * vatman Ahmedin idaresindeki ııo nu
Esnaf cemiyetlerinin Partiye bağlan - maralı tramvay arabası ile 2708 numaralı o

ması etrafında görüşülmek üzere esnaf tomobll arasında ŞehzadebQJJı caddesinde bir 
çarpışma olmuş, her ik:lsi de hasara uğramışcemiyetleri heyeti umumiyeleri 22 ağus-
tır. 

tostan itibaren fevkalade toplantılar ya- Beygir llrküp araba devrildi 

pacaklaidır. Maltep~de Küçükyalıda otUian Bayan Ay-
22 ağustosta deniz küçük nakliye, ka - şe, kendisine aid olup sürücü Mehmedin lda-

sablar, fırıncılar, 23 ağustosta yükçüler, resindeki tek atlı araba ile Maltepeden Kü
berberler, ayakkabıcılar, yorgancılar, 24 çükyalıya gider'ken beygir ürkerek araba dev 
a.ğustosta hamamcılar, şoförler, sütçü- rilmiş, Ayşe başından ve bacağından ağır 

bir surette yaralanmıştır. Yaralı Nümune 
ler, 25 ağustosta lokantacılar, ma- hastanesinde tedavi altına alınm~tır. 
rangozlar, sıvacılar, 26 ağustosta Bir sarhoş düşüp yaralandı 
bahçıvanlar, yapıcılar, kapıcılar, 27 Fatihte, Çarşamba caddesinde 16 numa
ağustosta bakkallar, madeni san'atk~rlar, ralı evde oturan müteahhld İbrahimtn dün 
29 ağustosta şekerciler, sucular, kahve - sokakta sarhoş ve .başından ağır yaralı o
ciler, otelqiler, 1 eylulde müskiratçı - ıarak yattığı görülm~~ür. Baygın ve ıtade
lar saraçlar 2 eylt'.'ılde leblebiciler esnafı ye muktedir olaınıyan Ibrahim, sıhh! imdad 
fe 'k 1 • d t~plantılar yaparak bu hu _ otomobili lle Cerrahpa.§a ha.stanooine götü-

v a a e rülmüştür. Yapılan muayene neticesinde ya-
susta görüşmeler yapacaklardır. ranın düıımekten ve bir taşa çarpmaktan mü 

Bir binici beygirden düşüp yaralandı 
Bilyükderede Danişmend sokağında oturan 

45 yaşında Simokant bindiği atla Büyükde
rcde Kefellk.öy caddesinden geçerken hay
vanın birdenbire ürkmesi neticesinde yere 
du.,müş ve ba.§ından yaralanmU}tır. 

Otomobil ve tramvay çarpışmalan 
f?t>för Nusrettn idaresindeki 2828 numara

lı otomoblf .ı.ilf' Maçka - Eminönü hattında 
Jşleyen 202 nunıarall"·tramvay arabası ara
sında Beyoğlunda İ.'ltikla.".\ .• eaddeslnde bir 
çarpışma olmuştur. Bu çarp!§nı4\. neticesinde 
tramvay ve otomobil ha.sara ut.raı.. Yııatır. ~11-
fusca zayiat yoktur. " 

tevellid bulunduğu ıtesbit edilmiştir. Biraz 
sonra kendine gelen İbrahim, kendfslnln 
hiçbir tecavüze uğramadığını, düşerek yara
landığını söylemlştır. 

Dört eroinci yakalandı 
Taksimde Aya.spaşada oturan boyacl Meh

med ile arkadaşı Cemalin eroin kullandık
larını haber alan zabıta dün her iki.sini de 
suç üstünde yakala~ır. Yapılan tahki
kat neticesinde Mehmedle Cemal eroinleri 
Cideli Haltkı ile arkadaşı Hfuı;eylnden aldık
larını söylemişlerdir. Bunla-ı-ın evlerinde ya
pılan arama neticesinde bir mlkdar eroin 
bulunmuş, cümlesi de yakalanarak adliyeye 
verllmişletdir. · 

SON POSTA 

Heybelinin asfalt 
yolları bozulup 

gidiyor 
Sayfiye yerlerinin cazibesini 

eden şey, hem buralara işleyen nakil 
vasıtalarının ucuzluk ve kolaylığı, 

hem de bu g1b1 yerlerin cabuhava:t sı
nın güzelliğidir. Adalara §imdiye ka
dar işleyen nakil vasıtaları ne ucuzdu, 
ne de sür'atli. Bu hizmeti görmek va
zifesi DeniZban'ka geçtikten sonra ak
saklığı şiddeJe hissolunan bu iki nok
tanın ıslahını temin edecek adımların 
atılma ümidleri kuvvetlendi. Bütün 
temennimiz, bu ümidlerin kısa zaman
da tahakkuk etmesidir. 11Abuihava> 
meselesine gelince: Adalarda su yok 
gibidir. Yaşama ve yaşatma unsurla
rının ba1jında gelen su gibi bir mad
deyi ihmal ettirecek kadar güzel ol
malı kl, Adalara gidenler için, hava 
ile iktifa edip suyu ihmal etmek müm
kün olabiliyor. Fakat burada, göze 
çarpan bir nokta var: Yolların bozul
makta olması. Bele Heybeli asfaltı 
yer yer çatlamış, gecenin serlnllğin

den sonra güneşin harareti ile gevşe
yip toplanan ziftli yol, birçok nokta
larda yarıklar hasıl etmiş. Birçok yer
leri de kavlamış. Bugün birkaç yüz li
ra ile yapılabilecek olan tamir işi, ya
rın koskocaman yüz binlerce liralık 

bir taahhüd meselesi haline gelecek. 
Bundan dolayı Heybeliye ökBüz evlM 
gözlle bakar gördüğümüz Adaları Gü
zelleştirme Cemiyetine değil, doğru

dan doğruya belediyenin dikkat ve a
lakasına müracaat ediyoruz. Şu kayıd
Ia ki, yaptırılmasını sür'atle istediği
miz yeni tamirat eskisinden farklı ol
sun. Çünkü, kısa zaman evvel bazı çu
kurlara dökülmii§ olan bir mikdar zl!
tin, kanaatimizce muvakkaten çukur 
doldurmaktan başka hiçbir faydası 

olmamıştır. O çukurlar, gene eski ha
~ lini almıştır. 

............................................................... 
Hariciye Vekilimiz dün 

Romanya elçisi ile 
görüştü 

Hariciye Vekili Dr. Rüşdü Aras, dün 
öğleden sonra Perapalas otelinde Ro -
manya elçisi B. Telemakı kabul etmiştir. 

Bir saat kadar süren bu kabul esnasm
d.a, iki memleket arasındaki cari mesele
ler görüşülmüştür. 

Bir genç kıskanç!ı~ 
yüzünden metresını 

ağırca yaraladı 
Dün Beyoğlund'a Kalyoncukulluğun -

da bir hadise olmuş, 20 yaşında genç bir 
kadın vücudünün muhtelif yerlerinden 
ustura ile ağır ve tehlikeli bir surette ya
ralanmıştır. Vak'anın tafsilatı şudur: 

Kalyoncuda Yazıcı sokağında 3 nu -
maralı evde oturan Niyazi, Sabahat is
minde bir kadınla bir senedenberi :net -
res hayatı yaşamaktadır. Tab'an pek kıs
kanç olan Niyazi çok sevdiği metresini 
kendi gözlerinden bil€ kıskanmaktadır. 
Bu yüzd'en de ikisi arasında daimi bir ge
çinısizlik mevcuddur. Dün evin pencere
si önünde Sabahatin oturmakta olduğu
nu gören Niyazi gene ona çatmağa başla
mış ve kimi beklediğini sormuştur. Sa -
bahat te buna ters bir cevab verince bir 
denbire iradesini kaybeden Niyazi us -
turasını çekerek kadının üzerine hücum 
etmiş, başından ve vücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır ve tehlikeli bir surette 
yaralamıştır. 

Kadının feryadına yetişen zabıta me
murları Niyaziyi yakalamışlar, yaralıyı 

da Beyoğlu hastanesine kaldırmışlardır. 

Kavgayı ayırmağa 
çahşan bekci yaralandı 
Dün Galatada garib bir hadise olmuş 

bir kavgayı ayırmağa çalışan bir mahal
le bekçisi kavgacılardan Hasan tarafın
dan bıçakla yaralanmıştır. 

Galatada kahvelerde yatıp kalkan şa .. 
kir oğlu Hasan Galatada Necatibey cad -
de.sinden geçerken ayni caddede kahve
cilik yapan Hüseyinin yanmak üzere ka
pının önüne koyduğu mangala takılarak 
deyirmiş ve ateşleri d'ökmuştür. 
Hasanın bu dikkatsi.Zliğine sinirlenen 

Hüseyin ona küfür etmeğe başlayınca 

Ağustos 18 

·- ~-_,.._ 

Cevherlerinde altın, gümüş ve kurşun bulunan Bolgar 
dağı madenlerinin bu sene işletilmesine başlanacak 
Maden Tedkik ve Arama Enstitüsü 

Divriğe yeniden bir tedkik heyeti daha 
göndermiştir. Diğer taraftan Etibank, 
Divriğin işletmesi programını tanzime 
başlamıştır. Burada beş yüz bin ton 
yüksek kalitede demir cevherinin ih
racı için icab eden tesisat yapılacak
tır. 

İşletmeye açılması yakınlaşmış olan 
Karabük için Divrikten cevher temini 
yolunda da ayrıca tertibat alınmakta
dır. 
Elazığ civarında yeniden geniş ~om 

sahaları bulunmuştur. Bu civardaki 
zengin Gulaman hazineleri de muvaf
fakiyetli şeldlde işlemektedir. Cevher
lerinden altın, gümüş ve kurşun istih
sal edilecek olan Eolgardağı madenleri 
de bu sene işlemiıye açılacaktır. Murgul 
madeninin ihyası için tesisat projeleri 
tamamen hazırlanmıştır. Burada inşa
ata bu yıl başlanacak, iki buçuk sene 
sonra maden işletilecektir. Bu tesisat 
için de 4.5 milyon lira kadar sarfedile
cektir. Ergani bakın da bu yıl nihaye
tinde akıtılabilecektir. 

Cenub mıntakalarındaki petrol ara
malarına da hız verilmiştir. Yakında 

bu havaliye ikinci büyük bir sondaj 
makinesi gönderilecektir. 

Uzum ve palamut 
standard:zasyonu toplantıları 

lzm;rda başhyacak 
20 ağustosta İzmirde başlıyacak olan 

üzüm ve palamut standardizasyon top
lantılarında hazır bulunmak üzere İk
tısad Vekaleti iç ticaret umum müdü
rü Mümtaz Rek ve standardizasyon 
müdürü Faruk Sünter bugün İzmire 
hareket edeceklerdir. 

Trakyamn iktisadi kalkınması 
etrafmdaki etudler 

Türkofis, Trakyanın iktısadi kalkın-

Şehir işleri: 

Eminönündeki dükkanlar bu 
hafta yıkılacak 

Erninönünde Valide hanı civarında ye
niden bazı dükkanlar istimlak edilmiştir. 
İstimlak muamelesi evvelce yapılan dük
kanların da yıkılmasına, hafta içind.~ baş
lanacaktır. 

Kadıköyün su ihtiyacı karşılanacak 
Terkos idaresi tarafından Kad'ıköyün 

su ihtiyacını tamamile karşılamak mak -
sadile Kuzguncukta yapılan terşih havu
zwıun inşaatı bugünlerde bitecektir. 

Ayni zamanda 6 kilometre saha dahi
linde döşenecek olan ana boruları da ha
zırlanmıştır. Bir kaç gün zarfında yer -
!erine koruna ameliyesine başlanacaktır. .............................................................. 
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ikisi arasında bir ağız kavgası başlamış 
biraz sonra da t~~. yumruk birbirle -
rine ~irmişlerdir. Bir aralık dayak yiye
ceğini anlıyan Hasan sustalı çakısını çe
kerek hasmının üzerine saldırmak üzere 
iken oradan geçmekt.e olan bekçi İbrahim 
işe müdahale etmiştir. 

Buna son derece asabileşen Hasan da, 
bu sefer bıçağını ona çevirmiş ve avucu
nun içine saplamıştır. Biraz sonra hadi
se mahaijine yetişen polisler Hasanı ya -
kalamışlar, :yaralıyı hastaneye kaldtr -
ını§lardır · 

m.ası etrafında etüdlere devam etmek
tedir. Evvelki gün Türkofiste Trakya 
Umumi Müfettişi General Kazını Di.; 
riğin iştirakile yapılan bir toplantıda. 
bu hususta şimdiye kadar yapılan ha-' 
zırlıklar tedkik edilmiştir. Bu arada 
Trakyamn çok az zamanda büyük inki·, 
şaf gösteren iktısadi vaziyeti ve bilhas
sa ihracat işleri görüşülmüştür. Gele
cek yıldan itibaren komşu Balkan dev
letlerine kavun karpuz ve yaz meyva 
ihracı için de şimdiden hazırlıklara 

başlanmıştır. Bu hususta Devlet Demir 
yollarının Almanyadan getirttiği ve ö· 
nümüzdeki yıl içinde getirteceği soğult 
hava tertibatlı vagonlardan istifade e~ 
dilecektir. 

Koçuk sanayicilerin toplantısı 
geri bırakıldı 

Küçük sanayi erbabının muamel~ 
vergisi etrafında ileri sürdükleri şik.~
yeti ve dileklerini tesbit etmek üzere 
dün Ticaret Odasında sanayi umum 
müdürü Reşadm başkanlığında yapıl• 
ması mukarrer olan toplantı, bu yolda· 

ki tedkiklerin bitirilmemiş olmasından 
önümüzdeki hafta içinde başka bir gü
ne tehir edilmiştir. 

Mısıra hastalıksız yaş meyva 
ihraç edilecek 

Ziraat Vekaleti alakadarlara yeni bi:P 
emir göndererek Mısıra yapılan kavun 

ihracatına dikkat ve ehemmiyet atfe
dilmesini ve Mısır hükumetinin daküs, 
miyapardali'S, pardalina haşereli ka~ 

vunlan Mısıra idhal için müsaade et
mediğini bildirmiştir. Mısır hükumeti 
bundan başka gene Mısıra gönderile-

cek elma, şeftali, kayısı ve bademler
den anarsiya, grahclita, kopokaysa ha· 
şereleri bulunanları da Mısıra sokma· 
maktadır. 

Açık teşekkür 
Doğum esnasında çok tehlikeli vaziyete 

girmiş olan refikam için davet eylediğlıni3 

Zonguldak belediye doktoru Bay Nureddl· 
nin müdahale ve amellyesile refikam ve ço
cuk sağ salim olarak kurtulmuş oldukların
dan mumaileyh Bay Nureddine alenen arzı 

teşekkür ederim. 
Zonguldakta avukat L. Tümer 

Kazanç Vergisi 
VE 

Tatbikatı 
Varidat umum müdür muavini 

Nihad Ali V çüncii 

en son hükümlere göre yazılmıştır. 

::: Fiatl 3 lira::: 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Bu gece 

(Heybeli) de yarın 

gece (Bebek) de 

BU MASAL 
BOYLE BiTTi 

Vodvil 3 perde 

ll!GE Ti YA TRO&U 
Nuri Genç ve arkadaşları 

Bu akşam 

Bey kozda 

GÖNÜL BAGI 
PANSiYONU 

Sabriye Tokses konseri 

Festival takvimi 
BU AKŞAM 

Tepebaşı belediye buhçesinde 
TANASA RÖVOSO 

80 arthıt, 40 baJ et 



.,. 

18 

Kastamonuda kıymetli 
bir lihid bulundu 

PafJokanya kralı Komanüs'ün kızına aid olan .. ~u 
lahdin içinde birçok 01malar, süsler var. Kız~~ butu~ 
kemikleri bulunduğu halde kafa taıı ele geçırılemedı 

Tarihi Kastamonu dan bir görünüı 
Kastamonu (Hususi) - Kastamonu- calibi dikkat görü~ektedir. Bu baş 

k ·•· · ··stün· de hır ta~ bulunması ya 25 kilometre mesafede Kapı ma- emıgının u T w 

hallesinde Mehmed ve Amir oğlu hasebile kafa tasının ka!boldugu talı : 
Şükrü adında iki köylü bir tarla ka - min olunmakta ve tabki~ta bu nok 
zarlarken Paflokanya kralı Komauü • tada~ devam edilın~kt:clir· ıka· 
sün kızına aid bir mermer ıahid mey· Diger taraftan Lfilıdı meydana ç 

SON POSTA 

Yozgad sokaklarında 
dolaşan tehlikeli 

bir deli 
Yo:ı:raddan ya:ı:ıhyor: 
Burada Alo i'>minde 20-30 yaşların

da blr dell lardır. Bu adam gun
düzlerl çarşıda bağırarak gezer. Ek
seriya sokakta bulunduğu için çocuk
lar tarafından kızdırılıp birçok vit
rinlerdeki e~yııları bile bozup da!ıttığı 
görülilr. Kızdığı zaman eline ne geçer
se onune gelene fırlatıp atar. Geçen
lerde sokakta bnğırarak giden bu dell 
evinin penceresinden bakmak isteyen 
blr kadına büyükce bir taş atmış, ka
dın taştan kurtulmak için sedirden 
atlamış ve ayağı kırılmıştır. Geçen 
gün de çarşıda gene kızdırılmıl} ve hiç
bir şeyden haberi olmayıp evine git
mekte olan iskan fen memuru Hayret
tlne attığı büyükce taşla zavallı me
murun kafasını oldukca ağır bir su
rette yaralamıştır. Bu delinin hiç 
kimseye bfr faydası olmadığı glbl daha 
blr çok dıı. zarnrlart vardır. Bununla 
hiçbir makam alakadar olmuyor. Deli 
Alodan nıüştekl olan halle, Yozgad em
niyet müdllrlil~Qnün ve belediyesinin 
nazan dikkatini celbedlyor. 

Çok garib bir kaza 
Otomobilden ürken develer 

birbirlerini öldürdüler 

Snyfo 5 

Manisa da imar faaliyeti 
hızla devam ediyor 

Vali Lutfi Kırdar yeni yapılmıya başlanan şarap f abri
kası ve iizüm depoları ile yakından alakadar oluyor 

Manisa uzum bayramt pazara yapıhyor 
Manisa muhabiri.mh yazıyor: 
Bir kaç hafta evvel şehrimizde te

meli atılan sinema binası ile şarap fab
rikası ve üzüm depolarının inşaatı gün 
geçtikçe ilerlemektedir. 

Evkaf tarafından Hükfunet 
sinde yaptırılmıya başlanan 

inşaatı da keza hummalı bir 
devam etmektedir. 

cadde -1 
binanın 
surette 

Bu yıl vilayetin yapılmasına başla
nan bir çok işleri daha vardır. Atatürk 
caddesi asfalt ameliyesinde yüzlerce 
amele çalışmaktadır. Cadde gittikçe 
güzelleşmektedir. 

Bu yıl köylerde bir çok ilk okulların 
yapılması işine girişilmiştir. Manisa 
hergün vechesini değiştirmekte ve ye
ni bir şekil almaktadır. 

Belediyenin bulunduğu yerin etra -
fındaki çatılar tamamen yukılmıştır. 
Bu yıkılma harekatı Atatürk anıtı için 
bir hazırlık sayılabilir. 
Manisanın yetiştirdiği mahsulatı ha

rice karşı daha iyi tanıttırmak ve mem-
lekete iyi müşteri celbetmek için va - Manisa valisi Latfi Kırdar 
limizin hiınrnetlerile geçen sene İzmir t. Di w 

fuarında daimi bir pavyon vücuda ge - ır. ger aksamın tamamlanmasına 
tirilmiş idi. Manisa pavyonu geçen yıl fal~şılmakta~ır .. Ki_ta_b~ray binasının 
pek rağbet görmüş olduğundan bu yıl nş atı da bıtmış gıbıdır. dana çıkarmışlardır. Köylüler tarlayı ran iki k?ylü hakkında d~ geç habe~ 

kazarken evvela mezar kubbesini bul· verdiklermden dolayı takibat yapıl 
muşlar ve tepesinden harçsız örülmüş maktadır. .. ................ - .......... . 

!fr.büyük ıaş çıkararak iç•ri ginniıl•r· ····aüiS3d3···ş1k bir otel 
Taş mezarın boyu 2.6S ve eni de h k 1 d 

2,10 santimetredir. Bu mezarın içinde- ırsızı ya a an 1 
de 60 santim uzunluğunda ve 40 san· 

tnahsulAtın satışında da ayrıca büyilk Fakat bu arada vilayetimi'Zin bir çok 
~ursa (H~us~) ~ Geçen g_ün şehri- faydaları dokunacaktır. Elde edilen bu eksiklikle~i ~ev.cud b_ulunmak~dır: . 

mızde alelacayıp bır otomobıl kazası iyi netice üzerine bu yıl İzmir fuarına Muktedır hır ıdarecı olan valı Lutfı 
olmuştur. Gece yarısından sonra saat daha geniş .hk surette hazırlanılmış ve Kı~~ar bu eks~likl~ri tamamlamak. 
2 de Kaplıca civarından geçmekte olan pavyon daha mükemmel bir hale çev - ~e. rı liyı~ o:du~." ~ır şekle sokmak 
1 1 numaral4 otomobil bir deve katarı- rilerek tevsi edilmiştir. Lutfi Kırdar ıçı~ g:CClı g~nduzlu çalışmaktadır. 
na tesadüf etmiştir Gecenin süktıneti bu iş ile yakinen alakadar olmaktadır. "k enı temlekı at.tı~ı~kobland_şarap fal>k 

tim genişliğinde bir lahid bulunmuştur. Bursa, (Husu
Dışarıdan bakıldığı zaman bir ehramı si) - ~önül ~e
andıran bu lahdin üzerinde yüksek bir rah otelmde m~. -
heykeltraşlığın bütün inceliği görül • safir Ayvalık tuc 
rnektedir. Lahidin büyük yüzü tara - carlarından Bay 
fında, yılankavi kıvrılmış, tırtışlı kor- Env:r Alay adın
dela ve aralarında papatyalar yardır. :la bır zatın 350 
Bu kordelanın iki kavisi arasında iki lirasını çalan, sa -
öküz başı, bunların üzerinde kral kı - bıkalı otel hırsız
zının iki daireden çiçek çelengi içinde !arından Münir 
profili hakedilmiştir. Kıızın toparlak evvelki gün yaka 
yüzü, çenesi, küçük kalkık burnu ve lanarak adliyeye 

· . . . . rı ası mem e e ımız ı sa ıyatına ço 
içinde ansızın önlerine çıkan otomobil- Geçen .. ~dan ıtıbaren tatbıkine baş- büyüt< faydaları dokunacaktır. 
den fevkalade korkan ve ürken deve- lan.;la: b~zum bayramk 1

1 1
bu yıl da~~ Neferege tabir edilen üzümden is -

' 1 b" b' . . . .. . par a ır surette ut u anacaktır. tihsal edile~k olan şarap her sene Ma-
l er ır ırıne gırmışler, oteye berıye ağustosta yapılacak olan bayram için •im- . v ,, • • 

ık .. • msalı bagcıya on bınlerce lıra kazan -
• oşuşmıya başlamışlar, şofor de ne ya- diden bir komite seçilmiş ve faaliyete d 1 kt 

v i\. ırmış o aca ır. 
pacagım şaşırmıştır. uç devenin ayağı başlamıştır. Manisalıl~rın ~a~ bir bay- Şark tarafında ve tren güzergahında 
kırılmış, üçü de ölmüştür. Deve kıla - ramı ~la:ak kabul edıl~n üzüm ~yra: yaptırı.lrnıya başlanan şarap fabrikası, 
vuzu ile eşek de ağır surette yaralan- mına ıştırek edeceklerın adedi. bınl~n üzüm deposu, ve kooperatif yapılan -
nuştır. Şoför otomobili bırakarak kaç- ~~~a~1ta~r.h Geçefnis yıl?,an berı kalıte nın inşaatı üzerinde vali Lutfi Kırdar 
mıştır. ~t~ rı : a a ne üzum eld~ etmek yakinen atakadar olmaktadır. 

ıçın bagcılar ~~as~da adetA hı~ yarış Hülasa yeni yaptırılan yollar, vila _ 

ufak gözleri mermer üzerinde canlan- teslim edilmiş - lspartada bir çocuğun başı 
mı.ş bir vaziyettedir. tir. d 

Lahdin diğer arkasına da gene ayni Hadisenin VU· parçalan 1 Y8 öldü 
kordela çekilmiş ve aralarında ellerin· ku şekli şöyledir: Isparta rakı fabrikası sahibi ve mec-
ae mızraklar bulunan iki şarki Roma Bay Enver banyo lisi umumi azasından Hüsnü Dilmenin 
şövalyesi hakedilmiştir. ya girdiği sıra - oğlu 11 yaşlannda Turan Dilmen ev-

larda bir müd -
Yan taraf mermerde ise iki kadın ve dettenberi ken • !erinin önünden ge~ekte. olan yük 

dört köşeli bir yıldız kabartılmıştır. disini gözetlemek kamyonuna asılmak ıstemış, takat şid-
Diğer tarafında kanadlarını iki yana te olan hırsız, ce- Hırsız Münir detle yere çarpılmış, kafası taşa rastla-
germiş bir kartal ve altındaki kordela ketinin cebinden paraları alarak savuş- dığı için derhal parçalanmış ve memle
aralannda da üzüm salkımları yapıl - mu<""fur. İşden haberdar edilen zabıta ket hastanesine götürülürken yolda öl-
mıstır 'J• ' .. t•· 

•• · hırsızın ayni otelde oturan ve kendi - muş ur. 
Lahd~ içinde mumya yoktur, bunun sine Trakyalı tüccar süsü veren Münir Cürmü meşhud mahkemesine verilen 

~e oldugu malum değildir. Şimdi san- olduğunu anlamış, derhal izi üzerine şoför üç saat süren muhakeme netice
oık. kapağında bir demir küçük çu~uk düşülerek Eskişehirde paralarla bera - 5ind: bir kabahati olmadığı anlaşıla-
yerı vardrr ki bunun üzerinde bir kıta- ber yakalanarak şehrimize getirilmiş - k be f k e ·ım;...+· 
be bulunduğu ve sonra da aşırıldığı tir. ra rae ıne arar v rı "'i.ır. 

~a?-rnin olunmaktadır. Lahdin içinde Münirin otel hırsızlığı hususunda • 
ıkı kavanaz ve bir cam sürahi vardır. ki sabıkası pek çoktur. Elinde şık bir Geyvede iki köy halkı birbirlerine 

girdiler .. Ll:?idin bulunduğu Baltacı Kuyucağı valizle herhangi maruf bir otele gir -
koyluleri tarafından vilayete haber ve- mek orada gözüne kestirebildiği bir 
ril_m~ş ve Iahid Kastamonuya getiril - zen~in bulamazsa valizi otelde terke - Geyvedcn yazılıyor: Kazamızın ikt 
mıştır. derek başka bir valizle diğer bir otele köyünün h:ılkı odun kesmek yüzünden 

M d k birbirlerine girmişlerdir. Pamukova 
.. e~r an çıkarılan kemi !er, ca~ baş vurmak, arzu ettiği bir adamı bul - .. .. . 20 ki i Ya lıik k'" .. 

surahı \'e kavanoz gibi eşya Bakanlıga d1Jğu takdirde derhal yanıbaşındaki o- koylulerı~d.en ş Y oyu or-
istenilmiştir. danın kirası ne olursa olsun orasını i _ manına gıdıp odun keserek arabalarına 

So ·· ·· kı d"kt nra yolda Yaylak k"" ·· n gunlerde iki milimetre kalınlı - car etmek belli başlı tuttuğu yoldur. yu e 1 en ~o oyu 
ğında ve 1 O santim boyunda bir altın Bursalıdır. halkından bır kısmına rastlamışlar, 

başlamıştır. Bırıncı gelen ikramıye ile yette maa l~- k d l ·rf .. r u: azan ırı an ı an o -
mukA.fatlandırılacaktır. c kl k"' l" ·ı d 1 k a arı, oy uye verı en ra yo ar, a-

Ankara stadından sonra ikinci olarak sahalarda inşa edilen mektebler ve bu
gelen stadın inşaatına da devam olun- na benzer işler vilayetimiz dahilinde 
maktadır. Stadyom ihata duvarlarile durulmadan bir çalışma mevcud oldu
çevrilmiş ve tribünleri ikmal edilmiş- ğunu göstermektedir. 

zmirde imamlar ve müezzinler için bir kurs açıldı 

Ie .. hacık ele gPl'm · ı· B .ı h .............................................................. Yaylaklılar derhal arabaları boşaltmıs-
.. . -:P" •• ış ır u ıev anın - - - - - - - - - ..-. ..-. - - ~ • · 

üstünde yazıya benze~ bazı isaretlor ~~,.r~•r•x.•~ lar, ellerinden baltalarını almışlardır. Izmir (Hususi) - Evkaf idaresi, bir olarak yükselecek bu eser büyük bir 
vardır. • - Memleket haberlerimizin Bunun üzerine de hadise zabıtaya ak- taraftan varidat getirmiyen akarlarını kıymet taşıyacaktır. 

Mezarda bütün kemikler bulunduğu devamı 10 üncü sayfadadır setmişlir. Suçl~la.rdan bir kısmı hak- , ~-atarak yenilerini meyd~na ~~tirirken, Din müesseselerimiz binaca ve gü -
halde kafa tasının bulunmaması çok ~~ kında kanuni takıbat yapılmaktadır. 0 _te. tara~tan mev~ud dm m~essesele- zellikce takviye edildiği kadar, bu mü

rını takvıye ve ıslah etmektedır. Harap esseselerde vazife gören müezzin ve 
bir halde bulunan ve büyük tarihi kıy- imamların vazifeleri de artmaktadır. 
meti olan Salebci oğlu camii İstanbul- İzmirde müez;,in ve imamlar için, ses 
dan celbedilen maruf san'atkarlara c- ve sada ahengini temin maksndile bir 
saslı surette tamir ettirilmiştir. İzmirde kurs açılmış, bu kursa devam edenler 
dint merasimlerle cenaze törenlerinin den altmış müezzine diploma vcrilmiş
yapıld.ığı Kemeraltı camiine beklPme tir. 

Pazar Ola Hasan Diyor ki: 

- Hasan Bey İstanbul 
Şehir tiyatrosunun ... 

.. . Bugün idi harab va -
ziyeti tedkik tlurunug ... 

... Bu sene sahneden ba§· 
!anarak tiyatro binası ya
vaş çavaş modem hale ıe • 
tirileoekmif ... 

Hasan Bey - Demek. ki 
kadr.oda mevcud: san'atkar. 
lann ellinci yıl jübileleri 
yeni binada 7apılacaL. 

yerleri ilave edilmiştir. Ses ve sada ahenğinden maksad, i • 
İz.mirin Alsancak semtinde oturan marn ve müezzinlerin din ibarelerini 

halkın ihtiyaclan nazan itibara alına- kurken dinleyicilerı· t t · 
k T .. k ı· . d d b" . . ve ezan o a mın ra ur ıpın e, mo ern ır cruru ın- . . . 

k l C h 
. t h-k.'\ eden seslerını usulıle kullanmalarıdır. 

şası arar aşmıştır. um urıye u u- • • . • ... 
metinin İzmirde inşa ettireceği ilk ca- Dınltyenlere haz vermıyen kolu 
miin planı ve keşifleri hazırlanmıştır. sadalı ve hatta sesi olmıyan din adam
Yakında eksiltmiye konulacaktır. Mi- lnrı diğer vazifelerde kullanılacaklar· 
mari .tarzı itibarile de, düşünüş ve ma- dır. Resimde diploma alan imam ve 
na91 itibarile de tamamen Türk ifadesi müezzinler görülüyor. 
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c_-HAdUeler Karpamda 1 

OTOBCS 
Salamon, dostu Levi ile karşılaşmış: 1 - ? ? ? ? ? ! 
- Haberin var mı Levi, demiş, ben - Ben bunları öğrenir öğrenmez, o-

hastalanmıştım. tobüse binmiye töbe ettim. · 
- Doktor çağırttm mı? - Neye 
- Tabii çağırttım. Doktor baktı .. re- - Başka türlü olmaz, ben de yaşı-

çete yazdı, vizitesini verdim.. başka yacağım! 
türlü olmaz, doktor da yaşıyacak! e 

- Sonra reçeteyi yaptırdın mı? Şoförler cemiyetinden söylem~ler: 
- Tabü yaptırdım. Başka türlü ol- - Otobüs şoförleri arasında günde 

~' ;~ 
Y :tz ortası elbiseleri · 

1-;. ~~?ı Kasımpaşada bir ~vde bir 
/~ ihtiyarın cesedi bulundu 

Müddeiumumilik mahiyeti anlaşılamıyan bu ölümü 
şiibheli görerek tahkikatı derinleştirdi 

maz; eczacı da yaşıyacak. yirmi saat direksiyon başında ça-
- E, sonra? lışanlar vardır. Müddeiumumilikce şübheli görülen istemek üzere evine girmiştim. Yoksa 
- İlaç eczaneden geldi. Şişeyi elime Düşündüm ve kendi kendime sual bir ölüm hadisesi etrafında tahkikat fena bir maksadla değil .. demiştir. 

aldım. Pencereden sokağa fırlattım. sordum: •. • • ·• yapılmaktadır. Müddeiumumilik Rıfatı Beyoğlu 3 
- Neye? cYirmi saat çalışmış bir otobüs •• ·: · Birkaç gün evvel Kasımpaşada ma- üncü sulh ceza mahkemesine verm·ş 
- '.Başka türlü olmaz, hen de yaşıya- şoförü bir kaza yaparsa bu kazanın halle çocukları küçük bir evin kapısın- yapılan muhakeme neticesinde, suç sa· 

cağım! mes'ulü şoför müdür? Şoförü yirmi . • • da oynarlarken içerden fena bir koku bit görülmüştür. 
e saat çalıştıran patron mudur? Pat- • '· • . : int~ar etmekte olduğunu farketın~ler Mahkeme, Rıfatın 1 ay 20 gün müd· 

Salamonla Levinin bu fıkrasını, fık- ronun, şoförü kaç saat çalıştırdığını ve polise haber vermişlerdir. detle hapsine ve derhal tevkifine ka· 
ranın özünü değiştirmeden, İstanbulun kontrol etmiyen belediye midir?.. Memurlar içeri girdikleri vakit, te- rar vermiştir. 
otobüs derdine uyar bir şekilde yaza- Yoksa bunların hiçbiri değil de; gün- fessüh .etmiş bir cesedle karşılaşmış- Kapılara anahtar uyduran iki 
yım: de yinmi saat çalışan şoförlerin o- !ardır. ihtiyar bir adama aid olduğu an- h 4 • tobüslerine binmek, onlarını otobüs laşılan cesedin hüviyeti tesbit edilmiş ırsız sene 5 ay 

Salamon, dostu Levi ile karşılaşmış: kullandıkları yollarda gezmek deliliği- ve adının İsmail o\duğu anlaşılmıştır. beşer gUn hapis yatacaklar 
_ Haberin var mı Levi, demiş, oto- ni gösterenler midir?• İsmailin birkaç kardeşi bulunduğu, ara To k dı d 1 . k 1 

• 

• w dıkla f ki . ·ı·k P apı şın a gece en apı ara , • 
büscüler artık şoförlere, kondüktörle- sıra evıne uğra n, a r ve ıyı ı - hta d k b' k ik' Yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz b. dam ld v d tesb't d'l na r uy urara , ırço ev soyan ı 
re aylık yerine, ondalık veriyorlarmış. Otobüs sahibleri söylemişler: Yaz başında bir mevsim için yaptırdığı~ se~~: ır a 0 ugu a, ı e 1 

- azılı hırsız yakalanarak, adliyeye ve-
Başka tülü olmaz, otobüs sahibleri de - Bir otobüs diğer bir otobüsü geçe- lb. 

1 
. bil k palı kal buld mış ır. rilmişlerdir. 

yaşıyacaklar. mez. Çünkü hunu bir belediye memu- nız e ıse erı e a ve ın u- 'Hadise, Beyoğlu müddeiumumiliği- . . . . . 
. h°" r ğunuz zamanlar olmuyor mu? Güneş de- b'ld' 'lm' ed d d h 1 Ali ve Şaban ısmındekı bu ikı arka-

- E, sonra? ru görecek olursa yirmı "'9 ıra c~ . ' ne ı ırı ış, ces e, er a mor~ daş asliye 4 üncü ceza mahkemesine ve-
- Şoförler de 'Otobüslere fazla rnüş- yazar. ruz, sıcak insanın açılmak, ferahlamak kaldınlmıştır. Fakat, yapılan otopsı .1 k ls d t L.!f d·ım· 

t . · d ... ..ı ta .
1 

tef üh' n ere , geçen ce e e evıu e 1 ış-
teri almak için birbirlerile yanş ediyor- Ben de söyliyeyim: ihtiyacı gün günden arbyor. Yeniden ne ıcesın e, cest:U mamı e ess 1 d. 
lar. İşlerine gelen yerde duruyor, işle- - Öyle ama bu işi belediye memu- masrafa girmek' isteıniyenler bile bu sı- etmiş olduğundan, ölümün sebebi anla- er ~.r. . . la• 

· l · d d 1 ·· m·ıyecegıv· sokaklarda yapa şılamamıştır. şu·'bhe uyandırıcı ~ ... azın Dun. mu .. h.a.ke·m· _ e_ nctıcelenmış,. s.uç e rıne ge mıyen yer e urmuyor armış. runun gore - cakta şu ucuz fakat rahat ve şık ropları ...... -
Başka <türlü olmaz, şoförle de yaşıya- matlar mı? da mevcud olması, tahkikatın derinleş- rı sabıt goruldugunden, .. her ikısı d 
caklar. İsmet Hulusi yaptırmak hevesini yeneıniyeceklerdir tirllmesini icab ettirmiştir. Müddeiu- 4 Aer sen.e, ~ er a~ 5 er gun, hapse mah-

sanırım. mumilik, mahiyeti anlaşılamıyan bu ö- kum edilmışlcrdır. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =t 
Dünyada mevcud körlerin sayısı j Golf sporu ve lngiltare 

Dünyada mev - 1935 yılında İn-
cud körlerin sayı- gilterede muhtelif 
sııu tayin etmek fabrikalar 12,876 
mümkün değildir. tane gol! topu yap 
Fakat, dünyanın mış ve iStmışlar-
764 milyon nüfu - dır· ve bu toplar,!/;& . 
sa malik olduğu memlekete takri- ~I 
nazarı dikkate a - ben bir milyon tn-
Jınarak bu yek(ı - giliz lirası getir-
nun yüz binde yüz beşi kör olarak kn - miştir 
bul ecfilmiş ve böyle bir istatistik vücu~ 
de getirilmiştir. Bu istatistiğe göre dün
yanın kör adedi (801) bin olarak tesbit 
olwunuştur. Bu rakamın yarısından faz
lası Hindistandadır. 

* En kUçUk yıldız 
Fezanın en kü -

çük yıldızı Merih 
ile Jüpiter yıldızı 
arasında mevcud 
bir yıldızdır ki he
yetşinaslara göre 
kutru (550) yar -
dadan ibarettir. 
' Fakat bu yıldı
zı görebilmek için çok kuvvetli telP.Skop-

* 
Londrada Hind MUstumanları 
Wells'in bir kitabmı yaktllar 
Londrada bulunan ve ekserisini, ayak 

satıcıları, doktorlar ve zengin tüccarlor 
teşkil eden Hind müslümanları, camide 
namaz kıldıktan sonra, meşhur İngiliz e-
dibi Wells'in (Dünyanın kısa tarilıi) is
mindeki kitabını tekfir etmişler, mera-

simle bu kitabın bir nüshasını yakmış-
lardır. Kürsüye çıkan hatibler, Wells'in 
müslümanJığı tah1tir ettiğini söylemiş

lerdir. 
Bir takım müfritler de Wells'in evine 

' yürüyerek, kendisinden tarziye istenil-
lann kullanılması lizımdır. rnesini ileriye sürmüşlerdir. 

L SLER 
Gene o; 
"Zilmrildanlıa,, 
Meselesi 
Dün, birkaç hafta evvel açılmış bir 

meselenin devamı olarak şöyle bir 
mektub aldım: 

cTeyzeciğim, 

Size ilk yazdığım mektubda aynen: 
c- Tanışırsınız, konuşursunuz, iyi-

dir, size bağlı görünür, etraftan tahki
kat yaparsınız, çok iyi derler. Halim, 
sellin bir insandır, vesaire .. :. diye 12 
satıra sığan bir parça vardı. 

Gelen cevablara ilave ettiğiniz bir 
iki satırda: 

c- Bu delikanlının hayalinde yaşat-
tığı kadın tipi czümrüdan.ka> olmıya .. 
cak ki, cevablar gelmeye başladı, di
yorsunuz. 

Size, bu meseleye temas eden üç, 
bana da iki mektub geldi. 

1 - Lise mezunu bayanın arzusunu 
is'af edeiniyeceğim, kendisile tanışa
mıyacağım. Sebebi mektubumun 2 in
d maddesinde yazılıdır. 

2 - Bayan Y. Ö. ve Bayan M. 
U. nün adreslerini isterseniz, bende-
nize gönderiniz, isterseniz, yani bana 
itimadınız yoksa benim adresimi on-
lara mektubla bildiriniz> diyor. 

Muhakkak ki okuyucuma itimadım 
var, yalıuz gene son cümlesinin ikinci 
fıkrasına göre hareket edeceğim. 

Fakat bilirsiniz ki ben bana gelen 
mektublan aile sırn addederim, bir 
başka ele geçmemesi için okur oku-
maz yırtarım, bu okuyucumun mektu
bunu bana verdiği .salAhiyete istina-
den bir kenara ayırckğı.mı sanıyordum. 
Adet muhkemdir, yırtmışım, bulama. 
dım. Binaenaleyh arzusunu yerine ge
tirmekliğim için tekrar etmelidir. 

* Bayan D. ô. ye: 

Sarih adresinizi göndermenizi rica 
ederim. 

* Bay C. ô. ye: 

Arzunuzu imkan bulur bulmaz ye
rine getireceğim. 

TEYZE 

•. Soldaki. Pikedendir. ~teğindeki .. cepl7· lümün bir kasid ve cinayet eseri olma- Arkadaşım yarahyan bir adam 
nn altından başlıyan pliler korsaJıle bır sından şübhelenmiş ve tahkikatın ge- ·ı 'ld. 
örnek. Yaka önde dört köşe, arkada siv- nişletilmesi için zabıtaya talimat ver- tevki edl 1 
ridir. Plajda, bahçede sabah gezintile- miştlr. Bu meşkuk ölümün, zabıtanın Taksimde, 5 lira yüzünden çıkan 
rinde çok işinize yarayabilir. Yen{, şik ve adliyenin faaliyetile, bugünlerde kavgada arkadaşı Mehmedi bıçakla 
ve ucuzdur. Üç, üç buçuk metre pike, bir aydınlanacağı ümid edilmektedir. karnından yaralıyan Laz Rıfat, Sultan-
ufak mendil, birkaç ta düğme ıa7.lm. Bir ihtilAs ve dolandırıe1hk suç- abme<l 3 üncü sulh ceza mahkemesiniıl 

Sağdaki. Daha kapalı, daha iünalı ol- I & 
22 

U h kararile tevkif edilmiştir. 
dugyu için daha bir sokak kıyafeti de ola- usu sene g n apse e· h t k•t d"ld. 

mahkom Oldu ır ırsız ev ı e ı ı 
bilir. Kumaşı benekli krcpondur. Plas-

. . . Alemdarda birçok ev soyan Hama-
tronu organdidendir. Göğsündeki kordc- B~rd?,eleAdı!e tahsid ldarı~ın m~~e- yak isminde biri 2 nci sorgu hakiminin 
Iarun µçları yakayı açıp kapıyor. mesı un gırceza a netıcelenmıştır. k .1 t k'f a·ım· t' 

G l t bel eli . bık tahs"lda ararı e ev ı e ı ış ır. 

Şık ve orijinal 
a a a e yesı sa ı rı o-

lan suçlu Cavid, dip koçanlarında tah- Askerlik işleri: 
rifat yapmak suretile para ihtilas et-
miştir. Vazifeden aymldıktan sonra, 
mıntakası dahilinde ıtahsilata devam 334 doğumlulan davet 
suretile de dol~dıncılık yapmıştır. Kaddtiy Askerlik Şubesinden: 

.. . ı - 33t doğumlu ve bununla muameleye 
Dün durupna.sı netıceknen suçlu, tlbl erlerin her iki yoklamasına 1/9/938 gü-

her iki suçtan dolayı, 6 sene 22 gün nünde b~lanacak 1 ınclteşrin Q38 sonunda 
hapse rnahkiim edilmiştir. bitecektir. 

Ç t f d d . .,,. k b ba 2 - Bu ltabll erlerin nüfus ctizdanı ve 4 
a a Ca a sev IQI iZi Y8 a Sini totgrana bu müddet içinde cuma, pazarte-

öldu 8 Oba akalandl sl ve çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye ka.• 
r ft Ç 0 J dar Kadıköy askerllk meclisine gelmeleri ve 

Geçenlerde Çatalca köylerinin biri- gelmlyenlerln ceza görecekleri 11A.n olunur. 

• sinde bir genç kızla kızın babasını öl
dürerek firar eden çoban Ahmed jan
darmanın sıkı takibatı neticesinde ev- t1sködar As. Şubesi Bşk.hfından: SM ve bu 

. .. .. ~ doğumlularla muameleye tabi olan kısa hlz· 
velltı gece Anarşa koyu bağlannda ya- met §eraltlnl kazanmış ve askeri tam ehli· 
kalanmıştır. Ka.til kanlı bıçağı ile bera- yetil olan gençler 1 eylul 938 günlemecin
ber müddeiumumlliğe teslim edilmiş- de Yedek Sübay okulunda bulunmak üzere 
tir. sevted.l.lecetıerdlr. V~nde IJiJbeye mürai.. 

Sarkıntıhk eden bir adam bir ay 
yirmi gDn hapse mahkQm oldu 

Dün, Kasımpaşada garib bir sarkın

caat etmlyenler kanuni muameleye tA..bldlr. 
Sevk muhtıralannı almak 61.el'e ağust.a;un 

25 inde tubeye başvurmaları ilin olunur. 

• 
Solda: Laciverd grogren tayyöre beyaz tılık vak'ası olmuş, hAdise derhal zabı- Üsküdar As. Şubesi Başkanlıhndan: 

grogren bandlar konulmuş. taya, oradan Beyoğlu müddeiuınuınili- ı - S3t doğumlu gençlerin ve bunlarla 
S ğd J ı - l" 1~ • d gw ine intikal ebniştir. muameleye tAbl bırakılan okurların son yok-

a a: ur a sus u .wcıver rop üstün- lamalarına 1/ 9/938 den itibaren başlanacak• 
den beyaz pike ceket çok şık durur. Kasımpaşada oturan Nermin zabıta- tır. Haftanın tek günleri taWden bagu 

Her luıJın bilmeliJirı 
ya müracaat ederek, Rıfat isminde biri- yoklama günleridir. Muayene ve tecil iP 
nin güpegündüz evine girip, kendisine 15/ 10/ 938 gününe kadar devam edecektir. 
te .. kıntılık t k ist d'W• • 2 - Aynca da't'etlye pusulaları esas ka• 

Hardalın kmmnasma mani olmak için b'clda~z.ştv~ ~ 1is d hae mı eR f tıe ıakgını yıdlı oldukları mahaller müme.wlllerine gön· 
ı ımu ır. ro , er ı a Y a- derllınl.4tir. Yoklama kaçağı vaziyetinde ka• 

ne yapmalı? latmış ve Beyoğlu müddeiumumtliğine lıp da cezalanmamak için ilk ve mn yokla-
Hardalın kuruyup hoşa gitmiyecek sevketmiştir. ma görmek üzere mahalle mümeaslllerl Jie 

bir kabuk bağlamaması için üstüne bir Suçlu müddeiumumtllkte verdiği i- göriişülerek fUbeye gelme günü ötrenilerek 
kaç daınla sirke damlatılırsa uzun za- fadesinde· bu gtinlerde ıubeye gelerek JQtlamaıannı 

t e kalır · . . yaptırmak ve cezaya uğramama.le llzmıdır. 
man az · - Ben, Nermınm komşusuyum. Su Alakadarlara keyfiyet 11An olunur. 

Bacaksızın maskaralıklar1 : Tozdan korunma çaresi 
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Sayfa 

1 Eski Türk detektifleri "Son Posta,, ya 
1 - maceralar;nı anlatıyorlar : & 

(Hürriyet ve ltilif) partisi 
er kinını Mısırdan nasıl 

sürüp çıkarttım? 

Çalınan miicevherler 

Eski ıiyasi kısım memurlarından Cemal Ayman'ın 
tarihe geçecek bir habraıı 

• Mahmud Şevket Paşanın kaüli Kavaklı 
Mustafanın (Çar Nikola) vapurundan 
nasıl alındığını, nasıl asıldığını ve bu 
mesele yüzünden Osmanlı imparatorlu
ğu ile Rus Çarlığı arasında tahaddüs eden 
siyasi gerginliğin ne suretle bertaraf o
lunduiunu, o zaman polis müdüriyeti si
yasl kısım Amiri olan Bay S. İziselin 
söylediklerine atfen yazmıştım. Bu eski 
Türk detektifinin hatıraları içinde k'ltili 
adını adım takib eden ve yakalanmasın
da imil olan siyast kısım istihbarat me
mur larından Bay Cemilin adı aık sık ge

1 - Brenda Uç doatile birlikte, pyflyede oturuyordu. Re. 

a1mde ıördütünüz Brenda, esııemektedir. Polin çiçekleri dü

zeltiyor. Skot ise Heyzelin aigaruını yakmaktadır. Tam bu 

1 - Sonra küaki1n bir tavırla ayala kalktı: 
c- Gideyim bakayım, bizim köyün papazı bana başka bir 

hizmetçi bulabilir mi? .• dedi, çıkıp gitti. 
Brenda dosUarına: 

çiyordu. 
İşte bu zatı buldum. Kendisini, Cemil 

sırada bitifik evde oturan madam Hardvik içeriye atrdi ve . 
hizmetçisinin ken<fiaiııi bırakıp gittilinl söyledi. 

- Bu bdm milc.vhere Eiyadeeile meraklıdır. Bir yüzülü 
olsa 50 tane daha olmasını ister!. dedi. • 

adile tanıdığım muhatabım: 
- Evvela şu noktayı tavzih etmentzi 

dileyeceğim dedi. Kavaklı Mustafayı, 
' (Çar Nikola) vapurile yola çıktığını ha-

ber verip derdest ettiren benim. Fakat 
lmıim Cemil değil, Cemaldir. Bay S. İzi
sel, aradan uzun senelerin geçmesinden 
dolayı, bu ufak zühulü yapmış olacak. 
Ayni zamanda, Kavaklı Mustafa ile be
raber yola çıkıp İstanbula da gelme
dlın. Katilin vapurdaki arkadaşmın· is

mi (Niyazi) idi. Niyazi Harbiye mekte
binde okurken firar etmiş, Afrikada hır 
çok maceralar geçirmiş, sonra da Mısıra 
gelip Hürriyet ve İtilaf partisine gir
mişti. 

- Kavaklı Mustafanın izini nasıl bul
duğunuzu, onun İstanbula geleceğini na· 
sıl öğrendiğinizi anlatır mısınız? 

- Hayhay! Ben o zaman İstanbul mu-
hafızı olan büyük Cemal Paşa merhu
mun emrinde çalışıyordum. Mısıra gön
derildim. Hürriyet ve İtilaf partisi men
subları, o sıralarda Mısırda toplanmış

lardı. Her biri, mahalli paşa veya b4>y
lerden şuna, buna çatmışlar; Osmanlı im
paratorluğu aleyhinde neşriyat yapıyor

lar, İstanbuldaki · devlet erkanına karşı 
muhtelif vasıtalarla suikasd planları ha
zırlı yor lardı. 

Bir gün Cemal Paşadan şu emri aldım: 
Mısırda bulunan Hürriyet ve İtilaf par
üsi mensublarını, bilhassa Mahmud ŞP.v
ket Paşa merhumun katillerini oradan 
dağıtacaksın! 

Apışıp kalmıştım. Omuzlarıma yükle
nen vazife gayet zordu. Ben, tek başıma 
bütün bir teşkilatı dağıtmaya nasıl nıu
vaffak olacaktım? Böyle tehlikeli bir te

Cemal P<ı§cı 

- Siz müsterih olunuz, dedi. Biraz o
turun rica ederim ... Ben yapaeağımı bi-
lir. 1 
ım. 

Şeyh Ali Yusuf bu sözlerinden ıonra 
hiddetli bir tavırla kalemi eline aldı. 

Hızlı hızlı bir şeyler yazmağa başladı . 

Adamcağız, boyuna çırpıştırıyor, k8.ğıd 

üstüne kağıd dolduruyordu. Tam yarım 
saat bekledim. Hele filkür, yazı bitmişti! 
Başını kaldırdı: 

- Yarın sabah gazetemdeki başmaka
leyi okuyunuz, dedi. Bakalım hükıimet 
yazdıklarıma ne cevab verecek? Mısır 

efkarı umuıniyesine karşı kendini nasıl 
müdafaa edecek? 

İstediğim olmuştu! Hemen yerimden 
kalktım, bu gayet zeki başmuharririn e
lini öptüm sokağa fırladım ... O gece, sa-

' bahı iple çekmekten gözlerlıne bir daki-
ka uyku girmedi dersem, mübalağa edi
yorum zannetmeyin... Nihayet ortalık 

aydınlandı. Elmüeyyedin, o gün, ilk oku
yucusu bendim herhalde! Gazeteyi eli
me alınca bir de ne göreyim? cBu ne re
zalet> başlıklı müdhiş bir başmakale! 

Muharririn, şiddetli bir dille müdafaa 
ettiği tez şu: Siyasi mücrimlerin Türk 
hükfunetine teslimi kanuna ve adalete 
muvafık değildir! 

tebbüsü başarmağa, bir adamın maddi, Elmüeyyedden 5-10 nüsha satın aldım, 
manevi bütün kuvvetleri kafi gelir mi idi ceblerime yerleştirdim. Sonra Hürriyet 
hiç? İskenderiyede, Münşiyye meydanın- ve İtilaf erkanını birer birer arayıp bul
da <i'enize karşı bir kanapeye oturmuş, mağa başladım. Her gördüğüme: 
uzun uzun düşünüyor, bir çıkar yol bu- - Yahu ne duruyorsunuz, diyordum, 
lamıyordum. Nihayet şuna karar ver- baksanıza bizi teslim ediyorlar! Müzakc
dim: Ertesi sabah ekspresle hemen Ka- relerin sonuna varılmış. Bir dakika ge
hireye gidecektim. Elmüeyyed gazetesi- çirmeye gelmez, aman başımızın çaresi
nin sahih ve başmuharriri Şeyh Ali Yu- ne bakalım! 

3 - .... Siz keyfinize bakı-

nız. Ben madam Stuart'a 

kadar gideceğim.. diye 

söylendi. Yukarı kata çı

karak, çorablannı değiş-

tirdi, sokaia fırladı. 

4 - Heyzel aplı odada 

oturmuş, mektub yazıyor

du. Polinin bqı tutmuştu. 

Misafir odaaında fÖyle 

kıvrılıp uywnak arzusun-
da idi 

7 - Bu sırada Brenda, evine dönaü. Skotun bahçeden eve 
doğru geldiğini görmüş, Heyzelin son mektubunu bitirdiğini 

farketmiş, misafir odasına girince de Polinin yattılı yerden 

doğruJarak uykulu bir sesle saatin kaç olduğunu ıoruıile 

karşılaşmıştı. Çay içtikleri sırada ise, milfettit tahkikata baı• 
lamı§ bulunmakta idi. ıruf merhumu görecektim. Vaziyetlerinden emin bulunmıyan, 

Söylediğim gibi soluğu Kahirede al- buluttan nem kapacak kadar korkak o- Tabkikatın ilk safhasını m~ Hardvikin evinde yapmak 

· 5 - Skot bir mü let moto
slkletile ujraftı. Sonra kita-

bını alarak, bahçenin bir kö

feSl.ne gidıip oturdu. 

6 - Madam Hardvlk sıkı 

bir yağmura tutulduğu için, 
saat 4,30 da evine dönebildi. 
Arka kapıdaki pencere ca -
mının kırıldıtını ve mücev
herlerden bir çoğunun ye -
rinde yeller estl~ni görünce 
taı4.şla telefona sarıldı. 

e Brenda şöyle 

tfade verdi: $.Ma -
dam Stus.,tı gorme
te glt'dm. Saat 4-,30 
sularına kadar ora
da kaldım. 

Heyzel - Öğleden 
60nra bütün vakti -
mi mektub yazmak
la geçirdim, dedi. 

Polin - Misafir 
odasından aslA dı -
şanya çıkmadım, 

dedi. 
Skot - Motoslk

letlml tamlr ettim. 
ve çay vakt1ne ka -
dar okudum, dlye 
cevab verdi. 
Bunları dlnliyen 

.. ntettl§, yanın saat 

.&0nra hırsızları bul· 
du. Bizce hırsız kim
dir? ReBlmlere bir 
da.ha bıkıntz. Bula
mazsanız Iötten 
13 tlncil sayfayı çe· 
virin1z. 

dun. İyi arabca bilen bir de tercüman lan bu herifleri bir telAş aldı ki sorma- lüzumunu gördü. 
buldum. Doğruca Elmüeyyed gazetesinin yın! Artık, her kafş.dan bir ses çıkıyordu: -====================-=======-==-=-ııı==-===-ııı-=::ım:ıı=-===--=---==-=========----=---=====-:ss 
kapısını çaldım. Şeyh Ali Yusufun kar- - Ben işin böyle olacağını önceden litilafcıların oturdukları evi bulup postu kimi göste.rirlerse mutlaka temfzlerimJ 
tısına çıktık. Adamcağıza kandilli bir se- söylemiştim! serdim. Artık, bu dostlarımın gizli faa- Bütün mesele ateı etmekte ve vak'a ye. 
lAm verdim, dedim ki: - Tevekkeli değil, İttihadcıları seven- liyet sahnelerinde ben de rol alıyordum. rinden 20 adım uzaklapbilmemdedtr! 

8 - Jtrvel& damıadalm edilen odayı 
ıözden geçtrdl. SoDl'a dlf&?lda arlı:a 
tapının bir Jı:aç metre öteaindeld çitin 
bir yerinde 7enl mparılmlf dallara 
rastladı. Bunun tlzerbıe müfettl§, Bren 
danın mJaatirlerlnl SOllB111& çekti. 

- Ben Türkiyeden kaçmış siyasi bir ler, bizi gördükçe, bıyık altından gülü- Bir ihtilal hazırlanıyordu. İstanbula fe- Buna da muvaffak oldum mu beni yaka-
maznunurn. Pek iyi bilirsiniz ki Mısırda, yorlardı! datler gönderilecekti. Komplonun planı hyacak kabadayıyı göremiyorum! 
benim vaziyetimde olan birçok siyasi - Kaçmaktan bqka çare yok! Vesai- en ince teferrüatına kadar tesbit edil- Yunanistandaki tep:ilAtı idare eden 
mülteciler var. Mevsuk bir membadan ha re... mişti. İşte bu sırada Kavaklı Mustafayı (Gü. İ.) icft. Kendisi gece gündüz çahp
ber aldığıma nazaran, maalesef, Mısır Uzatmıyalım. Elmüeyyedin başmaka- tanımıştım. Bu adam cahildi, fakat ce - yordu. Karadenizin sahil rnıntakasında 
hükıimeti şimdi iktidar ınevkiinde bulu- lesinin üstünden iki, üç gün geçti geçme- sareti cehline tq çıkartacak kadar fazla te§killt yapmak ifini de baprmııtı. Gön
nan fttihad ve Terakki hükfunetile mü- ıdi; Hürriyet ve İtilaf partisi mensubları idi. Kavaklı Mustafa İttihad ve Terakki derdiği fedailere birer vesika veriyordu. 
zakere halinde imiş! Bizi, bir gece bura- soluğu Yunanistanda aldllar! Herifler 0 Cemiyetine dehşetli düşmandı, hiç unut- Vesikaya, h8rnilinin ismindeki harOerin 
dan şimendifere koyduklan gibi doğruca kadar korkmuşlardı ki ne hükftmetin marn, bir gün İstanbuldan gelen ve Ar- ebced hesabile rakam mecmuunu ya.n
kanala götürecekler, Türk memurlarına tekzibi, ne de gitmemeleri hakkında ya- navudluğa gidecek olan bir zat ile tanış- yordu. Bu numara verme tarzının sebe
teslim edeceklermiş. Siyast bir miilteci- pılan hususi tebliğlerin hiçbiri fayda ver- mış, onun elini sıkmış. Katile, bilahare: bini sordum. 
nin, politika hasımlarının eline verildi- medi. Böylece ortalık temizlenmiş idi. - Bu adam koyu İttihadcıdır, demiş- Dedi ki: 
ii dünyanın neresinde görülmüştür? Bu, Ben de, Elmüeyyedin başmuharriri gibi ler. Herif kıpkırmızı kesilmiş, gidip üç, - Fedat, ıayed yakalanırsa, İttihadcı-
Mısır hükumetinin şanına ve adaletine kaleme sarıldım, Cemal Paşaya bir mek- dört defa ellerini sabunla yıkamış. lar vesikasındaki numara yüksekliğin-
yakışır mı? tub yazdım, ga7.etenin de bir nüshasını Bu hikaye herkesi güldürüyordu. Fa- den, adedlerinin fazlahğına kani olurlar, 

Elmüeyyed gazetesinin sahih ve baş- gönderdim. Paşa, pek memnun kalmış o- )tat ben, çekinilmesi icab eden adamın korkarlar! 
muharriri olan muhatabım, Mıs1rdaki lacak ki kendisinden şu paralı cevabı al- Kavaklı Mustafa olduğunu düşünüyor- Kavaklı Mustafa, (Gü. İ.) e körükörü-
hükumete muhalif idi. Devletin icraatını dun: cSana iki yüz lira gönderiyorum. dum. ne itaat ediyor, battl tapıyordu. Sonra 
yazdığı başmakalelerle daima tenkid e- Derhal Yunanistana git. Kaçanlarla be- Nihayet bir gün bana şu herzeyi sa- o kadar ketum idi ki efendisinin sırrını 
diyordu. Vakıa, sözlerimle ona bir hü- raber otur. Talimatımıza intizar et.~ vurdu: ağzından almak iınk!nı yoktu. Fakat, 
cum vesilesi vermiştim, fakat söyledik- Böylece, Hürriyet ve İtilifcıların has- - Mahmud Şevketin göğsüne doğru gözüme çarpan delillerden artık Musta-
lerime birdenbire inanmadı. Israr ettim. retine dayanamaınıı gibi, Yunanistan yo- sıktıtım kUJ'IUnl&l'ın boşa gitmediğine e- fanın yola çıkarılmak üzere olduğunu 
Nihayet: lunu tuttum. (Falero) da Hürriyet ve mindim. Gene İstanbula bir dalabilaem, ınlamaınıı delfldiml Cemal Papya pfre 

ile vaziyeti bildirdim. Tarassud çemberi• 
ni darlaştırmamı bildirdi. Bir gece Ati• 
nada sokak.tan geçiyordum. Yol üstün• 
deki birahanelerden birinde oturmakta 
olan (Gü. İ.) beni çağırdı. Tam bir iU· 
madla §UDları söyledi: 

- Ey Cemal bey, bu defa igler yolun· 
da gidiyor. Yüzde yüz muvaffak olaca• 
lız! Fedaileri birer birer göndermeğe 
başladım. İstanbulda adamlarımızı saklı• 
yacak ecnebi bir zat buldum. Artık bü· 
tün mesele, yalnız silahın patlamasına 

kalmıştır! 
(Gü. İ.) aldanıyordu. cİstanbu1dald 

emin zat> da bizzat Cemal Paşanın ada• 
mı idi. Evine gelen fedailerin hepsini 
birden İstanbul muhafızına teslim ede
cekti! 

Birkaç bira daha içtik. Bir ar a, (Gii• 
1.): 

- Tabii sen de bizimle beraber gide
ceksin! İttihadcıları devirince, hangi 
mevkie geçirilmeni istiyorsan söyle! E
sasen bunu anlamak için seni çağırdııtlf 
dedi. 

(Deı>amı 10 ncu 14'1/fGdG) 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler _ı 

Montreal'de 
kaçınlan bir 
oyuncak ba • 
lon 42 gDn 
içinde 26 bin . 

kilometre 
kat'ettikten 

1822 de Afrika.da 
bulunan bir adam , 

·~~_,.._.._ ___ _.."-_..,. denizde bir ge-~ -
Kalifornlyalı mi enkazından arta kalan 
bir adamda iki varil yağ görmüş, bir 
200 sene ev- sene sonra da ayni varillere, 
vel yapılmış ilk gördOğtl yerden 12,500 
bir saat var- kilometre mesafede bulunan 
dır ve daha Norveçte rastlamıştır 

Batdadda, kömürcüler, 
kömürleri keııe litıdıu 

ko1arak ntarlar 1 

. KRAUrA 
_ ~1.~HMA.(..arCiıaı) 
t' 

Şarl San•ıı. yedi yqıııda iken Parlıiıı. bao celladı olııuştu. 
IBaJ eellidlık, Sıumoıı ıaile1inde l11en intikal ettiti için, Şarlio 
babuı öliioc. bö1IOı:e badiıi de baı cellidlıta gcçmiı bulundu. 

hAIA muntazaman 
1052 de Olen Normandiya Kra· 

liçesl Emma'nın iki kocası, 2 o~lu 
ve iki 11vey oğlu vardı ve her biri de işlemektedir 

hıgUtere Kralı oımuolardır 
' .. 

HOLIVUDDA 15 GÜN 
Senede 265,000 dolar kazanan kadın 

Joan Crawfordun stüdyolardaki bir günlük çalışma hayatını 
tedkik ederken neler ~ör1düm ve neler öğrendim? 

n oan Crawford'un katibi, arkadaşı 

t::::lJ ve sırdaşı olan Alice telefonla ha -
ber verdi: 

c- Mis Crawford sizi saat 8,15 de stüd
Yodaki giyinme odasında bekliyor, aakın 
geç kalmayın!• 

On beş dakika sonra Mis Crawfordun 
tuvalet ve giyinme odasının kapısını ça
hyordum. 

Mis Alice kapıyı açtı: 
- Tam vaktinde geldiniz, buyurun! de-

di. 
Cevab vermeğe hazırlanıyordum ki, 

içeriden tatlı, güzel şiveli bir kadın sesi 
duyuldu: 

- Kim o Alice, gelen Mister Safa mı? 
Joan Crawford büyük aynalı tuvaleti

nin önüne oturmuş, biraz sonra çevirme -
ğe başlıyacağı filme mahsus makyaji ile 
meşgul. Giydiği suvare elbiS€sinin siyah 
tülleri arasından vücudünün fil dişi be -
yazlığı göz alıyor. 

Tatlı bir tebessümle: 
- Geldiğinize memnun oldum! dt:!di. 

- Gelmeme müsaade ettiğiniz için ben 
de memnun oldum! diye cevab verdim. 

Güzel yıldızın bu giyinme odası M. G. 
M. şirketi tarafından sırf kendi şahsı . . ' 
ıçın yapılmıştır. İki oda ve bir banyodan 
ibaret bir apartıman .. Duvarlar krem ve 
sarı renkte.. Tavan, Crawfordwı evinde 
olduğu gibi açık mavi. Oda eşyasının 
nıilhiın bir kısmını içi taze güllerle dolu 
vazolar teşkil ediyor. Köşede uzun kuy
ruklu bir piyano görünüyor, üstünde 
Crawfordun kocası Franchot Tone'ın res
mi .. Diğer bir tarafta Amerikalıların cdi
van. dedikleri üç kişilik bir kanape ... 
Burası sakin, rahat ve sade bir istira • 

hat evi halinde .. Beyaz pancurlardan içe
riye tatlı bir güne§le Kaliforniyanın serin 
rüzgarları doluyor. Fakat onun odasının 
,.akin kalmasına imkin yok. Bu odada 
mutlaka konuşan bir insan vardır. Joan 
Crawford bir taraftan yüzünü pudralı • 
yor, diğer taraftan da reji.sör Van Dycke 
ile konuşuyor. Bazan bana dönerek bazı 
feyler soruyor. 

Bir aralık içeriye Williame Powel gir
di. Yüzü aın.ktı. 

- Bugün kendimi biç te iyi bulmuyo
rum, dedt 

Bunu söyler söylemez Crawford yerin· 
den sıçradı. Tuvaletin üstünde duran bir 
el çantasından bir termometre çıkarma
sı ile Williame Powel'in ağzına koyması 
bir old'u. Sonra ciddi bir yüzle arkadaşı
nın nabzını dinlemeğe başladı, kaşları 

endişe ile gerildi. Fakat bu ciddi mua -
Yene uzun sürmedi Williame Powel gül
llk:!ğe başlacb ve nihayet mesele anlaşıl -
dı: 

Meğer bu &abah çevrilecek filmde iki 
artistin arasında geçecek böyle bir aahne 
'VarJrufJ 

- ~ ~ ~i ' \~~, ~; . ~ 

Bu rolü böyle muhaverelerle .tekrarla
mak şart .. Van Dyke 25 dakika Joana ve 
Williame Powele ayni şeyleri söyletti ve 
ayni hareketleri yaptırdı. 

Ben bu tekrarları sevmediğim için fır
sattan istifade edip dışarıya çıktım ve 
stüdyoyu gezmeğe başladım. 

* İki buçuk saat soı stüdyonun aı·tist-
lere mahsus lokanta ~.ıı ~a Joan Craw ... 
ford ile yemek yiyorduk. ÖnündP.ki ta • 
baklarda duran yiyecekleri 'I~ l..ıı\tım da._ 
zayıflığının sebebini kolayca anladım:. 

Gayet az mlk.darda südlü bir salça ile ya
pılmış dana eti, iki dilim kızarmış ekmek 
:ve bir fincan çay .. 

İşte J oan Crawfordwı öğle yemeği.. 
Yemek esnasında muhaveremiz kitab 

ve tiyatroya münhasır kaldı. Güzel yıldız 
1 tllrode temsil etmesine elveriŞli ve zeY· 
kine göre uygun eser bulmakta çektiği 
müşkülatı anlattı. 

Bu titizliğinde haklı.. Çünkü yüksek 
bir kıymeti olnuyan bir eseri temsil e • 
den en büyük yıldız derhal sönmeğe mah· 
kfundur. 
Konuşmamız böylece devam edP.rkcn, 

nihayet, bu sene de 265,000 dolar gibi bü
yük bir servet kazanan meşhur yıldızın 
sinema hakkındaki fikirlerini öğrenmek 
istedim. Kısa bir lfiişüııceden sonra dedi 
ki: 

c- Filin san'atı çok sihirkar bir şey .. 

Joan Crawfordun son Tesimterinden biri: Amerika gangsterlerinin kökünü kurutan maruf (G-Men) teıkilcitının 
Edgar Hoover (sağdan ikinci ıat), (M. G. M .) stüdyolannı dyaTet ederken ıan'atkllnn dairesinde 

Fakat insanın gözlerini kamaştıran ve 
sıcaktan öldürmek derecesine getiren e· 
leıktrik ışıklan altında çalışmasını ta -

rdai savvur edin. Böyle bir vaziyette saatler· 
oe çalışmak vakıa çok zahmetlidir. Fa • 

Saat dokuza geliyordu, film çevirme za
manı... Sevimli yıldız yüzünün makya -
jını tamamladıktan sonra bana döndü: 

- Bir günlük çalışma hayatımı takib 
etmek isterseniz stüdyoya beraber gl -

d'elim! dedi. 
Memnuniyetle kabul ettim. Vakit kay

betmemek için stüdyo ile bu küçük gi -
yinme dairesi arasındaki yolu otomobille 
aldık. 

Film.in çevrileceği yerde dülgerler, e
lektrikçiler, mızıkacılar, bin türlü kılık
larla kadın ve erkek artistler dolaşıyor
du. Tepeden, sağdan soldan büyük pro -
jektörlerle her tarafa bol ışıklar akıyor -
du. 

Joan Crawford otomobilden iner Jn -
mez sevimli bir eda ile etrafı seıamıadı: 

- Good morning everbody!. 
Filmi çekecek olan George Folsey, şiş

man vücudüne rağmen etrafta çevik ha
reketler le dönüyor, objektif mesafelerini 
tayine çalışıyor. 

Ben bütün bu gürültülü çalışmaları ta
kib ederken Crawford rejisör Van Dyke 

y AZAN ' dan evvel herkese kahve ikram edermi§. kat düşünün iki insan her gün temsil et-
i S ,./. • Stüdyo lokantasına girdiğimiz zaman tiği bir parçada yeni bir hayat tecrübe • 

l brahim QJ Q güzel yıld'ız mutad ikramını yaptı. Bir sini yaşıyor. Halbuki tabii hayatta bu ka· 
sürü genç kız etrafta hazır bulunanlara dar tecrübelere sahih olmak için bin se-

" Son Posta,, nm Amerika fincan fincan kahve dağıtıyorlar. Joan nelik bir ömür kifi gelmez. Her temsil 
hUSUSf muhabiri ) Crawford da kendisine tahsis edilmif olan ettiğim rolde hissettiğim heyecan beni o 

l . kanapede kahvesini içiyor, dizlerine koy· an için türlil türlü dünyalarda yaşat • 

yor. Bwılar artist değildir. Sahne tabi • duğu rol d~~:rini okuyor.. maktadır., 
rile isimleri cChorus Grils, dir, bütün Ben de reJısor Van Dy.ke ile konuşuyor- Maalesef Joan Crawfordun yemeği bitti 
işleri sabahtan akşama kadar dansetmek, ru.m. ~~ğ:rli . reJı~or Joan. Crawforda ve sevimli yıldız bahsi burada bırakmak 
sahil kumları üstünde koşmak, sıraları karşı buyuk bır hürmet besliyor: mecburiyetinde kaldı. 
gelince de sahnede güzel vücudlerini fil- - ~~·~yor, Joan Crawfordu her ida- Şimdi müzik .pratiğine gidecek. Her 
me aldırmaktır. re ettığım filmde daha zeki, daha fevka - gün bir saat bu pratiğe devam ederek se· 

Fak t 
da ilive edeyım· ld b k Iade buluyorwn. Joanın san•ata karşı sini opera parçalarına hazırlamağa çalı· 

a şunu • u ız- 1 d . kı k -.ll: • • M D p· 'bj 
lar arasında harikulAde güzel olanlar, çok 0 an e~m aş eliUlsını az zaman i~~n- ııyor. Yakında Jeanette c. ona ·..ı gı 
ku tli bir san'at istidadına malik b _ de en yuksek mertebeye çıkardı. Buyuk- Joan Crawfordu da ıankılı filmlerde gö • 
vv~ d Bir gün b 1 . . d u selme hudud bilmiyor, mütemadiyen de- receğiz demektir .. 

lunan ar var ır. un ar ıçın en vam ediyor · Ayrılırken mi 7 el yıldız beni evine ye • 
bir yıldız doğar ve beyaz perdenin en • a~ 
şöhretli siınası olabilir. İşte Joan Craw- * meğe davet etmek nezaketini de c~irge. 

Şimdi film çevirm.eğe başladı. Willi • medi 
ford da böyle yetişmiştir. Yalnız Joan am Powel elindeki rovelveri Robert . * 
Crawford mu? Carole Lombard, Myrna Montgomery'ye doğru uzatarak tehdidkar Joan Crawfordun kişanesi cennetten 
Loy, Gloria Swanson, Alice Faye, Ginger bir sesle: küçük bir nümunedir. Her köşesinde yük· 
Rogers... - Çekil buradan'. diye ba.ıh ... yor. k b. h * &•.u se ır ru ve ince bir zevkin eserleri var. 

ile konuşuyor. Joan Crawford'un güzel bir Adeti var -
Etrafta gayet güzel genç kızlar dolaşı- mıı: Sabahları film çekilıneğe başlama • 

J oan büyük bir heyecanla: Kocası Franchot Tone çok şen ve na· 
- Charles başım için yapma, rica e • zik bir adam. Joan ile mizaçları birbirine 

derimf diye yalvarıyor. (Devamı ıo ncu ıayfada) 
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Em~e~e~!eket !t~d~~:ı!:,~ :J ~ 
Çocuk arkadaşını Azgın bir agı Bugünkü program 
Bıçalıla öldürdü ile boğuştu 1 s TAN Bu L 
Sürmene 'Husust) - İki ~cuk yı· Oltu (Hususi) - Oltunun Olur na

kanmak üzere Aroklide denize girdik· hiyesinin Yukan Kızıl köyünden Meh
leri bir sırada aralarında kavga çık - med yolda bir ayıya rasgelmiş ve kaç
mış, birisi hamil olduğu bıçakla diğe - mak imkanını bulamadığından hay -
rini kalbinden vurarak öldürmüştür. 'vanla boğuşmak mecburiyetinde kal
Katilin ismi Mehmeddir, on beş ya - mıştır. 

şındadır. Ölen ise Hacı oğlu Alidir. Bir hayli boğuştuktan sonra Meh -
medin bağırmalarına yetişen halkı gö

B ir delikanlı seviştiği ren ayı avını bırakarak kaçmıştır. 
Kızın babasını öldürdü Mehmed ağır yaralıdır. 
Ardahan - Yusufun, Suskof köyün

den Necib oğlu Ahmed adında bir genç 
ayni köyden seviştiği kızın babası 

Hasan ile aralarında çıkan bir kavgada 
taşıdığı bıçağı çekerek Hasanın kalbi -
ne saplamıştır. Hasan hemen ölmüş -
tür. 

lzmit kağıd fabrikasmın 
kuruluşunun 4 üncü yıh 

kutlulandı 
İzmit (Hususi) - Kağıd fabrikamı -

zın kuruluşunun 4 üncü senesi Sapan
cadaki Kumbaz gazinosunda kutlulan
mış ve o gün başta valimiz olmak ü
zere bir çıok güzide zevat ile, kağıd 
fabrikası erkanı ve işçileri neşeli bir 
gün geçirmişlerdir. -------

Bursada bir çocuk tabanca ile 
oynarken yaralandı ve öldO 
Bursa ( Hususi ) - Çalı köyünden 

1 4 yaşında Halil oğlu İbrahim adında 
bir çocuk, Brovnik tabancasile oynar -
ken tabanca ateş alınış, çocuk ağır su
rette yaralanmıştır. Hastaneye getiri
lirken yolda vefat etmiştir. 
• 

Bursada bir genç kızı kaçıran 
delikanh mahkum oldu 

lBursa (Hususi) - İnegölün Kemal 
paşa mahallesinden 20 yaşında Şaziye 
isminde bir kızı zorla kaçırmaya teşeb
büsten suçlu Ali beş ay on gün ağır 
hapis cezasına mahkfun edilmiştir. 

IS Afustos 1938 Perşembe 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12.30: Plft.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls.13.05: Plakla Türk musik.Wl. 13.SO: Muh
telif piak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Çigan havalan (Plii.k). 19.15: Spor 

müsahabeleri: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Saat ayarı: Grenviç rasadhane
sinden naklen. Belma. ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. 
40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev. 21: Saat ~yarı. Or
kestra. 21.30: Şaban Soyak ve Bayan Soyak: 
Halle türküleri. 22.10: Novotniden naklen or
kestra konseri: Kemal Akel idaresinde. 22. 
50: Son haberler ve ertesi günün programı. 
23: Saat ayarı. 

AN KARA 
18 Ağustos 1938 Perşembe 

ÖtLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık plak n~riyatı. 14.50: Plakla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: • 
18.30: Plakla dans muslkisL 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule). 20: 
Saat fi.yarı ve arabca neşriyat. 20.15: Radyo
fonik temsil (Gençler Orupu tarafından). 

21: Şan plakla.n. 21.15: Stüdyo salon orkes
trası. 22: Ajans haberleri ve hava raporu. 
22.15: Yarınki program. . ....•.....................................•.................• 

A;ustos 18 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Müteahhidlik vesikası hakkında 1/7/937 tarih ve 3645 sayılı resm.l gazete 

ile neşrolwıan talimatname ile bu talimatnameye göre Nafıa Vekaletince 
V&ilmekte olan daimi ve muvakkat (Müteahhidlik vesikası) usulü ilga 
edil.miftir. 
Binaenaleyh §imdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhidlik vesikaları 
ile bu vesika usulünün istinad ey !ediği talimatnamenin hükmü kalına
mıştır. 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan eksiltmeler l/Eylfil/938 tarihine kadar müte
ahhidlik vesikası hakkında cari usule göre intaç edile<:ek ve l/Eylftl/938 
tarihinden sonraya ilan edilmi~ olan eksiltmeler için buna göre tashihat 
yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliblerden aranacak evrak ve vesaik 
eksiltme şartnamelerine derç ve usulen ilan edilecektir. c5534c 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

1183 58 

309 80 

100 00 

92 10 

lstanbul Vakıflar Direktörloğu ilAnları 
Pey parası 

Lira Kuru\ 

88 77 Taşkasapta Mollagürani mahallesinin Hayreddinpa-

23 

7 

6 

şa sokağında 4 No. lu 1555 metre murabbaındaki ıır" 
sanın tamamı. 

124 Fatihte San güzelde Hüsrevpaşa türbesi karşısmd~ 
1 vaz Ef. Vakfından 238,84 M2-daki arsanın tamamı. 
Üzerinde rnevcud enkazile beraber . 

50 Topkapı Çivi zade namı diğer Karabaş Mahmud Ef. 
mahallesinde Cami çıkmazında 30 No. lu 181/183 
M2-daki mez kOr cami imamına meşrutahane arsası. 

81 Mevlevihane kapısı civarında Melek Hatun mahalle .. 
sinde Cami sokağında 154.50 M2-daki Melek Hatun 
camii müezzin meşrutahane arsasının tamanıı. 

Yukarıda yazılı emlakin temdiden yapılan artırmasında talib zuhur etmedi
ğinden pazarlıkla ihalesi 9/9/938 Cuma günü saat 14 de icra edileceğinden talib .. 
lerin Çenberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahlfilat kalemine müracaatları. 

. (5551) Boyabadda bir köylü öll'ürüldü Bir kayıp çocuk aranıyor 
Gemlik~ iki han kap~ıldı Bo~bad (~sud) -~~badka- v~fi~~~ç~a~zk~~~n15yqın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gemlik (Hususi) - Kaymakamımız, zasına bağlı Çöve köyünden Kara Ali e.ınıer1 üst dudağl ameliyatla dikilmiş, kara 
belediye, hükumet doktorlan ve sıh- oğullarından Sinan oğlu Ömer ayni gözlü Mustafa kaybolmuştur. Kendisinden 
hat memurlarile kasabada umumi sağ- 'köyden Devriş oğullanndan Hüseyin h:ı-~er.v_erene elli liralı~ tarlamızı h~diye ede-

- .. . . ccgımızı namusumuz uzerlne blldlrıriz. Kcn-
lık teftişleri yapmış.hıfzıssıhha kanu - oglu Huseyını tarla davasından dolayı disinln İstanbul taranarma gitmiş olması 
nuna mugayir gördüğü iki hanı kapat- bıçakla iki yerinden yaralıyarak öl - ihtimali vardır. 
mıştır. dürmüştür. Hadise mahalline kaza jan- Va.kfıkebir, Çıkatoz köyü, Nebi oğulla-

LBundan başk9 yiyecek ve içecek darına komutanı yüzbaşı Salih ile müd- nndan Mustafa n kansı Ban Güzen 

maddeleri satan esnafın dükkanları sı- deiumumi . Kadiri Özin gitmişlerdir. e 
kı bir kontroldan geçirilmiştir. Katil cinayetini itiraf etmiştir. Malkara, Güneşli köyünden 18 yaşında 
=============================== All oflu Memet kayıptır. Bilenlerin yazma-

Holivudda 15 gün Eski Türk detektifleri ıarınıs!:~~ethiye Kızık köyü, Ali Çavuş 
yanında Mümin 

(Baştarafı 9 ncu. ı;ayfada) (Baştarafl 8 inci sayfada) 
çok uygun. Mes'ud insanlar. Hollywoodun - Siz neyi münasib görürseniz, ceva-
gürültü ve münasebetsizliklerinden uzak bım verdim. 
sakin ve müreffeh yaşıyorlar. Joan: İspanyada şatolar kuran muhatabım: 

- Kocam, sevdiğim dostlarım ve kitab- - O halde, seni, salfilıiyeti vasia ile 
larım, müzik ve san'at hayatım bana e - Beyoğlu mutasarrıb tayin ettireceğim, 

• Adananın, Kesik köylü Abdullah o~lu İh-
san kayıptır. Bilenlerin bize yazmalarını di
leriz. 

Karataş nahiyesi, Kesik köyü, 
Abdutlah Adak 

lstanbul Hamamcılar Cemiyetinden: 
Nizarnnamemize bir fıkra ilavesine dair İdare Hey'etince arzolunacak teklit 

hakkında bir karar verilmek ü.zere umumt hey'etimizin 24.8.938 Çarşamba günü 
saat 10 da Belediye civarındaki Esnaf Cemiyetleri Birleşik Merkezinde toplana'" 
cağını bildirir ve mukayyed azanın iştirakini rica ederiz. 

i ALEMDAR 
1 SIHHATEVİ L Doıuml•r en mUsalt 

Sanıt>ı V3 .~ıts'ul '.'rlUdUrU; C'l". OperetGr 
SUleyman Mehmed Tezer. Dahilt cer· 

raht, nisai ve asabi hastalıklar kabul edilir. 
Yatak Ucretleri 2 liradan başlar. 

••rtlarla kabul edilir. Tel. "3700 

lstanbul Kapıcılar Cemiyetinden: 
Nizamname:mize bir fıkra ilavesine dair İdare Hey'etince arzolunacak teklif 

hakkında bir karar verilmek üzere umumi hey'etimizin 26.8.938 Cuma günü saat 
16 da Belediye civarındaki Esnaf Cemiyetleri Birleşik Merkezinde toplanacağını 
bildirir ve mukayyed azanın iştirakini rica ederiz. 

vimde her saadeti temin etmeğe kafi ge~ vftdinde bulundu. ---------------
liyor .. diyor. . Bu sırada meclisimize Kavaklı Musta- Bir otomobil bir kamyonla çarpışb, k T ı.. 0·1 C fy f • d 

Fakat bu saadet henüz pek yeni .. o da- fa da katıldı. İltüat edilmek sırası, şiın- iki kişi yaralandı An ara ari • .., ı., oğra a akültesı direktörlüğün eı 
ha bir buçuk sene evvel Douglas Fair - di ona gelmişti. (Gü. l) edile benden ne Bay Çörçile aid 778 numaralı hususi ot.omo- 1 - Fakültenin 938 mali yılı yemek münakasası 8/9/938 Perşembe günü An.-
banksın oğlunıd'an ayrılmıştı. Pek mah- dilersin> kabilinden ona da ayni kurd bil ile şoför Hayrtnin idaresindeki 1155 nu- kara mektebler muhasebeciliğinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapıla-
zun ve muztaribdi. Nevyork gazetecile - 1 k:ud M stafa' maralı kamyon arasında Bakırköyde Bağ- ca.ktır. 

masa mı 0 u. u · Iarbaşı caddesinde bi.r çarpışma olmuştur. 
rinin ortasında münasebetsiz suallere - Ben cahil bir adaınırrt, dedi. Mevki Bay çörçile ald ot.omoblldeld vıster vıtaıı ııe 2 - İstekliler hergün fakülte hesap işyarına müracaat ederek §arlnaıneyi ted-
karşı cevab vermeğe çalışırken ne hale filan istemem. Yaln;Iz zabıtaya tembih e- kardeşi İsmlri Vitall ba.,larından hafifce ya- kik edebilirler. 
geldiğini hatırlıyorum. Gözleri dolmuş- .dersiniz, beni görmemezliğe gelirler, ser- ralanmışlardır. Kazadan sonra oradan geç- 3 - 1945 lira 12 kuruştan ibaret olan ilk teminatın ihale günü saat 10 na ka .. 
tu. Bir gazeteci kendisine: best serbest kaçakçılık yaparım! mekte olan bir ot.omobllle yaralılar Beyoğlu d k4 1m 14 

if d 
hastanesine ka.ldmlmış, tedavi altına alın- ar mez ur muhasebecilik veznesine yatırı ası azundır. 

- Aşkın manasını tar· e er misiniz, (Gü. İ.) in yanından Kavaklı Mustafa DU§lardır. 4 - İlan ücreti müteahhide aiddir. (5538 - 3170) 
Fairbanksdan neden ayrldınız? diye bir ile beraber ayrıldık. Yolda kendisine:.__- --------------------------------------------__, 
sual sormuştu. - Allah selamet versin, yalnız dikkat-

0 bu suale bitkin bir sesle: li ol, sonra hapı yutarsın, dedim. Maksa-
c-· Aşkın manasını anlatacak bir insan dım., onun nereye ve hangi vasıta ile gi

değilim. Görmüyor musunuz, aşkım ne ol- deceğini öğrenmekti. Katil: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

du ? .. demiş ve gözleri yeniden yaşarmış- - Bey, ( cGü. İ.> i kasdediyordu) yarın 
tı. esirleri götüren Rus vapuruna biner, Ni- AKTİF 

Joan Crawford gibi kıymet ve nıezi - yazi ile birlikte yollanırsın. İstanbula çı
yet sahibi insanlara bahtiyarlık uzun za- kam.azsanız Odesaya gidip orada emrimi Kasa: 
marı uzak kalamaz. 

Bu akşam onun evinde geçirdiğim bir 
beklersiniz diyor, cevabını verdi. Fakat, 
kabilse siz söyleyiniz, bana bir iki taban-

kaç saat içinde bu hakikati yeni.den öğ - ca ile bir de bomba versin. 
rendim. 1. Safa 

O:en san'atlarm ölmiyen 
san'atkAlarile mUlakat 

- Merak etıne. Ben şimdi döner söy-
' !erim. 

(Gü. İ.) yeniden karşısına çıktığun.ı 
görünce: 

Altın: san kilogram 17.157.198 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk 11.rası 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 9.054.6H 

13 - Ağustos - 1938 Vaziyeti 

24.132.971,84 
15.387.794,00 
1.336.578,57 

297.185,77 

12.736.038,33 

PASİJf. 
Lira 

Sermaye: 
Adi ve fevkalade 

İhtiyat Akçesi : 
40.857.344,41 Hususi 

297.185,77 Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

VA.ki tedlyat 

Lira 
15.000.000,0 

2.712.234,11 

6.000.Q00,00 8.712.234.1 

158.748.563,00 

15.057.94,9 ,00 
(Baş tarafı 7 inci sayfada) 

Bir sene İzmir fuarına gitmiştik. Ya
nımda hep ihtiyar, eski orta oyuncular 
vardı. Bahribaba paııkının üst kısmında 
oynuyorduk. İskelenin yanında böyle 
boş vakitlerde ihtiyarlardan müteşekkil 
bir kalabalığın oturması nazarı dikkati 
celbetmiş. Vapurdan inen yolcular 
sordular: 

. - Hayrol~ dedi. 

Mustafanın dileğini anlattım ve şu mü
taleada bulundum: 

Altına tahvlll kabil serbest 
dövızter 3.955,80 Deruhde edilen evrakı nakdiye 

- Siz kimsiniz kuzll!l1! 
Şu cevabı verdim: 
- İstanbul darülacezesin<le yer olma

dığı için bizi buraya naklettiler. 
Günlerce halk, gelip geçen, İstanbul 

darülfıcezesinin şubesine hayret ve me
rakla baktı. 

M1amafih gene yanlış bir şey söylemiş 
sayılmam değil mi? San'atkar olduğu

muza göre akıbet ma1Um! 
Nu.sret Safa Coşkun 

- Bana kalırsa, Kavaklıya silah ver
meyiniz! Çünkü, tabancasına güvenip 
yolda bir patırdı çıkarır, bunca emekle
rimiz boşa gider. 

Maksadım, katili nefsini müdafaa im
kanından mahrum bırakmaktı. Buna da 
muvaffak oldum. Zannıma kalırsa, Mus
tafanın derdesti anında kullandığı taban
ca, onunla beraber bulunan Niyaziye aid 
idi. 

Ertesi sabah gerek Kavaklı Mustafa 
ve gerek Niyazi (Çar Nikola) vapurile 
yola çıktılar. Ben de hareketlerini şifre 

ile Cemal Paşaya bildirdim. Netice ma
lUm. 

Sabih Alaçam 

İstanbul Berberler Cemiyetinden: 
Nizamnamemize bir fıkra ilavesine dair İdare Hey'etince arzolunacak teklif 

hakkında bir karar verilmek üzere umumi hey'etimizin 23.8.938 Salı günü saat 
14 de Belediye civarındaki Esnaf Cemiyetleri Birleşik Merkezinde toplanacağını 
bildirir ve mukayyed azanın i§tirakini rica ederiz. 

Diğer dövizler ve Borçlu kllrlnS 
batıyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye 
karşılığı 
Kanunun 8 - 8 inci maddele
rine tevflkan hazine tarafından 
Tiki tedlyat 

Senedat Cüzdanı : 
HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvil.it Cüzdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nak

A - (cUgenin karşıUğı Esham ve 
(Tahvfü!.t itlbarl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvlll\ 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvlllt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: .. 

9.949.401,12 

158.748.563,00 

15.057.949,00 

3.700.000,00 
54. 788.592,96 

39.391.188,48 
6.905.074,88 

3.714.500,00 
63.953,93 

9.163.108,19 

. .. 

bakiye.si 
Karfllıtı tamamen altm olarak 
llAveten tedaville ...a.zedllen 
Reeskon\ mutabll! Dl.eten ted. 
vazd, 

Türk lJruı Mevduatı ı 
Döviz taahhüdatı : 143.690.614,00 

Altına tahvlll. tabll dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı tllrtnl 

58.488.592,96 bakiyeleri 

46.296.263,3• 

12.941.562,U 
4.500.000,00 

12.762.468,83 

342.523.426,68 

Muhtelif ı 

143.690.614.00 

19 .000.000,00 

13.000.000,00 

1.068,92 

40.098.619,13 

Yekfln 

J Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

l'M.890.sıt.0 
2U76.'l83ı1 

40.®9.688.oı 
82.544.106,1 

342.523.42-~ 

ltkonto haddi % 4 Altın üzerine avam % 3 



TİYATRO 

Tanasa rövüsü bu akşam 
temsillerine başlıyor 

ON POSTA 

Atatürkün 
doğdukları ev 

( BCl§tarafı 1 inci sayfada.> 
Tarihi ev de, aslına halel getirilme -

den, çok dikkatli bir surette tamir ve 
tecdid edilecektir. Belediyece istiınHik
lcrine karar verilen evlerin bedeli 3 mil
yon drahmi kıymetindedir. 

..,,. 11 

, Meseleler: Ucuzluk mücadelesine karşJ 
mücadele eden lokantacılar 

Büyük bir hüsnüniyetle pahalılığa 
karşı mücadeleye geçtik. Umumi yerler-
deki yiyecek, içecek fiatlarmı tesbit et
tik, kontrol ediyoruz. Eti ucuzlattık, şim
di kontrol altında bir hal olmasına rağ
men, meyvalar pahalıdır, diye feryad e
diyoruz, vesaire ... 

.. 
su seksen kuruşa olduğu zamanlard• 
böyle idi. Şimdi? 

Bir patlıcan salatası yesem fena olnu
yacak. Bakıyorum. Porsiyonu 25 kuruş. 
Yani bir patlıcan, iki diliın domates. 

Romanyalı san'atkarJar lstanbulda gördükleri hüsnü 
kabulden memnuniyetle bahsediyorlar 

Festival eğlencelerine iştirak için İs
tanbula davet edilen Tanasa rövüsünün 
evvelki gün 96 kişiden mürekkeb bü
yük bir kadro ile İstanbula geldiğini 
yazmıştık. Rövü dünden itibaren Tepe
başı bahçesinde ilk temsil hazırlıkları
na başlamıştır. Heyetin beraber getir
dıği teknisyenler dekorları kurmakta 
ve bahçede birçok yenilikler meydana 

Atatürkün doğdukları evin civarında 

.bulunan evlerden diğer bir kısmı da yeni 
bir konsoloshane inşa edilmek üzere Tür
kiye hükumeti tarafından satın alın -

1 
rnıştır. Bu bina Türk mimari stilinde üç 
katlı olacaktır. Konsoloshane yeni bina-

1 sının temel atma merasimi yakında ya -
pılacaktır. 

Fakat şayanı hayrettir, bildiğimiz ve 
hemen hepimizin senelerdir gittiğimiz 
lokantalarda, eğlence yerlerinde fintlnr-

Ayni yerde şiş kebabı 40 kuruş. Bir fi
şe acaba ne kadar et gider. 250 gram git
se, 12,5 kuruş eder. Ateş, tabak vesair 
masraflar için yüzde yüz kar bıraksak .. ; 
kuruş olması lazım değil mi? Fakat yü -
de yüz kar, bir lokanta için kir mıdJ " 
Çünkü bakıyorum, bir tavuğun dör • 
birini bir porsiyon sayıyorlar ve fiah "3 
kuruş. Bir tavuğun dışarıda bu paraya 
alındığını - tabü toptan alınırsa daha u
cuz - düşünürsek, demek, bu lokantanın 
normal telfikki ettiği kazanç yüzde dön 
yüzdür. getirmektedirler. 

Yalnız Romanyanın değil, Balkanla
rın en büyük rövü heyeti ve Bükreşin 

Alman manevraları 
Paris ve Londrada 

alaka ile takib olunuyor 
muharrir:imize rövünün direktörü Ro- (BCl§tarafı ı inci sayfada) 

daki temsillerine çok ehemmiyet ver- Fransız gazeteleri ne diyorlar 
mektedir. Dün kendisile konuşan bir Paris, 1 7 - Gazeteler gene Alınan 
Foli Berjeri olan Tanasa rövüsü bura- manevralarile meşgul olmaktadırlar. 
manyan n meşhur komiği Tanasa de- Figaro gazetesinde Dormesson diyor 
miştir ki: ki: 

c- Her şeyden evvel şehrinizde gör- «Zaman zaman ve gittikce kısalan 
müş olduğumuz hüsnü kabulü söyle- Rövünün yıldızlanndan Liıette Verca fasılalarla rejimin tahrik mevzuları 
mek, bundan dolayı da teşekkür etmek bularak bezginlik eserleri gösteren has
isterim. Daha Boğazdan bizi belediye :Bu sevincimizi (Güzel İstanbul ç?k sasiyeti iğnelemesi lazım geldiği unu
namına buketle karşıladılar. Rıhtımda yaşa) şarkısını tekrarlıya tekrarlıya ız- tulacak olursa Hitler'in siyasetini an
tialkın alkışlarile karşılandık. Bu, beni har ettik. lamak kabil olmaz. Fakat hakiki sefer
ıte arkadaşlarımı çok mütehassis etti. Bu akşam temsillerimize başlıyoruz. bcrlik cUmwni provası• uçuncü 

Dündenbcri hiç durmadan prova yap- Reich'in dahili haysiyetini koruyan bir 

l 
tık. Beraber getirdiğimiz dekorları kur- mevzu mudur, yoksa değil midir? Ha
duk. Yanımızda dört vagon kadar da lfı cTaze ve neş'eli harbe> inanan Al-

(
1 aksesüar getirdik. Oyun için balelere manlar var mı?ıt 
çok kuvvet verdik. Lisan anlaşılmıya- Föti Jurnal gazetesinde Lous~ard 
cağı cihetle halkı sıkmamak maksadi- şöyle yazıyor: 

da hiçbir değişiklik yok. Hatta, Liz g;. 
zctecilcrc, kendi arzularile ve Basın Bir
liğine müracaat ederek isimlerini listeye 
kaydettirmek suretile tenzilat yapacak
larını bildiren müesseselerden baztları • ucuzluk mücadelesi yapılıyor diye ve 
sanki fiatlannı mücadelenin yn -
pılmadığı zamana nisbetle indirmişler 
gibi bu kendiliklerinden yaptıkları ten-
zilatı ortadan kaldırmışlar, böylece ga
zetelerden bir nevi intikam alıyorlar. 

Biraz yukarıda fiat listelerinde bir de
ğişiklik yok dedim. Hayır. Var. Eskiden 
ekmeğin hizasına beş kuruş yazılır, beş 
kuruş alınırdı. Şimdi 250 gram 3, 75 kuruş 
yazılıyor, fakat pusulalara dikkat ediniz • 
gene beş kuruş alıruyor. Sebebi, herhal-
de, an kovanı gibi işliyen lokantaların 

hesabında bir karışıklık olmasın diye bu 
küsuratı yuvarlak hesab şekline koymak 
için olsa gerek! 

Geliniz, sizinle, bir lokantanın listesini 
tedkik edelim. Bir lokantadayım. işte, 

karşımda liste. Karnım aç, ve hava sıcak. 
Bir soğuk et yesem iyi olur. Bakıyorum. 
Bir porsiyon 50 kuruş. Eskiden, etin kilo-

Bahsettiğim bu lokantanın, Beyoflun
da veya Adada, çalgılı, danslı, varyeteD, 
etrafınızda pervaneler gibi dönen .:huri•· 
Ier dolu bir lokanta olmayıp, İstanbulda 
zevksiz, duvarları Manakyan tiyatrosun
dan artakalmış dekor eskilerile süsltı! ••• 
Bir modem - aşçı olduğunu söylenen, 
hayretiniz, eminim iki milli artar. 

* Ucuzluk mücadelesini, esası bozı,ık , ,, 
dehşetli bir ihtikara dayanan listelerdrk 
fiatlarm hesab pusulalarına, doğru geçi
rilip geçirilmediğini kontrolle değil, bb.-
zat bu fiatlarm makul olup olmadılını 
kontrol suretile yapmak daha doğru ola
cak zannındayım. Lakin buna imkan gö
remiyorum. Ve benim gibi, lokanta 11ıe 
hibleri de görmüyor olacaklar ki, et 
vesaire ucuzladığı halde, porsiyonlan 
hala ucuzlatmıyorlar. 

Fikret Adil 

Paslı bir tabanca sayesinde atlatılan aile faciası 
le hareketli oyunlar seçtik. Bazı şarkı- cBütün Almanya heyecan içindedir. 
ları fransızcaya tercüme ettirdim. Hep- Ortada ne var? Ortada sansasyonel ye
sini tercüme ettirmek isterdim ama ba- ni bir blöf ve tabiatile sansasyonel bir 
zı orijinal Rumen havalan var ki bun- gaf var. Fakat bu harb şantajına ne 
!arın çevrilmesi imkansız. Hem de zev- Londra, ne de Faris ehemmiyet vere- Evvelki gün Aksarayda Gureba Hü- Fakat Remziye vuruldum feryadile 
ki kaçacak. Sırf İstanbul için hazırla- cektir.> seyin ağa mahallesi halkı silah sesleri yere düşmüş ve Sal&haddin de Rem 
<lığımız programlar var. Aramızda siz- Fopuler, gazetesinde, Leon Blum ve «Aman vuruldum> avazeleri arasın- ziyeyi vurduğunu sanıp tabancayı İl· 
den de bir artist bulunuyor. O da türk- şo"'yle yazıyor: öa heyecanlı dakikalar geçirmişlerdir. . . .. v •• 

mının gogsune dayamıştır. Salahaddi· 
, ce halka izahat verecektir. 96 kişi bu- cıBeklenmedik bir zamanda yapılan Vak'anın tafsilatı şudur: nin müteaddid defalar tetiği çekmesi· 

/
' rada bulunduğumuz müddetce .misafi- Alman manevralarına göz yummak ka- Aksarayda Gureba Hüseyin ağa ma- w t b te alm İl 
ri bulunduğumuz İstanbulluları elimiz- bil değildir. Bununla beraber en ma- hallesinde Hamam sokağında 24 numn- 21~ rdngmben a a

1
nca auh§ ~lf ve -

d ıd.w.kad wl d' v 1 .. A •• - • 1 d t 17 mı c usuretem akkakbırölüm· en ge ıgı ar eg en ınnege ça ışa- kul mulahaza Hıtlenn Sudet meselesı- ra ı ev e o uran yaşında Remziye d k t 
1 ·cağız. Bu akşamki oyunumuz (Yaşasın ni muslihane fakat istediği şekilde hal- bundan bir sene evvel, Srunatyada ber- en uru muştur. 

Karaleuş) dur. 2 perde ve 56 sahnedir. !edebilmek için böyle bir tehdide mü- berlik eden Salahaddin isminde bir . ~u sırada kızın feryadını ve siltiı se
!Müzik, orkestra şefimiz G. Dendrino racaat ettiği merkezindedir. Hitler, g~nçle nişanlanmıştır. Fakat Remziye 5~?1 duyanların gelmesi ihtimalini dil· 
tarafından yapılmıştır. Ve bütün kadro şübhesiz bu sayede Londra ve Faris nışanlısından memnun olmamış ve an- şunen azılı aşık, pencereden komşunun 
bu rövüde kullanılacaktır.• kabinelerinin Frag hükı1meti üzerinde nesinin ısrarile nişanlandığı Salahad- duvarına atlamak suretile kaçmıya ko-

.e:::============== yeni bir tazyik yapmalarını temin et- dinden bir sene sonra ayrılmıştır. yulmuş ve kanlı bir facia halini alına· 
Rövüniin Türk san'atkarı Ferhad 

Çekoslovakya meselesi Gümrük memurları mek istiyor. Fakat ben Londra ve Pa- Genç kız, nişanlısından ayrıldıktan Si muhakkak olan bu kıskançlık hldi· 
risin Hitlerin manevrasına alet olmıya bir müddet sonra Tıbbiye okulunda ça- sesi böyle ehemıniyetsizce savuşturul-

tekrar çıkmaza g·ırdı· arasında tayinler muvafakat ctmiyeceklerinden emi- lışan. İlmi isminde bir genele tanışmış muştur .. Zabıta tahkikata devam et· 
nim.> (A.A.) ve nışanlanmıştır. mektedır. 

(Ba~tarafı 1 inri sayfada.) Ankara t 7 (Hususi) - Gümrükler- Berlin piyasasında buhran Bunu duyan Salahaddin rnüteaddid B ----------
Halbuki Hodza, Südet muhtırasının, deki yeni.nakil, terfi ve tayin listesini Londra, 17 (Hususi) - Berlin piyn- defalar Rcmziyenin şurad~ burada ö- aşvekil bugun izmire 

talebini hükılmet projeleri gibi, müza- bildiriyorum: sasındaki buhran devam etme~edi:. nüne çıkarak İlmiden ayrılıp kendisile h k 
kerelerde esas teşkil etmesini kabul ete Aciktan LUtfi Timuçin, Melek Gü- Bugün de A~an :Sh~~ v~. tahvılat ~ı- evlenmesini teklif etmiştir. Remziye are el ediyor. 

ven, Sünuhi Şahinoğlu, Cavid Gümı·ük- atlarında büyuk bır duşukluk kaydedıl- bu talebleri her defasında reddetmiş 
mişti Hükfunetin proJ'esı·, an'anev~ Çe~t · R b Mertem (Bn<!tarafı l z--ı -·-4-~-) '.. - cü, Hamdi Sivrı, ~~ı .. _ v.. • miştir. . . . ve Salahaddine yüz vermemiştir. Bu -Y nK.-. ... .,,_ 

düşüncelerinden mahsüs surette uzak- İstanbul gümrük b~şmudurlu~ me- Küçük tasarruf sahıblerı: Aellennde- arada da Salfilıaddin genç kızı tehdid cak, sonra şehrimize dönecektir. 
laşmama'kta ve Südet noktai nazarına murluklarına. Islahıyeden Mumtaz ki eshamı ve devlet tahvılatını sat- etmiş ve kendisini öldür W• • •• 1 kl 1 • 1 . t' .. ecegını soy e-
ya aşmamaktadır. Hodzanın sırfan Birekul Antalya gümrük memur ugu- maktadırlar. Bu anorma vazıye ın o- miş ise de genç kız buna da kulak as-
Alınan bir ımıntaka mevcud olmadığı na. İzmirden Necip Gözütok Ayvalık nüne geçmek için çareler aranmakta- mamıştır. 
hakkındaki tezi, milliyetler hududla- gümrük memurluğuna, Midyeden Nu- dır. Nihayet sabrı ıtükenen Salahaddin 
rına göre idari birlikler teşkili hakkın- reddin Anıl, Gelibolu id~.re .~~urlu- Yeni bir t~lantı yapı.~dı . geçen gün tıbbiye okuluna giderek kı-
daki 7 haziran projesi ile tenakus ha- ğuna !Büyüklimandan Husnu Pır Ak- Paris, 17 (Hususı) - Bugun Hıtle- zın nişanlısını bulmuş ve Remzi ed 
lindedir. çakaİe gümrük memurluğuna nakil ve rin nezdinde topla~mış ola~ .. Mareşal vazgeçmesini aks· ~kdird ih ~ .e~ 

H tavin edilmişlerdir. Göring ve diğer alakadar hukumet er- d "ld .. • ? • .! . . e er ı ~ını 
er halde hükumet projesi ile Südet (;esmeden Raşid Eren İzmir gümrük kanı, Almanyada başgöstenniş olan ik- k:roıs~rde<:aedgını.soylemışt~r. ~~vazıyet 

projesi, birbirleri ile imtizac etmez bir başmUdürlügiü memurluğuna, Cizreden tısadi ve mali buhran hakkında müza- lmş kt a nışanlıl~r bır~ınnden ay-
vaziyet arzetmektedir. Alman milleti- . .. .. • .. 

1 1 d r rı ama a ısrar etmışlerdir 
İhsan Ergin Izmir ihracat gumrugu am kerelerde bu unmuş ar ı · . . .. · 

nin Çek milleti ile müsavi vaziyette ol- bar memurluğuna, tstanbuldan Necati Berlinden verilen haberlere göre, bu İ ~~ayet e~elki gun saat 15.30 da 
duğu kabul edilmelidir. Milliyetlere hu- Özsoy Midye gümrüğü idare memurlu- toplantı esnasında önümüzdeki aylar lmı ıle Remzıye fücsaraydaki evlerin
k~i bir ş~h~iyet verilmesi hakkındaki ğuna İzmirden Veli Baranı Kars güm- zarfındaki faaliyet.programının tesbiti d~ oturma~talar iken kapının önünde 
Sudet pro3esıne mukabil, hükfunet, an- rük ~emurluğuna, !stanbuldan Saim için iktısadi ve mali vaziyet tedkik o- bır o~~obı~ ~urmuş ve içinden Sal8-
cak merkezi ıdare karikatürü göster- Özaslan Yüksekova idare memurluğu- lunmuştur. haddın ı1!"ınıştır. Remziyenin küçük 
mektedir. Çek milletinin hakimiyeti na Marmaristen İsmail Gökal Tirebolu kardeşlerı tarafından açık bırakılmış 
Südetler için gayri ahlaki bir vaziyet- id~re memurluğuna, izmirden Ali Tu- Bir fngiliz işçi meb'usu olan .kapı~an sessizce içeri giren Sala-
tir. nalı Mersin mwıyene memurluğuna, S f d haddın, nışanlıların başbaşa konuştuk-

Kund ihükfunetin diller hakkındaki Bodrumdan Nihad Bingöl Çeşme ida- O ya a lan odaya dalmıştır. 
projesidi de tenkid etmiş ve sözlerini re memurluğuna, Trabzondan Hamza Sofya 17 (A.A.) - İngiliz işçi meb'us- Salahaddinin geldiğini gören nişan-
şöyle bitirmiştir: Sabuncu Büyükliman idare memurlu- !ardan Lans~~rl, b~~a~a g:lmi~ ve is - l~lar k~rkudan ayağ~ ~alkmış1~.r ve s.a-

Südet projesi ile hükumet projesi a- ğuna, Of'dan Azmi Teoman Trabzon am- tasyonda İngılız elçıliği erkanı ıle muh - lfilıa~dıne otıırm~sı ıçı~ yer gostermış
rasında dağlar vardır. Bununla bern- bar memurluğuna, İstanbuldan Hayri telif Bulgar mümessilleri tarafından kar- lerdır. Fak?t Salahaddin bu teklifi ka
ber Südetler müzakerelere devama u- Gök Vekalet hususi kalem memurlu- şılanmıştır. Lansbürl, bu hafta sonunda b~l ~t?1emış ve onlara son defa olarak 
rnadedir • ğuna, açıktan İlyas Tunguç Ankara Bükreşe hareket edecektir. bırbırınden aynlmalarını, aksi takdir-

s· l ~ h.. .. . t' .. d h gör- gümrük müdürlüğü memurluğuna, Ze- de kendilerini öldüreceğini söylemiş-
ı~ ennl Susnu nıye mızı ha ab. . liha Yedekin Vekalet zAt ve sicil işleri Mısır tahvilleri çekı·ldı· tir. 

memış o an üdet halkının sa rı ızmı.- v _ • • • 

kil kad b h ti rnemurluguna, Servet Karagoz Vekfilet .. Remzıyenın bu teklifi de şiddetle 
. ~r . ar olmazsa, bunun ka a a tedkik müdürlüğü memurluğuna tayin Kahire, 17 (A.A.) - Yuzde üç faizli reddetmesi üzerine Salahaddin taban-

sızındır · · r Mısır kredi f · tah 
· . . . . . . .. .. ve nakledilmişlerdir. v~ ~~ye .. ı .. . . . on51ye - casını çekmiş ve kızın üzerine ateş et-

Slovak muhtarıyetcı partısı reısı oldu Merkezde ekonomik işler müdürlü- vıllerının dunkü çekılışınde: miştir. 
Prag, 17 (Hususi) - Slovak muhta- ğü memurlarından Hicabi Fıratlı tedkik 1903 senesi tahvillerinden '455.321 Bu sırada İlmi Salahaddinin kolunu 

riyetci partisinin reisi rahib Hilinka, müdürlüğünde Timar Karabağ, Nazım numaralı tahvil, 1911 senesi tahvillerin- tutmak istemiş ve bu sebeble tabanca 
ilerlemiş bir yaşta olduğu halde ölmüş- Tanıl birer derece terfi ettirilmişlcr- den 351. 482 numaralı tahvil ellişer bin istikametini değiştirerek kurşun Rcm-
tür. dir. frank ikramiye kazanmışlardır. ziyenin elini sıyırıp geçmiştir. 

c 

İzmir fuanrun açıbf töreninae 
bulunacak heyetler 

İzmir fuarının açılış töreninde İstan
bul iktısadi müesseselerini temsil ede
cek olan heyetler bugün İzmire hare
ket edeceklerdir. Bugün İzmire gide
cekler arasında Türkofis İstanbul fU• 
besi müdürü Cemal Ziya, Ticaret Oda
sı umumi katibi Cevad Nizami Düzenli 
ve borsa komiseri Feridun Manyul 
vardır. 

Fuarın açılışında hazır bulunmak ü
zere Yunanistanın JD4?Uf fabrikatör ve 
iktısadi müesseseler erkAnuıdan mi· 
rekkeb 60 kişilik bir heyet de dün Pi
reden İzmire hareket etmiştir. 

Fransız Generalinin 
A iman yada tetllıllılerl 
Berlin 17 (Hususi) - l'ramız han 

kuvvetleri erkimıharbiye relll general 
Viyyömin, bugün cBaron Rlhthofen• tay
yare karargilhını ziyaret ederek. bunda 
yapılan tecrübeleri al.Aka ile taklb et · 
miştir. 

Karargahta, geçen hafta Atlas Okya
nusunu aşarak Amerikaya gidip gelen 
dört Alman tayyarecisi Fransız genera
line takdim odilmiştir. 

General, tayyarecileri tebrik ve tak • 
dir ettikten mada, kendilerine Franm 
havacılarına mahsus birer madalya ita 
vermiştir. General Viyyömip öjledln 
sonra tayyare ile Laypzile gitmi§tlr. 
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/ngilizcedeıı çeviren: Ülya Ziya Şakir 

.. · bı·r yanlışlık oldugwuna kanaat getirmic::ti. - Zarar yok, şimdi adamlar benimle 
.• dHllllllHI~ 

Mister Con, odada aşağı yukarı gezı- -s 
d T o sırada genç kızın tatlı sesi gene du- meşgul oJa.cakları için sen de asıl Edvar-

nerek romanına bir mevzu arıyor u. am. ·h 
Yuldu: dını çağırır, isteğini yaparsın. Bana ı -

0 sırada telefon işledi. Genç muharrır 
· · li Idı - Seni tekrar öpebilir miyim?.. tiyacın olursa yardım ederim. masasına yaklaşarak ahizeyı e ne a · ı ·· 1 · · ·1 k 

Mister Con, hiç bozm.ıyarak: Genç kız yaş ı goz erını sı ere : 
- Allo... -1 _Arzu ettigvin kadar öpebilirsin, dedi. - Aman Allahım ona ne kadar da ben-Bir kadın sesi yabancı bir şive ı e ce-

Ayni zamanda da içinden (Allah vere de ziyorsun. Hakikaten seni hiçbir zaman 
vab verdi: 

asıl şahıs çıkıp gelmese) diye dua edi- unutmıyacağım, dedi. 
siz yordu. Sokağa çıktıkları vakit Mister Con ha-

Karmen birdenbire silkinerek: fiyelere: 

- Sen misin? .. 
- Kimi istediğinizi bilmiyorum; 

kimsiniz? .. 
- Ben, Karmenim. Dinle: Çok tehli

.kcli bir vaziyetteyim, mutlaka acele gel
melisin. Ya hayat, ya ölüm .. 

- Affedersiniz; korkarım ki yanlış 
bir numara. 

Mister Con cümlesini daha bitirmeden 
gene ayni kadının sesi duyuldu: 

- Geliyorlar, eğer benim ne yaptığı
mı görürlerse beni öldürürler, çabuk gel. 
Gelmezsen benim için ölüm muhakkak. 
Klark sokak (320) numara. 

Ses kesilince, Mister Con ahizeyi ye
rine koydu. Bir müddet şaşkın şaşkın ba
kındı. Sonra kendi kendine: (Bir muhar
rir mevzularını hakiki hayattan almalı
dır) diyerek şapkasını kaptı ve sokağa 

fırladı. Yolda (Romanımın ismi esraren
giz kadmdı. Bu meseleden sonra, muhak
kak ki daha iyi bir başlık bulurum) diye 
düşünüyordu. 

Klark sokağında (320) numara önün
de durdu. Eve altındaki küçük bir dük-, 
kandan çıkılıyordu. Muharrir, dükkan-
daki ihtiyar bir kadına Mis Karmeni 
görmek istediğini söyledi. 

Yaşlı kadın yolu gösterdikten sonra 
geri döndü. Mister Con, kızın olduğu o
daya girince şa§ırdı. Çünkü: Hayatında 
bu kadar güzel hiçbir kimseye tesadüf 
etmemişti. Karmcnin İngiliz olmadığı ilk 
bakışta anla~ılıyordu. Kadın, genç mu
harriri görür görmez koşarak kendini o
nun koıları arasına bıraktı: 

- En nihayet geldin diye haykırdı ve 
biraz geri çekilerek: 

- Ah... Seni hiç tanımamalıydım. 
- Tanımamalı mı idin? .. 
- Hayır, bugün bana gözlerin bile de: 

ğişik görünüyor. Tahmin ettiğimin on 
misli daha güzelleşmişsin. 

- Ben mi? .. 
Genç muharriri artık bu işde büyük 

-9-
Bükre~e vasıl olan tren, yolcularını 

indiriyordu. U • 
zun, gri gömlek -
li hamallar vo -
gon pencereleri -
ne saldırdı~ar . 
Torik: 

- Bu kadar· 

_ Buraya gelirken kimse tarafından - Emin olunuz benim ismim· Condur, 
takib edildin mi?. ayni zamanda muharririm. Eğer şübhe-

- Hayır. niz zail olmuyorsa apartunanıma kadar 
- Öyle, fakat onlar çok kurnaz adam- geliniz, size birçok deliller göstereyim. 

Inr. Sen onları benim kadar bilmezsin. Hafiyelerden biri alaylı alaylı gülüm-
Dur bu ses nedir?. diyerek dışarıya fır- siyerek: 
Jadı, biraz sonra korkak gözlerle içeriye - Fakat bıraktığınız genç bayanın si-
girerek: zi (Edvard) diye çağırdığım unutmadınız 

- Polisler, yukarıya geliyorlar. Bir zannederim. 
bıçağın, yahud rovolverin var mı?.. - Evet kendimi o bayana (Edvard) 

- Benim sevgili kızım, bir polisi öldü- diye tanıttım. 
receğimi aklından mı geçiriyorsun? Öteki polis: 

- Fakat öldürmediğin takdirde seni - Buna benzer hikayeler çok dinledik. 
idam edecekler. Arkadaşına dönerek: 

_ Ne?... - Rayt şu taksiyi çevir de binelim. 
Ayak sesleri adamakıllı yaklaşmıştı. Otom?bile bindiler, fakat muharrir bir 
En nihayet içeriye iki sivil polis girdi. türlü boş yere karakola gitmek istemi-

Birisi ilerliyerek: yordu. Durmadan: 
_ Sizi Anna Rozenbergin katili, Ed- - Bir kere apartımana gidelim, eğer 

vard old~ğunuz için kanun namına tev- kanaat getirml"zseniz tekrar karakola 
kif ediyorum. Söyliyeceğiniz her söz, ka- döneriz. 
bahatlarınm bir kat daha artıracaktır. Polislorden biri: 
Genç muharrir: - Pekala dediğinizi yapacağız. Ümid 
_Yanlışınız var; benim ismim Condur. ederim ki yalan söylemiyorsunuz. Adres 
- Bunu sonra görüşürüz. Şimdi bizim- nedir? .. 

le karakola geliniz. - Sorty - Eight Brandenburg Man-
0 sırada genç kız, muharrire doğru 

koştu: 

- Edvard, Edvard seni götürmelerine 
meydan verme. 

Mister Con, polis hafiyelerine baktı: 
- Bu bayana (Allaha ısmarladık) de

meme izin vereceğinizi ümid ederim. 
Bu sÖT. üzerine hafiyeler kapıya doğru 

ilerlediler. Genç adam, Karmeni bir kö
şeyP. çekerek: 

- Dinle; polislere söylediğim d()ğru

dur. Benim i.::mim Edvard değil, Condur. 
Bu sabah sana yanlış numara vermiş o
lacaklar, buraya senin müracaatın üzere 
geldim. 

KıT.cağız, ·hafjf bir çığlık kopararak: 
- Ben seni öpmüştüm de. 

si ons. 
Hafiye Rayt, adresi şoföre ıöylerken 

Mister Con: 

- Çok rica ederim, apartımanımda ba~ 
na bir arkadaş muamelesi ediniz. Çünkü 
herkese rezil olmak istemem, dedi. 

O sırada otomobil durmuştu. Parasırıı 
vererek indiler, antrede uşakla karşılaş
tılar. Mister Con, doğru söylediğini isbat 
için: 

- Akşamlar hayrolsun, dedi. 
Uşak gayet terbiyeli bir şekilde: 
- Hayrolsun Mister Con, diye cevab 

verdi. 
Genç muharrir hafiyelere bir nazar 

attı. 

Rayt anlamış olacak ki hemen: , 

SON DOSTANIN 
EDEr?l 'QOMAN\ 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU llAnları 

Muhammen Pey akçesi 
kıymeti 

L. K. L. K. 

Semti • Mahallesi Sokağı 

141 48 10 63 Üsküdarda Kepçedede Toptaşı caddesi 133-1 ~ 
Yukarıda cinsi ve mevkii gösteıilen yer satılmak üzere açık arttımıaya çıD 

rılınıştır. İhalesi 22/8/938 Pazartesi günü saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıtaf 
Vakıflar Müdürlüğüne gelmeleri. (5178) 

-----------· 
Baş, dit. nezle, grip, romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- - - İcabında günde 3 kaıe alınabilir. • • • 

_ İyi bir delil, fakat kafi ~eğ~l, de~. , eşyalarınız kamyonlarla nakledildi.. 
Beraberce Mister Conun daırcsme gır- - Nereye? .. 

diler. Adamcağız kendi namına gelen - Ben bilmiyorum, arkadaşınız Dl!Dt 

mektubları bile gösterdi, fakat onunla da ret etti. 
kanaat getirmediler, apartımanı arama- - '3en sana öyle bir emir ne .. ZlllUll 
ğa karar verdiler. verdim. 

Rayt arkadaşına: - Arkadaşınız söyledi, biraz evvel ild-
- Sen ara; ben bununla arka odada 

si de çıkıp gittiler. 
oturayım dedi. 

Ve Mister Conla beraber arka tarafta Genç muharrir beyninden vunılanlf' 
küçük bir odaya yerleşti. Genç muharrir döndü. Çırçıplak kalan salona fırladı ve 
masanın üstünde duran viskiden polise polis karakoluna telefon etti, biraz ..,. 
ikram etti. Hatta şübhelenmemesi için: gelen polislerin başı: 

- Eğer zehirli zannederseniz önce ben - Efendim, bunlar dört k:ifiden mi-
içeyim. . rekkeb bir haydud kumpanyasıdır. Ara-

Hafiye gülünt.siyerek: larında bir de genç ve güzel bir kız ~ 
- Ben içki kullanmam, dedi. dır. 
Mister Con, kendi içmeğe başladı, ayni Mister Con, derin bir ah çekllbıq 

zamanda; kuzum işlediğim cürmü bana sonra: 

anlatır mısınız? .. dedi. - Bizim eşyalar ne olacak, diye ...... 
- Yarın gazetede okursun. polis: 

- Yarını bekliyemem. Bu kadar iyi - Tabii bunları yakalamağa ça ....... 
arkadaş olduk, söyleyiver. 

- Benimle alay mı ediyorsun. İnsan ğız, dedi. 
yaptığını bilmez mi? .. 

- Farzedelim sarhoşluk hali unuttum. 
- Pekala... İngiltere düşesinin çok 

kıymetli bir şalı vardı. Hani ismini de 
(Sihirli şal) koymuştu. Edvard ismindeki 
herif yani sen .. tam o sırada kapı açıldı. 
Öbür hafiye başile arkadaşını çıığırdı. 
İkisi de kapıyı kapayıp ciışa.rı çıktılar. 
Bir müddet sonra kapı tekrar açıldı. Bu 
sefer uşak göründü ve: 

- Mister Con emriniz veçhile büfin 

- 20-

YARINX:t lf'OBHAMJZDA: 

Devrilen otomobil 
Çeviren: t~t B_,.. 

cık. eşyadan ne --------------------------------------------.....---
çıkar? Ben taşı -
rım! dedi ise de 
9çık göz hama • 

im biri bavullarla beraber İfakat hanı
mın meşhur sepetini de yakaladı; in-

dirdi, garın kapısına doğru alabildiği
ne yürümeğe koyuldu. 

Gar, git, git bitmiyordu. Zavallı 
Gurabi efendinin romatizmalı bacak -



SON POSTA 

1 Abdülhamid devrinde bir aşk 

Yazan: A. R. 

Beyaz saçlı ihtiyar sürgün 
Demiş; masanın yanındaki sandalyayı 

5östermişti. 

Bu ses ve bu çehre, Zeki beye pek o ka
dar yabancı gelmemişti. Fakat zihni o 
kadar karışık idi ki; bu perişan çehreli, 
fakat mağrur ve azametli adamın kim 
olduğunu birdenbire seçememişti. Fakat 
pek belli idi ki, kendisine hitab eden bu 
adam bir asker, hem de eski ve y:.iksek 
rütbeli bir askerdi. 

Zeki bey, karşısındakini hürmetle sı:?

lfunlamış; dik bir oturuşla sandalyaya 
yer leşmişti. 

Bir saniye süklıt ile geçmişti. Bu sü
k\ıtu, Kazını bey ihliıl etmişti: 

- Rakı içer misiniz? .• 
- Pek seyrek efendim. O da, akşam-

lan. 
- Evet. Rakı, akşamları içilmelidir. 

Fakat bizim hayatımıza girenler için ak
pm ile sabahın, gece ile gündüzün far
kı kalıyor mu? .. 

- Hakkınız var, beyefendi. Fakat ben
deniz daha bu hayatın pek başında bu
lunduğum için ..• 

- Alışırsın, evlad.. alışırsın... :Mesela 
ben, İstanbulda iken ağzıma viskiden 
başka içki koymazdım. Şimdi burada, sa
bah tan akşama kadar çeşme suyu gibi 
rakı içiyorum ... Ne ise, bunları sonra da 
görüşürüz... E, geçmiş olsun. Yolculuk 
buraya kadar mı? ... 

- Henüz hiçbir §CY bilmiyorum, beye
fendi. .. Galiba (Hamidiye) alaylarından 
biriııe tayin edilmişim. 

- Eh .. fena değil ... Hiç olmazsa bir iş
le uğraşacaksın. Biraz olsun avunacak
sın. Benim gibi mütemadiyen rakı i~me
ye mahkUın olmıyacaksın. 
Kazım bey, bardağı dudaklarfüa götür

müş, uzun bir yudum çekmişti ve sonra, 
sert bir hareketle bardağı masanın üstü
ne bırakmış; ıslanan bıyıklarını parmak
larının ucu ile sı.yaya sıvaya devam et
mişti: 

- Sürgün edildiğime yanmıyonmı. Şu 
takı şişesile başbaşa yaşamaya mahkum 
kaldığıma ncıyoruın ... Bilmem; beni ta
nıdın mı, arkadaş? .. 

- Eğer hata etmiyorsam.. bir iki kere 
Golç Paşa ile beraber, sarayda görmüş 
olduğumu zannediyoriım. 

- Doğru .. yanılmıyorsun ... Bir aralık. 
Golç Paşa ile çalışıyordum. Hatta onun 
inhası üzerine de miralay olmuşt:.ım ... 
Hay olmasaydım. Nihayet, o yüzden bir 
iftiraya kurban oldum. 

Zeki bey, bu eski askeri şimdi ivice ta
nımıştı. HattA onun felaketine seb~b olan 
had~se hakkında, Yıldız sarayında geçen 
dedı~oduları da tamamile hatırlamıştı. 
Kazım bey, erkanıharb miralayı idi. 

A:Im~n~ada parlak bir tahsil hayatı ge
çırmıştı. Golç Paşa fstanbula geldiği za
man da, onun maiyetine verilmisti. Gü
nün birinde hafiyeler Abdülha~ide bir 
jurnal vermişlerdi. Bu jurnala nazaran 
Kazım bey aynalardan mürekkeb gizli 
bir alet icad etmişti. Bu alet vasıtasile, 
ne kadar uzakta olursa olsun, bir cebha
neliği bir anda berhava edebilecekti. Bu 
Aleti icad etmekten maksadı da· Yıldız . , 
cıvarındaki cebhaneliği berhava ederek 
hünkfın bu suretle bir suikasde kurb:ın 
eylemek ti. 

Bu jurnal üzerine Kazım bey tevkif e
dilmiş; Yıldız sarayında isticvabdan g('-
çirilmişti. Bu isticvab esnasında, Kazını 
bey çok ağır sözler söylemiş; hatta dik 
ve yüksek bir sesle: 

- Ah .. keşki böyle bir alet icadına mu
vaffak olsaydım da, şer ve f esad yl'vası 
olan şu sarayı temelinden havaya uçur
saydım; kendimi dünyanın en bahtiyar 
adamı telakki ederdim. 

Demişti. 

Bu cür'ctkfıranc sözler onun derhaJ 
askerlikten tardı ile Erzhıcanı boyfama
sma kafi gelmişti. Fakat asıl işin hnyrete 

Zeki Bey, elindeki mektubu Kci zım .deye verırken tereddüd etmi§ti. 

• · ler verilmişti. işte bu vaziyette kolay kolay kurtuluş yoktur. Vakıa mü-
susı emır .. f d d y 'leli 
k l K • bey de artık kendisini b:ls· şur paşa ena a am egı r ama, ne yap-

a an azım O d · k l d B"l"d ·1 
b··ı.. · k" e vermiş· rakı şişesini ken- sın. a emır u u ur. a a an verı en 

u un ıç ıy , . . ş· eli · · t 
disi candan dost edinmişti. emrı ıcrnya mecburdur. ım sem; ıs er 

ne en · al l d b · · ·· d k 
- E anlat bakalım azizim. Seni bu- ıstemez, ayğar an ırıne bg'o~ erc~e · 

.. • .. • ? ler. Yani, da başlarından ırıne sure-
ralara hangı ruzgar attı···· kl A ? s · 'b' b' 

A • • • • "" fif~ ce er. ma, nereye... enın gı ı ır a· 
Kazım bcyın bu suali, Zekı beyJ .a dam İstanbuldan çıktıktan sonra, gönde-

t ·tr t · t' M" t adiyen derdlec:mek çe ı e mış ı. .u .e~. .. .. ~ recekleri yer neresi olursa olsun; bunun 
ihtiyacını hisscttığı ıçın, mu~: Zekı Pa- ehemmiyeti yok .•. Asıl düşu"nülecek me-

l tt ~ 'b · · 1 Kazım beye şaya an a ı5ı f1 ı, mıra ay . . sele o kızcağız. Şimdi, onun hali ne ola-
de o acıklı sergüzeştini nakletmışh. cak? .. Başını alıp bir tarafa kaçamıyor-
Kô.zım bey, bardaktaki rakıyı yudum sun. Seninle alakadar olan insanlara bir 

yudum içe. içe, ~ek~ ~~yi dinlemişti. Ve fenalık geleceğinden korkuyorsun ... Kız 
sonra, derın <lerm ıçını çekerek: İstanbulda bulundukça, onun başına da 

- Anlaşıldı, oğlum! .. Şimdi sana, dost- bir iş geleceğinden endişe ediyorsnn.. o
ça bir nasihat vereyim. Her şeyden ev- nu buraya getirtmene imkan ve ihtimal 
vel tavsiyem, şu .. metin ol... Bana ka- göremiyorsun ... E ~u halde? .. Başka han· 
lırsa, senin çilen, henüz tükenmemiş. gi çare kalıyor? ... 
Yıldız sarayının çatısı altında yaşıyan Kazım bey, bardağına tekrar rakı dol
mahlUkların içlerine karışmadımsa da, durmuştu. Ve içinden coşan bir öfke ile, 
çoğunun ahvalini bilirim. Bir şeye tırnak dişlerini gıcırdatarak masanın üstüne bir 
taktılar mı, onu kolay kolay bırakmaz- yumruk vurmuştu. 
lar. Vaziyete nazaran, senin için bu~adan (Arkası uar) 

Resimli zabıta 
hikayemizin 

hal şekli 
Hırsız Pollndir. Madam Hardvlk'ln dı

şarıya çıktığını ve hizmet.çisinin de bu
lunmadığını lşldlnce cı ve 2 numaralı 
resimler> kimse farkına varmadan bah
çeye çekilmiş, çitten nUıyarnk eve glrm(J, 
mücevherleri çalmış, fundalıklardan ba
zılnrının altına snklam~. (ki sonraları 
orada bulundu) ve tekrar misafir odası
na dönmüştü. Fakat bu seyahati esnasın
da anı yağmura tutulmuştu. cı ve 7 nu
maralı resimlerde giydiği elbiselerin kol
larının uzunluğuna dikkat edlnlz.) 
Brendanın gözünden hiçbir şey kaçma
dı. Polin!n evden dışarı çıkmadığını ha
tırladı, bunu müfettişe anlattı. Müfettiş 
de: 

- Polln elbisenizi niçin değiştirdiniz? 
diye sorunca, hırsızlık meydana çıktı. 

RADIO 
EDISSON 

MUessesesl 
Beyoğlu İstiklal caddesi No. 34 

İmtihanla memur alınacaktır. 
inhisarlar umum müdürlüğünden : 

idaremiz müskirat kısmında çalıştırılmak üzere eski Halkalı Yüksek Ziraat 
mektebi veya Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü mezunlarından imtihanla eşağı
da yazılı evsaf ve şeraiti haiz memur alınacaktır. 

1 - Yaşı 21 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak. 
2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Siyasi haklara sahip ve hüsnü ahlak eshabından olmak, haysiyeti muhil 

bir cürüm ve alelitUık ağır hapis veya 0 derecede cezayı müstelzim bir fiille 
mahkum bulunmamak. 

4 - Sılihatli olmak, sari hastalıklara ve bedeni ve nklt arızalara müptela 
olmamak. 

5 - Ziraat fakül~sinden 936 senesinden evvel çıkmış ise şimdiye kadar müs
temirren mesleki çalıştığını tesbit eylemek. 

6 - Bir ecnebi lisanına okur, yazar ve anlar şekilde vakıf olmak. 
7 - İmtihan sözlü ve yazılı olarak 25/8/938 Perşembe günü saat 9 da Umum 

Müdürlük merkezinde iora edilecek ve kazananlara icab eden tebligat adres
lerine yapılacaktır. 

Talihlerin üç aded fotograf ve evrakı müsbitelcrile birlikte en geç 24/8/938 
Çarşamba günü saat 12 ye kadar idaremiz memw-in müdürlüğüne müracaat 

etmeleri. c5484t 

Sayfa ı 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartnamesi mucibince satın &lınacak incir, üzüm ve anason koymağn mah• 

sus 50,000 adet çuval l/8/938 tarihinde ihale edilemediğinden yemden ve pa • 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabilc 21000 lira ve muvakkat te. 

minatı 1575 liradır. 

III - Eksiltme 22/8/938 tarihine rastlayan Pazartesi günü :ıant 10 da Kaba· 
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 1 lira bedel mukabilinde her gün inhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunnr. 

c5094t 

~ 

1 - Listesınde cins ve mikdarları yazılı muhtelif renk 1715 kilo matbaa mü· 
rekkebi §8.I'tname ve nümuneleri mucibince açık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

II - Hepsinin muhammen bedeli 1818.IO lira ve muvakkat teminatı 1!36.35 
liradır. 

ili - Eksiltme 25/VIlI/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alına· 
bili ... 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenm.? pa· 
ralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c5280• 

~ 

I - İspirto bidonlarında kullanılmak üzere şartname ve nümuneleri mucibin· 
ce 600 aded kızıl ayar musluk açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 225 kuruş hesabiyle 1350 lira ve muvnkkat te• 
minatı 101.25 liradır. 

111 - Eksiltme 29/VIIl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi 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 güvenme pa-

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .5377> 

~ 

1 - Şartname ve resmi mucibince Şemsipaşa deposu için yaptırılacak 40 nded 
elbise dolabı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beheri 27.72 lira hesabile 1108. 80 lira ve muvakkaı 
teminatı 83.16 liradır. 

3 - Eksiltme 24/8/938 tarihine rastlı yan Çarşamba günü saat 11 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şnrtna~ler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralarile birlikte yukarıda ad:ı geçen Komisyona gelmeleri il&n olunur. c5246J, 

~ 

I - Şartnamesi muci.bince satın alınacak 6 aded tulumba açık ekslltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli beheri 160 lira hesabiyle 960 lira ve muvakkat temi· 
natı 70 liradır. 

111 - Eksiltme 2/IX/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 11 de Kabataşta 
Lcvnz.ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şnrtnamcler parasız olarak hcrgün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa· 

ralariyle birlikte yukarıda adl geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c5533t 

TÜRKİYE 
ŞEKER F ABRiKALARI 

ANONiM ŞiRKETlNDEN: 
Hariçten memlekete idhal edilecek birinci parti küp ve kristal 
§ekerini vermeğe talih olanlann teklifleri, 2~ Ağu.atos Perşenbe 
günü ıaat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada ltabul edilecektir. 

'- .,. Şartnamesi yukanki adresten alınabilir. ti 

Ovacık 3 Seyyar Jandarma Taburu Sahnalma 
komisyonundan: 

Cinsi Teminatı Tutarı Mikdan İhale tarihi ve günü 
muvakkate Kilo 

Lira Lira 

Ekmek 2325 31,000 140,000 1/9/938 Perşembe 
Arpa 1350 18,000 225,000 2/9/938 Cuma 
1 - Ovacıkta 3 seyyar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cins ve ınik· 

darı ve teminatı, ihale günleri yazılık iki kalem erzak kapalı zarf usuliylc ek· 
siltmeyc konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler Ovacıkta Seyyar Jandarma Satınalma Komisyonunca yuka· 
rıda yazılı günler saat 15 con beş, de yapılacak ve 14,30 za kadar zarflar kabul 
edilecektir. 

3 -Şartnameler 3 Seyyar Jandarma Satınalma Komisyonunca parasız oku· 
tul ur. 

Gönderilecek teminatlar hükOmetçe kabul edilecek şekilde olmalı<hr. 
Fazla izahatın Komisyondan alınması illin olunur. c3177> c5529, 

İSTANBULA YAŞ MEVVA 
GÖNDERENLERiN DiKKATiNE ı 

Birliğimizin 1stanbulda Meyva Halinde 72 numarada açtığı büroda, bü
tün 1stanbuln meyva göndermek fsteyenierın mallarının da komisyonla satış 
muamelatı yapılmaktadır. Arzu edenlerin Halde mezktlr yazı_haneyo, veya 
Balık pazarında Maks udiye banın da ' - 6 numaraya muracaaUarı rica olu
nur. Telefon: 20460. Telgraf adresi : Tarlş lstanbul. 
İzmir İncir ve 'Üzüm Tarım Satış Kooperatüleri Birliği İstanbul Bürosu 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Sıvas Erzurum hattının Divrikten sonra Çaltı - Bağıştaş ve ILIÇ istnsyonlan

nın ı 7 /8/938 tarihinden itibaren i~letmeye açılacağı ve Çetinkaya istasyonunda 
ana şt?bcke katarları ile buluşmak üzere Ilıçtan Çetinkayaya Pazartesi, Çarşnm· 
ha, Owna, Cumartesi günleri, Çetinkaya dan Ilıça Çaışamba, Perşembe, Cumar .. 
tcsi, Pazar günleri birer muhtelit yolcu katarı tahrik olacağı muhterem hallia 
ilfın olunur. c3175t c5539t 

~Y~ o:an ciheti §Urnsıdır ki; Kazım be
ym ılmı ve fenni kudreti kendisi hak
kındaki şübheleri büsbütün kuvvetlen
dinniş; belki bundan sonra böyle bir alet 
f~ad eder diye, kendisinin hiçbir şeyle iş
tigal ettirilmemesi için icab edenlere h:.ı-

~~~~~~~~~~~~~~-=--~~=--..:::_=-----!..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 
Uzun boylu, cahil kaymakam: "Efendim, her hastahkgibi .sıtma da Allahtan gelir. 

Kurbağalı suların sıtma yaphklannı ilk defa zatıalinizden iıitiyorum ! ,, dedi 

Afusfel il 

Elimizdeki kuvvetli atletlerden istif adı 
etmesini niçin bilmiyoruz? 

Kaymakamla, fışar ve kasabadaki/ taralı şahaneye hayır dua alınak mak-
mekteblere dair konuştum. Sonra: sadile muvafakat ettim. 

- Bu odadan kasaba görünmüyor, Kaymakamın odasını mümkün mer-

nın kucağında şiddetle gasyan ede ede 
kaymakamın evine götürüldü. 

100 metre rökortmeni Semihe göre bugünkü Türk 
atletizmi 15 senedenberi görülmemiş bir inkişafa 
mal(har olmuştur. Fakat en salahiyettar !makamlar 

konağın hangi odası nezaretli ise ora- tebe temizlettim.. Bir hafta sonra idi. 
ya gidelim, dedim. Bana: Gazete okurken jandarma Mahmud 

Kaymakamı yukarı çağırttım. Bu 
iğrenç ameliyenin sebebini sordum: bile bunun farkında değillerdir 

- Arka tarafın manzarası güzeldir, geldi: 
cevabım verdi, önüme düştü, bir oda- - Pencereden aşağı bakın. Kayma -
ya girdik. kamın ne yaptığını görürsünüz, dedi. 

- Şu pencereden bakınız, ne latif Bakıtım, kaymakam, yanında dört 
değil mi? diye sordu. beş yaşlarında güzel bir oğlan çocuğu 
Konağın arkasında bulunan epeyce ile oturuyordu. Diğer bir yatak üzerin

geniş bir sahanın fena bir bataklık ha- de diz çöken uzun saçlı, siyah uzun sa-
lini aldığını gördüm. kalh ve pek pejmürde kılıklı bir adam 

- Kaymakam bey bu ne? dedim. elinde, içinde san bir mayi bulunan 
, O, hayretten doğan sualimi galiba kahve fincanını tutarak ve başını sağa, 
«ne iyi şey> manasına telakki etti: sola sallıyarak bazı dualar okuyordu. 

- Garib kuşun yuvasını Allah ya - Fincandaki mayii ağzına alıyor, bir iki 
par. Burası da benim için öyle oldu. saniye sonra gene fincana boşaltıyor
Yakmlarda gezip tozacak yer olmadı - du. 

- Çocuk en küçük torunumdur. İçi
rilen şey zeytin yağıdır, akrep, yılan 
şerbetidir. Bundan sonra onu ne yılan 
sokar, ne de akreb! Dervişi on beş se
nedenberi tanının. İstanbulda küçük 
bir evim var. Tahta bitleri, karınca yu
vası gibi, kaynardL Allah razı olsun, 
dostlardan biri bu dervişi tanırmış. Bir 
gün bize getirdi. Derviş, cbu belanın 
def'i biiznillah pek kolaydır.> dedi, bir 
yumurta istedi, getirdik. Okudu, üfle
di, üstüne bir şeyler yazdı. Sonra so -
kağa çıkarak, yakadiri kayyum diye 
bağırdı, yumurtayı şiddetle kapı.ya 
çarptı. Az bir müddet geçer geçmez, 
tahta bitleri evden sürü sürü, irili u
faklı çıkıp gittiler. 

ğından pek sıkılıyordum. Günün birin- DerV'.işin önünde bulunan kirli bir 
de eşraftan bir zat, (galiba Ahmed bey, torba içinde de canlı bir hayvanın bu -
yahud ağa) konağın sağ tarafında inşa ltmduğu, torıbanın yer yer kabarıp 
ettirdiği evinin kerpiçlerini burada çökmesinden anlaşılıyordu. - Madem ki sizin dervişin bu hü -
yaptırdı. çukurlar peyda oldu. Ahalı de, Jandarma Mahmuda sordum: neri var. Ayni san'ate devam etsin, 
onu misal tutarak, kerpiçlerini gene bu - Ne yapıyorlar orada? dünyanın en zengin adamı olur. 
radan tedarik ettiler, çukurlar büyü - - Kaymakamın toronuna yılan şer- - Öyle efendim ama bu adam zen-
"dü, çoğaldı. Bir müddet sonra günler- beti içirecekler: Yani dün bilmem ne- gin olmak istemez. Ben bir lirayı 
ce süren pek şiddetli yağmurlar çukur- reden gelmiş olan bu yabancı dervişin kendisine zorla kabul ettirebildim. O 
fan doldur~ular. Böylece güzel bir göl- okuyup üflediği ve ağzına alıp gene arzu etse, altın da yapar, elmas da! 
cük meydana geldL Bir çeşmenin aya- fincana tükürdüğü şerbeti. .. Artık ço- Sözleri, kaymakamın akıl ve iz'anı
ğını da buraya akıtıverdik. Bakınız cuğu bütün ömrünce yılan ve akrep nın pek yufka olduğunu bütün bütün 
hele, şu ortaları nasıl da zümrücf' gibi solanıyacak ve kendisi arzu ederse yı- meydana çıkarmıştıı. Binaanaleyh, yıl
yemyeşil! Sabah, a~am, yüzlerce kur- lan ve akreble bir oyuncak gibi oynı- lanmış itiyadlannın tashihi yolunda 
bağanın inceli, kalınlı seslerle ötüş - yacakmış! ona söz söylemenin pek beyhude oldu-
tüklerini dinlemek pek hoşuma gidi • O murdar şerbeti çocuk içmek iste- ğunu anlamıştım. Zavallı Sivtihisann 
yor! medi. Ağzını, zorla açarak içine bo - bu kadar uzun bir müddettenberi böy-

Kaymakamm sözlerini, hiç tavrımı şalttt.ılar. Yukarıdan bağ;ırdım: le cahil ve bunak bir adam tarafından 
bozmadan dinledim: - Kaymakam efendi yaptığınız doğ- idare edilınek musibetini bir an evvel 

- Burada sıtma var mı? diye sor - ru değil. Bu yalancı, dolandırıcı serse- sona erdirmek için çalışmağa karar 
dum. riyi hemen defediniz. verdim, sustum. 

Kaymakam: Zavallı güzel çocuk, bir jandarma- (Arkası uar) 

Masajsızlıktan adaleleri kuruyan yo -, 
rucu bir antrenmandan sonra, terini te-
mizliyec.ek sıcak duş bulanuyan, gayri ni
zami, gayri sıhht pistlerde canlarını diş
lerine takarak koşan Türk sporunun ök
süz evladları atletlerimizin yana yakıla 
söylediklerini Ömer Besimin kalemin -
den okuyunca, acı acı gülümsedim, ve: 

cBizde atletizm dediğin işte böyle o -
lur çelebim! .. > diye mırıldandım. 

Gerek hakem, ger~kse seyirci sıfatile 

bulunduğum atletizm müsabakalarında 
bütün alayişi, gösterişi bir lahzeye, bir 
ana dayanan öu spor fedailerinin nasıl 

çal19tıklarmı, kupkuru bir pist üzerinde 
böğürlerini tuta tuta nasıl koştuklarını, 
çakar almaz tabancalarla nasıl startlar 
verildiğini görmüş, federasyonun mes'ul 
şahısfarının ancak hayallerinin, ruhla -
rmın bulunduğu bu müsabakalardan ay
rılırken, üvey evlad muamelesi gören bu 
sporun bu kadar çok fedaileri bulunu -
şuna - doğrusunu isterseniz - şaşmıştım. 

* Çok kalmadı. Bir müddet sonra bey -
nelmilel müsabakalar olacak. Buralarda 
boy ölçüşeceğiz. Basketbol sahasında da
ha hala derin bir uyku hali hüküm sürü
şor. Monitör naili, atletizm sezonunun 
bilançosunu muvaffakiyet sütunları ha
linde bizlere vermekle beraber, ortalık

ta hiç bir kıpırdama alameti görmüyo -
ruz. Bu ne uykusudur? .. Yumurtanın ka
pıya gelmesini mi bekliyomz? .. 

kişi önünde yapılan İngiltere - Fraııl 
atletizm maçı Fransızlann 50 puvanııı' 
karşı, İngilizlerin 70 puvanla ve galibi 
yetlerile bitmiştir. 

Alınan neticeler şunlardır: 
100 yarda - Page 9.9 (İngiliz). 
220 yarda - Pennington 22.2 (İngiliS 
440 yarda - Brawn 48.8 (İngiliz) . 
880 yar.da - Wooderson 1.55.8 (İngiliJ 
Mil (1609 M.) - Pell 4.19.2 (İngiliz) 
Üç mil - Emery 14.41.8 (İngiliz). 
120 yarda mania - Finley 14.6 (tngi 

liz). 
İki mil manialı koşu - Guzal ıoJI 

(Fransız). 

Yüksek atlama - Mairoud 1.85 (Fra# 
sız). 

Uzun atlama - Joanblanc 7.06 (Fr,ır 
sız). 

Sırıkla atlama - Ramadier 3.965 (FrııJI' 
sız). 

Gülle - Noel 14.38 (Fransız). 
Disk - Noel 46.51 (Fransız). 
8 X 2 X 2 X 4 bayrak - 3.32.2 (İngll 

tere). 

Amerika· Almanya atletizm ma' 
Berlin olimpiyadı stadını doldurfl 

70,000 kişi önünde yapılan Amerika, JJ 
manya atletizm müsabakalarının birııı 

günü güzel derecelerle geçmiştir. Am• 
rikalılar 58, Almanlar 49 sayı almışlar 
dır. Bu müsabakalarda 140,000 mark b:I' 
sılat kaydedilmiştir. Alınan derecele! 
şunlardır: 

- Vardır, hem de o kadar şiddetli -
dir kt serçeleri bile tutar, cevabını ver
di. 

- İşte, dedim, sıtmanın sebebi bu 
durgun ve pis şulardır. HükUmet ko -
nağı yanında böyle bir bataklık vücu- ~ -'--..-....-... 
ôa getirdiğinizi vali paşa duyarsa bo
:yunuz ne kadar yüksek olursa olsun 
sizi bu pis suların içinde boğdurur. 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Yazın görülen 
Çocuk ishal/Pri 

Türk atletizm ekipinin en mütevazi, o 
nisbette en güzide koşucusu Semih ile 
atletizmin hali pürmelalini konuşuyor -

\ duk. Değerli yüz metre rökordmeni, fi • 
kirlerime ortak çıkmadığını söyledi. O -
na göre, bugünkü atletizm durumumuz, 
15 sened'enberi görillmerniş bir küşayişe 
mazhar bulunmaktadır; ve hiç şiiphe yok 
ki Balkanlarda yapılacak her hangi bir 
beynelmilel müsabaka.da, §im.diki atlet -
!erimizin üzerinde işlendiği, onları bir 

100 - Ben Johnson 10,S (Amerika). 
800 - Harbig 1.52.8 (Almanya). 
1500 - Fenske 8.53.8 (Amerika). 
10,000 - Pentti 32.11.2 (Amerika). 
110 mama - Walcatt 14.1 (Amerika)· 
Sırıkla atlama - Warmerdam 4.27 (/. 

merika). 
Üç adını -..Kotratschek 14.61 (Al.In8' 

ya). 
Disk atma - Schroeder 50.19 (Alına' 

ya). 
• Kaymakamın bemH attı, gözlerini l 

t--~-1---1.--1 
Sıcakların teslrile çocu'klarının mama

larının veya sütünün içindeki mikroplar 
çoğalır. Böyle bir gıdayı yiyen ve böyle 
sütü içen çocuklarda ishal husule gelir. 
İşte böylece herhangi bir sebeb tcsırue 
meydana gelen tshal sıcakların tesirile 
çocukların .barsaklarındakl mikropların 

çoğalmasına sebebiyet verdiğinden ou 
halde ishalin şlddetll olmasını muclb o
lur. Bir de çocuk sırf inek sütü ile besle
niyorsa ve süt sıhhl ıeraıtte değilse için
deki mikroplar pek çabuk çoğalacafın -
dan böyle sütü içen çocuklarda daha 
fazla ishal görülür. 

belirt ti, uzun burnunu kaŞldı: 
. - Gerçek mi söylüyorsunuz? diye 

5 
sordu. 

- Gerçeğin gerçeği, cevabını ver- 6 
dim. 

- Efendim, her hastalık gibi sıtma 
da Allahtan gelir. Kurbağalı suların 

sıtma yaptıklarını ilk defa zatı aliniz -
den işitiyorum. 

- Hayır, sıtma kurbağadan değil, 
böyle durgun sular içinde yaşıyan bir 
nevi sivrisinekten olur. 

Kaymakam düşünür gibi biraz dur
du: 
· - lM.aamaffü, memleketin eşrafın-ı 
dan biri burada kerpiç kestirmiş, onu 
gören ahali de böy1e yapmış, meydan 
çukurlaşmış, Allah:ın yağmurlarile bir 
golcük olmuş. Kurbağa1ar da içinde 
vırk, vırık diye ötmüşler. Benim bunda 
ne suçum var, ne de günahım! 

- Bunu sonra anlarsınız. 
Konağın sağ tarafındaki odalardan 

birinin pencereleri bütün bütün kapa
tılınıştı. Odaya kapıdan başka bir yer
den ışık girmiyordu. Sebebini kayma
kama sordum. 

- Önce aydınlık idi. Pencereler ka
pandı, oda muattal oldu. 

- Niçin? ... 
- Demin konuştuğumuz, kerpiçler-

e yapılan evin bahçesi bu pencereler-
<ien görüldüğü için! 

- Arada yol yok mu? 
-Var! 
- O halde evin sahibi duvarını yük-

selterek, yahud tahta perde çekerek 
nezarete mani olabilirdi. 

- Evet efendim, Naib efendi de 
~1istc böy!le söyledi. Fakat diğer 
aza ev sahibine kale surları gibi yük
sek bir duvar yaptırmaktan veya tahta 
perde çektirmekten ise konağın iki 
penceresini kapatmak daha muvafık 
olacağını söylediler. Ben de maahaza 

7 
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SOLDAN SAÖA: 
ı - Siyah - Yük taşıyan kambur hayvan. 
2 - Kadıköyüne vapur işleten idare -

fabrikasyon. 
3 - ceketin boyuna ıelen tarafı - ye -

mekleri hazmeden uzuv. 
4 - sarhoş olmıyan - süt veren blr hay-

van. 
7 - İkinci derecede - 1arap. 
8 - Belll - düğmenin geçtiği yer. 
9 - İkl tarafı kesen bıçak - evvelce veri-

İşte bu vablm hastalıktan çocuklarımı
zı kurtarmak için bütün anneler yaz ay
larında husule gelecek olan 1Sballere 
karşı tedbir almalıdırlar. 

Mecbur kalmayınca bütün yaı aylımn
da çocuklara inek sütü vermemelidir. 
Çünkü inek sütü ne kadar temiz oluua 
ol.sun ne kadar dlkkaUi sağı~a ve te.
mtz saklansa gene mikropsuz olamıyor. 

<Devam edeceğiz) 
len bir hakkı almak. 1--------=--~------1 C.nb tsteyea olla,..aculanmuın poııa 

10 - Bir iş yapmak için lAzım olan şeyler- ,.ı. J•liaaaal&ruU rlea edorh. Alu1 talı· 
duada tekrarlanan kelıriıe. tml• bteld•l makabel•b kalabilir. 

TV.KARDAN AŞAÖI: 
ı - Taş - su getiren. 
2 - Kadıköyüne vapur i§leten idare -

alleler. 
~ - Bir l.çkl - mektub. 
f - Yürümlye J'&.ny&n bir uzuv-taannüd. 
7 - Blr nevi kumaş - yapL 
8 - EmnlyeUl-kllnat. 
9 - Miad - dizilmiş bir halde. 

10 - Eleme ~eti - Mezruat. 

I 

Nöbetci · eczaneler 
-····--Bu gece nöbetcl olan eczaneler şun

lardır: 
İstanbul cihetin dekiler: 
Aksarayda: (Sarım), Alemdarda: (Sır

rı Asım), Beyazıdda: (Haydar), Samat
yada: (Teofilos); Eminönünde: (Aml
nasya), Eyübde: (Arif ~ir), Fenerde: 
CVftall), Şehremininde: (Nbım), şeh
zadebaşında: (Hamdi), Karagümrükte: 
(Kemal), Kfiçükpazarda: <Yorgl), Bakır
köyünde: (Merkez). 

Beyol'lu cihetindekiler: 
İ.stiklı\l caddesinde: CKanzuk), Oıı.Ia

tadn: <İsmet), Taksimde: CNlzameddln), 
Kurtuluşta: (Necdet>, Yenişeblrde: (Pa
runakyan), Bostaı:tbaşında: Cİtimad), 
Beşlktnşta: (Süleyman Recebl. 

Boğaziçi, Kadıköy "fe Adalardakiler: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyerde: 

(Osman), Kadıköyünde: (Saadet, Os -
man Hultisl), Büyükadada: (Halk), Hey
belide: (Halk). 

araya toplayıp sistematik bir tarzda ça
hştırdığı mız takdirde gayet iyi derece -
lcr alablliriz. 

Semih daha ileri giderek yıllardır e -
mek verdiği ve göz bebeğİ gibi sevdiği 
atletizmin hakild bir bilgini sıfatile di -
yor ki: 

c- Bugünkü atletizmin en kuvvetli bir 
halde bulunduğunu, d~ğil yalnız atlerler, 
mensub oldukları klüpler, hatta !cdcras -
yon bile bilmiyor. Ekiplerin arasınd'an 

çıkaracağımız oi X 100 koşu takımımız 
Balkan ekiplerini yenebilecek bir kud -
rettedir. Üç atletimiz 1,80 yüksek aş -
maktadır. Şimdiye kadar böyle bir derece 
aldığımız vaki midir? .. LAkin ne yazık ki, 
tam formunda olan bu unsurları başıbo~ 
bırakmış bulunuyoruz. Onlarla meşgul 

olmasını, onlan hazırlamasını bilmiyo -
ruz .. > 

Semih ayni zamanda atletizmin daha 
kuvvetle kök salabilmesi için, aristoklaı
tırılması taraftandır. Fikrince, atletizm 
müsabakaları, tenis turnuvaları gibi, yt1k
sek duhuliyeli olmalıdır. Böyle olduğu 
takdirde, bu müsabakaları seyredecek o
lanlar da güzide tabakadan teşekkül e -
decektir. cAz, fakat ÖZ> atletizmin ana 
umdesi olmalıdır ... > 

Atletizm, futbol gibi seyyal bir heye
can kaynağı olmadığı için, değerli koşu
cu Semihin, bu caristoklaştırılına> fik -
rine iştirak edemiycceğim. Bilakis, ne -
zih, yüksek bir spor şubesinin ülkemiz
de yayılması, ve Mılls amatörlük hi!ıle

rinin kuvvetlendirilmesi için, federas -
yonlar, mıntakaları mektebden başlıyan, 
lakin cterbiyei bedeniye kadrosu> icine 
alınnuyan bir atletizm faaliyetini kliip-
1ere, ve bütün Türk gençlerine aşılama -
lıdır. Bu büyük bir hamle geniş manalı • 
bir harekettir. 

Çekiç atma - Blask 57.20 (AlmanyB 
4 X l 00 bayrak - Amerika takınu 4QJ 

Avrupa yüzme şampiyonası bil~ 
İngilizlerin organize ettiği Avru'P' 

yüzme şampiyonası Vembleyde yapıl' 
mış ve dört gün süren bu müsabakal-' 
nihayete ermiştir. Müsabakalarda alın~ 
dereceler şunlardır: 

100 - Hoving (Holanda) 59.8. 
100 - Hveger (Danimarka) 66.2 (ki 

dm). 

200 - Soerensen (Danimarka) 3.5-' 
(kadın). 

4X200 bayrak - Alınan ekipi 9.17.6 
Tramplen - Slade 103 puvan (tnğuftl 

kadın. 

400 - Borg 4.51.6 (İsveç). 
Tramplen - Weiss 148.02 puvan (Al' 

man). 

Yüksekten atlama - Beeken 37.09 p'I 
van (Danimarka) kadın. 

100 Sırtüstü - Schlauch 1.9 (Alınan)· 
100 sırtüstü Kint 1.15 (Holanda) kadl' 
1500 - Borg 19.55.6 (İsveç). 
200 - Balke 2.45 (Alman). 
400 - Hveger 5.9 (Danimarka). 
Sutopunu Macar takımı kazanmııtıt· ................................. : ........................ "" 

Bursada bir otomobil kazası 
Bursa (Hususi) - Geçen paart~ 

günü saat 11,30 da, çok feci neti~ 
vermesi rnümkhn iken hafifce ~ 
len bir otomobil kazası olmuştur. ~ 
nakliyat şirketine mensup Harun o'
Hasbinin idaresindeki 75 numaralı 9ÇJ 
yük kamyonu ile dokror bay MehJll 
Alinin idare ettiği Buik marka ~ 
hususi otomobil çarpışmıştır. 

Hususi otomobil elli metre kadar ' 
zağa fırlamış, tentesi, camlan ~~1 
parça olmuş, arka çamurluğu eziJJW' 
tir. 

İbrahim Hoyi 

lnpilizler, atletizm maçında 
Fransızları yendi Kazanın sebebi 

Londranın White City stadında 12,000 yapılmak.tadır. 
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MEYVA TUZU 
a.relerlnden latlh••I l!n hot ve taze me~valar1n u 

tuzudur. 
edllmlt tebD bir r-ep• taldid edilemez 

• old ol dan tamamen Emı•laiz bir fen harikuı upn • ZANESI 
INGh..lz KANZUK EC 

Beyoğlu - l.tanbal 

( İstanbul Belediyesi llinları 1 
K.. .. .. Kadıköy iskelesinde ourunun 

kiralık dükkan~ muhamm'"' tık ıe-
kirasl Jllinatı 

135 
N dit»An 1800 80 Köprünün Kadıköy iskelesinde yeni 31/84 °· 2400 1 . 

• > > > 32/~6 > > oJaD mahaller ayrı ayrı ki· 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazıh belli ihale gününde giren 

artırma a konulmUf ile de ~ı- Dk te-laya verilmek üzere açık . Y. . fstekliler Jıiza)armda .,..--- ahn! 
bulunmadığından pazarlığa ~-fJS/B/938 Cuma günü saat 11 de D 
lninat makbuz veya mektubile ~) 
l!neümende bulunmalıdırlar. < 

"""""" b. • . hamur battal uıı.ct. 
400 Top 57X82 18 kiloluk ~cı nbul ikinci hamur kAfıdı. 
50 a 68X100 24-25 kilol~. ~ 1:ur battal kiğıd. 

100 • 57X82 12 kiloluk ildncı h kA d. 

ıoo > 57X82 12 kiloluk ~t~ :nb:baa ~ebL . 
ıoo Kilo Yerli l\lilon sıy -~d bezi . 

GOO Metre Muhtelif renk muce he~e 4700 lira bedel tahmin edilen 

Belediye matbaası i~ alınacak ~~a;d vesaire açık eksiltmeye konulmu1-
Jukarıda çe§idlerile mikdarl~n:;ı:;ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lu ka
tur. Şartnamesi Levazım M~ a 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya me:ktubile 
llunda yazılı vesika ve 35~ ~.. at 11 de Daimi Encümen~ bulunmalıdırlar. 
beraber 22/8/938 Pazartesı gunu sa (B.) (5087) 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti· Ziraat Bankasından: 

ile 10. milfeWf naımedl •bnecülır. 
1. - Bankam•u müsa~~ ~ için Siyasal Bilgiler veya Yüksek tktisad ft 
2. - Bu müsabakaya gıre :kuk Fakültesinden veya bunlann yabancı mem

!'icaret okullarından veyahud ~ lomah olmak Uzımdır. 
leketıerindeki muadillerinden dip .. 1 ·nde Ankara ve İstanbul T. C. Ziraat 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 EylUl/938 gun erı 1 r Teşrinievvel içinde sözlü bir im· 
Baıııcaıarmda yazı ile yapılacak ve kazanana 

tihaııa tabi tutulacaktır. . 
3 

lık verilir. Askerliklerini yapnalr 6-
t. - llilfettiş namzedlerine cl40> lır a~ . askerlikten avdetlerine kadar 

P«e •1l'ılaıı müfettiş ve müfettiş namz e en 

DlU§sız mezun sayılırlar. müfettişlik imtihanına tabl 

--

lrlüfettiı namzedleri iki senelik b~ staj:: s~~ttişlile terfi ettirilecekler~. 
tutulacaklar ve kazanırlarsa cl75> lira •Y lan da tekaüdlilk hakkını haıı-
c Yeni kanunumu mucibince bankamıs memur 

dlrler.> tbualar Ankara, İstanbul 
-~ ........ ! .. .., ıösteren ma 6. - İnıtihan programı il• ~ ~-- bilir 

Y'e lznıir T. C. Ziraat Bankalanndan elde edile • noterden tasdikli ıuretle-
ikal nn asıllarını veya T 1+1. He-ti 8.- İstekliler aranılan ves a . t' Ziraat Bankası e ... .., 1 -

, Tü' ki e Cnmhurıye ı Bu milra-l'bıl bir mektubla Ankarada r 1 . 
1 

ilracaat etmelidirler. 
lleiaıııme vermek veya göndermek 111retiy8e .. ~ı.~ .. de Tefti§ HeyeU Relslijlne 

Ç 24/8/93 Wl.l~ taat Dıektubiyle vesikaların en ge c4402:t 
1 ~ olınası meşruttur. c239'1> 

f/ôıseleılnizl 
GUVWRC rVht 

Harsı Koruyunuz ; · -
~ 

&: .................. , 

t JlOıı PO~JI. . Sayfa 11 

Kayıp et111ollil plAlra11 
8aıbfbt bulmıdttlanı 848 nu1• .. •.-ah Bul'k o- • 

tomolııDfm!n plAblarmdAD Jdri İatımnl, VGr-

Darphane ve Damga Matbaası 
Mlldtlrlttğtlnden: 1\1 yolunda dÜ§Dlüttfiı'. Yeıı!slıü alacağımdan 

estlfdnln lıltmtl Jlbktur. 
lelıJd Mah&ar eaddesl Kısmet 

aputunaıu ı nlllllanda 
Jılellmed Nml 

6ım• DAiMON ~ .. 
llARKALI 

PiLLERi, FENERLERİ ve 
AMPÜLLERlNI her yerde 

'111111-•• tercih ediniz. -11 4111_,,, 

Itriyat mütehassısı aranıyor 
Itrtpt lflnden çok 111 anııyan bir mtlte

hL'lSIS& .tbtlyac vardır. tste,enıertn: Bahçe
kapıda Hasan llcza ı>epo&una müracaatları. 

Z&JI _ Sl/OMIO'f numarah itaıbet Cieste
remi •Jl ettım. Yeni aıı,orum. Bsttsıntn 

hflkm.ü JOktw. 
Pramu iebHan••n AdrJea 

Vlola ~!~.~~······-........ . __ _...... .... 

Son Posta 
Yevmi. Siyasi. Bavadil ve Balk ııazeteaı 

Yerebatan. Qa~ IOblr. • 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıUıı yazı ve 
resiınleriD llüttlıı haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. --

ABONE FIATLARI 
1 e a 1 

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

TURKJ:n 1iOO 760 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBl 2700 1400 800 300 

i\bcme bedeli pqindir. Adres 
cleiiltirmek 25 kurugtıır. 

Gelen eoralı geri oerilmn. 
IMnıarJ1111 mu'rıliyet alınma. 

Ceftb fçln mektublara 10 kunqluk 
Pul flivesi llzımdJr. 

--···-··---·----··-··········) Porto. kutusu : '741 İstanbub 
Telgraf : Son Posta (~:!'.'.'.'-~~-·---

ı - İdare muhasebesine 25 lira maaılı iki kitip alınacaktır. Lise mezunu N 
askerliğini yapmlf ve memurin .kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ıartıarı 
haiz bulunup yqı otuzdan yukarı olmıyanlar arasında 27/8/938 saat dokuzda 
müsabaka Japılacaktır. Taliblerin imtihhan esaslannı anlamak için vesaildyü 
müdürlüğe müracaatları. 

(Te§t'inisanl 938 de terhis edileceklerden müsabakaya girip kazananların o va
kit tayinleri yapılmak üzere kabulleri caizdir.) .. 

1 - Yerli mah 10 ton Jdllçe kuqunkapah zarf usullle. 
2 - 115 ton sümikok açık eksiltme ne. 

3 - 3000 kilo D1efe kömürü ve 80 çeki kesilmemft gürgen pazarlıkla satın Ü4 
nacaktır. 

4 - Tahminen 8 ton muhtelif pik ve 40 ton kırpıntı matbaa tAğıdı ve hurifa 
birer aded kalorifer kazanı ve saç ıoba pazarhkla atılacaktır. 

5 - Kur§Ullun muhammen bedeli 13250 lira ve muvakkat teminatı 993 lira 715 
kuruştur. 

6 - Sömikokun muhammen bedeli 2357 lira 50 kuruş ve muvakkat temJnatı 
1'77 liradır. 

7 - Kurşunun eksiltmesi 1 Eyldl 938 Perşembe ve $Ömikokun eksiltmesi C:le 
2 Eylt11 938 Cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

8 - Meşe kömürü ve gürgenin pazarlığı 8 EylUI 938 Salı günü saat 14 ıte • 
yapılacaktır. 

9 - Yukarıda gösterilen etYanın pazarlıkla aatıpııa 8 EylQl 838 Per,embe 
günü saat 14 de başlanacaktır, 

10 - Teklif mektubları eksiltmeden bir saat evvel müdüriyetimizdeki komis~ 
yona verilecektir. Eksiltme ve artbrma gösterilen saatlerde bu komisyonda r-
pılacaktır. 

11 - İstekliler prtnameleri almak ve aa~cak eşyayı görme)[ için 13 Afus· 
tos 938 tarihinden itibaren hergün saat 14-16 da idareye müracaat edebilirler. 
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Orman Umum Müdürlüğünden: 
Orman amenajman ve ölçme i§lerinde kullanılmak üzere satın alınacafı IMrı 

edilen: 

100 aded ufki ve pkull daire taksimatlı pusla ve durbinli ölçme Aleti 
250 ormancı kompasL 
250 cep puslası. 
100 Mire. 
100 tecessümat burgusu. 
900 Bez teridin muamelesi 2/9/938 tarilıine bırakılmııtır. 
Yeniden geleceklerin IOD tadilAtı gösteren kataloklar ile cins ve nev'i, ıon 

fiatı, teslim edebilecekleri tarihi göste.rir teklif mektublannı 31 1'.ğustos 83S 
tarihine kadar getirmeleri veya taahhüdlü olarak göndermelerL 

Vı 2/9/'188 aaat 10 da teklif ettikleri alAt ve edevattan l>irer nüm.una ile tiun
Jar hakkında her hususta izahat verebilecek birer mümessil -bulundurmalı 
evvelce teklif mettuJnı verenlerin de ayni ptilde hareket etmeleri 1'zundır • ... ..... 
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Son pişmanhk fayda vermez ! 
Diş Doktoru 

diyor ki: · 
•Dişler; çurumeğe başlamadan çok 

evvel itina görür, hergün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik
roblar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu· 
uun içindir ki dişlerin •RADYOLİN» 
diş macunile her sabah öğle ve ak
şam, her yemekten sonra bol bol fır. 
çalanmasuu ısrarla tavsiye ediyoruz.» 

D • 
ıma Radyolin 

Dünyanın en saf 
sabunu aynı zamanda 

en idacelisidir 
eu kadar latlfadelerl bir •rada bula• 
blllrmlainlz ? 
CAOUM .. bunu, bütUn dünyada 
ın••hur, ve gayet .. t bir -bundur. 
Gayet kuru olduOundan ve huau.ı' 
••kil -yealnde nefla kokuaunu ve• 
kıymetli me1tlyetlerlnl "°" parçacı~ 
Oına kadar muhafaza eder. Bu -·1 
bunu kullanan milyonlarca kl•I. •" 
fazla ekonomik blr tuvalet -bunw 
ı:»lduOunu .öyllyeceklerdlr .. 

· Sabırsızlıkla beklenen 
300 defa çalmakla bozulmıyan 

ve Almanyada yapılan 

POLYDOR 
Marka Gramofon pUklan piyasaya çıkmııhr. . 

OrgUblU REFiK BAŞARAN OrgUblU ŞEVKET UÇARAVCI 
8004 I Ben yarime DO yaptırdım (Türkü) 8001 I Hacılar tü-küıü Karahisarlı Fatma türlcüıii 

Kaymili Hacıbey türküıü Nevfehlrtl AfİK MEHM.ID . 
8002 I Tello "can (Tiirlcü) 8006 I Geli~e ba~ ıroli~e (Türkü) 

Mebmed Bey türkiiıü Haynye · twki!Jıu 
POLYDOR Gramofon pllklarını her rerde ıararla isteyiniz. 

TUrldye toptan satış deposu : VAH E iJ T Ü C J YAN 
lstanhul Sultanhamam Camcıbaşı . Han 2 ncl kat No. 10 P. K. 180. 

iyi bir 
Mi O E 

iyi bir hazım, .sıhhat 
ve nqe demektir. 
MI DB ve hazmınız 
muntazaman MA· 
ZON almakla dn
zeltWr. MiDE vel 
BARSAKLARI 

boşaltır, HAZIM· 
SiZLiK ye EKŞi• 
LiGi giderir, vücu
da ferahlık verir •. 
Alması gayet lAtif, 
tesiri tabii, kolay, j 
zararsız ve kat'idir. 

Ses-Işık 
kitap evi 

Emin - Bahattin 
ESKIŞEHIRDE bntlln mektep 

kitaplunmn snhş yeridir. 

A tktlA hututunuzu mu/uif ozıı. ' 
edmu 

•• , ..... ııııta 111••ı•ıı. .... 
1111 V1 11111111• lft IJI ...... 
•lı" IHOaT LINll rı tiri• 
1111, Daimi ,,.. .. ,,.,,. t•.ı
•11• raflı l•lt•hrı tlılırlr. 
Hımıat ıllatıtıt 111• itik• 
du yapıh•ut ol•• IHOllf 
LIMll ııll lıl• lıOllt tllıt , ........ 

f'lratı ı 10 !Irada• Hllıa .... 

.... , r•rt r••11•• ' 
.J. ROUBBlltL ,.,,..t ıee e.ı. Hn•-••• 

• -.ı.J----"~""1 llT HIUL, .. , .... 
TIHI ınırılııu 12 Mı. fı, 

Mıfıre111111 rlra,.t •dlnlı Hfl 
ıa Ho.I• tatffımııl ı1ıırl11lı. 

İlan Tarifemiz 
Tek antun aantımı 

Birinci .alaile 400 lıcınıı 
/irinci .alaile 250 » 
O ,üncii •alaile 200 » 
Dördünca sahil• 100 ,, 
ı, •ahi/eler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir mllddet zarfınd• 
fazlaca mikdarda 1lAn yaptıracak· 
tar ayrıca tenzllitlı tartlemizdeıı 
tstüade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcarl ilinlanna 
aid işler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tıincdık Kolleldil Şhkeü 
Kahramanzade Ban 

Ankara eaddeal 

······························································ 
Son Posta Matbaası r • : , 

································ Ne§I'iyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

ABİP İ: S. Ragıp EMEÇ 
S LER • A. Ekrem UŞAKLIGİL 

FEMil 
FEMil 

ve BAÖI 
ve BAÖI 

~-._ --

Hazımsızllk, Barsak Ataıetı, ınkıbaz 
Sade dahili cihazlarınızı bozmamakla kalmaz, 

aynı zamanda deri ve teninizi bozar, çirkinleştirir. 
Yalnız bunun önüne HASAN M EYVA OZ O geçer 

Sıcaklar sizi bunaltıyor.. İyi yapılmamış dondur• 
maların, pis şerbetlerin ıizi hasta etmesinden kor· 
kuyorsunuz. BASAN DEPOSU bu meselenin de 
çaresini bulmuştur. BASA• GAZOZ Od en 
sıhhi şekilde yapılmış bir müıtahzardır • 

Limon, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas, trenk QzttmO, 
slnalko, şeftali, muz, kayısı, armud nevilerinden olup toz halinde ve 
şek.erlidir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Haaan gazoz ISzD p
yet lezzetli ve kullanışlı oldtıAundan evlerde, gazinolarda ve mesire 
yerlerJode kolavlıkla kullamlmaktadı.r. 

BASUR MEMELERINi 

CERAHA TLENMIŞ FISTÜLLER 
ve 

HER TORLÜ ILTIHABLAR 

PATI iLi! 
TEDAVi EDiNiZ 

REX DOLMA KALEMLERİ 
Cep ve yazıhaneler için REX markalı mnrekkebli kalemleı: har yerde 

herkesin iyi ve samimi arkadaşıdır. Bntnn Avrupada birlnciliğl tanmmıt

tır. REX mUrekkebli dolma kalemi alınız. 

Mekteb defterleri, dosya kağıd, hediyeli eşya ve 
bütün kırtasiye çeşidleri toptan ve perakende 
satış yeri: lstanbulda Marpuççularda 31 numarada 
Muhtar Kehnemuyi ve Ş. kiğıd deposu. 

oı,arı slparltlerl sUr'atle gllnderlllr. 

.ve İJAÖI 
. sayesinde 

Bir çocuk gibi korkusıızca 

koşar, atlar, ata ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar, danı 
eder, güneş banyosu alır ve bütün spor hareketlerinize rahat ve 
neşe ile devam edebilirsiniz. 

:Artık kadınlara ayın üzüntülü günlerini tamamen unutturmuştur. 
O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile sezilmez, 
kullanan kadın mevcudiyetini kat'iyen anlıyamaz. 

FEM"L BAAI Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların hütün 
1 ve u hayatlarına mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne geçmiştir. 

Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti Bayanlarının (Aylık temizliklerin& yalnız FEMİL . ve BAGLARINI §Ükran ve takdirle 
kabul etmiştir. Sıhhatile alakadar olan her bilgili bayan her zaman ve her yerde: 

F E M 1 L ve B A G 1 N 1 
Candan gelen bir sevgi ile kiıllanır. FEMİL her eczahanede ve büyük ticarethanelerde daima bayanlarımızın 

hizmetine hazır bulunur. 


