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DiLi 
Yazı işleri telefonu: 20203 CUMA - 19 At.USTOS 1938 İdare işleri telefonu: !0203 Fiatı: & kuruf 

rupada askeri /ıazırlıklar lıızlandı Başvekil j zmirde 
ltalyanlar da Alpleri Celil Bayar yarın mühim 

·ıemez bir hale . b_ir nutuk söyliyecek _ Q8ÇI v ., . ızmır _enternasy~nal fuarı yarın açılıyor. 
Qetirmege Ugf 8$1YOrlar Başvekıl pazartesı gunu şehrimize dönecek 

Mussolini Panteleria adasına tayyaie 
Ue giderek tahkimatı gözden geçirdi 
- Adad ·k • t kaldıktan ıonra tekrar Roma1a dönen Mussol ini Alman1adan 

av:e: :;::Mareşal Balbodan Berlindeki temasla~ .. ~-~~~~.~~~--~~~~~ .. ~~~~ .......... . 
~ Londra 18 (Hususi) - Alınan ordusu
nun manevralarını mevzuu bahseden ga
zetıeler bir müddettenberi 1talyad!a ya -
Pilan ~skeri hazırlıkları da gözden ka -
91rmamaktadırlar. 
İtalyan ordusunun yeni bir §ekilde tet

kilatlandırıhnası ve memleketin bazı 
bUntakalarında tahkimat vücude ıe · 
lirilmesi hususunda veri~ olan karar, 
bilhassa gazetelerin nazarını çekmekte - ! 
dir. 

Mussolini, bu sabah erken, bizzat ida-
re ettiği asker! bir tayyare ile Pantele • 
ria adasına uçmuştur. 

Sicilya adasile Afrika sahili arasında 
bulunan bu ada, asri bir surette tahkim 
edilmektedir. Burası büyük bir delliz ÜS· 
SÜ haline getirilecektir. 

Mussolinf, adadaki tahldmat i~lerini 

(Devanu l 1 inci sayfada) Mussolini tayyarede 

Kasımpaşada kadınlara 
sarkıntılık eden imam . 

imam mahkemede kadının evine bir iı için ıirdiğini 
iddia etmişse de suçu sabit olarak mahkum olmuştur 

. ' Müddei um •1· ~ "b bir sankıntılık Bu vak'anın tafsilfttı §Udur: unu ıge garı N . .1 çl ş 
vak'ası intikal etmiştir. Beyoğlu müd - Davacı erı.man ı e su u er~ ayni 
deiumumiligwi t f d tahldk edile - mahallede oturmaktadırlar. Nerıma.'lın 

ara ın an .. · d kar 
rek, mahkemeye kedi! n bu hadisenin iddiasına gore, evın e çamaşır yı ken 

sev e 1 ..... ~. kendi ine 
~ç~u kahramanı Kasımpaşada bir cami- imam y~ına ge ............ ve . s. sarkın-
ın ımanu ve hatibi bulunan Şeriftir. tılık etmıştir. (Devamı 11 ıncı sayfada) 
a::: 

·Amerika, Avrupa 
işlerine ıakayıd 

kalmıyacak 
Anıerika Cumhurrciıi 

Kanadada mühim 
bir nutuk ıö1ledi 

Ruzvelt 
(Ya.zısı 11 inci sa7fada) 

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

Kahraman ordu Edirnede Almanlar bir 
:tezahüratla karşılanacak İngiliz yüzbaşısmı 

tevkif ettiler 

Başvekil dün. vapura 'bin.eT ken uğtı-rtayıcılar arasında 

Başvekil Celal Bayar dün saat 11 de dü Aras, Brüksel elçisi Cemal Hüsnü, 
İ,zm.ir vapurile İzmire hareket etmiştir. Sofya elçisi Şevki, Moskova elçisi Zekll 
Başvekil Galata rıhtımında Reislcu.mhur Apaydın, şehrimizde bulunan saylavlar, 
namına umuınl katib Hasan Rıza ile ser- ;vali ve belediye reisi Muhiddin O'stün • 
yaver Celal, Hariciye Vekili Tevfik RÜJ- (Devamı 11 inci sayfada) 

/~HOL.İVUTTA~ 
:::::::===~~~~--,,' a- •• 15GUN 

Marlene Dietrich niçin 
ve nasıl gözden düştü~ : 

Sarışın Alman ,=ıldızı, bal;»aaı büyük harbde Tür1' 
ordusunda çalışbğı için Türkleri çok sevdiğin söylüyor 

( ''Son Posta,, nm Amerika muhabiri lbrahim Safa yazıyor) · · 

Orduya kavuıacak olan Edirneliler çok zengin 
bir iıtikbal programı hazırladılar 

Londra 18 (Hususi) - Viyanada, 18 
ısenedenberl İngiliı pasaport kontrôlü 
memuru bulunan yüzbaşı Tomas Kenvig, , · 

(Devanıı l 1 inci sayfada) 

Beşiktaş klUbUnde 
manidar bir istifa 

Beşiktaş klübü müessislerinden ve 
idare heyeti Azasından Fuad Balkan ' , 
klüp idare heyetinden istifa et:ml§tir. Bu 
istifanın (Şeref) levhası inidıirilen stad 
meselesile çok yakından alüadar oldu • 
ğuna ihtimal verilmektedir. 

iki kızını kurtarmak 
istiyen bir baba boğuldu 

~dirnedcn bir görünüş İzmir 18 (Husus!) - Çeşme plAjların-
Edirne (H ") _ Edi ne önümüz _ ye girişi asırlarca Türk akıncılarına g11· da dehlze ,giren öğretmen Halil botuı • 

ususı r k b-yük mak tehlik . kal 
deki günler içinıd'e kahraman ordumuza zergah olan bu şehirde ço u te - ~ıne maruz .. ,., Ud kızını 
kavuşacakhr. Şanlı ordumuzun Edirne· (Devama 11 inci u yfacla). kurtarmak 1Sterken kendisı mU§tur. 

Marlene Dietrichin garib tabiatlanndan biri de resim imzalamaktan. hOflan~ 
flt§ıdır. Buna rağmen. tSon P ostch ya. bu imzalı resmini ven...,tir. 

<Yıwsuu 9 11ncu sayfam.ısıta •utacauuı.1&.>. 



2 Sayfa 

Her gün .... -····-
Südet meselesinden 
Bir harb çıkabilir mi? 

Ya.zan: Muhlttla Blrpa 

Resimli Makale: 

IS TER 

ôON POSTA 

Resmini gördüğünüz genç İngiliz kızı 

Streathamda 20 bin kilometrelik bir mu
kavemet müsabakasından sonra kasaba
sına dönüyor. Genç kız, bu müsabakayı, 

günde 200 kilometre katetmek şartile 100 
günde bitirmiştir. 

i NAN. 1 STER 

~ Üç unsur .. 

Taş geliştiren çiftçi 
İngilterenin en garib çiftçisi Barber -

dir. İşi gücü taş yetiştirmektir. Çiftli -

ğinde istenilen, cins, şekil, boyda taş ye
tiştirmekte, sipariş üzerine taş hazırla -
maktadır. 

İddialara göre Barber, Balkanlarda bu
lunduğu sıralarda elli yıldır bu l§i gö
l'eJl bir adamı tanımış, onun alelade bir 
çakıldan kocaman bir kaya yetiştirdi -

ğini görmüş, nazariyelerini dinlemiş, !n
giltereye dönünce de tecrübelere girişe
rek muvaffak olmuştur. 

i NAN M A! 
Bir meslekdaş anlattı: baktık ki içlerinde üç tane sarhoş var, alabildiklerine bağı
- Yakın .sahillere işliyen vapurlardan birinde'" idik, sahil- rıyorlar, söyleniyorlar, münasebetsizlik ediyorlardı, sustu

den uzaklaştığımız zaman küçük bir rakı sofrası kurmuş rulmaları lazımdı, fakat hiç kimse bel§.yı üzerine almak is
olan bir grup arasında birdenbire bir yaygara koptu, tedrl- temiyordu ve hadise vapurun iskeleye yanaşıp ta sarho§la
cen büyüc.Iii, bütün vapur halkını iz'aç edecek bir şekil aklı, rın çıktıkları zamana kadar böylece d'evam etti. 

iSTER iNAN, iSTER lNANMAI 

Sözün Kısası 
--··--

Dinleyene 
Sivrisinek saz! 

E. T•lu 

E. Talu 

J 

······································-···---·-·········"" 
lzmirde feci 
Bir llamgon kazası 
İzmir 18 (Hususi) - Bu sabah Halkfl' 

pınarda feci bir kaza olmuş, mcrkebile 
İzmire meyva taşıyan Ramazan adınd9 
bir köylü Salihliden hububat getiren şO' 
för İbrahimin idaresindeki 6 sayılı kaJli' 
yon altında .kalarak beyni parçaıannııJ 
ve ölmüştür. 

İkbsad Vekili İzmirde 
İzmir 18 (Hususi) - !ktısad Vekili $' 

kir Kesebir bugün şehrim.ize geldi. VsJJ 
komutanlar, viliyet erkam tarafın~ 
karşılandı. 
-. .................... -············--·-··-······ .. ····' 
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llcuzlulc 
Mücadelesi 
Köılünüa kullandıtJ eı1a 

ftatlan iaclirlldi 
ispanyada 

cumhuriyetciler 
mukavemet ediyorlar s!!~:: :: ~=::.·an:~~: 
Madrid 18 (A.A.) _ •fttr d lerin ucuzlatılmam üzerindeki bapnlar 

.., ama ura devam tJne'l.4--.ı:-

• Dünga, biJgük 
devletlerin tahalclcümüne 
te,/tedilmell imiş I 

Yazanı 8eUm 8allf ....... 

Japon tayyareleri dün 
Hankeu'yu şiddetle 
bombardıman ettiler cephesinde Cumhuriyetcilerin mukave kö ı e ~MAAU. Bu meyanda bilhassa 

meli gittikçe daha tesirli bir hal al - Y ilmüz tarafından lltlhllk edilen 11 • 

Çln 
reıeıo-1 •on ,,.n-ıe,-J. 

11 
... - .. ~-on•ar• ... 81_ maktadır. Frankistlerin Kastuera ve :~ nwnulAt i1zerilıde de durulmakta • Bundan birkaç gün evvel İtalyan 

r ~..-ı u.1. • u.., ..... "'° 11 ....., daha birik' ühim. • •• d.. · · hududunda Fransız Alp kıt'a· 
.1. t d l ı m mevzıın uşmesıne Nitekim b Wl tılan ştJhlrlert1 hOeaıntannı .... ıaı .,,., ı ar sebebiyet veren ilk ileri hareketıeri, bezı tıaııan ~-1ı1ı1 ~ taput 1armın yaptıklan askeri ııwıovranm .. durdurulmuştur. cuzlatılnuftı " 20 Dilbetinde u • davet etmekte pcikmiyectği mukabil 

Londra ı a (HusuD) _ Japon tlŞ' - ıırazldeld .ıvıı Çin b.- bltalıOD aoy- ~imal garbında AJmadeniıı çevril - Bu defa j. clovlet lıll<I hareket çok daha genlf bir ıureıı. Reıı 
yareleri bugün tekrar Hankeu'yu ;ki - 1ec1f1i bir -- bofJnımmlclan Çan- mesı hedefini güden FraıılWt hücum - bir fedalrirlılt yapdarak =en Jaııi boyunda kendini götllrdi. Almaıı.lar, 
detle bombardıman eım;şlerdlr. Qln ıta:r-Şek Çinin bubi tuan-tm• lilyl,,. lan neticesiz bırakılmıştır. kanunu tadil ..ı;1ını1 v bu tadJJA _,ı,,ı on iki balta devanı aıleoek sureıı. bir 
membalanna göre milteemz tanue - nılfllr· Bu arazideki afwJl balkın ııeçlrdlltl Bomocla tiiriif1DOler ticeoinde bir kilo bead 

0 
k:o ı_: -buçuk ıııib<>n kifillk muaz~m bir ... 

!erden ikisi dilşürülmÜflÜr· hayattan çok milıee.otr olduğunu beyan Roma 18 (A.A) - İngiltere masla- makta olan 15 ltunıt "" ene " ferberlik tecrübeline kalktılar. Fllva-
Diğer taraftan bu bombardmı&nlar eden lıqlaınWıdan Japonlar ~~ndan h~tgU~n bugün kont Ciano ile görüı- dirllmiı ve kiloda 11 ~= .!z: ki bu oef~berllğin adı ınanevradır vıı 

neticesinde HaııkeU - Kanton clemlrye>- yapılan mezallmln Sunı ve Mu>g silllle- muştur. luk daha temln edllım,tir kuvvet ltıbarile faıla olması ıiJııdiJe 
!unun mühim surette hasara ujralDlf !erinin ııon zamıın!annda Mogol ve Man· . Sanıldığına göre, bu görüşmede ye· Diğer taraftan bu yeııl• tenjilit kadar Wime çajınlmı7an bütün lhli• 
olduğu bildirilmektedir. çuların yaptıll barbarlıklan gfil~ b~- n den maslahatgü:ıann geçen hafta 'mele vergiilne de teıılr tı _mua- y~tların bu harekata iftlrak etnuıaiıılıl Şanghay polis müdürü öldürüldü raktı.tuu kaydettikten sonra sıvll ahali· ~ont _cıano ile yaptığı ~ede oldu- temilJt ııiııbetl artını ,.:"!,.,i' cihatle bır neticesidir, deniliyor. Fakat lıaldo 
Londnı ı 8 (Husu.d) _ Şanglıayda- yl bilerek bomlıaıdınWI eden, merha - gu gım, İspanya meselelerı mevzuu tenzili ta iliveten 1..1., '}lo ~ ıe!'zıı!° katı~ bu manevraııuı bir seferberlilı 

ki beynelmilel mmtakanın Çinli polia ~ loıWim yapan, yangın çıkaran, bahsedılnıiştlr. tahakkuk ettirllmlttlr s':, temllJ t tecrubezl va bir kuvvet tezahürü oldu• 
müdürü, bu gün üç Çin terorisli tara - :rotma .. tecmıs eden Japonlann bar - 938 tarihinden ıuı..u;. tatbik ~~ ğunda tüblıe yoktur. Fraıw.z.ıııaıınra-
lından öldürülmüıtür. ~Ye _deYlrlori r&ıınınu kudıklarım Hit ler Fransız tedlr. e - sına Almanlar fiiU surette mukabelaclo 

Teroristlerin .san gült isimli gizil soylemlfllr· Bugün ucuılulwı umumi illihWd art- b_ulun?'Jark":" İtalyanlar da bazı 1111" 
Çin ıeıknaıına mensup olduklan an. Bir 1- ......,... .. tnıııı- Generalini tıracajı muhakkak •lduiwıdan devletin 111~~ ile vuı;retin wbameıilıl taborilıı 
laşılmıltır. Katiller kaçmışlardır. htlcımıa . fedakirlıtı da lstlhlWn ortmuı derece- ettlrıyorlar. Bu husuata en pyanı clik-

Çln eWedJıln bUcamlan Tokyo 18 (AA) - HOfl gazetes!· Ja- Kabul etti sinde bafifieml§ olacaktır. kat yazı cBe)'DOlmilel Miiıwıebaı. m,. 
Hankeuç18 (A.A) - Gerilla horbi ponya in~ ~arma b_'.' nl- Nitekim ,.ter~ evvelce 80 ~ ~ ııdabUeceiimiz cRelazi· 

yapan Çin çeteleri Hankeu • Pekln de- bayet ve"'.'eildir, başlıgı ıle yazdıgı bır Parls 18 (Hususi) - Fransız bava kuv· bin ton kadar lhn ıeker llzerlııe mevzu om İntenıatioııaU. ıııecıııuasmın 7azı• 
miryolu lizerinde 'garnizon lan ııon ~- yazıda ezctımle diyor ki: . v~tlerl erkAnıharblye reisi general Vıy- vergilerin tenzili ve blnııetice .,ı.erln u- aıdır. İlal.Y8D mecmuası, Muaoliııi'niıı 
manlarda azaltılnılf olan şelıirleJ9 bu- .Et.r. lngiltere, Japonyanın Çındekl yomln, beraberinde mareşal Görlngln mu cuzlamasile bu lstlhllk hemen pek kısa ~ayale !'"~alı ~· ~rlanmalı• 
cumlannı sıklaştırmışlardır. harekAtını_ ve bilhassa ~-ankeuya karşı avını general Milh olduğu halde, bugüh zamanda 95 bin tona fırlamlflır. cumlelerile tebaruz ettirdiği son nutkıı· 

Çan_ Kay_ Şek, harbi yapılan bucumlan milıküllt ile durdur· Hıtler tarafından kabul ecHlm!ttlr. Pamuklu ve diler 881layl 1Ubelerinde nu ele alıp hatıraları bu ıJıtar ile ta ... 
' 1rennacağız, diyor mak arzusunda devam ediyorsa, ~~~1 - Bütün gazeteler, geçen hafta Ameri • de istihlAk artıp hissedilmektedir. şu ledikten sonra ezcümle diyor ki: Lon-

Hankov l8 {A.A.) _ 13 ağustos arife • tere ile ~alen yapı~~ olan goruf - kaya uçmuı olan Alınan tayyarecilerini halde bütün bunlarla birlikte memleke- dra ve Paril hükOmetleri, hakiki bir 
linde Japonların işpli altında buJunaD melere nihayet vermelidir., takklU ve talUf etmek suretile Franaız tin umumt alım kabiliyeti ve refahı art- Avrupa tesanüdü ujrunda mütekabil 

generalinin yaptıjı jati alkışlamakta ve maktadır. bir anlapnaya varma aaattnin ıelip 
memnuniyetle kaydetmektedirler. · 932 senesinde bütün memlekette an • çattığına kanaat ptinnelldirler. Abl 

General Viyyömiıı, bugün Yunkers cak 22,100 ton pampklu mensucat il • t.kdirde, İtalyanın evvelden tahmin et.-Südetler reisi dün Lord 
Ransiman'la görüştü 

tayyare fabrikasını gezmiştir. tihlik edilirken 93'1 eeııealnde bu fstih • mit olduğu gayri kabili ictinab ılllhh 
Berlin 18 (A.A.) - Dün tayyareciler llk mikd.an 33,400 tona çıkmıştır ki, ar- ihtilifm bütün mee'uliyettni dünya ve 

yurdunda general Viyyömin ile Fransız tış nibsetl % 85 l bulmuftur. tarih önünde tqımak mecburiyetinde 
zabitleri şerefine verilmiş olan mi.ısaıne- - .- kalacaklardır. 
re esnasında mareşal Göringin mümes - Çırçır fabnkalannda Bundan kaçınmak için takib edilecek 
sili general Milh, Alınan kara ve hava sarf edilen elektriğin tek yol şudur: Bozguncu bolşevik kuv• Dün milliyetler meselesi tedkik edildi. Fransız gaze

t~leri bqgösteren ma.küllerden bahsediyorlar 
orduları namına Fransız misafirlere hoş • tihl -k • vetlerini Avrupadan kovmak, muhare-
amec:U temenn181nde bulunmU§tur. Ge • ıs a resmı beden mütevellid mualllk metelelerl 

Prağ 18 (Hususi) - Bugün ilk defa o- ted!r. Fakat bunu yapmak o kadar milt- ::~ hazır :uıı:- zevat ve ~a çıç~~-llalf1e Vttllett halletmek ve emniyetli bir sulh kurmak 
larak Lord Ransiman ve mesai arka - kll1dllr ki bl5yle bir !efObbils son bir gay- etınl =ne• r ~ alaralı: lftihu n.t .. rtedUen - aı:"" ..,:.;; için elzem olan lkbıcl doreee devletle
Jlaşları ile Henlein, Frank ve Kuncl, ııl - ret mahiyetinde telikld edilecektir.• Dut! h~al .!;~ile general ......ı hakltında .ıll1etıere...., bir.__ rln mev!ı:I farkı duygusunu hlıısetıııe1erl 
mali Bobemyada prens Maks Hoenlo - ~ --Prag muhabiri bil- tur ;r.tib . 1 : .Yt~ bu~Uf- :."."':.. - JOal ............... ıat - zaruretini kendilerine anlalmak. 
benin şatosunda, prensin ailesi erkim ile diriyor: yö~ büyu' ~~ ~b ~::· n~rade 1~h- harrik r:'v!~=~ fabriblarda mu İtalyan mecmuasına eöre Londra ve 

--...Aöni • 1 rdir Ye- ' ıç e en zıy şo • onan elıtttr1iin Pari bük" tlerinln ta ha k lıeraber, öğle y...,..-- Yemlf • . • •Geleeek cuma veya cumarteai günü ret kazanm!f olan Fraıısız tayyarecQ!dir. btber ldlaftt 1aatbıden 11 anllm ,_ a _ _ s ume rzı re eti bü-
m•Ai nıiilealdb Sildet Alman reısl Hen- Almanyadald siyah Nazi çetesine toka • lıte Alınan bav• onlusu ha anlı ı..-. yuk ümldler beslemlye lmkin bıraka
lein ile Lord RansiJnan heyeti arasında bül eden bazı Südet tepk)dllleri Morav- ve hutmetklrlığını bu mthntaz !:vata ğı:;~ Hl:wnnamere dr9 D"'1 •abarrtttden cak ~ahiyette değildir. Ahval bu su· 
7&ıııl•n görüpıeler, milliyetler ~ ya ve Silezyaıla muharebe ta1lınlerl ya _ zetmektedlr. ~~.:--- ppıları teDlll&ı retle inkişaf ederken tesllhatm ııür'atl 
linin heyeti ummniyesi ~zuu etrafın· pacaklardır. HuldUdun mRır tarafında Al- General Viyyömin cevab vererek bu mlzlemelerlnde aarıe~ı:' ~~ old te • de artmaktadır. Binaenaleyh cHayale 
We cereyan etmiş ve tamamile haber alına man manevraları yapıldığı bir sırada bu dostane hitabeJcten d~layı teşekkftr etmiı tu glb~ harlcten settrnen pamuklan 8~ : kapılmıyarak hazır bulunmak•, yapı· 
mahiyetini haiz bulunmuştur. eibl ta1imlerin endife verici bir mahi et ve gerek arkadqlarınm, gerek kendisi - ~ temdemelerl hallnde tırnel mDbanikede labU~k tavsiyelerin en buitldir. 

Fraw ~ halısloll anettiil lntlr edilemez., Y nln Almanya seyabatlwiloı fevkalAde >r~eceklerl - da ta- alana- Mussolinl tarafından tanıanıl1e realist 
,. .. ......,., memnun oldutlarmı MSylemiftir ca . ve askeri bir bayata alıştırılmlf olan 

Paris 18 (A.A.) - Jlatbuat. tw--0 • Çek hNDed · Arazi tahriri d •_..·hela İtalyan milleti, bir harb ibtimallıü reci· 
\'akya meselesinde tesadüf edilen mili • E •1 • D • 

1
•" m deder mevkide delildir küJAtıa metBu1 olmaktadır· Praı 18 (A.A.) - Nazırlar meclial, stonya ı e ticaret edilen yardımcı memurlar · 

mek Hodnnın riyasetinde toplanmıştır .. k 1 • b İtte en 80D vaziyetin bazı ltaı 
Epok ıueım. n11rbinı1ı: ,cıoterme - • muza ere en qlı1or Ankara 18 (HU8USI) - Arazi tabririn tbualanna "~- yan 

ile ve ıöyle d ktedir" Prag 18 (AA) - Çekoıılovaltya har! - aid . e ma ........ ettıil "" IOll ıııilJ&. 
•Lord ~ .ziı sinde muva! - O,. nazın Xrafta 6nümilzcletı hafta zar Ankara 18 (Hı1lııal) - Tlcıırel milza· b ihbarname tonzhn ve tebllt lflerlni haza. - Selim ..... mmoı; 

fa1t ı ~~ ııuDıun le - fmcla toplanaealt ' olan Kilçillı: Antonıı.: kerelerinde bıı1wımal< üzere -ya - uı:; sonuna bdar llı:mal etmlyen ta - _ 
hind: ':nU:. tefebbilste bulunarak me- sene1ilı: tıınf.eranııında bulunmak nzeı-e dan iki kifilik bir beyeı fl!lırimlze ıeı - : .. ;:....~ ~~ kltiblerin Frangın Jııgmetl 

· -1-fW bir kongre- cumartesi bahı y .-...1.. mi§tir. Yakında müzakselere b8§lana • -ıru•• aomma _. flUhdam.lan ıelenın halli için be,-~-_ 18 • uaVOMIJVJada Bledde cak:tır maliyece kararlqtırılmıfw keyfiyet ma- DllıBriJlmlgecelı 
ilin toplanmasını ~li soylenmek - hareket edecektir. hallerine tebltl edtlmiftir. SovJet ve Japon Paris 18 (Hususi) - Başvekil Dala4-

0UD Moskovada ingiliz ordusunun h .. k A 1 • • k 1 Suriyenin ıabık cumhur ye bugün beyanatta bulunarak, fran • u umet ennın arar an reisi lzmi d ti gın kat'iyen kıymetten düşürlUmiyece-

havaclllk ml.tingı· yapddı manevraları Londra 18 (Husus!) - Sovyet ve Ja- ı . r en geç ğini söylemiş ve bu hususta hüktbnet 
pon bük1lmetleri, bundan sonra h d d zmır 18 (Hususi) - Bugün Teofil tarafından sıkı tedbirler alınacajmı 

M 
ko 18 (AA) Bugun·· bütün Londra 18 (Hususi) tngı·liz k de.ki askeri makamlan arasmda ç~~~ 1Gotye vapurile 1Jınaıımuza gelen turist- bildirmiştir. os va - - ara ........ b. ihtilAfı er arasında Suriyenin sabık cumh "a""'' :1.4

1 -1...J. halt hltaı..-
Savyeller Birliğinde, aivil hav""'1ık fi- ordusu. bugfln memleketin muhtelif olan her ıı...,.. ır diplomatik va- ..ıaı Ahmed ve lıazı , ur - .....,.e...., :- a -ıosunun.., befincl yıtdöııümii, havacı- ınmtakalannda manevrıılarıı bqlamq- sıtalarla halle-1< buausunda mutabık vardır -. mebuaları rad70 vasılasile bir nutuk sl!yllyerelc lık günü olarak, kullaıımıŞbr. tır. kalmıılard:r. _ __.; __ ,, _____ ,,.,... .. ....... .. ..... ~~~~--

Bu mibwebetle, Moskova ctvann- olanEy~~=darır!,evam~ecek Londranın bir tekz1bi Sabahtan Sabaha: 

Cla ~ ~~":: .~:::· 18 : mm blltiln ımıflm 1f11rak ~ : Larulra ı 8 (A.A) - Resmi mahfe!· Siyasi renkler 
rım m1lyon lii".._. ~u • 6& mu dir. ler, Lord Halifaks• ile B. Çemberlayn 
azzam bir havacWk mitbıgı yapılmıt arasında dış politika mevzuu etrafında 
ve bu mitingde, hususi tribünde, Sta· Yeni Fransız atatemiliteri ciddi fikir milbeyeneti bulundu~ hak 
l.Jn, Voroşilof, ve diğer parti ve ~· Parh 18 (A.A.) - Kurmay albay Vol- kındaki haberleri yalanla~adır. 
met ıleri gelenleri ve şeref misafiri 0 • rin, Fransanın Ankara blzyiik elçillll l'k fe · • 
tarak da Lindberg ve refikası hazır bu- ne7.dlndekl ataşemruıvuıe tayin o1wı _ Gem ı ta cı bır kaza 
lunmu tur. nmştur. Gemlik (Hususi) - Karaak köyü i-

•=;;:;;:::;;:;::m•••;:;:::;;;;;:::;;::;;::;~:;==:;;: le Gemlik köyü ar&1ında evvelki gün ~ bir kaza olmuştur. Arabacı Kumlalı 

D E K O R A S Y O N Mebnied, ~y~ arabasına buğday çu 
vallarını yükliyerek buraya gelirken 

1 · Mevsim Yoktur bir yokuştan arabayı hızla indirmek is-
Ma{lazası ÇI n . temıf, fakat sademenin §İddetinden fır 

Her Ar En Modern ·Mallar Gelmektedlr. ııyarak atların önüne düşmiif, soı kolu, 
Bey.J.ln 1.tikW eaddai &Ol kaburaa kemikleri klrılmıştır. Ya-

vs•.. ralı ağır bir vaziyette eJarak hastaneye 

~---------------------' kaldırılmıştır. 

Uzak§arktan kopacak kasırgaya 'Avrupelıler öt«lebeıt Sari WıUA derler. 
Japon ve Çin ırk.uwı yaratabileceii bu S.ı tehlikeye arp ııı....- an,,,. 
pur boğazında dünyanın en ı,ıJmaz iatlbkirrum Jmrdular. Avrtll*IM Bllı
cliltana giden denia 1olu DUıl Cebelilttarık. Malta ve seven llOktalarmda 
İngiliz armadU'"ID konll'olünden ••çerae Uzalqarktan Hindlltana gelen JOlu 
da Singapur kesmlttlr· Hlmallyamn göklere yıklapn ..,ımaz lilailesl de 
Hindistanın kara yolunu kapadıtı tçln Büyük Britaa,a 411DDtytıtedir. 
Yalnız büJilk harbdıeıı IODI'& renk renk tehlikeler belirdt. İspanyayı ce

henneme çeviren kara Ye kızıl nnlderin Uzalqatktan gelecek Sarı tehlike
lerden daha tehlikelis oldnln iddia edOtımez. 

ötedenberi sulhiln ft llkODet1n tiımali 1&yılmı beyaz, bu yeni renkler ara
sında kaybolup gitm .... için çırpınıp duruyor. 

Ne prtb tesadüftilr ki bir zamanlar edebi,atm mah oluı rmUd«' bile _.. 
tık siyaeetin damgası olmağa başladılar. Bu renk reDk poliWWardan baka
lım dünya yhlne ne çepd emprimeler dokunacak! 

Bürhcm Cahid 



4 Sayfa SON POSTA Agustoı 

~~~·~ ilf11iK•ll[•JI~ 
Bu sene üzüm çok bol 12yaşında birhırsız . Trakya köylülerine 

ve ucuz olacak yakalandı damızlık hayvan dağıtıldı 
Hayvan gı daları ile de ehemmiyetle uğraşılıyor, muhtelif 

Alakadarlar: "Fakat nakil vasıtaları meselesi halkın bu Feriköyde Kahramanbey sokağında 
oturan Ayşe Ferdane, zabıtaya müra - yonca nevileri ektirilerek iyi neticeler alındı 

ucuzluktan istifadesine imkan bırakmıyacak,, diyorlar caatla kendisi evde bulunmadığı bir sı-
rada içeri hırsız girerek sandığındaki Trakyada hayvancrlık her sene bü- Amerikan kumpanyaları tarafından 

Yeni senenin üzümleri hale gel - Halde 12-14 kuruşa satın alınan ü- 4 küpesi ile bir mikdar parasının ça - yük bir inkişaf arzetmektedir. Bilhas- geçen yıl memleketin muhtelif yerle· 
mektedir. Bu sene üzüm mahsulünün zümler, nakil vasıtalarının güçlüğü yü- lındığını iddia etmiştir. Kadının, Bey - sa damızlık tay ve boğalar yetiştiril - rinde satın alınml.'j olan tütünlerin iş • 
geçen senekine nazaran iki misli ola - zünden Beyoğlunda 30 kuruşa satıl - oğlunda Maviköşe birahanesinde müs- mesine ehemmiyet verilmektedir. lenmesine devam olunmaktadır. 
cağı tahmin edildiğinden fiatlax şim - makta, halde 17 kuruşa alınan çavuş tahdem Kazımın oğlu 12 yaşında Ha - Trakya umumi müfettişliği son üç Köylere nebatat hastah kları 
diden düşmektedir. Geçen sene bu ay üzümlerinin 40 kuruşa satıldığı görül- sandan şüphesi olduğunu söylemesi ü- ay içinde Çorlunun Şerefeli çiftliğinde 
içinde orta çavuş üzümünün kilosu mekted.ir. Topkapı, Yedikule ve civa - zerine Hasan yakalanarak yapılan tah temiz ve cins taylar yetiştirmiş ve bun hakkrnda afişler gönderitec&k 
halde 18-20 kuruş arasında satılırken rı halkı üzümün kilosunu 30-40 kuru - kikat neticesinde küpeler meydana çı- 1ardan elli beş tanesini geçen hafta köy Ziraat Vekaleti, köylüler için nebat 
bu sene ayni üzümler 11-1 4 kuruştur. şa yiyemiyeceğinden bu semtin esnafı karılmış ve sahibine iade edilmiştir. lere dağıtmıştır. Çiftlikteki yüz on da- hastalıklarına dair resimli ve açık izah
Müvaridat birkaç gün oonra çoğalaca - üzüm almağa yanaşmamaktadır. Üzüm Küçük hırsız hakkında kanum mua - mızlık boğa da önümüzdeki ikinciteş - lı duvar afişleri yaptırmağa karar ver-
ğından üzüm fiatları gittikçe ucuzlaya- İstanbul piyasasına çok gelmeğe baş - meleye tevessül olunmuştur. rin ayı içinde Trakya köylerine dağı - miştir. Bu afişler yakında tamamlan-a· 

' 

caktır. Buna mukabil üzümcüler mal- ladığı sırada halde fiatlar ziyadesile tılacak ve her iki cinsden gelecek yıl cak ve köylere gönderilecektir. 
ıarının aılıcısız kalacağından en~e et- düşecek, fakat nakil vasıtası yüzünden Permanant makı·nelerı· için en az yüz elli tay ve tosun topla-
mektedirler. Geçen sene üzümün bol ciolayı bu ucuzluk halk için istifa - nacaktır. 
olduğu zamanda seyyar satıcılar mev- deli olmıyacaktır. Hayvancılığın, hayvan gıdasının 1s-
cuddu. Bu sayede üzümler satıcıların Bazı alakadarlar diyorlar ki: kullanllmag"" a 1ahı ile mümkün olduğun~ n:zan. ~-
sırtlarında küfeler içinde uzaklara ka- - Kavun, karpuz el arabası ile nak- ~ate alan T~a~a umumı mufettı.şlıgı 
dar götürülüp satılmakta idi Bu sene !edilebilir ve satılabilir. Fakat üzüm, elverişli · görüldü uç yıldanberı koylerde yaş ve taş yon-
ise seyyar sırt satıcılığı kaldırılmış bu kiraz ve vişne gibi meyvaların araba- cası tohumlarını ekıtirmektedir. 
lunmaktadır. Onun yerine el arabaları lar içinde sevki mümkün değildir. Bu Permanand makinelerinin madeni Devlet çiftliğin~e ?eçen yıl .

15
.
0 

de-
ik dilmişt. . u·· .. k kü'f . .. d b rs· ta bul halkı pek az ' kA 1 . . f d . kar taş YQnc.ası ekilmış ve çok ıyı ne - K ame e ır. zum anca e ı - yuz en u sene n san at ar ar cemıyetı tara ın an seçı - . Açılı' ap,'lı, 
çinde perakende olarak sattlabilmekte- vişne yiyebilmiştir. len mühendislerden mürekkeb bir hey- tıct~leti~ w ~l.~ıkş~~lf. t· Bu dyoncalalmr skutsuz Londra 6, 14 6, 14 

d . El b I k"f I 1 · · V ·t· kli t d 'k" · .. l" ye ış gı :ıçın u e ı e az 0 a a - Nev-York 121'5,8120 12li.7726 
ır.. a:~ ~ ~rın: ~ e er !.e: eştırı - w •• esaı ı na ye e arı mm guç u - et tarafından muayene edildiğini ve bu dır. Parıa 3,4320 3, 4325 

lemıyecegi gıbı, küfesız de uzum sat - gu ve seyyar satıcıların mevcud olma- hususta hazırlanmış olan raporun be _ Umumi Müfettic::lik her yıl yeni ko- MllA.no 6,62 6,62 
mak imkanı mevcud değildir. Geçense mas_ı yüzünden halk ucuz üzüm bula - lediye makine şubesi müdürlüğüne ve- , 1 k k lm . : d !k" 1 .. ·· te 'k eenene 2E!,827ö 28 8275 
ne halden meyvaları alıp şehirde sa - mıyacağı için halde üzüm küfeleri sa- . .v. . · İ IU u uru ası ıçm ~ 1 

oy ~yu şvı Am.sterdana 68.7371> (i1UE75 

tan t l 
.. b ' t lm d k 

1 
kt K .. 

1 
.. d b .. rıldigını yazmıştık. 13u muayenede s - etmekte ve bunlara prım dahi vermek- Berlln 60,462ıı 60,4425 

seyyar sa ıcı arın sayısı uç ıne ya ı a an a aca ır. oy u e u yuz- b ld ki d · 1 · · 3 · · ·· 
kınd H lb ki b 

· 
1 

tah . d'l d .. kt' G 
1 

tan u a permanan makine erınıın. tedir. Bu suretle bıtkaç sene sonra bu- BrWueı 21,11 21,176 
ı. a u u L'j ere sıs e ı en a- en zarar gorece ır. eçen sene at - .. .. ·· .. rabalann mikd .. .. kt küf' ·· .. ta b' .. tah .

1 
b marka üzerinde toplanmış olduğu an- tun Trakya mıntakalarında küçuk ku- Atına 1,1225 1,1225 

an yuzu aşmama a - mış e uzum sa n ır mus sı u '"k k 1 kl .. k .. mk.. I Boty& ı.1>10 l.615 

dır Bu ~za· ·· ·· t il 60 k"'f d ld tt•W· .. laşılmıştır Her üç markadaki makine - çu oru u ar gorme mu un o a -. yu en uzum sa ışı e manav- sene u e en e e e ıgı .parayı yuz · y . . .. .. .. .. caktır · Prag 4,345 4.345 
lar ve bakkallar meşgul olacaktır. Hal küfe üzüm satmak suretile elde ede - ler kullanılmaga elvenşlı gorulmuştur. . Madrld 6.14 6, 14 

buki uzak semtlerdeki bakkal ve ma- bilecek, fazla üzümleriıni İstanbula gön Belediye tarafından seçilecek bir kon - Muhtelif yerlerde ziraat Aleti Varaova ~!·~~ 13
•
68 

navlara arabalarla küfe içinde üzüm dermeden pekmez yapacaktır.> tro1 liey'eti makineleri gözden ~eçire - ve meyva usaresi fabrikaları =~~:::•t• 0,92 
2
:::: 

güç nakledilmekte, üzümler yerlerine Belediyenin yasağı karşısında yeni cek ve kullanılmasında mahzur bulun- Belgrad 2,855 2,855 

gidinciye kadar arabaların sarsıntıları tip seyyar satıcılık türemiştir. Halden ınıyanlar damgalanacak, tadile muh - kurulacak Yok.obam& S6 8
4 sıs ıı4 

Ankara borsası 
Açılıt· kapaDlf Hatları 18 -8- 938 

ÇEKLER 

yüzünden zedelenmektedir. Beyoğlu üzüm küfesini yüklenen iki ortak, kii - taç görülenler tadil ettirilecektir. Ziraat Vekaleti, memleketin muh - ~:-:0~1;:1 ~~~~~: ~·~~ 
bakkal ve manavlarından bir kısmı ü- feyi bağlamış olan iplerden bir ucunu telif yerlerinde zirai sanayi fabrikaları r-----:---:----~--------1 
züm küfelerini yaylı arabalarla gön - biri, diğer ucunu öteki tutmakta, ü - •k• ba d kurmağa karar vermiştir. E S B A M 
Clennekte iseler de bu şekil pek paha- zümlerini mahalle mahalle dolaşarak 1 1 ço n arasın a Bu fabrikalar ziraat aletleri, porta- ı------.-A~ç-ıu-~ -~Kap-.ıı-,,--1 
lıya mal olmakta, üzüm fiatlannı bir satmaktadırlar. B u şekilde satış yapan- k 1 b. b "" kal, domates ve meyva usareleri, malt Anadolu fDl. " 

60 

hayli yükseltmektedir. ların mikdarı beş yüz kadardır. an 1 ır oguşma fabrikalarıdır. ~·~m. ~ 60 va.'!l&ll 
2~ 60 ~ 60 

Evvelki gün Raminin Topçular ma- İkinci beş yıllık sanayi planında gı- Bomontt - Nektar 6 90 6 90 

Mille/ errik: Gümrüklerde : da maddeleri sırasında yer almış olan Aslan çimento 8 95 8 95 
hailesi civarında iki çoban arasında B bu gibi fabrikaların nerelerde kurula- Merkez anka.u 103 50 103 öO 
korkunç ve kanlı bir boğuşma olmuş, 1 Bankası 9 96 9 90 

Elektrik i!llletmesi · yeni propaganda Gümrük ve inhisarlar Vekaleti b H b kl b Abd 11 cağı yakında tesbit olunacaktır. ·reıefon s " il _ 
T ço an asan ıça a, ço an u a - u 

ve neşriyat ıefi müsteşarının tedkikleri hın vücudünün muhtelif yerlerinde Sanayiciler lktısad Vekaletine ittihat ve neııı..r. 11 60 11 50 
aarlt Deı.ırmenı l Oö -

Turing klüp müdürü Şükrü Ali, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti müs ço~ derin ve ağır yaralar açmıştır. müracaatta bulundular ;erkoe • 7 7 

elektrik işletmesi propaganda ve neş - teşan Bay Adil Okuldaş şehrimizdeki v k' t f ·ıA t d a anın a sı a ı şu ur: Bı'r kısım sanavi.ciler, dahildeki ma t S T İ K a A Z L A B 
· t fli ~ · ta · edilmiştir T · tedkik1erine devam etmelktedir. Müs - J -n ya şe gıne yın . urıng Mecruh Abdullah Tupçula! mahal - mulaLın vergi çokluğu yüzünden ay - r--------.--------1 

k lüp müdürlüğüne başka biri getirile- teşar dün de gümrükler başmüdürfü - lesinde mandıra sahibi olan lbrahimin ni cinsten mamulatın haricden gelen - 1 Açılıı Kapaıuı 
cektir. ğüne gelerek muhteBf işler üzerinde k nl ·· t kted. E Ik .. Türk borcu I P9tln 19 17ö 19 175 

l
"k darlard ah lm oyu arını g~ me ır. vve i gun lerinden pahalıya mal olduğunu ileri • • ıı • 19 20 l'i.~ 0 

1 tanbul sıhhı·ye müdür muavinı· a a a an iz .at a ıştır. .. yl d v Ib ah' "d ' d b' h u og eye ogru r ' ıme aı mera a ır sürerek bu hususta bir rapor azırla - • • ı vadeli 19 1111 19 175 

tedkik seyahahnden döndO. Gümrükler. müsteşarı . Yeşilköyde takım yabancı koyunların otladığını mışlar ve tktısad Vekaletine müracaat 
Sıhhiye Vekfileti hesabına Avrupa _ Y~Pıl~~ak _yem .t~yyare ıs~syonunda gören .Abdullah, gidip onları dışarı çı- etmeğe karar vermişlerdir. Bu sanayi- m .................................................. ........ . 

da tedkikler yapmak üzere gön.derilen gümrük bınası ıçınde tedkıkler yap - karmak istemiş ve bu sırada oturduğu ciler haricden getirilen mallardan alı-
İstanbul sıhhiye müdür muavini dok _ maktadır. Uzunköprüde gümrük me - bir ağaç gölgesinden kalkıp yanına ge- nan gümrük resimlerinin dahildeki di- = 
tor Osman Said İstanbula dönmüştür. murlan için yapılacak evlerin inşaatına len Eyübde Otakcılar mahallesinde ğer resimlerden az olduğqnu iddia et~ SELANJK BANKASI 
Osman Said tedkiklerine aid hazırla - da yakında başlanacaktır. mandıracı Mehmedin çobanı Hasanla mektedirler. 

Gümrükler umum müdlirü karşılaşmıştır. Hasan koyunların çıka- lna. :liz ihracat primleri yükseldi 
yacağı raporu Sıhhiye Vekaletine gön-

Tesis tarihi : 1888 

• derecektir. Ankaraya döndü r~-~asına razwı olmamış ve Abdullaha İhracat mevsimi henüz başlamı.ş_ ol-
ı . Bir aydanberi şehrimiz gümrüklerin sovup saymaga başlamıştır. dugunv dan İngiliz ihracat primlerinde İdare Merkezi : İSTANBUL (GALA TA) 

Sanayi umum müdürü ızmire gitti ' . . . de tedkik ve teftişler yapmakta olan Bu yüzden iki çoban arasında baş - son günlerde m~ bir artma müşa-
Şehnmız.ıde bulunmakta olan Iktı - gümrükler umum müdürü Bay Malı - lıyart ağız patırdısı yavaş yavaş müd - hede edilmektedir. Ingiltere için ihra- Türkiyedeki Şubeleri : 

sad Vekaleti Sanayi Umum Müdürü mud Nedim Gündüza1p dün Ankaraya hiş bir boğuşma halini almış, iki ço - cat primleri yüzde 42 ye kadar yük - . 
Reşıad dün sabah Ticaret Odasına ge - gitmiştir. ban dişleri ve tırnaklarile birbirlerini selmiştir. İhracat mevsimi başlayınca İSTANBUL (Ga1ata ve Yenicami) 
lerek muamele vergisi etrafında Odaca didiklemeğe başlamışlardır. Bir aralık prim fi.atları pek tabii olarak tenezzül MERSİN, ADANA Bürosu 
yapılmakta olan tedkikat hakkında iza Ask erlik işleri: Abdullah, Hasanın elini ısırmış, canı edecek ve normal şeklini bulacaktır. 
hat a171şı::u saa! 11 kd~ k:: t;nir yanan ~asan dwa üzerinde taşıdı~ı b~ - Ege mmtakasmm tütün rekoltesi . Yunanistandaki Şubeleri: 
vapurı e re a~e e e ş . ana 334 doguv mlulan davet yüceık bır bıçagı çekerek hasmının iı -
yi Umum Müdürü Izmirde bir müddet zerine yürümüş ve rastgele yerlerine Yapılan tedkiklere göre bu sene E- SELANİK - ATİNA 

kalacak ve küçük sanayi erbabının di- Bakırköy askerlik şubesinden: saplamağa başlamıştır. Abdullahın fer ge mmtakasında tütün ekimi müsaid. 
lek ve şikAyetlerini tesbit edecektir. tab! bul~:;a~~:ııuv;ey~:~~~ıa X:r:~:eı=~~ yadını işiten Topçular mahallesi halkı fakat mahsul geçen seneye nisbetle az- • 

dır. Rekolte geçen sene 45 milyon kilo Her nevi banka muameleleri 
Kiraltk kasalar servisi Tü k R ı . I • . . yoklama.larınıı 1/Eylfil/938 gününden ttiba - bir taraftan onun imdadına koşarken, . . . 

r • umen e 1§ erı aergısı ren başlanarak 28/10/938 gününde nihayet a· y t ftan . d k k 1 . ı'ken bu sene otuz mılyon kilo olarak 
Cumartesi günü saat 11 de Taksim- verilecektir. ıger ara Jan arma ~ra 0 

una gı tahmin edilmektedir. Fakat mahsul, ~~~ 
de eski Satie binasında açılacak olan 2 - Son yoklamanın hangi günlerde ya- derek vak'ayı haber vermışlerdir. Bi - g_eçen seneden daha nefistir. ~ 
ruk R l 'lri a ~ şa~p~lı~t ~oorua~ti~jm~rm~ar~~eyu~~====~-~~~~~~================ 

ıı - um.en e ış e sergisi etrafın- P a.cal!o. a r ış ır. yakalamışlar, yaralryı da Cerrahpaşa _A'llllllllllllllllllllllJllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllUlllllllll' 
daki hazırlıklar tamamlanmış, Rumen 3 - Yoklama muayyen günlerde saat 13 .=.1 
lere ai.d el işleri şehrimize getirilmiş _ den 16 ya tadar devam edecektir. hastanesine kaldı~şlardır. Hadise et ~ Türk Hava Kurumu 
tir . . Romanya kadınlan e1. lıjleri cemi - be ~inas~~a~:~~~ me~~~~n g~~~~d:ı:~ ~=df:.da zabıta tahkıkata devam etmek- -~===== Bu· . y ·ullllı K p ,. Y·A N. G o s u ==~ yetı murahhası Sudzo el ışlerl sergi - meclisine müracaat etmeleri. == 
ıfnde bulunmak Üzere İstanbula gel - Yoklama günleri: 1, 2, 5, 'I, 9, 12, 14, 17, Du•• n sabahkıa sı•s 
ffiİ.Ştir. 19, 21, 23, 26, 28, 30 Eylül Te 3, 5, 7, 10, 12, a 

_,., 14, 17, 26, 28 biririclteşrincllr. 31 de defter - - ·51 
unıı·· i l l ıerın imza edilmesi. Dün sabah limanı kesil bir sis taba- 5 Beşinci keşide 11/ Eylul/1938 dedir. == 
ıı u ur Ş er : ··········:·····000 

......................................... kası lk.aplamış, bu yüzden Akay ve Şir- 5 :al 
Ertugrul Sadi Tek Tiyatrosu keti Hayriye vapurlm-ının seferlerinde ~ Büyük ikramiye: 50.000 Liradır . •. '§. 

lık tedrisat umum müdürfı geldi 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat umum 

müdürü İsm~il Hakkı şehrimize gel -
miştir. Bay lımail Hakkı şehrimizde 
kaldığı müddet zarfında İstanbulun 
ilk tedrisat durumunu tedkik edecek -1 
tir. 1 

Bu gece bazı ufak gecikmeler ol'muştur. 5 . §i 
Bebek belediye Kadıköyünden Köprüye kalkan ilk 5 Bundan bSJka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikram1yelerle :ei 

bahçesinde vapur sis yüzünden Ahırkapı sahille - 5 ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... § 
BU MASAL rlne .?ü~üş ve Y_irıı;i daki~a teahhür- 5 Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyapgoya § 
ÖYLE BI ) le Kopruye ~elebilmiştir. Sıs saat 9 d~ 6. iıtirak etmek ıureti.le ılz de taliinizi deneyiniz... S§ 

Vodvil ~ penle TT :ı:e: .;:~. ve vapur seferlerı ~11111111111111111111111•11u111mm111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111u111111fW 



19 Ağustos 

-
Kastamonu Anadolunun 
zengin bir tarih şehridir 

Şehrin en güzel eseri olan lbni Neccar camiin~n kapısı 
Üzerindeki mozayiklerin kıymeti 800,000 lıradır 

SON EOSTA Snyfa S 

Güründe Anadolunun en 
güzel şalları dokunuyor 

Buraya gelen hastalar ve 
zayıf insanlar sapasağlam 

geri dönüyorlar 

Gürünün en büyük derdi, yağmur mevsiminde sel teh· 
likesine maruz kalmasıdır. Gürünlüler kasabaya inen 
sellerden kurtulmak için tedbir alınmasını istiyorla• 
Sıvas muhabirimiz Güründen yazı

yor: 
Sıvasa 140 kilometre mesafede bu

Kaş (Hususi) - Kazamızın Gömbe lunan Gürü? .sıvasın en şirin Ye mey
yaylası, son günler içinde gene dolup va bahçelcrı ıle meşhur güzel bir ka- 1 
boşaldı. zasıdır. Old~kca es~i bi7 tarihi vardır. 

Müteaddid suları, karh dağları bin- Ka_zanın eskı adı Tılgonımo'dur. İsanm 
bir çeşid meyvalıklarile güney yurd dogumundan 150? _Yıl ~vvel tesis olun
memleketlerimizde Gömbe günden muştur ... sonra H~tıtlerm son zamanla
güne sevilen ve aranan bir yayla ha - rında yuksek daglar aras~~~ k~r~l
lini almaktadır muştur. Her bakımdan Gurun buyuk 
Meşhur Akd~ğın eteklerine yayılan ebemmi~~ti h~iz .bir k~~edir. Gürün en 

bu yayla, bütii.n meziyetlerini bu dağa evvel Hıtıtlerın ıdaresınde kalmış ve 
borçlu.dur. s~nraları sıra ile Romalılar, Büyük Ki-

Bu yüksek dağın karlı tepeleri, Yum- lıkya, Kapadokyalıların idaresi altında 
ru ve Susuz dağlarının çamlı sırtları kalmış.!ır. .. .. . . 
yaylayı tabii manzara bakımından çok Bu~un Gurunde ~ımın tarafından ve 
zenginleştiriyor. h~ngı yılda yapıldıgı belli olmıyan eski 

Gürün kaymakamı Celal Değer 

Gömbe yaylası başlı başına bir a - hır kale harabesi mevcuddur. Kazanın 
iemdir. Yaylanın' yaslandığı Akdağın nahiye~i olan G~~ek, Diren, Dada ve 
koynundan fışkıran cUçarsu• adı ve - bazı koylerde Hıtıtlere aid eski eser-
_Jen şelale 30 metre yükseklerden lere sık sık rastlanmaktadır. la yağan karların tesiri ile kapanaıı 

. köpüklener~k akın kt b u Akçay Kasabanın en büyük suyu Tohma- yolların Sıvas ile irtibatının kesilmesi-
Kastamonudan bir göriln;&.ş ve eski eserlerden Sınanbey camit ismile yaylayı .k. a a ve kutsdır dır. Bu su Kinıdirlik köyünden geçer. dir. Sonra kasabada bugün hAla doktor 

·1 h d F'lhak.k 1 ıye ayırma a · K"' d P kt H lk b ·hı· · · 
Ka t 

t K taınonıı lunmak itibarı e meş ur ur. ı ı a Yaylanın 1 . . Akça- oy e mar suyunu alarak Telin kö- yo ur. ıa u ı ıyacın yerme getı-
s amonu (Hususı) _ as , . . .

1 
. f d 1 ev erı arasına gıren .. . d ,.,, h b .1 . d b k A • . t 

fehrin batıs~da iki tab a gibi duran ingilız tarıhcı en tara ın. an ya~ı an yın bir sürü kolları, buradaki bir yığın yu_cıvarın a 10 ma undan başka.~az- rı mesın e~ .. aş a. rmagan ıs asyo. -
cine· t . ~ . ş ki Ro- incelemelerde bu mozayik tezyınata ağacı. gür b'r h 1 f . r çagır suyundan Sankaya mevkıınde nundan Gurune bır şose açılmasını ıs· 
maıııla epebsı•kine .yas ş, dao .. ~ülmüs 800.000 lira kıymet takdir edilmiştir. Bol sular ıarasaınedgae ıermla"lıeşleırrı:n gürül· karışırlar. Tohma oldukca kuvvetli bir temektedir. Bu suretle mesafe kısala-

rın a yesı ve yer yer • .. d 200 l ş d lkb h d w • • ak G" .. .. t · ~ . . d 
1400 yıllık kalesile Ankara ve İnebolu Bu camım Y8.?,1~. a sene evve. tüsü içinde bulunan bu yaylada sayısı su ur. a ar a \'e ya!,'IllUr mevsımın- c ve . urunun . ıca:ı vazıyetı aha 
)"olund 

1 1 
. tl ktan gözüne Kastamonuda hükumran olan derebeyı belirsiz selviler s·· ğ'" dler yetiştiril _ de .zaman zaman burası ve çarşı deresi normal bır şekle gırmış olacaktır. 

Çarp an ge en erın uza Eligüzel oğlunun pencereleri renkl~ m~tir. ' ' 
0 

u l'uları kasabaya sel tehlikesi getirirler. İktısadi vaziyeti 
ar. .. . . . 

1200 
cam ve alçıdan çerçeveli iki katlı evı Burada saatte b"r yemek yenir ve Bu da oldukca büyük zararlar verir. Kasabanın iktısadi vaziyeti de iyi -

Ko~enus kalesının eteğınde _ de tarihl bir kıymeti haizdir. çok rahat uyku u ı nu Bu da sulan- Hükumetimizin yardımları ile kaza dir. Halk meyvacılık ile meşgul olur. 
Benelık, kiliseden bozma. ve ~asta~~- Bundan başka evvelce şifahane ve bi- nın fevkaladeliğ" y~ ha~asm n temizli- halkını bu sel felaketinden kurtarmak Mey\•acılık da yıldan yıla inkişaf ar
lı.uyu .alan Atabe~ Gazi'nın .mınar\ı t- lahare Yılanlı dergihı adile anılan evin ğ"ndend"r 1 

v 
1 Iazımdır. Çünkü, Güründe hava kara- zetmektedir. Kasabanın ihracatı yapa

\?e edıp tamir ettırerek camıe tahvı ~ kapısındaki zengin nakışlar ve tezyinat ı Sıcak;a~ bunalan sahil sakinleri bu- rıp yağmur yağmıya başladığı zaman ğı, koyunculuk, fazla rnikdarda patates, 
tlği eski bir tarihi eser de, uzaktan e~:.- da Alınan tarihcisi Rişardın Paflagon- rada vücudlarını sağlamlaştırarak geri Gürünlünün içini kara bir yas bağlar: pekmez, elma, ve diğer mayvalardır. 
~e mızrak tutan bir ortaçağ muharı ı- ya adlı eserinde uzun uzadıya mevzuu- d"n rler Sel tehlikesi... Şimdi Gürünlüler Güründe şalcılık 
ile benzer. bahs edilmiştir. Hülba Kastamonu, i· 0 

e · cSon Posta• vasıtasile hükftmetimiz - Gürünün her tarafta dillere destan 
Kale yolundan inilirken mescid ta~- çinde barındırdığı tarihi ve bedi! eser- lstanbuf, Edirne, Kayseri den büyük bir dilekle kendilerine el u- olan şallarını meydana getirmek için 

2ında yapılmış olan · İbni N~cc:ır camı- lerle yalnız güzel bir yurd köşesi değil, 11. I . B d zatılmasını ve her yıl artan bu sel fc- tezgahlar her evde mevcud iken bugLin 
f de, yapılırken tahtaları Hındısta~dan ayni zamanda tarihin tedkike değer ha- mua im eri ursa a . laketinin önüne esaslı bir surette geçil- ancak 20 kadar tezgah kalmıştır. Bun-
getirilmiş olmak ve kapısının üzerinde- zinelerini bağrında yaşatan bir tarih Bursa (~ususi) - İstanbul, Edır - mesini istiyorlar. Kasaba Sakaltutan, lar da yevmiye 3. metre şal meydana 
ki laal bibaha mozayikle süslenmiş bu- şehridir. ~e, K~yserı Yozgad ve ~onya mua~ - Şilli, Keşkaya, Karataş dağları ara- getirirler. Bu yıl Izmir fuarında Gürü-

limlerı.nden ~a~abalık bırkaç muallım sında sıralanır. Manzarası çok güzel, nün meşhur şalları da Sıvas paviyo-

Manyast8 18 yaşında Dursunbeyin Alaçam kam~· .~ehr~mız~~ ~~.unmaktadı~ıar .. her taraf ve köşe bucağı meyva ağaçla- nunda yer alacaktır. 
Kultur Dırektorlugunden kendılerı- rı ile yemyeşil bir manzara arzeder. 

bl·r genç bı·r köylüyü ormanları ÜÇ gondu··r ne terfik edilen mihmandarlarla şeh - Kasabada 817 ev ve 2301 kadın 2299 Bir kiJylil karısının 
rimizin tarihi yerlerini gezmektedir - erkek olmak üzere 4600 nüfus ~rdır. Kolunu balla ile 

O··ıdurdU a ler. İçme sulan iyidir. Rakımı 1200-2700 y nıyor tir. Yangın ormanda büyük bir saha- bulunan bu kazanın sahası 3080 kilo - Parçaladı 
Balıkesir (Hususi) - Manyasa bağ Balıkesir (Hususi) - Dursunbey yı kaplamı.ştır. Üç gündenberi devam 1~~t1'~ murabbaıdır. Kasa~a~a bağlı, 60 Balıkesir (Hususi) - Kavacık na -

lı Yeniköyde mer'a meselesinden bir A.~aça~ ormanlarında pazar günü bü- etmektedir. Ormanda şimdiye kadar o· koy ~le .K~nak~ma~, Çelıkatlıyurt ad- hiyesinin Şabanlar köyünde bir aile 
kişinin ölümü ile neticelenen .kanlı b~r y~k bır yangın . çıkmı.ş, .. Balıkesirden, lan zarar büyüktür. Buraya gönderilen ları ıle ıkı. n~hıy~ı va:dır. H~~ı çok kavgası olmuş, kanlı ve feci bir şekil
vak'a olmuştur. Yenikö)"den Ishak og- cıvar .. kaza.~ na.h~ye ve koyler~en yan - .}ıü"1lerce kişi yangını söndürmeğe ça - calışkan, bırbırlerıne baglı temız ınsan- de neticelenmiştir. Şabanlar köyünden 
lu Kamil adında 18 yaşlarında ~ir ~e- gını onle~ek ~~ın aske~ ~e .. Jan~a~a lışmaktadır. Ateşin ne suretle çıktığı lardır. . . . . Abdullah oğlu İhsan ile karısı 20 yaş-
likanlı ile gene bu köyden tsmaıl og - kuvvetlerıle yuzler(l! kışı gonderılmış- da henüz anlaşılamamıştır. Küttür ışlen larında Ayşe arasında gece yarısı bir 
lu Enver bir müddet ön<:e kavga et - Kazada 3, köylerde 6 olmak üzere 9 kavga çıkmış, kadın, kocasının kendi -
mişler ve birbirlerine kırılmışlard.ır. ( Bursada av mevsimi başladı ) i!kmekteb vardır. Kasabada bulunan sine fena muamele etmesinden korka-
Bu iki arkadaş bir gün önce tarladan mekteblerden birisi beş sınıflı, diğer- rak kaçmak istemiş, fakat İhsan eline 
harman yerine araba ile demet çeker- ~-- leri üçer sınıflıdır. Köy çocuğunun bü- geçirdiği bir balta ile zavallının arka -
lerken karşılaşmışlar ve sitemli sözler tün istediği mektebsiz köylerde mekteb sından yetişmiş, Ayşenin kolunu par -
&öylemeğe başlamışlaroır. Bu yüzden açılmasıdır. Halkın kültüre karşı artan çalamış ve vücudünün muhtelif yer -
kavga başlamış ve gürültü büyümüş, büyük bir alakası vardır. Mekteblerde !erinden ağır surette yaralamıştır. Sıh 
Kamil bıçağını çekerek Enveri birkaç büyük çalışmalar dewm etmektedir. hi vaziyeti tehlikeli görülen kadın has-
)'erinden yaralayarak yere sermiştir. Kooperatif, hima1e heyetleri, .gençlik taneye kaldmlmış, suçlu koca da yaka-
Enver aldığı yaranın tesirfle çok geç - toplanmaları iyi faaliyet gösteriyorlar. lannuşt.ır. 
meden ölmüş, Kamil yakalanmıştır. Giiri.in, Darende - Kangal kazaları a- ---

Gemlikte kaçak Hind keneviri 
ekenler 

Gemlik (Hususi) - Esrar çıkarmak 
inaksadile Haydariye köyünde kaçak 
olarak Hind keneviri ekildiği ve bun
ların dağ ve vadilerdeki mikdarı dö • 
nümleri g~n mısır tarlalarında ve 
rnısır mezruatı arasında yetiştirildiği 
lıaber alınmış, kaymakam, hükümet 
&ktoru, ziraat memuru ve jandarma -
dan mürekkep bir heyet mahallinde 
tedkikat yaparak bu muzır iptida! es
;ar maddesinin hepsi imha edilmiştir. 

Bursa, (Hususi) - Bunaltıcı sıcaklara rağmen şehrimiz avcıları .av zevkle
rini çıkarmakta devam ediyorlar. Av mevsimi gelmiş, katile ~fıle av<:ılar 
Bursa dışansında avlanmıya başlamıştır. Resim, şehrimizden gıden ve cBa
ranfakı• köyünün avcılarını göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan Bey eskidenberi 
bu mesele hakkında yazılar 
razılırdı .. 

... İstanbuldaki büyük dok
torlardan bazılarının Anado
lunun ti ücra kötelerine git
meleri kararlattırılllllf··· 

•.. Oh! Artık oralar sıhhat 
bakımından düzelecek de-
mek .•• 

Hasan Bey - Öyle. Hem 
sade sıhhat bakımından de
lil; imar bakımından da fay
dalı olurt 

rasındadır. Bugün en büyük ihtiyacı Gemlikte bir amele tehlikeli 
or1amekteb ihtiyacıdır. tt d 

Her yıl ilkm€ktebden yüzlerce tale- SUr8 e yan t 
be mezun olmaktadır. Bunların birçok- Gem~ik (:ıususiJ - Veli Alemda -
farı Sıvasa, diğerleri Elbistana gidiyor. rın zeytınyagı fabrıkasında sabun imal 
Bu da fazla masraflı olduğu gibi mali c~ilirke~ kaynamakta olan kaza~~n 
vaziyeti bozuk olanlar da tahsile de- bırdenbıre tıpası boşanarak kızgın sud 
vam edemiyorlar. Gürün muallimleri kostik ortalığı istila etmiş ve kazan ba
de ülkü uğrunda büyük faaliyetler gös- ~ında .b~lunan Karacaali köylü amele 
teriyorlar. lbrahımın ayaklarının yanmasına se -

Köy kanunu beb olmuştur. Yarası teh'likeli görü • 
Kasabaya bağlı köylerde de köy ka- len zavallı ame~e derhal hastaneye k1ll

nunu büyük bir ehemmiyetle tatbik e- dırılarak tedavı altına alınmıştır. 

dilmekte, köy yolları, köy odaları, köy Gemlik Çocuk Esirgeme 
mekteblerl, yapılmakta ve köyler na- . • • 
hiyeye ve kasabaya telefon şebekesı ne Kurumunun gezmtısı 
bağlanmaktadır. Kasabanın ~enç ve ça- Gemlik (Hususi) _ Çocuk Esirge -
lışkan kaymakamı Celal Deger, kasa - me Kurumunun tertib ettiği Gemlik -
banın her sahada kalkınma~.ı için e~~lı İstanbul vapur gezintisi geçen hafta 
çalışmalara başlamıştır. Guzel Gurun pazar günü birçok Gemliklilerin iştiıra
yakın zamanlarda daha gilzel bir şekil kile yapılmıştır. Sarayburnunda va -
alacaktır. purdan inilerek birlikte müzeler, anıt-

Elektrik işi ıar, bazı hay.ı.r müesseseleri ve İstanbu-
Sıvas kazaları i~erisinde ilk defa e - lun ehemmiyeili güzel yerleri ziyaret 

lektriğe kavuşan, Gürün çarşı ve so- edildikten sonra tekrar gecenin saat 
kaklannda şimdi 196 lamba ile tenvirat yirmi dördünde Sus vapurile Gemliğe 
yapılmaktadır. Bu yılın içerisinde ~ek· dönülmüştür. Tam on dokuz saat sil.ren 
trik projesi yaptırılarak evlerin de ışık bu gezintiden hem Çocuk Esirgeme Ku 
ihtiyacları temin edilecektir. rumu menfaatlenmiş ve hem de iştirak 

Kasabanın ihtiyaçlan eden Gemlikliler güzel saatler geçir • 
Kagabanın en büyük derdi kıfın faz- m.işlerdir 



[ Hadiular .Karpamda 

-
NE ivi KADDN 
E rkekle kadının birlikte çlkart.l - Fazla .içiyMSUn! 

:bk1an bir fotogr.afı gördüm. Dememuş. _ •. _ 
- Gözün etrafta, ben iru;anın gozunn 

- Her ilcisi .de güzel! ıka , 
Dedim, ha'klarında söylenilen1eri duy- ç nnm. 

Demezmiş. 
dum: - Baleye çıkan, yarı çıplak kızlara ba-

- Mükemmel! kaca-gına biraz -da benim yür:ume bak! 
Dedim. dayduklarnnı size de tekrarh-

Ya yun: 

* Erkek llcadınmı kar:§ısma oturtur, ma'k-
yajını ~ .zev'kine göre yapar, s:açl.an
nı kendi .ııevkine göre boyar ve kıvırır, 
elbisıesini kendi zevkine göre giydiri.rmif. 

- Ben saçlarımı ibqyle :istemiyorum. 
- Kaşımı daha iincelt.eceğiın. 
- Bu robu giymiyeceğim. 
Diye itiraz etmemıiı. 

* Birlikte a>bğa çıkarlarmış. Kadının 
bir ikere olsun! 

- Nereye gideceğiz! 
- Ben §Ul'aya gitmek iStemem! 
Tarzında 1bir söz sarfettiği olmazııuı. 

* Tiyatro locasında yanyana oturur-
larmış. Kadın sahneden başını bir başka 
tarafa çevirmezınşi. Localara göz gezdi
rip, dedikodu yapmazmış: 

- Şunun şapkası gıöi şapka isterim! 
- Ön sırada <>turanın kürkünün ayn.ini 

bana almalısın! 
- Karşıdaki locada oturan kadınla iki

de bir bakışıyorsunuz.. ben sanki :farkın
da değil miyim .. hele eve gidelim de an
larsın! 

Diye erkeğinin canını sıkmaz: dramın 
en acıklı yerinde gülmez, komedinin ~n 
zarif yerinde; 

Demezmiş. 
- Benden lba~asile dansetmiye kal-

karsan ı§işeyi bldınr,, ba§ma w:uru.nm:ı! 
Demezmiş. 

* Bardan çıl:ar, b1r <dtomobile biner, ~-
lerlne gelirlenniş. ErlteH:,. onun elbiseSini 
~ıltanr, pijamasım giydirlmıi§. Eğer el'

kek çalışaea'ksa eline bir ampul elır. 
- Y<0ruldum! 
Demeden, 
- 'Bu da çekınr mi? 
Demeden, 
- Ben -senin esirin. -değilimr 
Demeden, 
- Artıl: bıktım! 

Demeden, 
- Geıçliğime yazı1t, sana bütün ibun

Jan yaptığım halde gene yaranamıyor.um! 
Deme<1en, hatta 'kıpırdanmadan ısaa~ 

lerce ayak üstü d'arurmuş. 

* Erkek onu evde bırakır, sokağa çikar
rmş . .Pencereden balona~; öteyi ben
yi, kocasının çikardığı elbisen1n cepleri
ni karıştırmazrruş: 

- Bu ne iyi bir 'kadın! 
Diyeceksiniz. ' 
- Evet çok iyi bir kadın! 
- Bu kadın Kimdir, kocasının adı ne-

dir? 

~ 
Öğleden sonra .. 
nasıl giyinmeli? 

(}ğleden son
ra giyinişte bir 
itina başlar. Ar
tık sabahki düz 

-y enikapı açıklarında 
çirkin bir tecavüz hadisesi 

Deniz üstünde bit' kadına tecavüz eden iki kişi 
ağırcezaya verildi, bun1ann 

kendilerine memm süsü ~erdikleri de sabit oldu 

Evvelki gece Yenikapı açülarmda 3 Uncü cezada yapılan duruşmasınl 
çir1kin bir hadise o1mııştur. :suçlannı ikrar e~. 

Dün müddeiumumiliğe ]ntj]tal eden Muhakemesine bugün de devam o' 
bu vak'anın 1ailleri Reşad ve Şükrü i- 1unacaktır. 

simlerinde m gençtir. iki a11trepo hll"SIZI lelkif edil~ 
Bu iki delikanlı, gece saat 11 sUla - Salihaddin . . .. __ JI. 

rında Yenlbpıda sandalcı Gaybulla - . ve Ahmed . jSlllllerIJl""' 

h .. -• .-:ıı_...._ ilci genç Melekhatun camimde bir 8' a muracacn. 'CIUClıca.. 
_Sana 25 kurul verelim de, bizi ısa :trepodan hırsızlık ederken, yakalan 

hil civarmda bir :saat !kadar gezdjr, de- mışAJardırdli . ·ı ,.,_., __ Sul · ı dir yeye ven en su..,..u.wu, t~ 
mış er · ahmed 3 - •· ulh mahk 

Sandala binip hayli açıldıktan son - nin karariıı::~v~ eaC:iş1erdi eme:: 
ra, uzaktaki bir sandalı göstererek, Gay - r. 

bullaha: Polnte : 
- Biz birisini arıyoruz. Belki :fU san 

daldadır. Or.aya doğru 9e1killel', demiş- Bir ~et k•ra11nda 
ler ve sandala yaklaştıkları zaman, san iki kişi yaralandı 
dalda bir kadınla, iki genç bulunduğu- Müşfik adında biri tarafından idare er 
ınu görmüşler sandalcıya: <filen motc,,Iklet, Ma1tepede Bağdad cadd 

' :sinden geçerken yolu· tnmlr etmekte aıan ı 
- Bizim aradıklarımız değilmiş ce- mele tarafından konulan büyük lılr tA 

vabını, vermlş1erdir. ıçarpm1ştır. Bu çarpma çok '§lddetll ol~ 
Fakat, :Sandaldan uza1daştlk1arı va - motosiklet tama~n :parçalanmış, MUP' 

k . k i'k·-ı .. d -· t" k, di -ve yanındaki henti:a 1smi tesbli edilemu' 
ıt, ie rar l ıuerını egış ırere - bir kadın wcudünün mnht.ell! 7erıerırıd' 

ğer sandala yanaşması .iç~ sandalcıyı ağır ve tehlikeli bir surette yaralnnmışlıı.t 
tazyika J...:u·Uuru§laırlır. Zatla sanda1ı dır. Yaralılar Nümune bastaneslnde ted-' 
_ . ~ . . 

1 
altına alınmışlardır. Jandarma ta~ 

o~ı sandala yanaştırıp, ıçen ata - devam etmektedir. 

- Öf sıkıldim! 
Diye bağlrmazmı§. 

* 

pike robun, kı
sa çorapların, 

topuksuz ayak
ıkabının vakti 

Diyeceksiniz. gc~iştir. cÖğ-
- Bir Fransız ressamın yaptığı, süs1c- leden sonra el

di,ği, giydirdiği ve yanına alıp tiyatroya ... ibisesi> daha iti
lbaloya, lokantaya götürdüğü balmumu il d'k'l · 

mışlar ve diğer sandalda bnlnMn Sa - Bir amele makine üstüne 
lih ve Ahmed ismindeki iki genci: dÜfÜp yaraladı 

Beraber bara giderler, bir masada kar-
şılıklı otururlarmış. Kadın mütebessim 
bir halde kocasının yüzüne ıbakar.mış: 

ına e ı ı mış. 

lheykelden bahsediyordum. daha itina iİe 

- Biz, Emniyet 2 ~ci şube taharri Ara.bcamllncie Mahmudl;re caddesinde~ 
memurJanyız, diye korkutup, başka kömür iabrlkasında çalışan Osman oğlu ~ 
bir kayıg· a biruneg· e icbar etmişlerdir. ~aeddin, :amır e~ekt: ~lduğu makine 

uzertne duşerek 'VUeUdunun muotel\f ~ 
1smet HıulCı.si 'lmi tir n· 

1ıeçı ş . ı-============================================================== ~az daha $ÜSlii-c Bunlan biliyor mu idiniz? =r ~::~:::: 
.-,•At.' t ,·,' ıı ı, il •••• 

Bu .iki şahsın fena niyetlerini sezen rinden ağırca yaralanmış, tedavi ed 
Azime ismindeki genç kadın suçlular- ürere BenJorJ hastanesine kaldınlmıştır. 

Tarife kelimesinin asit 
Umumiyetle ba

zı c~yanın kıy -
metini ifade eden 
listelere veya .na -
kil vasıtalarının 

hareket zamanla
rını gösteren icv • 
halara tarife de .. 
riz. Fakat bunun 
esasını bilmeyiz, 
tarife kelimesi, u
mumt kanaate göre Avrupanın en cenub 
noktasında ve Scpte boğazının en .son .ka

u.bası olan Tarif a şehrinin ismine mu -
aftır. Vaktile Cebelüttank boğazının ili 

tarafı da Arabların elin~ iken Ak.de -
nize girecek. gemilerden muayyen bir 
:vergi alırlarih. Bu vergi Tarifada ôde -
nirdi. Tarife ismi i~ oradan kalmıştır. 

Takvim ne zaman yapıldı? 
Biliyor musu -

nuz ıki bugün kul
lanılınakta olan a
lafranga takvimin 
esası .Ramada, Ki
rinal saraflllda 
lrurulmuıtur. Ki
rinal Arayı 16 na. 
asırda Papa OD 

üçüncü Gre -
guvarın arzusu üzerine inşa edilmiştir. 

Bu saray, o sırada tanziın edilmekte o -
lan yeni takvimi hazırlıyacak alimlerin 
ikameli için yapt~tır. Bu sarayda, 
Klavyils. .şakon. Sepiilvera gibi dünya
ca ıne§hur :riya.ziyecüer .on yedi sene 

mütemadiyen bil if1e meıgul olmUflar -
dır. Yeni takvim ancak 1582 de bitiril -
miştir. 

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

Çalışan lladın 
Meselesi ... 

· - .MüŞkül bir variyet karşısındayım: 
Karun bir dairede iş almak :ar.zusu

nu izhar etmişti, ilk zamanda mahzur 
g<rmedim, aile büdcemizin de geni~Je
mesi.ne yardım edeceği mütaleası ıle · 
tasvib ettim. İşe başladı, tedricen )'Ük
seldi, bugün eline mühim denilebile
cek bir para giriyor ve bu para da gc· 
rek kendisinin, gerek çocuklarunızın 
daha iyi giyinmelerine sarfediliyor. 

Yalnız bu arada beklemediğim bir 
hadise oldu: Benim kazancım eksildi, 
zevcemde bir gurur görülmeye başl:ı
dı. Şimdi atiden endişe ediyorum. 
Zevcemin gururu daba artarsa fa.ham. 
mül edemiycccğim. Aramız açılacak, 

yuvamız yıkılacak. Karımı işinden çı· 

karmaya gelince benim kazancımın • 
eks'ildiği bu dakikada sıkıntıya düş-

memizi mucib olacak, ne yapmalıyım? 

Hii.d'isenin ruhi Uıhliline girişmeye 
lüzum görmüyorum. Tavsiyem şu: 
Kadın gurur duymakta haklıdır, er

keğin yapacağı şey bu gururdan tee.s-

sür doymak değil, hisse almaktır. Ka
dının i_şine mani olmak bu dakika için 
mevzuu bahsolamaz. Bırakınız ~evam 
etsin, fakat siz de 'kendi vaziyetinizi 
1slaha bakınız, kazancınızı bugün iki
nizin temin etmekte olduğu mikdat'a 
müsavi bir hale getiriniz, o zaman ka
dının yeri daire değU, evidir düşün
cesi etrafında konuşulabilir. 

* 
Baymı (M. D.) ye: 
Gazete sütunları istediğiniz malıi

matı vermeye müsaid d~ldir, müb
hem birkaç tavsiye '.iile iktifa etsem 
anlamazsınız, açık yaı:may.a ise benim 
kalemim gitmez. Gazete her ya§ta 
ienç kıiların eline de geçecek bir 
vasıtadır. Onları korumak ise vazüe
nıizdir. Adresinizi verinir, mektubla 
anlatayım. 

* Bayan Ferid.eye: 
İkisinin a~asında hlçbir fark görrnü. 

yorum. Hissinizin gösterdiği yolu ih
tiyar ediniz. 

TEYZE 

görünmez. Şu

nu unutmamak 
18.zrm: Şıkhğın 

esası sadeliktir. 
Sabahleyin ıra

hatlık, öğleden 

sonra daha faz-

• 1 ' ~ .. :ı la boğuşmağa ve feryad elmeğe başla- Bir adam kıskançlık yüzündeıa 
mıştır. Sahilde bulunan polis Şakirle, metresini yaraladı 
bekçi Bilal :feryadlan işiterek, derhal ~tarcılarda Melımcdpaşa camil .çıı 
b"r kavıkla vak'a mahalline yetişmis - mazında oturan Basan He metresi Babıd 

ı . v ~ arasında kıslı:ançhk yüzünden bir kavga ?. 
lerdJr. mış, Hasan, Bahrlyeyl bıçakla sol kolJ 

Aii~, elbiseleri yırtılmış ve bitab yaralamıştır. 
düşm~ 'bir halde kurtarılmıştır. Genç Tramvaydan atlayan bir ada!ll 
kafün, biraz oonra kendine gelince par- diifüp yaralandı 
mağındaki yüzüğün de, kaybolduğunu Dün Ahmed oğlu Tahir 1.smlnde bir şarİ 
farketmişlir. binmiş olduğu fntt:1 - Beşiktaş tramvııY" 

la itina aranır. • .. .. dan atlarken düşmu§, başından ağırca yt 
Fakat ikisinde de cşık, olunabilir. Zaten Müddeiumumilik yem cunnu meş - ralanmı§tır. Yaralı tednvı edilmek Ot! 
şık kadın, süslü kadın değildir. Saatine, hud kanununa göre tahkikatı ikmal hastaneye kaldırılml§tır. 
yerine göre giyinendir. Sabahleyin pra- ederek, her iki suçluyu da dün Ağır - Bir amelenin kolu koptu 
tiği, öğleden :sonra orijinali, yeniyi ve ceza mahkemesine sevketmiştir. Kapa- Balatta Karal:ıaı mahallesinde iskele sf1 
zarifi giyen şıktır. R"tndakl bir iplik fabrikasında ~alışan ~ 
Yuknrıaa solda: Belinin ortası sivri, lı celsede yapılan duruşm~n sonu.n - tafa Şakir, talışt~ı pamuk amıağa mafll 

da iki mütecaviz genç tevkil ediJmış - sifon maldneslnl temizlerken mlu bir~ 
önü arkası dikişli bir etek bluzu kısmen lerdir. re makineye takılını§ ve bir &Dda diJ. 
rneyaanda bırakan kısa, onu açık bir bo- , .._ ., • 

1 
den .kopup aynlmıştır. Yaralı Cerrab~ 

lero. Emprime düz bir bluz. Boleronun Pasıt 11DAftCI t 8 tuşan ISIOI hastanesine kaldırılmış ve tahkikata b"Jtl 

bütün süsü bir sıra pikürden ibaret. Bir öldürmek İSÜJ8D berber ~·. I bi b. ) . • ) .:ı. 
de ufak fiyongası var. un ame e r ır erını yara ao• 

Yukanda .sağda: Krep maroken r~. UIİJIJI Yrii Kızıltoprakta Klmyager Mustafanın Si 
Grej, roje, blöpastel buaderoz :renkleri Aksan,m:I• eski nişanlısı Remzi~ taatında çalışan H'"useyin ve Abmed ~ 
pek ·yaraşır. Süs: Göğsünü çaprastlama, ,._ w de W amele arasında 1' yiidnden bir ..... 

ve Hilmi isminde bir genci. aldürmege c• ~1§. Ahmed Hüseyin! balından, P" 
eteğini iki kollarım tek sıra halinde stlsli- ada~ bir .. ....ı .. de, Ahmedl yüzünden + .. .,,.. ~_: .... • 

teşebbüs eden, ve taban~ arı- -3~ - yıu..-..; 
yen plilerdir. ml§lardır. Her iki lmvgacı da yakalan"'· 

Altta: Düz (maroken) e sıra sıra dan- 7.3 sebobile buna muvaffak olamıyan cürmü m~hud mahkemesine cönderilıııl' 
tel şüsü çok yaraşır. Bundan ufacık bir Salahaddin müddeiumumiliğe teslim lerdir. 
plastron, bir çift te kol kapağı yapmak edilmiştir. Bir adam kayınbiraduini yar.JI 
kafidir. Kumaşınız düz değilse bu model Suçlu bakkında l inci sorgu bakim- Aksarayda Gureba Jiü.seylnağa mall~ 
uymaz. ligı* ·nde ilk tahkikat açılımF. sinde oturan Mustafa oğlu Ali zabıtaya 

• ncaatJa ayni evde oturan enlftesl ffiıS8.0 
Her kadın bilmelülü: Qeclleri 81 SOJIR birsiz rafından bıçakla yaraıandıR"tnı Jddla e~ 

teftif edildi tir. Suçlu yakalanarak tahtıka.ta ba~llll"' 
Buz dOlabouz yok, bira ~ ao • ıntJtır. 

ğutmak istiyorsanm, ae yapma1asma.? İstaribolun mulı'1ıelif yerlerinde ıe - Bir otomobil kaD.SI 
Bira fllelerlnl ıslak be2le1'e aararal::, ta - celeri birçok evleri soyan Kemal oğlu Şoför Mehmedtn idaresindeki 1858 ıı_~ 

pıyı pencereler.1 açar, bn f}§elert :kuTVetll R At - ind zıh bir hırsız yaka ralı otomobil. Kadiköyde !ııbla cadde.Si"'. 
h~va cereyanı olan pencerelerden blrlnln ö- ıza eş ~ e a . . tir - geçerken 12 yqında Ktrtora ~rak ~ 
nüne ıdhıersinlz. Sıcak 1U gününde, baz do- lanarak Adlıyeye venlmış · §ından yaralamıştır. Yaralı Nllmune JJll" 
labına lüzum kalmadan, buz &Ibl olurlar. Derhal tevkif edilen suçlu, Asliye neslne lcaldmlmı§, şoför yataıanmJ.it1;.I 

Bacaksızın maskarat•klan ~ Numerotaj 1 
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C E o IE 18 ô v AT ::J Dünyamn en garib 
klüpleri 

SEYAHAT MEKTUBLARI : 26 

Seyahat edebiyatı · 
Üzerinde bazı düşünceler 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Sarhoşlar klübü, karı::.ıııdan 
dayak yiyenler klübü, 

çirkinler klübü Yazan: Vaafi Rıza Zobu 

Eski seyahatnamelerle sefaretnameleri 
bilhassa tarihi kıymetleri noktasınC.an 
edebiyat tarihine mal ederek bir tarafa 
bırakırsak bizde, bu edebi nevin de he
nıen diğe; bütün asri edebiyat nevileri 
gibi tanzimattan sonra ilerlediğini görü
rüz. Bu seyahatnamelerdeki bir h~~i
yet te, evvelkilerin şarklı tefekkur~n~ 
karşı garblı tefekkür ve ınüşahedesını 
getirmeğe başlamış olmalarıdır. Bunla.r 
arasında sırasile Ahmed Mithat efendi
nin cAvrupada bir cevelan>, Ahme~ İ~
sanm cAvrupada ne gördüm?> gibı bu
yücek eserleri, Abdülhak Hamidin, Na
mık Kemalin Sadullah Paşanın bazı 
nıektubları v~ nihayet, Edebiyatı Cedide 
devrinde Cenab Şehabeddinin cHaç yo
lunda. sı ilk hatırlanan eserlerdir. Hele 
Cenabın bu cHaç yolunda> sı, tam~~e 
şark seyahati olduğu halde, i~inde~. g~ • 
rüşler, duyuşlar, bilhıMiSa tasvırl.e~ ıtibc.
rile, tam bir garb tekniği modelidir. Ge
ne a . .. llifin meşrutiyetten sonra 

Oyun klüplerl, dostluk klüplert, resml 
klüpler bulunduğu gibi bir de e~ine rastge -
llnmiyen klüpler vardır ... Aşağıda. bunları 

Bir adam nasıl aktör olur? 

ynı mue d ki 
makale makale neşrederek sonra an -
tab haline koyduguv cAvrupa mektubla-

"l '"sü~e rı.. da aşağı yukarı bu kıymet. 0 çu · 
nıaliktir. Yalnız her iki eserdeki ca~ ~e 
çok tabii tasvirler arasına sıkışan u~lup 
oyunları ve ayrıca Arab ve Acen: kaıd~ 
sile kelime ve terkiblerin bollugu bır 
zaaf olarak gösterilebilir. Fakat bu ~aaf 

d wil, biraz ınce 
yalnız onun eserlerinde eg 
elersek ondan sonraki müellillerimizd.e 
de az çok göze çarpabilir, hatta en değer-
lilerinde bile ..• 

Son devir edebiyatımızda ise seyahat 
nevine en güzel ve en fazla nümuncler 

h . şu'"bbesiz ki Falih Rıfkıdır. On-veren ıç . . . .. 
C:ian sonra İsmail Habıbı zikretmek. la-
zımdır ve nihayet küçük, fakat çok ınce 
bir şair üsubile yazılmış bu kitab akla 
geliyor: Ahmed Haşimin Frankfurt seya
hatnamesi. Bu anda diğer hatırladıkla
run da şunlar: Faile Sabri Duranın birkaç 
!büyücek eseri. Reşad Nurinin kitab ha
linde basılan cAnadolu notları. ile Pe
yami Safa ve Turhan Tanın Cumhuriyet 
gazetesinde çıkan Avrupa mektubları .. 
ve daha muhtelif gazetelerde buna ben
~er Avrupa ve Asya seyahatleri inhba
ları .. en son olarak ta, cSon Posta> da Er
cümend Ekrem Talu'nun intişara yeni 
başlıyan Romanya müşahedeleri ve Vasfi 
Rıza Zobunun cKafdağının arkasında> 
iri ... 
Şimdi tipik olarak, en fazla ve. en b.ü-

yük cildler halinde seyahat nevıne hiz
met eden Falih Rıfkıyı kısaca tedkik e-

delim: 
Falihtc gör~ kuvvetlidir, heyec~~ fa~

lasile vardır hele cZeytindağh gıbı b:ı-
tün bir devlı- edebiyatının yüzünü ağar
tacak bir eserde, Osmanlı imparatorlu
ğunun Büyük harbde Suriye bozgununu 
ve çöken bir tarihin ıztırabını harikulade 
renkler, tasvirler, menkibeler ve buluş
larla canlandırmıştır. Ancak mesela eDe
niz aşırı• ve c Faşist Roma> gibi eserle
rinde serbest bir seyyah ruhundan ziya
de öğretici bir gaye güttüğünü görüyo
ru~. Bu gaye ise bu eserlere daha nyade 
sosyal bir mahiyet vermektedir. Nasıl ki, 
İsmail Habibin cTunadan Batıya• sı da 
ve henüz kitab şekline bürünmediğini 
sandığım cYurddan yazılanc da ayni va
sıflara maliktirler. Yalnız şu farkla ki, 

'Falih Rıfkının sadeliği içinde derinleşen 
üslubuna muk bil, İsmail Habipte, bu-

nun aksine olarak, romantik bir çeşni ve 
bir atmosfer içinde bize sadelik verilmek 
istenildiğini görüyoruz. Halbuki birbiri
hin tezadı olan bu iki gayret bu eserlerin 
birçok sayfalarına bir sun'ilik ve can sı
kıcılık aşılamaktan da geri k~lmamıştır. 
Hem sonra şu da var: İsmail Habib bu 
eserlerinde lüzumundan fazla tarihcidir. 
İçinden taşan sonsuz milli duygularını 
Tunadan geçerken, Belgrada uğrarken, 
Macar ovalarında dolaşırken bir seyahat
namenin kabul edebileceği dozun fazla
sile döküp saçıyor.· Ayni zamanda, her 
Türk bağrına ıztırab veren Rumeliden 

çekili imizin asırlarca devam eden faci
asını çok esaslı ve uzun tedkiklerle, gez
diği, yürüdüğü diyarlarda önümüze seri
yor. İyi ama, bunu yazmak için, uzun bir 
Avrupa seyahatine çıkın.ağa da pek lü
zum yoktur. Muharrir notlarını önüne 
yayar, haritalarını karşısındaki duvara 

Falih Rıfkı 
asardı, topladığı resimleri gene toplar, 
numara sırasile kutularına yerleştirirdi 
ve ondan sonra da eline kalemi alarak bu 
işi gene bu şekilde muvaffakiyetle başa
rırdL Fakat bu, yalnız İsmail Habibde 
mi böyle? .. M. Turhan Tan da son Avru
pa seyahatinden bize, aşağı yukarı ayni 
taribcilik kaygusile dönüyor. 

Ahmed Başimin Frankfurt seyahatna
mesi ise, tam bir im.pressionisme nümu
nesidir. Kısa parçalar dahilinde bize me
sela bir şehir akşamının ani bir tesirini 
veriyor. Burada Haşimin gezdiği mem
leketlerin çehre.sinden ziyade, bir şair 
ruhundaki bir anlık fakat çok derin ve , 
bir dereceye kadar mistik diyebileceğim 
intıbaları var. Ve eser bilhassa bu cebhe
sinden, seyahat edebiyatına tam bir ör
nek değilse bile, parça parça nefis men
sur şiirlerdir. Bir hava yaratmıştır ve 
hasta, muztarib bir şair ruhunun (hem 
büyük bir şair ruhunun) bir yabancı di
yarda duyacaklarını duymuş, hasılı bize 
kendi iç aleminden hüzünlü haberler ta .. 
şımıştır. 

Faik Sabri Duranın cİstanbuldan Lon-
draya şileple bir yolculuk>, cBir. Türk 
kızının Amerika yolculuğu> ve daha he
nüz yeni intişar etmiş olan cAkdenizde 
bir yaz gezintisi> isimli eserlerine ıJClin
ce, bunlar, seyahat edebiyatından ziyade 
hikaye tarzında coğrafya kütübhanemizi 
zenginleştirmişlerdir. Muharrir bir ede
biyatçı üslUbile yazmıyor,. yahud bu e
serlerinin pek az sayfalarında bu üslttba 
yaklaşıyor. Bize, ruzname tutar gibi, İs
tanbuldan kalkıp vapurla gittiği her 
memlekette yolculuğunun hergününü ve 
hergününün aşağı yukarı her saatini ha
ber veriyor: Şu saatte vapurun güverte
sindeyim, ufukta güneş ... Yabud şuna 
benzer tafsilat: Napoliden Kapri adasına 
gitmek için küçük vapurlara biniliyor. 
Bi7Jm para ile iki lira ... Aradaki mesafe 
İstanbul~a Yalovanın arası kadar... O 
halrle biz İstanbulda Yalovaya <iaha ucuz 
gidiyoruz demek! ... Ne bileyim, üstad iş
te böyle, her seyahate çıkanın nihayet 
rıhtımlarda, acentalarda öğrenebiler.eği 

havadisleri de vermek merakında! Bu 
ise, okumanın zevkini kaçırıyor. Acaba 
bütün o sayfaların lüzumsuz taraflarını 
atsa, daha iyi etmez mi idi? 
Reşad Nuri ile Vasfi Rızanın yazıla

rında ise belli başlı hususiyet, mizaha o
lan temayüldür. Fakat her ikisinde de 
ne ince buluşlar, Allahım! Doğrusu, bu 
neviden seyahat intıbaları okumak, di
ğer taraf ta bütün verdikleri bilgilere 
rağmen bir tarih kitabına çok benziyen 
eserleri okumaktan daha zevkli! Çünkü 
tarihi insan tarih diye okur bir seyahat
nameyi de seyahatname diye ..• 

Hasılı gezilen ve görülen memleketle
rin sadece şehirlerini tasvir eden ve sa· 
dece tarihlerini y,ahud o tarihler vesile
sile kendi tarihimizin de sayf alannı ha
tırlatan eserleri hiç şübhesiz ki takdir 
edebiliriz, fakat bunlardan kendi nevile
ri içiıade en çok zevk duyuyoruz dersek 
hiçbir zaman hakikati üade etmiş olma
yız. Vakıa seyyah muharrir, kafası fikir
le dolu bir adam olmalıdır, fakat Romalı 
Seneka'nın sırf felsefi fikirlerine bir çer
çeve olarak trajediler yazması kabilinden 

sıralıyor uz: 
1 - (Yugoslavya) da içki müptelA.sı bu -

Iunanlar (Sarhoşlar klübü) adında bir klüp 
açmışlardır. Bu klüp §.zaları haftada bir top 
lanırlar ve halta içinde içtikleri meşruba -
tın listesini arkadaşlarına ve kliip idare 

Yanımdaki primma donna, kumpanyası~ın reisi Veliden 
bahsederken tiyatroya intisabını da şöyle anlattı: "Sar
hoşluk be işte canım ... insan sarhoşlukla neler yapmaz!,, 

hey'etine tak<tim ederler. 
Klübün reisi bulunan Tlkomir Rankovlç, 

kadeh ellnde oldu~u halde geçenlerde vefat 
etmiştir. 

2 - Madam (Ruzvelt) (K.ayınvalldeler 
klubü) nün fahrl reisesidir. Bu klübe dahil 
olanlar bilhassa ıkaymvalidelerine karşı bu
yük bir sevgi hisseden damadlardır ... 

3 - Çehre züğürdü olanlar Londradrı bir 
klüp açmışlardır. 

4ı - Arnerlkada bir türlü nezlelerden kur
tulamıyanlar: (Hay Fever Club) adında bir 
klüp açmışlardır. 

5 - Amerlkada uzun boylu adamlardan 
mut.eşek.kil bir klüp vardır. Bu klüp azasının 
her türlü istirahaUerini temin ile uğraş -
maktadır. 

6 - lı>ndrada blr (Şişmanlar klübü) var
dır. Klübe dahil olmanın şartı şudur: 

Klübe yanyana iki tapı yapılmıştır. Bi
ri tek kanadlı diğeri çift kanadlıdır. Tek 
kanadlı kapıdan girebilen klübe alınmaz ... 
Klüp flza.sı olmak için mutlaka çift kapıdan 

Doğıı itler! nde bir köy girmek 1cab eder. 
7 - Helsing!ors'da bir (Kaçakçılar klii

bü) açılmıştL 1932 senesinde bütün dünya c Veli kumpanyası, nın baş aktrisi Ma-
kaçakçıları bu klüpde toplanmışlardı ... Klüp raşlı cHanHe> kamyonda benim yanıma 
az sonra hükUmet tarafından dağıtılmıştır .. düşmüştü .. cDoğu> ilinin doğurduğu bu, 

8 - Halifaks'da bir (Zavallı kocalar kiü- hem kantocu, hem komedici ve hem 
bu) vardır. Bu klübe dahil olmak arzusunda 
bulunan kocalar karılarından yedikleri da- dramcı san'atkarla beraber seyahate çı-
ya:kların eserlerini göstermek mecburiye - kıyorduk .. bizim kamyonun şoför yeri, 
ttndedirler... beş kişi alacak genişlikte olduğunu söy-

9 - Amerikada kadınlardan bizar olan - lemiştim .. biz dört kişi olmuştuk .. kenar-
lar bir klüp açmışlardır. __ ::r 

10 - İngilterede karılarile geçtnemiycn da ben, benim yanı.nııua (baş primadon-
ve mahkeme tarafından karılarına nafaka na) Haleb çıbanlı Kara Hanife, ortada 
vcrmeğe mecbur tutulanlar bir klüp açmı~- şoför .. şoförün soluna da elinde ccüm
lardır... büş. denilen bir çalgı aletile başı örtülü, 

11 - Ameriltada ancak büyük bir yıldız arkası yeldirmeli, bir kadın daha ... Şoför 
olduktan sonra evlenmeğe karar vermiş o - onun çalgısına mı dayanmış ne olmuş, 
lan 1kadın san'atkarlar bir klüp açmışlardır. 

12 - İngilterede tayyarecilere al.d bir çok çalgıcı ciodi> bağırdı: 
klüpler vardır: - A beee .. dikkat edesin! Kırıldı mı 

Uçuş sırasında tayyaresi ateş almış ol - cümbüş mai oluruz sonra .. 
duğu halde paraşüUıüz kurtulmuş olan tay- Hakkı da var .. Allah vermesin çalgı bir 
yareciler bir (Ateş böceği) klübü açmışlar - kırılırsa, çalgıcı kadının hikmeti vücu-
dır. 

Paraşütle kurtulmuş olanlar da ayn bir dü kalmaz.. ilk rastgeldikleri bir köyde 
klüp açmışlardır. Başka kazalara göre de kendisini bırakmaları işden bile değil
klüpler açılmıştır... di.r .. bir yenisini tedarik etmek için en 

13 - İngilterede kanlı et yemek itiyadın- yakın yer Trabzon .. buralarda ccümbüş> 
da bulunanlar (Beefsteak) adında bir klüp değil, cdavuh bile bulunmaz ... Onun için 
açmışlardır ... 
l4 - Gene İngilterede şiirden hoşlananlar kadıncağız çalgısını göğsü üstüne bastı-

(Long reııow Clubl adında bir klüp açmış - ·np şöyle bir yerleşti: 
lardır. - Hadi Allah selamet versin! .. 

15 - Berllnde: (Antihandindlehosentasc- Yola düzüldük ... Ne kadar gittik bil-
henhattvereinl adında bir klüp vardır. Bu miyor m H h<>ld K k" h · · 
klüp 6.zaları ellerini pantalonlarının cepleri- u · . ~r r e ara ose şe rının 
ne sokmamayı teahhüd etmiş bulunmakıa- hududu harıcıne çıkmıştık .. uzakta yolun 
dırlar. üstünde bir insan karartısı vardı.. Baş 

o. T. aktris Hanife, müzisyen çingeneye, Ma-
================ raşlı şivesile seslendi: 
ayni endişelerle seyahatname namı al-
tında bize malumatını isbata kalkmnm;ı- - Abla!. Galiba görünen Kör Mehme-

d d 1 
din Ali .. 

lıdır. Biz onun bilgisin eki erin iği yal- - Herhalde o olacak .. 
nız görüşlerindeki yenilik, incelik v~ hu- - Şoför, eğer o ise, arabaya alacağız .. 
susiyetle ölçmeliyiz. Bazan bir ~ehirde - Olur olur .. böyle daha birkaç kişi 
sokakta bir dilencinin el uzatışım, bir o- yollarda varmış .. haber verdiler .. 
telde bir gar;;onun tek cümlesini, bir mü- - Var ya, hepsi kaçak .. 
zede rastlanan bir ressamın, bir tiyatroda - Neye kaçıyorlar sanki bunlar? 
seyredilen bir piyesin bir rıhtımda par- - Bunlar, Kör Mehmedin kumpanya-
lıyan bir fener ışığının hatırasını kaydet-
mekle, okuyanda, nice felsefi fikirlerden sında idiler .. Kör Mehmed dün 9.kşama 
ve tnrihi mülahaza ve etüdlerden daha kadar oynamış. Karşısında rakib yok
fazla alaka uyandırılabilir. Bir misal ola- muş. Halbuki dün akşam Hafız ihsan 
rak arzedeyim: Amerika seyahatinden kumpanyası geldi .. Hafız İhsan oynarken 
yeni dönen bir Avrupalı muharrir, bir bunlar iş yapamıyacaklarını biliyorlar .. 
mecmuada sırasile neşrettiği makalele- Karaköseden ayrılıp başka yere gitmek 
rinden birinde Nevyork'daki bir gece ge- isteseler: Paraları yok .. bizim de Diyadi
zintisinden bahsederken bizim para ile ne gideceğimizi duymuşlar.. akşam bir 
kırk para kadar ucuz bir fiatla girilen konuşma yaptık. Kör Mehrnedin kum
bir sefiller barınağına uğradığını söylü- panyasında ne kadar İ§e yarar oyuncu 
yor. Burası içerisine iki yüz kişi alacak vnrsa hepsini aldık, kaçırıyoruz .. 
cesamette bir salondur ve içerisinde eşya - Neye güzel güzel ayrılmıyorlar? 
namına hiçbir şey yoktur. Sadece tavan, - Olur mu yahu, hepsi hancıya, aş-
duvarlar ve döşeme ... Uykusuzluktan yı- cıya, knhveciye borçlu. Para yok.. Kör 
kılan bedbahtlar bu tahtaların üstüne Mehmede: Sen burada kal, bizim borç
yüzü koyun yatıyorlar ve açlıklarının ız- !arı öde, 'biz gidiyoruz diyecek değiller a .. 
tırabını bu kabuslu uyku iÇinde boğma- - Ya ne yapıyorlar? 
ğa çalışıyorlar. Halbuki yandaki duvar- - İşte böyle Mehmedi rehin bırakıp 
larm arkasından, derinden derine bir hepsi kaçıyor .. 
cazband sesi işiten muharrir, bu acaib - Mehmed ne yapacak?. 
salon sahibine soruyor: - Kim.in umurunda! .. Gemisini kur-

- Bu cazband sesi nedir? taran kaptandır . .. 
Şu cevabı alıyor: 

- Yanımızda bir kabare vardır. Sa-
bahlara kadar dansederler. 

Bu satırları yazan muharrir, o maka
lesini şu fikirlerle bitiriyor: 

<Devamı 10 ncu sayfada) 

Kör Mehmede içimden acıdım. Zavallı 
adam, belki de şimdi hiçbir şeyden habe
ri yok mışıl mışıl uyuyor .• 

- Peki, eşyalarını nasıl kaçırıyorlar? 
- Ne eşyası? 
- Me.sela bavullarını filan. 

- Aman bayım alay mı ediyorsun! 
Ne eşyası ne bavulu. Herkesin elindeki 
elinde, üstündeki üstünde .. kü.çük bir 
bohçaya ufak tefeğini koydun mu, kolu
nun arasına sıkıştırır, işte böyle yol üs. 
tünde kamyonu beklersin .. 

* Böylece, firari aktör ve aktrisleri yol 
kenarından toplıya toplıya ilerlemekte 
devam ediyorduk .. 
Başmuganniye ve başaktris olan Ba

yan cllanife. nin kılığı kıyafeti de bir 
görülecek şeydi. .. Başın.d'a geniş kenarlı, 
ama mümkün olduğu kadar geniş; etrafı 
rengarenk çiçeklerle süslenmiş hasır bir 
şapka ... Sırtında, vaktile koyu bir renge 
sahihken şimdi neftimsi olmuş, yerlere 
kadar sürünen bir tuvalet ... Ama zaman
la o kadar yırtılmış, o kadar sökülmüş 

ki: l\füteaddid dikiş ve teyellerden büz
meli büzmeli olmuş.. daha fazla dild~e 
tahammül edemiyecek hale gelen sabık 
tuvaletin üstündeki sigara yanık yerleri
ne artık dokunulmayıp öylece bırakıl
mış, bir nevi ajörlü seyahat entarisi ol
muş... Eğer sağlam da olsaydı, bundan 
sonra da balık ağı şeklinde kullanmak 
pekala kabil olabilirdi ... 

Bu ara, altı lastik, üstü beyaz keten, 
yanı patlak pabuçlu ayağını, ayağı üs· 
tüne atarak sıkıntılı bir eda ile: 

- Ulan şu hırboya da bir kızıyorum 
ki .. 

- Hırbo da kim?. 
- Bizim Receb işte! O bizde hem oyu. 

na çıkar, hem davul çalar, hem de öteberi 
hizmete bakar. 

- Oh ne ala! Ondan sonra da kcH. 
peki ne yapmış? 

- Ne yapacak, yola çıkarken rakı al· 
mağı unutmuş .. rakısız yolculuk ohu 
mu be .. 

- Doğru!.. Her vakit içer misiniz? .. 
- Yoo .. her vakit değil. İşte böyle yol· 

culukta, sonra oynadığımız akşamlar 
sonra sahneye çıkarken neş'e gelsin diye. 

- Ha, bu kadarcık .. 
- Öyle ya .. 
- Gündüzleri yemekte filan .. 

- Ben öyle sofraya oturup ta yPmek 
filan yemem ya .. ama kış günleri ısınmak 
için gündüzleri biraz içerim .. 

- Zaten buralarda da kış on ay sü· 
rermiş. 

- Yook canım, ama da atmışlar ha!. 
O kadar değil, dokuz ay filan!. 

- Dernek şu hesabca arasıra kullanı-
yorsun uz .. 

- Eh, öyle .. 
- Öteki arkadaşlar? 
- O ... onlar berbad .. o kadar söylüyo-

rum dinlemiyorlar .. hele bizim kumpan
yanın reisi Veli hiç ayılmaz .. 

- Vah zavallı .. kimin nesi bu? 
- Benim dostum işte .. 
- Yok onu sormadım. Yani kimler-

den, nereli? 
- Şeyli, nedir o be hani Karadeniz sa

hilindedir? .. Ulan aklıma gelmiyor ... 
(Devamı 10 ncu sayfada) 
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Çok çocuklu aileleri 
ile meşhur bir sokak 1 

Eski Türk detektifleri " Son Posta ,, ya 
1 - maceralanm anlatıyorlar : 7 -

Biri yedi, diğeri 9 çoculılu Uıl bedbaht baba 
hillltimetten gardım belıllgorlar İ zmirde gülüne bir hırsızlık 

" Hırsız Beyefendi, bunu da alın!,, diye mallarını ellerile 
teslim eden yahudi zengini, bilahare 

yakalanan hırsızları karakoldaçırıl çıplak soydurmustu 

Bay Muıtafa Mestçi ve çocuklan 

Kwnkapı Arabzade Ahmed sokağı 51 leketimizde nüfusu arttırmak politikası 

numara... Tahta bir bina.. alt katı dük- var. Bunun en iyi ıekilde tecellisi bize 
kan bozması küçük bir yer .. buradan yu- yapılacak muavenet olacaktır. Bu kadar 
karıya bir merdivenle gene dar küçük çocuk dünyaya getirdik, fakat onları zi
bir yere çıkılıyor. Burası da hemen mer- yan etmeden büyütmek !Azını. Bize yar
divenle içine çıkılan bir oda ..• İçinde te- dım edilsin halimize bakınız, yedi ço-, 
miz bir karyola, bir salıncak, gene geniş cuk şu dapdaracık yerde aç, bakımsız 

bir sedir var. Kenarda yataklar toplan- büyüyor. Bu çocuklar bu memleketin ev
mış, alt katta uzun bir minder, iki üç is- ladlarıdır. Onları kurtarmak, yaşatmak 

kemle ... Minderin bir başından diğer u- için babalarına bir iş vermek kafidir. 
cuna kadar yanyana dizilmiş yedi ço- * 
cuk ... En büyüğü on bir yaşında Sevim... Arabza.dc Ahmed sokağı 49 numara da 
En küçüğü bir yaşında Sunay!.. tıpkı elli bir numaranın eşi bir ev ... Ha-

Anneleri Fatma Şevkiye, babaları kikaten bu yerlere ev ismi verebilmek 
Mustafa Mestçi ... Biri otuz dört, otuz için insanın benim gibi tam bir hüsnüni
beşinde, diğeri ancak otuzunda iki genç yet sahibi olması lazun. .. 
insan, en sonuncu çocuğu bir yaşında o- İkinci binada d~ vaziyet bitişikteki ö-
lan Bayan Fatma Şevkiye birkaç ay son- teki evin ayni, belki daha beterdil'. Du- - Size hem çoK enteresan, hem de çok mışlar. Nihayet sabah olmuş, adamcağız 
ra dünyaya sekizinci defa olarak bir rada bir anne, bir baba ve tam doku~ ço- komik bir hırsızlık vak'asını anlatayım... korka korka mıntaka karakoluna gidip 
Türk vatandaşı getirecek. cuk yaşamaktadır. Ev sahibi Bayan Si- Bu sözleri söyliyen, eski zabıta Amir· başına gelenleri anlat.mı§. 

Bu yedi çocuk anası kadın büyük bir ranuş on çocuk anasıdır. !erinden Bay Fikri idi. Hadiseye bu suretle vazıyed etmiş bu-
sıkıntı içinde ... Bunu çocuklarının gıda- - İlk ~ocuğum ilk kocamdandır, diyor. - Sizi dinliyorum, dedim. lunuyorduk. 
sızlıktan solgun çehrelerini, içinde yaşa- SE.'ferberlikte doğdu, babasız büyüdl. - Hadise İzmirde olmuştur. KaranU- Daha tahkikatın başlangıcında o civar-
dıkları yerin sefaletini görmekle anlıyo- Benimle değil, büyük anasile beraber- na taraflarında oturan zengin bir Yahu- ctaki fırıncıdan §ilbhe etmiştim. Fakat 
ruz ... Çocukların hepsi sevimli, hepsi dir. Bu kocamla on yedi senedir berabe- diyi bir gece, yatağında karısile koyun bu zannımı takviye edecek kat'i bir de· 
zeki, en büyük kız on bir yaşında Sevim riz. İlk evloonn bir kızdır, on altı yaşın- koyuna yatarken, bastırıyorlar. Yahudi lile ihtiyaç vardı. Onu da ele geçirmek 

Vakıa fırıı,CLdan şübhelendiğimi söyle
miştim ama o başka adamdı, bu başka a
dam! Ortada bir cbit yeniği> olduğunu 
düşündüm. İçerideki daha dışarı çıkma
dan kapıyı çalmak emrini verdim! 

Fırıncı, bizi güler yüzle karşılamakla 
beraber, müracaat sebebini öğrenince 

hayretler içinde ,kaldı. Hiçbir şeyi de in
kar etmedi: 

babasının Atatürk için yazdığı bir man- dadır. İçimizde çalışan yalnız odur. Bır zaten ölek. Üstelik karşısında eli taban- mesele idi. Adamın günlerce peşinde - Evet, bende emanet bırakılmış gü
zumeyi bize okuyor. Onun küçüğü dokuz kunduracı yanında çalışıyor, haftada yüz calı, yüzleri maskeli beş kabadayıyı gö- koştuk. Evinde arama yaptık. Fakat sad- müş sofra ve tatlı takımları var, dedi. 
yaşındaki Semih kendisme büyüyünce yetmiş kuruş alıyor. Son çocuğum işte rünc.e ecel terleri dök:meğe başlıyor ... ra şifa verecek bir §eY bulamadık. Fınn- Buyurun size göstereyim. 
nasıl bir meslek lntihab edeceğini sordu- kucağımda daha on beş günlüktür. Kan koca her ikisi de, yorganın altına cıda ne §iibheyi davet edecek bir hal Kısa bir tedk.ik, aradıklarımızı buldu· 
ğum zaman: Kocamla pek iyi geçiniriz. Olursa pa- kirpi gibi büzülüyorlar ..• Hırsızların ele· vardı, ne de evinde cmali mesruk>. ğumuzu meydana çıkarıverdi. 

- Doktor olacağım! diyor. ramız yeriz, olmazsa yemeyiz. Kavga et- bafısı: - O halde bu adam işden yakasını sı- Sordum: 
- Niçin çocuğum? meyiz. Parasızlıktan başka derdimiz yok- - Kalk ulan çıfıt, diye bağırıyor! yımıış sayılmaz mı idi? _ Bunlan lize kim bıraktı? 
Cevab: - Vatandaşlarımızın hayatını ken son zamanda on iki yaşındaki oğlum - Başüstüne paşam! - Bize göre öyle değil! Fınncıya bal-

kurtarmak, memleketin nüfusunu koru- başıma derdler açtı. Evdeki açlığa daya- Zavallıcık zemberekle kurulmuş gibi mumunu yapıştırmıştım ya bir kere, bu - Fırıncı ( ... ) 1 

mak için! namadı, eve gelmiyor, haylaz old'u. So- yataktan fırlıyor. Beş tabancanın namlu- kAfi idi. Yalnız, ıimdilik, onu kendi ha· Taluninim doğru çıkmıştı. Muhatabı.-
Bu çocukta memleket nüfusunu dü- kaklarda yatıyor, çalıyor, kaç kere po- sunu burnunun ucunda görüyor. vasına bırakalım da vak'anın diler ceb- mız, şübhe ettiğim fırıncının ismini ,... 

fÜrunek, anadan, babadan tevarüs edi1- lislik oldu. Şimdi gene ıörmüşler. Yeni- - Çıkar mel'un nen varsa! hesine geçelim. Şehrin bütün çarşısını, riyordu! 
miş bir meziyet olacak. cami avlusundaki çeşmelerin içinde ya- - Başüstüııe paşam! Canımıza kıyma- bilhassa kuyumcularla bitpazanm ablu- Gene sordum: 

Küçük Mehmed çok zeki bir çocuk... tıyonnuş. Kocam nafakamızı tedarik et- ;&."l da ne isterseniz vereyim! kaya aldırmıştun. Buralara o kadar sıkı . - Bunları niçin sizin eve getirdi? 
Ablası Sevim ağabeyi Semih gibi ... 0 da mek için balığa çıkar, seyyar satıcılık e- Hırsızlar, tereke tesbit eden adliye me- bir kordon koym~ ki polisin gözüne - Söylediğine bakılırsa, bıraktığı eş
bi7.e bir mekteb müsameresinde okudu- der. Ancak günde yirmi, otuz kuruş ka- murları gibi, evin içinde ne var, ne yok· çarpmadan kuşun bile uçmasına 1mkAn ya, kendisinin de değilmiş. Bir arkadaŞit 
tu bir nutku ezberinden yeniden oku- zarur. Ev kiramızı biz de ödiyemedik. sa tadada başlıyorlar. Meseli: yoktu. satılmak üzere ona vermiş. Bana: 
yor. Babasının soııchığu, altısını henüz Benim çalışmaklığıma imk!n yok, görü- - Bu elmas yüzük kimin ulan? Nihayet, bu tedbirlerin fayda verdiği· cBirader dedi, eve götürsem, karı ille 
dolduran başına güç gelecek kadar karı- yorsunuz, irili ufaklı tam dokuz çocuğa - Bizim karının! Onu ben 80 liraya al- ni gördük. Hırsızlardan biri, çalınan gfı- biz alalım' diye tutturacak! Bu kriz za· 
f1k hesab suallerine gayet çabuk seri ve bakıyorum. Altı çocuğumuz varken çok mıştım. Taşları temizdir, altını da 18 müş takımlarından nümunelik seçtiği manında beni paradan çıkartmağa kal· 
.doğru oevab1ar veriyer. evlidh ailelere verilen mü.kAfatı almak ayar! reçel kaşığını öteye beriye göstermeğe kacak. İyisi mi sende dursun da bunlar ... 

Kendisinin bütün arzusu bu: için Sıhhfy~ •ekaletine mOracaat ettik. - Ya bu küpe? başlamış. Herifler zevk ehli de insanlar Bir iştahlısını bulunca okuturuz. Böyle 
_ Tayyare mühen.ı•...a. o'--'L. ıs· tiyo- Bekleyiniz, sıra -lince veririz! dediliır. - Yabancının değil! O da bizim ka- hani ... Mesela, saatçi kıymetli bir saatin .. <>+ • 

\WQ &1wa& o- bir 'Jnu:i.erı çıkarsa, emanetleri, ya ben 
nmı, hesaba aklım eriyor. Yeni makine- Ev1ad dokuz oldu. HAll sıra gelmedi mi? rının! Alın, alın, helal olsun! kadrini bilir değil mi? gelir, alırım. Yahud da bir pusula yazar, 
ler ı·cad ed.ni\o<>gvun.· Durmadan, dinlenmeden biz vatana ev- - Eh şu bilezikler? Onlar da eksik e- - Tabii! ""'"' gönderirim, o adama verirsin.> 

Diyor. lad yetiştirdik. Şimdi de vatan bizim im- teğin değil mi? Pek gözümüz tutm~ı - İşte, o ıda, tatlı eSl'ara cill verdiği 
kad ed d · ? D y •• ı Zabıt tuttuk. Hırsız fırıncıyı da çalya· 

Babası Mustafa Mestçi bu ailenı·n dadımıza yetişsin, kocama devamlı bir iş ama ne ar er ersın · ogru soy e için olacak, reçel kaşıklarını bir esrarke- da 
h ıf t' ka enseledik, arkasından c§eriki CÜ· 

derdlerini anlatırken annesile, genç ka- bulunsun. Çocuklan kurtarma yurdu var- a ç ı · §e satmak istiyormUJ! Hakkı da yok de-
nsı ağlaşıyorlar. mış. Şu benim haylazı bulup oraya koy- - Hiç sizin gibi beyefendilere yalan fil: Herkes, malını değer pahasına göre rüm> lerini ..• 

sunlar. Yalvarırım artık yazınız, halimi- söylenir mi? Tanesi 20 şer liradan 240 e- vermek ister! Biz de, müzayedeye ;•tirak (Dft1amı ıo ncu sayfada) 
Mustafa Mestçi İzmir işgali sıralarında d G .. · b , -·--·-···---··· ................................. __ 

İzmirde tahsil ederken birdenbire tahsi- zi, dokuz çocukla perişanız!. er! ozünüz tuttu ise uyurun ... Ana- etmek arzusuna kapıldık. Esrarkep U· 

* 
nızdan emdiğiniz süt gibi helal olsun! fak yollu sorguya çektim. Herifin e§klll-

lini bırakınağa mecbur olmuş, sonradan M'·b 1. v ed' y 
k Kurnkapının bu semtı·n.ı- garı·b bı·r u- u a aga ıyorum sanmayın. ahu- ni mükemmel surette tarif etti. Sonra sa-

An arada bir dükkan açmu:. Hali vakti uc d'l h ı daki "k·ı --, ğu ı·ba E ı·d ı e ırsız ar arasın mu a eme ay- bıkalılar dosyasını aldım ele, kara§tır 
iyi iken işleri bozulmuş, iflas etmiş. Şim- r var ga ı · va ı olmıyanlara ika- b" 1 h tt• dah .. 1.. 1 .. b. 

metini tavsiye edeceğimiz Arabzade Ah- nen oy e, a a a gu unç u ır tarz- babam karıştır: 
ıdi seyyar satıcılık etmeğe uğraşıyor, fa. _..ı. k y d da cereyan ediyor. Bu sahneyi, değme _Bu mu, şu mu, 0 mu? 
kat yeni kanun bunu tahdid ettiği için mtıU $0 agm an uzak1aşırken hakikaten orta oyununda bulamazsınız, değil mi? Fakat nafile! Esrarkeırin tarifine uy-
büyük bir sefalet içerisindedir. Aylardır pek muhtaç bir vaziyette olan bu aile]ere Nihayet Yahudı· mal begyendirrnekt s· 

rdı ed.lm · · b"tü· k lb. ' en, gun bir cmal> yoktu bunların içinde! ev kirasını verememiş: ya m ı esını u n a ıınizle te- gı· - •- ·ı . d .. kt hafif h 
· edi d k. zen n rnuş~rı erı e yu e ' pa a- Acaba, yeni işe başlarnıq olmasınlar, 

- Üç çocuğum altmış birinci ilk okul .. mennı yor u H. H. d v 1 1 kt -s a agır o an arını seçme en usanıyor- diye düşündüm. Ukin, hırsızllk tarzı, 
da okuyorlar, diyor. Çocuklarım mekte- lar Toplad klar n ceblen·ne torbal 

B. · k k k 1 d · · · 1 ı ı ' ara öyle pek acemi marifetine benzemiyordu. be aç aç gı·dip geliyorlardı. Şükürler ol- ır eroın aça Clll ya 8 an 1 yerleştı·n·p ı:u talimat rrnegv· de t 
-s. 1 ve ı unu - Meğer herifler makyajda o kadar usta 

sun bu sene onlara rnektebde yemek ver- Qadırcılarda 59 numaralı dükkAnda hur- muyorlar: imişler ki, sade vak'a zamanında değil, 
dacılık eden Çolak Ahmed ile arkadaşı U.z 

diler. Ev kiramı veremiyorum, üç aydır... Recebin eroin sattıklarını haber alan za.bı _ - Biz gittikten sonra kılını kıpırdata- satış esnasın.d'a bile takma sakal bıyıkla 
Ev sahibim yakmda hamile karım ve ye- ta Ahmedi ya.kalıyarak ceplerinde ve dük _ yım deme! Arkamızdan bağırıp çağırma- dolaşıyorlarmış! Bu esrar perdesini çö
di çocuğumla beni kapı dışarı edecek, dnda araştırma yapmıştır. Bu ar1l4tırmada ğa başlar, ortalığı velveleye verirsen, zünce, aradıklarımızın izini bulmakta ge
Sıhhiye Vekaleti çok çocuklu ailelere bir mikdar eroin bulunmut ve tahkikata baş canını cehenneme yolladığımız gu··ndür! cikmedik. Fakat onları bı0rden ürkUtme-

lanmıştır. 

Birbirlerinden 
Agnlmıgan 

Bir kaz 11e kedi 

muavenet edermiş, benim böyle bir mu- 1 k Bunu iyi bil! ~e gelmezdi. İnlerini keşfetmek lAzımdı. 
tte ·· ki işi peynir yiyı"p zehirlendi 6 

avene gozüm yok, iş istiyorum. Lise - Başüstüne hırsız beyefendi, başüstü- Bir gün heriflerden birini çarşıda kıstır- Bu kedi ile kaz yavrusu, aralanndald 
son sınıfa kadar tahs·lim d'ır İmt'h Emlnönünde Qorlu medresesinde oturan ı var. · ı a- ne ..• Vallahi billahi ağzımı açmam, Al- dık. Takib ettik, gide gide diğer bir fı- ezeli muhabbet bağını daha birbirlerini 
na razıyım, imtihana ın .. eriın, fakat elim- kunduracı Hamza ile çıralı Tabir Çarşıka _ 

0~ d zar mahallinden aldı~' iri lah selAmet versin, gu"le gu .. le gı·din! rmcının kapısını çalmaz mı? Buna hay- gördükleri ilk gün düıY>;mlemiqlerdir. O d tahsil ettiv• · · b t ed k hi · pı a pa aıan peyn yi- 6.... .. 
e gımı ıs a ece çbir ve- yerek zehirlenmişler ve Cerrahpafa haatane- Herifler, böylece pek nazik bir ev aa- ret etmekten kendimi alamadım. Çünkü kadar ki, bir lihza yekdijerlerinden ay• 

ııika yok. Bizim halimizi yazınız. Mem- sine bldırılmJllardır. hibinin misafirleri imitler gibi, ujurlan- biz ne ummuftuk, §imdi ne çıkıyordu! nlmamaktadırlar. 



SİNEMA VE TÖVATRO 

HOLİVUTTA 15GÜN 

Marlene Dietrich niçin 
ve nasıl gözden ·düştü? 

ı Rumen revü hey'eti san'atkarları---, 
L arasında birkaç saat _ı 

T anasa revü heyeti 
.heyet değil, devletmiş 

Sarışın yıldız, babası Büyük harbde Türk Ordusunda 
çalıştığı için Türkleri çok sevdiğin~ söylüyor 

Yazan: "Son Posta,, nm Amerika hususi muhabiri lbrahim Safa 

Rövünün hususi bir treni ve vapuru olduğuna göre 
kuvayi berriye ve bahriyesi de mevcud demek! 

Ya.zan: Nuaet Sala Coıkun 

16) irçok insanlar Marlene Die~
lg) richi soğuk kanlı, makul bır 

kadın sanırlar. Halbuki bu sarışın Alman 
yıldızı hiç te sanıldığı gibi değil~ir. 

1 gı" ıle ta-Marlen Hollywooddn hırçın ı . . 
·· den kendısı

nınmış bir kadındır. Bu yuz 
ne birçok dü§manlar kazannııştır. 

Ona sorarsanız, kendisi herkesin ~e~·
kindcdir ve böyle görünmek te onun ıçın 
bir Allah vergisidir. film. 

Bu yüzden film çevrilirken ° ın 
r ...... d" nın en büyu-k müşkülatı-
eJısonı unya u r 

d-k ve .ıvıa -
nı çeker, durmadan ter 0 er ., e-
l . b"t" hırrınlıklarına boyun eg 
enın u un ır- b . ·· ·tınek mec urı-rek onun huyuna gorc gı 

yetinde kalır. . . 
Bir de, bilir misiniz ki, Marlen Dıetrıch 

§İmdiye kadar çevirdiği filmlerin - Şa~-
.. t a hıç ghay ekspresi ve Marokko mus esn ~ -

birinden kumpanyasına bir para kar te-

min etmemiştir. . . 
Evet bu hırçın yıldız film çevırırken 

o knd;r büyük masraf kapıları açar ki, 
kumpanya, bunları temin edip te filmi 
tnmamlndığı ve göstermeğe başladığı za
man hasılat masraf yekfuıunu kapıya-

F kat buna rağmen gene bu sarışın 
maz. a .1 kt 
yıldızn sene de 250.000 dolar verı me e 

devam edilir. 
Size Marlcnin titizliklerine ve hırçın-

lıklarına aid bir hikaye anlatayım: 
Bundan birkaç sene evvel Paramount 

stüdyolarında (Melek) isimli bir film 
çevriliyordu. Bu filmin başkadın rol:.i de 
Marlen Dietrichtc idi Şiik~t ~n ı:nu~te-

dir 
.. "ru" Erncst Lubitch e filmın ıda

reJıso 

resini vermişti. 
Emest Lubitch aylarca çalıştı, her ıe-

. 
1 

dı .t.:1 ..... ; çevinneğe başladı. 
yı hazır a ve .ıuuu • . • 
Fakat henüz iki gün geçmemıştı ~ Ma~: 
1 

. k . 1 tinden biri baş gosterdı. 
enın aprıs e 1 a 

G.. 1 ldız sarıya boyadığı saç arın. 
uze yı . . H lbuki 

serpmek için altın. tozu ıstedi.Hü~Q.met 
altın tozu bulmak jmkAnsıZdı. . . 1 
ziynet eşyalarından maada işler ıçın a -
tının kullanılmasını yasak etmişti. Bunu 
Marlene anlattılar: Fakat 0 ayak dire

mekte devam etti. ttstelik: 
cFilmi bırakırım, rolüınü yapın~!> 

Roman yanın Lorel ile Hardisi: Revünün meşhur komikleri Strol ve V asilaki 
Festival eğlencelerine i§tirak için da -

vet edilen Bükreşin meşhur Tannsa revü
sü iki gün evvel 96 kişilik kalabalık bir 
kadro ile §ehrimize geldi. Ve diln akşnnı 
da ilk temsilini verdi 

Revünün asıl kadrosu 136 kişi imiş. 

Böyle muazzam bir kafileyi İstanbula ge
tirmek bir hayli tuzluya oturacağı için 
Bay Tannsa mecburen bir kısmını Bük
reşte bıralonış. 

Tanasa revilsüne heyet değil, devlet de
meli .. Bu kalabalık nüfusu ve hakikaten 
iyi kurulmUf teşkilAtile fideta bir Tana
ıa hükumeti.. Zaten Rumenlerin meş -
bur komikleri Tanasnnın da bir hükQ. -
met reisinden farkı yok. Revünün hususi 
bir de treni olduğunu söylersem onlara 
devlet adı vermekte mübalAğa etmedi -
ğimi tasdik edersiniz. Evet, kumpanya -
nın, pardon bu devletin cLfiksemburg> 
prensliği gibi bir de treni varmış. Eğer 
iddialara inanmak lAzını gelirse bir de 
küçük vapurlan mevcudmuş. Sizin anJı
yacağınız lruvayi berriye ve bahriyesi o-

M atlene Dietrich cMelek> filminde lan bir teşkilAt. 
kara tahtaya geçtiği ve sukuta başladığı ilkleri ile ıöhret bulmu~ birçok yıldızlar Revünün artistlerinin provalarında bu- Revünün bale ıerı Siomın 

d kalk.mı 1 vardır. Bunlardan biri de Marlen Diet- lunrnak ve ken~lerile ~örü§Jnek 1~ d~ Nihayet bir sandalye atıp sigarasım 
için, bu rekabet orta an ş ı;;ayı a- rı·chtir. Tepebaşı bahçesıne gittik. Bahçenın içın- tüttünnü al b yıkl b' d d k 
bilir. Onun akıbeti üzerinde kara düşü- d bir f ali t ki r Bir f, P a ı ı ır a ama sor u :1 
nenler çoktur. Garbo Amerikaya dön- Marlen her noel haftasında kendl elile .e a ye sormayın··. taraf - - Bay Tanas nerededir? 

Alm ld · yaptı,.ı birkaç yu .. z paketi stüdyoda be- tan marangozlar elektrikll afiflerin tah • İstifini bozmadan cevab verdi. 
dükten sonra sarışın an yı ızının ıs- be 6 

1 
t ,. uht lif kims 

1 
h dl talarını, dekorları yapıyorlar, elektrik - _ Bugun·· ·-:-1:dir 

tı.kbalı' u-zerı'ndeki kat'i vaziyeti anlamak ra r ça ış 10 1 m e e ere e ye .1 jekı·· 1 . takmakl _. lLll.uı • çı er pro or en a, uya terti - _ Anlamadıın. 

1 
akt eder. Kendisini tanıyanlar arasında pa-mümkün o ac ır. batını tamamlamakla me§gul. Aksesüvar- Tansa• Ef diyi 1 * raca ihtiyaç içinde bulunanların cehle· - - ., en aormoorsun. Hani 

diye tehdide bac:ladı. Nihayet şirket ı~a-
Y • • hükfunetıne 

recileri Amerika bırleşik Geçeri sene Marlen bir Avrup~ seyaha-
baş vurmak mecburiyetinde kaldılar, va- tine çıkmıştı. Rıhtımda gazetecılere: 

rine kimseye sezdirmeden bir çek koydu- lar kostümleri ayınyorlar, balerinler ıah- garsondur ... 
ğu da çok vakidir. nede provada. Orkestra bir tarafta mü - Biz de soracak adam bulmuşuz. Niha-

Marlen meşhur bir yıldız olmakla be- yet gösterdiler. Orkestranın yanında du-
ziyeti anlattılar ve 100 dolarlık aıtııı tozu _ Sadece. isviçrede okuyan 13 yaşın-
almağa muvaffak oldular· da~ kızım Maryayı ziyarete gidiyorum!> 

F'lm b tl iki -~ .... 1ük bir tevak-
ı u sure e !;OU';,....,.,., başlan- demişti. 

kuftan sonra yeniden çevrJ.J,J,J_ge b. Birçok kimseler onun Almanya ya _da 
ıh.. Fakat çok su··rmedi. Bu sefer d•? ır ı-..):kı · h ld tahmın ugw rıyacağını söy c.uı erı a e, -

'
apka meselesı· meydana çıktı. Marle.n, d' 

k Ier tahakkuk etme ı. 
reJ"isörün gos·· te, .. dı'~ c:gpkayı giyme 

1.~- ! .. ıs• v- - Marlen çok tez canlı bir kadındır. m-
teıniyordu. Ricalara, yalvarmalara ra~- da dikkat edecek olursanız, bunu 
Jnen sanpn yıldız ayak cHreyordu. Bu. ı: zasın: iyi anlarsınız. Onun el yazısını tah
nad da n .. ~ gun- devam etti, nihayet .1.ki gaye G f 1 "st K S BU'. d .uu lil eden meşhur ra o 031 , • • 
gün sonra yeniden filme başlandı. Boy- d' Jti· 

1 · ı r içinde ıyor · · ini b'l · il d ~·1 ece birbirini takib eden kapns e ' M' Dietrich her ış ı gı e e51 , 
film bitti. Fakat zararını gene şirket a;nı~s hissiyat ile yapar!> 
gördü. İkişer günlük fasılalarda sf.idyo Y Zaten bütün kadınlar böyle değil mi

raber mükemmel bir ev kadınıdır. Be-
1 

ran kolları sıvalı, uzun boylu, şişman ve 
vcrly Hillsteki köşkünde hazan verdiği burnu tarife uygun zatmış. 
büyük ziyafetlerde kendi eli ile yaptığı Haber gönderdik Derhal provayı dur-
salçaları hazırlamak için saatlerce mut- durdu, yanımıza koştu, bizi selamladı. 
fakta çalışmaktan hiç usanmadığı görül· - HO§ geldiniz. 
müştür. - Ho§ bulduk. Fakat sizi işgal etmiş ol-

Rejisör Von Sternberg, Rouben Ma- mıyalım! 
maulyan, Sesar Roemero, genç Fair- Rumenlerin meşhur komikleri çiçek 
banks, Willy Forst güzel yıldızın ziya- bozuğu, mavi gözlü, çok iri burunlu, iri 
!etlerinden eksik olmazlar. yan bir adam. Burnunun büyüklüğii 
Şık giyinmedeki hünerine dair son bJr biraz Nqidi andırıyor. Onun kadar da se-

sual sordum. Şu cevabı verdi: vimli.. LAldn burnunun büyüklüğüµdP.n 
- İnce zevk sahibi olan her kadın fık umulmıyacak kadar mütevazi bir adam. 

giyinebilir. Fakat buna ıık giyinmek ıec- Orkestranın gürültüsünü işaret ederek: 
rübesini de illve etmelidir.> - Hayır, hayır, bizi işgal etmezsiniz, 

dadı. Fakat bu gümbürtü kulak zarları-çalışmış, mutad masraflar yapılmıştı ve dir? 
tabii bunlar filmin maliyetini kabartı- * 
Yordu. • d t 

.
1 

Bir ihtiyar kac:lınm 61Dmtl nızı davulun derisine döndürür m&salar-
d. ·ni görmeğe gi en gaze ecı ere bheli ır.rilld Ken ısı B ·· d fil gv Ü dan birine oturduk. Tanasanın dehcetli 

Nihayet halkın büyük yıldızlarla be
raber Marlen Dietriche de rağbet etme
diği hakkında sinema salonlarının sahib
leri tarafından çıkarılan gürültü Marle
llin kontratının - tazminat verilerek - fes
hedilmesine sebeb oldu. 

daı·rna aksi davranır. u yuz en ~1 d Ha lb Y Marlen, k Dün Beyo&'un a ma aşı caddesinde bir otoritesi var. Artistlerin direktörden 
tb attan bir tek dostu yo tur. Yorgl apartımanının 4 numaralı dairesinde 

det 7a :n de kendisile görüŞil)eğe gider- oturan ihtiyar bir tadın oda.unda ölü olarak ödleri kopuyor. Müsaa<lcsiz yanına yak -
ş ~· gazeteci sıfatı ile peşinen ürk- bulunmuştur. laşamıyorlar. 

~~n fırkat mülakatımız _ kısa olmasına 80-65 yaşlarında olup ismi Katına olan Bir taraftan orkestra gürültülü bir ha-
tum a A ak . . . bu tadın oturduğu Yorgl apartımanmın his .Revünün vıZdızlanndcın An11 Stomin va çalıyor bir taraftan da biz konuşuyo -

k' bil - zor olmadı ne resmını ım- d d K d d- di ' mu a sedarların an ır. a ınm un sabah çıkma tema yen çalıyor. Bir tela .. , bir faaliyet ruz. Tanasanın bir gözü, bir kulağı bizde. 

trn k l·çı'n bir hayli müşkülfıt çektim. uı b t ~ • * zala a . dı~ını gören kom§ arıza ı ayı haberdar et- ki, insan .kendisini düğün evinde sanı • diğer gözile diğer kulağı orkestrada ... 
Bu sarışın ve sihirkAr yıldız şimdi Marlen fotograf imzalamaktan çekınm€- ml.§lerdir. Polisler bir çilingir vasıtasııe ta- or Ho 96 ki . . lı " _ . ' . dır pıyı açtırarak içeri girmişler ve Katlnanın Y • i> ~ ça §tığı düğün evı Konuşuyoruz. 

Columbia Pictures şirketinin malı · sile de meşhurdur. ., yatağında ölü olarak yattı~ını gömıiiflerdir. olmaz"ya!.:. Bu hummalı çalışmadan bap- - Her ıeyden evvel, diyor, gördüğü -
lOOOOO dolar mukabilinde kendisine iki Çok sihir kar bi~ ~ozla çıkardıgı resme celbe dilen hüktimet tab~l tarafından ce.sed mız. dondu. müz hüsnü kabule hayranız. Sizin için 
film çevirülecektir. Ancak hırçınlıkları iffiZa atarken dedi ki: muayene edilerek ölüm §ilphell görülmil§ ve Bıze cBay Tanasayı burnwııcbm tanır- çdk misafirperver millet derler, doğru _ 
ona tam 100.000 dolar kaybettirmiştir. Ne - Babam Alman ord~sunda b~yük Morga kaldırılmasına karar verilmiştir. Ka- sınız!> demi§lerdi. Herkesin yüzüne ba - dur. Daha bizi Boğazdan çiçeklerlo kar-

250.000 dolarlık bır. -asacn_ ne de Para- ..;;tbelı· bı·r zabitti. Umunu harbde bır a- dının üzerinde hiç bir yara ve bere emare- "·yoruz Hi t k b ıladıl U dığ -~-. ... .. ı örill memlştlr. Ölümün hakltt bebl b ~ · ç e arpmıza umu nazan ş ar. mma ımız kolaylıklar gör-
ltı.ountta olduğu gibi yedi senelik bir kon- ralık Türk ordusunda da çalıştı. ~: Mo~ rapor~ anlaşılacaktır~e Zabı~ dikkati celbedecek ve afişlerdeki kolla - dük. Sizden rica ederim, teşekkürleri .. 
tratı vardır. * ve müddeiumumlllk taııırıırata devam ıt - rını jimnastik yapar gibi uzatmı§, karnı mizi bilhassa yazınız. 

Eskiden Marlen Dietrich, Greta Garba- HoUywood artistleri arasında cömerd- mektedir. çıkık bir kimse bulamıyoruz. (Deııamı 10 ncu ıayfada) 
ııuıı en büyük rakibi idi. Fallat §imdi adı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 
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Avrupada askeri 
hazırlıklar hızlandı 

TA 

Kahraman ordu 1 K d IQfa 

Edirnede tezahüratla ı asımpaşa a kadınlara 
karşılanacak sarkınhlık eden imam 

( BO§tarafl l inci ıa.yfada) 

lBtıfUı"afı l ıncı .a1Jfatl4J mek, dı1cenli teller 1tullanmak ve müda- .zahüiat ile kutlan aktır , faa mmtakasım kıoruyacak istihkamlar ac • '(Bq tanıJt 1 fnd ıayfa44) lık d · gözden geçirmlf ve bilibare orada vazı- Belediyede toplanan kııtlama lromite - Davacı kaduı m .. dde. umllikt .. e eımış bu adam. Bunun için, 
f<ilar bulunan askeri erkinla iki saatten yapmak §Olclinde olacaktır. sinin hazırladığı programa göre o gün mahk ' u 

111
'.n _ e ve yuz vermezdik. Herkese göz koyar 

fazla göriiferek, çaJışmalar }ıakkında ıı.ı- Askeri mühendisler de Alplerl geçile- bütün Edirne &iWenerek her yer Woza- ':"'ede, bapna gelem §OYle anlat - Bu kadına da, ne vakittenberi takıl 
hat alnuf!ır. miyecek bir bale ııettrmete ulraşmak - l<!rlerle donatılacaktır. Şimdiden hazır _ mıştır · mak istermiş.. 1 

Mussollııl, öğle vakii tekrar tayyaN ile ıııd>rlar. hklar hıimmalı bir ıelrlJde devam ediyor. mu - ~aat 11,30 sırıılanndaydı. Evimin Demiştir. . . 
Romaya dönmüştür. Mareşal Ballıo Bedin ııeyahati Ordumuz saat sekizde Ayşekadından tfıoğuıda çamaşır :rıkıyorc!um. Bir de Suçlu Şerif ıse, hakkındaki * hakJanda izahat venli büyük tezahürat~ gebre girecek, baktrm ffasuıpnşa .....ıı. imamı Şerif, bu söyl~enle:i reddetmi§: 

Son posta ile gelen lngilizce Nluz Kro- Roma 18 (Hlllusl) - Almanyayı zl - Abacılarbap yolıı ile (tçşerefeli önüne OÇJlı: bpıdan lç2ri girdi Bana: - !le~ böyle bir maksadım yok 
nikl gazetesi ltalyada yapılan alksl Jıa- yarotindm yeni diimnüş olan mareşal gelecek ~e buradaki meydanda hazırla- ':-~ biraz görüpnek istiyorum, tu. Bır ışı hallet.mel< i~_in, görüşmek ü 
tırhklar hakkında ftalyada çıkan Popo- Balbo, bugün Mu.volinl tarafından .ka - nan trıbiiııdeki lromıılanı seJJlmbyarak dedi. E-.de kimseler ,.,ırtu. Yanıma yak_ zere eve gıtmiştım. Soyledikleri yala 

lo d'ltalya gazetesinden naklen ıu ma - bal edilmiştir. ıııuazzam bir geçMI resmi yapacaktır. Ge- Jaıtı. Sonra sıırlmıtıbk etti.. demiı;tir. rom.ıı ftrmektedir: Mare§al Balbo seyahati ve Alman ri - çid reomUıi milteakib .kıtaat Sarayiçine Şahldlerden Fatma ela, btiti!n malı Fakat sulh ceza lıikimi suçu sab 
,lfer hangi bir vaziyet bqısında, calil• yaptığı teınaııiar lıalılandll Mus - ~k istirahate çekilecektir. Gecesi de ledeki kadınJmııı imamdan bizar ıcı".:ı,: g6rmilf ve imam Şerifi bir buçuk a 

ltalya,' lıütüıı Alp ııeçidlezini kapamak 10lini:ıe izahat """""PIT· buyuk bir llner alayı tertib edil-1dlr. larmı ııöyliyerek: 
0 

hapse malıküm ebniştir. Suçlu der 
için icab eden tedbirleri almış ve bu bu- * Edinıeliler lıu prefli &ünü bir bay - - Camide bile kadınla ~- t~vkif edilerek, tevkifhaneye sevke ııusta lAzun gelen Jıazırlı.khır yapılnıl§- Daily Herald gazetesinin yaadıjjına gö- nım tezalıiiratı ile lmtlayacUlardır. ra sar.wıtı - ~-
tır. re, Alman manevralarııdan endi§eye dü- Kahraman ordumuzun istikbali merasi- T 

Gazete bu 1>.uırJıldann ne olduğunu ... lllılıaolinl. lf-1 Ba1bo ....ıastle mine ili o1ııuık iizere hususi lramlte ta- r.akya Selekıo··r mak· • t k 
kajllletmlyorsa da, ecnebi miitehassısla- mtıere haber göndere<S. Dıtiyatlı dav - rafından hazırlanan -am bugün hal- E fnlS ursu 
nn kanaatinee bu hazırlıklar kahili iş - ranmasını, orta Avrupad• çd<.acak her ka tevzi edileoektir. • d 1 r n • • (Hu-
tlal maddelerle köprille<i ve Yollan ber- hangi lıtr ihtilif lmrpsmda, lıalyanın Umumi müfettiş General Khım Diril< :;';ı) - L~~gaz 
hava ebnek, molörlil nsıtalarla taarruz- A}ınaııyaya yardımda b•~•ımnyacağını te halkla birlikte orduya karşılıyacaktır. ·I v}et çiftlıgınde 
lan durdıırac:ü: mAnla]ar vücUde getir- bildiımİI-·· Onlu Edirne ile Kırklarelinln iltisak • 

2 
gustosta haşladı· 

=====---=-=-========-=--=--==-=-=---==---=== nojttası olan Hadımağa mevkiinde Milli gını .. bildir~~ s&-

italyada Yahudi Başvekil izmirde =n::,.arıı::,ı:::.::,: ~·~;:ın·:c11~ • db • 1 at mesafede Dilaver bey çeşmesi önünde urs, sonuna kadar 

ıstiltsına karşı te ır er - (B.,..,...,. ı itici -1atlıı) karşılanacaktır. Belediye, bütün teıek - ~rldareli vilAyetl . dag, İstanbul komutanı General Hilis küller mekt blil halk tar f ..l-- zıraat müdü.riinün 

İt ly 
t 1 Tl k . t :: . .x:. - Salih Kılı , e er, a ınw:w. kar-

Boma l8 (A.A.) - a an gaze e e : Bıyı tay, emnıye muuuru ç, şılanacaktır. mürakabesine veril .. 
Yahudi istilasının garb memleketlerı Üniversite rektörü ve dtğer sivil ve as - miştir. 
için teşkil etmekte olduğu tehlikeyi işa- kerl erkan ile kalabalık bir halk kütlesi GeJwıae ...,.ırıar .. fld4eCll Kurs bitince h ... ~.r 
ret eylemekte berdevamdırlar. Bu gaze - tarafından hararetle uğurlanmıştır. Va- ~ede 81C&kla.r 96lt §lddetlenm1ftll'. Ha- ve kunılmuş olan 
teler Yahudi muhacirlerin tehacüiııüne pur rıhtımdan ayrılırken rıhtımda top- Halraret rfill'ede SS. g~l!IJlfe H ü bulunqtur. selektör başına köy-

, . --lek t1 . ekili "did' t1 a1kı:. it 20 senedenberl böyle bJr aıcak1a kar 
mim olmak için ınuht.elif ~uu e enn lanan balk Başv .P e e .~~a.:nış : şıla§ma.dığını söylemektedir. - lere dağılacaklardır. Resim kurs 
ittihaz etmi§ oldııLI<lan tedbırlerden bah· tır . .Bqvekile kal- ınahsus ~~ ·-·--·-·--·--·-·-·--- Jik Ziraat Miifavirl Şevkei An • a 1:, tlralı: ed~ tal<:belerl tJmuml Milfettlt 
sediyorlar. Baki Sedes, iş Bankası umum ~duru gösteriy.lr. ile tısad muşavın SafMle bir arada 

Resto De! Karlino gnetesi şmılan tek- ve Ankara saylavı :Muammer Erış, De - DOYÇE ORIENT BANK 
Gemlikte bir harman yanmak Muradhya reniden 12 bin lif etmektedir: nizbank umum müdürü Yusuf Ziya Öniş 

ı - Ecnebi Yahudilerin 1Wyaya gir - refakat etmekf.edirler. ~ yann tz-
melerinin menedilmesi. mfıde enternasyonal fuarın açılış töre -

2 _ Bütün ecnebi Yahudilerin, asgari nini yapacak ve bu münasebetle mühim 
on &eDedeftbe11 İtaıyatı ta!'11~ i1rti - bir nutuk söyliyecektir. Ceial Bayar pa
pb etmemiş olan Yahu.dilenn İtalyan zartesi günü şehrimize dönecektir 
toprajın~ ~rke davet edilm~· Yunanistan elçisi İmıire gittt 
~ --: Bır çok senelerdenberı ~talyan ta- Yunanistanın Ankara elçisi Rafael dün 

biıyetınde bulunmıyan ve faşızme mer- İzmir vapurile İzmir h eket · · 
b t" t1 · · · b t t · l Yah e ar etmıştı.r. 
~ ı~e erını ıs a e m~ş 0 an · u - Sefir İzmirde, evvelld gün Yunanistan -

dilerın serbest mesleklerde çalışmaları - dan fzrnire hareJaet eden. 60 kifili.k Yu _ 
nın menolunmaSL nan endüstri heyeti fle bhiiltte enternas-

Amerika Avrupa işlerine :n~ n; ~ p = 
IAkayıd kalmıyacak ~ir ıs <Husust) - BaŞftldli getiren a . imıır vapuru sabah dokuzda izmirden 

Londra 18 (Hususi) - Kingston_d~ki hareket edecek Efes, Sur, Bayraklı va _ 
Kuinz üniversitesi tarafından kendisıne .purlarındaki heyetler tarafından Yeni • 
tevcih edilen fahri d'oktorluk ünvanının kale açıklarında karşılanacaktır. 
merasiminde hazır bulunmak üzere ~- Celal Bayar İzmirde kalacağı 3 güp 
nadaya gitmiş olan Birleşik Amenk"a içinde Egenin iktısacll işlerini tedkik e -
devletleri cumhurreisi Ruzvelt, bu .m~- decek, fzmirde yeniden inp d1ecek li
nasebetle mühim bir nutuk irad etmıştır. man işini, üzüm, incir piyasalarınm açıl-

Ruzvelt ezcümle demiştir ki: masına aid hazırlıkları, yaş üzüm sevki
cMedeniyet, nasyonalist değil, fakat yatını, kooperatü işlerini gözden geçi -

entemasyonalistfu'· Fakat maalesef ek- recektir. 
serimiz için çok tabii olan bu keyfi~, Pazar günü Manisada yapılacak üzOm 
dün b "--·-1anna şüphe ınev - bayramına şeref vermesi Başvekilden 

yanm azı JWililU _m tl · · edil kt" 
ZU d 

.....:ı.: ... 
1 

bütün hür ı:ıuue enn rıca ece ır. 
u ur. ~ uuı er, , al L.-- t d' 
"na k . dır vazifeıniZ bu an a - Entemasyon .LUAU ~ on ye ı bu -

ım.u'i' .... re mırası · · 1 çıla aktır Be · 
neyi muhafaza eylemektedir. ~~. merasım e a c. • ll'diye 

B
. !

1 
... 

11 
Avrupada olup reısuun nutkuna Başvekil ~b vıere -

ız A:ınerJACl ı ar, 1 . B ,.:H.. ~ da :'-"·-di 
biten hldiselere karşı ıanyıd ka an:a - cektl.f. aşve~ nutAını ~ v_e 

. kaydetmek ıs - sınai kalkınma hareketlerinden Ehemmı-
yız, Ve bılhassa şunu . b" tle bahsedeceği tahmin ediliyor Celal 
t · ,_. Ka d karşı herhangı rr ye · erım ~ı na aya pı1 tehclid, bizi Bayar tam saat on sekizde Jr.oı'!deUyı ke-
devlet tarafından ya an serek fuarı açacaktır. 
lAkayıd bır~~yacaktır.> da başve _ Başvekil şerefine gece saat 21 de fuar 

Ruzvelt, bılahare, Kana gazinosunda mükellef bir ı.iyafet verile-
kili Makenzi King ile bir~e, Ka~rtl cek, fuar sahnesinde verilecek oyunlan 
dayı Birlqik devletlere baglı~ Y- seyredecektir. 
büyük bir köprünün açılış resınınde de AdJiye V eldB 

-~;z;ır;ibu;l;u~mniuş~turi.iiiiiMiit .. idiii;i~:-m Adliye Vekili Şükrü Saramlhı da Göl-~ cükten ~ fuarın açılma merasi -

OSMANLI BANKASI - mind_e b_u_ıu_na_cakt_ır_. ----
TÜRK ANONİM ştRKE'l'İ = Almanlar bir lngiliz yDzbaşısam 

TF.SIS TABiBi : 1863 tevk:f ettiler 
Sermayesi: ıo.ooo.000 ingillZ ıırası '(Bal tarafı 1 bıci saufadaJ 

E v·yanadan Londraya döneceği sırada, 
- 1 ,._.,,,;ıt; emri ,Alınall gizli polis ~tmın üze -

Türki · başlıca şehtrlerile rine tevkif edilmiftir· 
Patis, ~a:ıya, Nis, Londra ve - Halen Berlin~ se:k~ilmiş o~~· 
Mançester'de, )fısır, Kıb~ Ir:1" - vigin tevkifi içın hiç bir sebeb gösteril -
İran Filistin ve Yunanıstan da ;rneıniştir· 
Şuı:,;leri, Yugoslavya. Romanya, Berlindeki ~giliz sefiri bu hidi&eyi 

Suriye ve YunanistaJlda F"ılyalleri protesto _etıniŞ_.:..tir-· -----

vardır. Çorla biJrhnliil 
oürtin dırceza ınüddeiumumbd İrfan Kı-

el leri Qorlu bakiJnllğine terfian gelmff Te 

Her turlU banka muam e za~~!sıne ba§lamqtır. Dt1 eorıu hltlmt 
yapar. - :Uc1 ösba1 terfiall çııtale& M1rtmıt11oe llt 

nıil*· 1 

-

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi; Berlin 

Türkiye tubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tirli haalıa iti * 

. tehlikesi atlattl göçmen geliyor 
Gemlik (Hususi) - Büyük Kumla Muradlı (H [) 

köyünden Abdi harman yerinde yığın ~ - nsus - Bu sene gene 
ettiği buğday saplarının etrafını temiz- ·- akyaya (ll,000) nüfus göçmen ge-
lemek~ga!esile. kul"1:1 otları yakarken ıtirilip iskan ediloc-ektir. Bunlar Mar • 
a ~ Tuzgarın şıddetıle mahsule sira - mara Ereğlisine çıkarıl v • • 

yet etmiş, zavallı adamın bir yıllık e- . . acagı ıçın kamp 
meğmi yakıp kül etmiştir. Ateşin sön- tesısatı ikmal olunmuş, Çorlu iskin 
dürülmesile etraftaki harmanlar bü - memuru Remzi Canaslan sevkiyata 
yük bir tehlikeden kurtanlmıştır. memur edilmiştir. 

rALilll>iZLlllLEH 
L-<AP-SI 

CIEILIK •IPER 
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İhtiyar hala, salıncaklı koltuğuna ctur

nuştu. Kapı açıld'ı, sarışın bir baş görün
fü. Muntazam bir vücud ahenkli bir yü
ruyüşle içeri girdi. Bu gelen Lucie idi. 

- Hala! 
Salıncaklı koltuk gıcırdadı. Halanın 

beyaz saçlı başı Lucienin olduğu tarafa 
iöndü. 

- Hala, sana gazeteden bir hikaye o-
kuyayım mı? 

- Şimdi istemem Lucie. 
Lucie odada bir aşağı bir yukarı yü-

·üdü. 
- Hala! 
- Gene ne var? 
- Ben bahçeye gideyim mi? 
- Peki git.. fakat kenarlı şapkanı 

giymemezlik etme, sıcak başına geçer. 
Lucie yavaşça odadan çıktı, kapıyı ka

Jadı. Sarı buklelerini ince pannaklarile 
i'üzeltti. Portmantonun aynasında yüzü-
1ü gördü, gülümsedi. Geniş kenarlı şap
tasını alacaktı. Bir an tereddüd etti. Bir 
cere daha aynaya baktı. Sarı saçları ba
;ına, geniş kenarlı şapkasından daha faz. 
la yakışıyordu. Şapkayı almadı. Merdi
venleri bir çocuk hafifliğile indi. Ken
:iisini bahçede buldu. 

Bu bahçede her şey eski, her şey yaşlı 
di. Ağaçlar, tarhlar, çiçekler, bahçeyi 
;eviren demir parmaklıklar, hepsi ihti
{ar hala ile yaşıt gibi görünüyorlaruı. 

Henüz on ,sekiz yaşını bitirmemiş olan 
Lucie bütün bu eskiliklerin arasındaki 
Jir tek yenilikti. O, kendisini bir fazlalık 
,a addediyordu. 
Babasını hemen hiç tanmııyordu. Öl

iüğü zaman henüz iki yaşında idi. Anne
iİni ise pek az hatırlıyabiliyordu. Sarı 

;açh bir baş, yüzüne dökülen göz yaşları, 
okşıyan bir çift güzel el.. işte en çok ha
tırlıyabildiği bu ellerdi. Kendi ellerine 
çok benziyordu. 

Annesi de ölmüştü ve ihtiyar halası 

Lucieyi yanına alınıştı. O zamandanberi 
!ıalasının bahçe içindeki köşkünde yaşı
yordu. Halası kendisini sever miydi? 
Herhalde seviyordu ki tahsilile meşgul 
olmuş.. arzularını yerine getirmişti, fa
kat acaba bunu bir vazife diye mi yapı
yordu; işte Lucieyi korkutan da bu idi. 
Bir vazife yapıyorsa, demek oluyor ki, 

onun için epey ağırlıktı. Evin değişmiyen 
sessizliği arasında kahkahaları bile bir 
fazlalık olmaz mıydı? 

Lucie, yol tarafından bir gürültü duy
du. Bu gürültü, devrilen ağır bir eşyanın 
gürültüsü idi. Parmaklığa doğru lloştu. 

Bir otomobil yolun kenarındaki hendeğe 
düşmüştü. · 

Lucie şaşırdı, korktu. Titriyordu. Aca
ba otomobilde kimler vardı? Yaralan
mışlar mıydı? Yoksa ... 

Otomobilin kapısı bir sarnıç kapağı gi
bi yukarı doğru açıldı. Kumral bir genç 
kapının iki kenarına tutunarak kendisi
ni yukarı çekti. 

- Yaralandınız mı? 

Kumral genç parmaklıklara doğru 

baktı. Lucieyi gördü. Gülümsedi: 
- Hayır zannederim. 
Yere atladı. İki adım yürüdü. Topallı-

yordu. 
- Dizim biraz acıdı zannederiro 
Bir an birbirlerine baktılar. 
- Siz ne kadar güzelniişsiniz. 
Lucie kızardı. 
- Ama bu sözümü küstahlığıma ver

meyin, hani ölüm tehlikesi geçirmiş bir 
insanını. Küçüklüğümde masallar din
lerdim. İnsanlar öldükten sonra cennete 
giderlermiş, orada çok güzel kızlar var
mış. Otomobilim devrilirken bir an ölü
mü düşünmüştüm. Ölmedim. Yaralan
mış ta değilim, fakat ölüm tehlikesi bana 
masaldaki cennet kızlarını hatırlattı ve 
o an,<t.a sizi gördüm. Sizden bir şey rica 
etsem, bu civarda otomobilimi tamir et
tireceğim bir garaj var mı? 

- Var. Kasaba Uç kilometre ötededir. 
Garaj oradadır. 

- Teşekkür ederim. İsminizi sorayım 
mı? 

- Lucie! 
- Teşekkür ederim mad.mazel Lucie, 

kim bilir günün birinde beliti bir daha 
birbirimizi görürüz. Siz beni unutursu
nuz ama, ben sizi unutmam. Ölümden 
kurtulmuş bir insan en evvel karşısına 
çıkan genç kızı hiç unutur mu, hem bu 
genç kız sizin kadar güzel olursa .• 

Lucie bir kere daha kızardı. 
- Hoşça kalın madmazel 

Bunu söylerken parmaklığa biraz da
ha yaklaşmıştı. 

- Daha yakından görmek isterdim. 
Lucie gerilemek istedi, fakat gencin 

ateşli gözleri onu oraya çivilemiş gibi idi. 
Gözgöze bakıştılar. 

- Gidiniz, halam darılır. 

- Peki Lucie, gidiyorum, fakat gene 
geleceğim .. 

LuciE, gelme diyemedi. Genç erkek 
yürüdü. Topallıyordu. Buna rağmen ge
ne hızlı yürümeye gayret ediyordu. Epey 
yürüdükten sonra arkasına döndü. Lu
ciesini görmüştü. Elini dudaklarına gö
tür,dü. Lucie gayri ihtiyari, bu uzaktnn 
gönderilen öpücük işaretine, ayni tarzda 
ccvab verdi. Yüzü ateş gibi idi. Bütün 
vücudü titriyordu. Koşa koşa eve döndü, 

- Tekrar gelecek! 
Diyordu. Akşam yemeğine kadar oda

sından çıkmadı. 

* Hizmetçi Maria akşam yem.eğinin ha-
zır olduğunu haber verdi. Lucie yemek 
odasına girdi. Halası daha evvel oraya 
gelmişti. Marianın ellerile işaret ede ede 
anlattığı bir vak'ayı dinliyordu: 

- Hem çok gençmiş, hem de çok ya
kışıklı imiş.. fakat yaman hırsızmış. Pa
riste soymadığı yer kalmamış. Nihayet 
iş anlaşılmış: polisler peşine düşmüşler, 
o da otomobile atlayınca Paristen kaç
mış .. nah şurada, bizim k~kün önünden 
geçerken otomobili devrilmiş. Böylesine 
zaten ne olur .. hiçbir şey olmamış. Bu
radan yaya kasabaya gitmiş, kaçtığını 

anladıklan zaman her tarafa haber ver
mişlermiş. Kasabada da haberleri varmış. 
Otomobilini tamir ettirecek birini arar
ken yakalayıvermişler. 

Lucie o akşam yemek yiyemedi. Oda
sına çekildiği zaman kendisini şezlongun 
üzerine attı. Ağlıyordu. . 
Hayatında ilk defa elile bir öpücük 

gönderdiği erkek meğer fena bir insan, 
bir hırsızmış. 

rARINXI Nn8HAMIZDA: 

Ah şu annem! 
lngüizceden çeviren: Neyyir 

Agustos ıs 

Bir Doktor isteniyor 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Teşkilatımızdan Çamaltı tuzlasında vazife görmek ve burada ikamet etmek 
üzere bir doktora ihtiyaç vardır. İkametgah, su ve elektrik ihtiyacı temin edil
dikten maada ayda 150 lira da ücret verilecektir. Taliplerin vesaiki ile birlikte 
Memurin Şubesine müracaatları. c5485• 

•••••••••••• 

Bat, dltı nezle, grip, romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

• • - icabında günde 3 kate alınabilir. • • -

Liseler Alım, Sabm Komisyonundan: 
Cinsi Mikdarı T. fiatı İlk teminat Şartname bedeU 

Kr. Lira Kr. Kr. 

Kok 1356 Ton 1950 1983 15 133 

Mangal kömürü 25400 kilo 5 95 25 

Odun gürgen 664 Çeki 330) 
240 

Odun meşe 304 Çeki 330) 

Kriple 250 Ton 1500) 
330 

Tüvanen 50 Ton 1300) 

Komisyonumuza bağlı lise ve orta okulların ihtiyacı olan yukarıda cinsleri 
yazılı yakacağının 15/8/938 günlnde yapılan eksiltme sonunda Kok kömürüy
le, odun ve mangal kömürüne istekli çıkmadığından, Kriple ve Tüvanen maden 
kömürüne teklif olunan fiat yüksek görüldüğünden yukarıda gösterilen fek.ilde 
23/8/938 Salı günü saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler ahın-.sa-
tını komsiyonumia yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı Ticaret Odası vesikası ve ilk teminat makbuzlariyle birlikte 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

Teminatlar Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır ve şartnameler Ko-
misyon Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (5591) 

Torik Necm~ iki masa ötede oturan fgSTA N iN sin .. 
sarışm Rumen güzelini dikiz etmekle SON yollu vadlarına rağmen, kendini 

meşguldü. Şen EDE E? '20 fi\ AN\ pek te serbest bırakamıyordu. 
kadın, gevrek Vagon yükseldikçe yükseliyordu. 
kahkahaları bas - Tam zirveye yaklaştığı sıralarda, koca 
tıkça Torik de karı nazarlarını pencereden dışanya 
yılışıyor, kaş göz atfedecek oldu. 
i§aretlerile onun Vay, vay, vay! Birdenbire, b~ soğuk 
nazarı dikkatini YAZAN: Ercümend Ekrem Talu demirden bir mengenenin arasına sı-
kendi üzerine kışmış gibi, şakaklarından terler sız • 
çekmeğe çalı~ı - Takvor ~zahat gelmişti ki, ne iste- mağa başladı. 
yordu. verdi: l seler yapacak, ne - Gözlerini sımsıkı yumdu; ellerini in-

Takvora gelin - - Buna c mon • J reye sürükleseler siyaki bir hareketle ileriye doğru uza-
ce, onun da, Gurabi efendi takımının tanyi rüs:t derler. / gidecekti. iıp Takvoru pantalonunun dizkapakla-
hoşnutluğunu kazandığı için, memnu • ;Yaniya ki Moskof Bu aralık, Torik rından kavradı. 
niyetinden ağzı kulaklarına varıyor - tağları. Neden böy· Necmi de, deminki - Bayan, ne oloorsun? 
du. le denir olduğunu yosmanın tekerle • Diyerek endişesini belli eden Takvor, 

Kahveler içildikten, Gurabi efendi sorarsan, ben de bil· ğin dibinde gezin - cebinde bulundurduğu ufak kolonya 
de kaylfilesini tamamladıktan sonra mem. Ellalem, Rus· diğini görür gibi o-- şişesini çıkarmağa davranırken, Anide 
Ermeni şöyle bir teklifte bulundu: ' yanın tağları böyle lunca, belki tesadüf sinirleri boşalan koca karı zangır zan-

- Şimdik, o ki yemiş içmiş isek, bi· inişli yokuşlu ol • ıayni vagona rast • gır titremeğe, çene atmağa başladı. 
raz da atraksiyonları gidil? görelim. Ne malı. Gitmemişim, farım ümidile: Gurabi efendi, vagonun, beşik salın-
dersin iz Bayan Gurabi? Sen ne dersin görmedim. Ve lakin - Canım, ucun .. tısını andıran hareketinden hoşlanmış, 
efendi zadem? Bunda, bizim Turkiyada bu gördüğün kıyak da ölüm yok ya? derin uykulara dalmıştı. Torik de, 
emsali bulun.mıyan kiyak eğlenceler, eğlenceli şeydir. Millet biniyor! de • kendine has pişkinlikle manzarayı te-
orijinal şeyler var.dır. Müstakil, hepi - Şimdik. paydos ol - rli. maşaya koyulmuş, sigaranın birini 
s;ni de görmeliyiz. muş ise işlemoor. Ve onun bu söz· söndürüp ötekini yakmakta idi 

İfakat hanını, kocasının: cAman! bu- Birazdan genem [eri, İfakat hanıma - Necmi beyzadem! 
rası pek rahat. kınuldamıyalım!• deme- başlar. Şu ufak ara- cesaret verdi. Tak • Cevab yok. Anlaşılan, Takvorun sesi 
sine kulak asmıyarak: halara dikat edoor • vor gişeye sokula - Toriğin kulağına kadar gitmiyordu. 

- A! gidelim, görelim. Dünyanın ö- sun? Bir tanesine Torik Necmi sarı§ın Rumen gü.z elini dikiz etmekle meşguldü.. rak biletleri aldı. _ Necmi efendim! 
hür ucuna kadar kalkıp geldik, harim oturursun, tıpkı tıramvaa oturur gibi. - Bu da nedir? diye sordu. ı Zaten vagonlar dörder kişilikti. Onun Gene aldıran yok. 
şusunu busunu görelim, ilmimiz art· Seni makinaylan tak tepeedek çeker .. - Bu, bayan efendimiz, frenklerin için Toriğin ümidi burada da suy.a düş- - Ka, buraa bak! Bayan hanıma bir 
s•n! dedi; ve davrandı. ler. Tepee vardın? Vardın. O kerte, «Gıran Ru• dedikleridir .. Bu tekerla- tü. Somurtarak yerine oturdu. Öteki - haller oloor.. . 

Torik de, ışmarlaştığı yosmadan ü - koyverirler. Sen de arabanın içersinde ğın üzerindeki ufak vagonlara insanlar ler de pencere önlerine yerleştiler. İfa- Başkasının yardımından ümidi kes· 
m idini kesmişti. Arkadaşlarile kendi kah aşağı iner, kah yakarıya çıkar, kef- biner, tekerlak ağır ağır döndükcez, kat hanım derin bir besmele çekti. Gu- rnek İfakat hanımın heyecanım derhal 
alemine dalmış bulunan kadın, uzak- lenirsin. vagonlar yüskelir .. Sen de, pencereden rabi efendi gene kendini şekerlemenin yatı~tırmak 1.3.zım geldi. Güç bela 
tan kendisine gösterilen bu alakanın İfakat hanım bu tafsilattan pek hoş- etrafı seyredersin. bu sefer ikinci faslına kaptırıp, gözle- kolonya şişesini çıkardı, avucunun içl· 
farkında bile olmamıştı. Bu kayıdsız- lanrnadı: - Tehlike yok mu? rini kapadı. ne bir mikdar döktü, kadının ellerinl 
lıktan doğan infial ile Torik de ayağa - ~li, yokuşlu yerde araba ile - Divane.sin? Tehlikesi olsa, bu kı- Tekerlek ağır ağır dönmeğe başla - kendi üzerinden çözüp, bileklerini u • 
kalktı. Artık, Gurabt efendiye de cum- gezmenin ne keyfi olacak? Çamlıcadan, dar vakittir izin verip, işledirler? Bu- mıştı. Ne de olsa, koca karının yüreği ğuşturmak istedi. 
hura kalılmak, yanındakilere ister is- Libade yolile kaç defa Uzunçayıra git- ra Yevropadır. Bunda belediye işini bi- büsbütün korkudan azade değildi: İn- Ne mümkün? Parmakları, pantal~ 
t emez ayak uydurmak düşüyordu. tim, içim, dışıma döndü. Deli gavurla- lir, ne! Nah, bak: çoluk çocuk binoor .• siyaki bir hareketle, oturduğu yere iki nun kumaşını iyice kavraml§t üze-

Takvor önde, bunlar arkada, ileriye r!n işi y-0k: Dümdüz yollardan bıkkın- İstersen tecriibe edelim?. elile tutunuyor, ürkek nazarlarla etra- rinde kenedlenmiş gibi idi. 
doğru yürüdüler. lık getirmişler de kalibA, bizim bozuk - Vallah, bilmem ki!. fına bakınıyordu. Karşısına tesadüf e- Şakaklarını uğmak, yüzünü silmek 

Eğlencelerin mütekasif bulwıduğu düzen yolları taklide kalkışmışlar .. na- İfakat hanımın gönlü yumuşayıve- den Takvorun: için el uzattı. İfakat hanım başını hızla 
noktaya gelmişlerdi. Rus dağlarının file, bP.n bundan hlz etmedim! dedi. riyordu. Dönüp, reyini sorar gibi ko - - Bayan. efendimiz! Birazdan bütün geriye çektL 
önünde durdular. İfakat hanını sordu: Bu sırada, gözüne biraz ötedeki ko - casının yüzüne baktı. Gurabt efendiye Bukreş dabanlarının dibindedir. Dün - - Söyle .. dursunlar! diye mınJdandı. 

- Bu ecelecaip şey nedir? caman tekerlek ilişti. de, yemek üstüne öYle bir gevşeklik yanın en kiyak panoramasını ıörecek· (ATkan wırJ 
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Kırık n1adily.a~...._.~ 
Yaz:an: A. R. 

Istanbula gönderilen mektub 
Si:ı..AB ARKADAŞLIGININ 

VERDİGİ FEDAKARLIK 

- Mektubun hazır mı, oğluın? .• 
- Hazır beyefendi. A 

- Ver bana Allahtan oldu. Mülazim .• . b fa 
Asaf efendi, yarın mezunen Istan u 
gidiyormu~. A 

Zeki bey, elindeki ınektubU Kazım 
beye verirken tereddüd etmişti. . ~. 

- ,,,_ f dil Bana karşı gösterdıgı-.oeye en . .. . F k t. 
niz alakaya çok teşekldir ederım. a a ' 
benim yüzümden hem size, hem de 0 ar
kadaşa bir fenalık gelmesinden korku
~orum. 

Demişti. . . 
~azım bey, aldığı mektubu ceketını? 

iç cebine yerleştirirken, hom.urdarur gı
bi cevab vermişti: 

- Eh ne yapalım? .. K,ımıetimizde ne 
• s·rh arka-\>arsa, kaşığımızda o çıkar... ı a . 

daşı değil miyiz? .. BirbirimiZe k~şı ~e
dakarlık etmemiz lazım ••• Zarfın uzerın
de adresi yazılı mı? .• 

- Yazılı efendim. 
- Ben Asaf beyle görüştüm. fstanbu-

la gittikt~n sonra, bir iki gün geçirece~. 
Sonra Kandilliye giderek yalıdaki vazı
}teti uzaktan tedkik edecek. Eğer yalı ta
ra.ssud altında değilse; ortalık karat'dık
tan sonra selamlık tarafının kapısını ça
larak · ri gır· ecek. Kızın validesine ha-

ıçe a· . 
her gönderecek. Mektubu bizzat lren ısı-
h k O gece orada kalacak. Cee verece ... 
\Tabını alacak. Ertesi gfin de ilk vapurla 
İstanbula inecek. Gelirken de, buraya 
getirecek. 

_ Çok te§ekkür ederim, beyefendi. 
Hayatımda, unutamıyacağı.m bir feda
karlık yapıyor.sun uz. 

* Zeki bey, 0 geceyi sonsuz bir .meserret 
içinde geçirmişti. Günlerdenberı onu en 
Çok düşünd'ilren bir şey varsa o da! Ley
layı vaziyetinden haberdar e.tm:k:~· Pe_k 
1Yi biliyordu ki, Leyli şimdi buyuk_ ~1~ 
Üıüntü içinde idi ve belki de kendısını 
bu iftiraya kurban edenler, ona da bir 
takım yalanlar düzerek aralarında b~ 
Uçurum husule getirecek teşebbüslere gı-
l'işınişlerdi. . 

Zeki bey hakiki vaziyeti Leylaya ~il
dirtnek iç~ posta vasıtasile mek:U~ .. go~~ 
dernıeye teşebbüs bile etın~ıniş.:ı. ,.unkü 
Çok iYi tahmin ediyordu ki, duşmanları 
bu muhabereye mani olmak için he~hal
de bir takım tedbirler ittihaz etmışier
di. ~reket versin ki, talih ve tesad~f; 
k?1'şısına Kazım bey gibi pervasız ~ ~ış~ 
~ bir derd ortağı çıkararak yuzun 
hıtaz gülümsemişti. Yoksa, içinde kaldı
~ı aciz ve çaresizlik kim bilir daha .ne 
~~dar zaman devam edecek; muhiti iyıce 
o~renip te Leylaya bir mektub gönderin
c~y~ kadar, ihtimal aylar geçecek; .. k~n
~sı de bu müddet zarfında üzüm uzum 
UZi.ilece kti. 

o * Ze . geceyi rahat bir uyku ile geçiren 
lta ki bey ertesi sabah uyandığı zaman 

Pı \'Urulmuş· Kazım beye hizmet eden 
tıef ' 

er, dışandan seslenınişti. 
- Yüzbaşı efendi! .. 
- Ne o, Mehmed? .. 
- tiyandınız mı? .• 
- Şiındi uyandım. .. 

ı...,-- Bey, sizi istiyor. Sabah kahvesini 
.. l.ll'ada · · 

IÇSın; .diyor. 
%~ Peki Mehmed.. şimdi giyinir, geJi-

?ni 'B~ davet, Zeki beye biraz garib gel
h ştı. Merak içinde çarçabuk giyinerek 
eıtlen 'r?A • • ı· Ge nazım beyin odasına gıtmış ı. 

ltu-ın celik entarisinin üzerine, kenarının 
llatı ızı Şetidleri , ve apoletleri sö~lm~ş: 
lt ~k asker düğmelerinin yerme adı 
h~ık düğmeler dikilmiş siyah çuhadan 
ltj_ı;aput giymiş olan Kazını bey, gene 
~ k masasının önünde oturuyordu. 
hq~nın üstündeki rakı bardağı, yarıyı 
ta.hakuştu. Rakı bardağının yanında, bir 
z kayısı duruyordu. 

k~ harb miralayı adeta. 60 110.§tnı geçmiş bir ihtiyar gibi görünüyordu. 
Zavallı er u.nı A _ • • 

utturucu lı'.itufkarlıgına - Evet .. hıçbır şey yapamazsın. Onun 
uyuşturucu ve un b" . . be b' d"' .. d"' o . d bedbaht asker bu halinde ı- ıçın n ır şey uşun um. nu yapa-
iltıca e en ' · . aks 

t tın. 1. muhafaza ediyor, c ın. 
le gene me ane k · · E d f -.:•-
kalbinin ıztırabını, belli etmeme ıçın - mre iniz, e euıu.iuı. 

d - Şimdi.. derhal hastalanacaksın ... 
şen görünmek i~tiy?r u. d Hatta, Mehmed kahveyı· getirdigv i zaman, 

Zeki bey içerı gırerken, o ışarı ses-
fincanı alırken, baygınlık geçiriyormuş 

lenmişti: f d. ·b· b. h 1 1 k _ Oğlum, Mehmed!.. Yüzbaşı e en ıye gı ı ır a a aca sın. 
- Sonra, efendim. güzel bir kahve... . 

Ve bunu söylerken, Zeki beye de elıle - Ben, merkez kumandanlığına haber 
işaret etmiş: (Şu sandalyayı al. Yanıma gönderip doktor getirteceğim. 
sokul) demek istemişti. - Fakat, yalandan hastalandığınn dok-

Zeki Bey, Kazım beye yakin oturmuş- tor anlamaz mı? .. 
tu. Acı acı kalbi çarpıyordu. Kazım bey; (Arkası var) 
lakırdıya başlamadan evvel, kulağını ka-
pıya çevirerek dışarıyı dinlemişti. Meh
medin ayak sesleri uzaklaşır uzaklaşmaz; 
söze girişmişti. 

- Asaf bu sabah İstanbula hareket et-

······························································ 
Bir doktorun günlük 

notlarından 
ti. Alfalı, selamet versin. İnşallah, ken- l================t 
disinc havale ettiğim işi becerir; bize de 
telgrafla malCımat verir. 

- Telgrafla mı? .. Aman efendim, na
sıl olur? .. 

- Telaş etme. Ben, kendisine şifre 

verdim. Eğer işde muvaffakiyet kazanır
sa; bana, refikanın imzasile (Sıhl1attc-

yiın) diye bir telgraf ?ekece~. . . 
Zeki hayret ve sevınçle tıtremıştı: 
_ Ah beyefendi.. neler düşünüyorsu-

nuz? Bilmem ki size nasıl. .. 
Diye, teşekkür edecekti. .. .. .. 
Fakat Kazım bey, derhal onun sozunu 

kesmişti: . . 
Ş . dı"· onları bırak ta, benı dınle ... - ım , 

Senin vaziyetin biraz kötüleşti. 
_ Yaaa? .. 
_ Korkma .. telılş etme ... Kötüleşti di-

aten böyle olacağı belli idi. yorsam, z 
_ Ne gibi efendim?... . . 

D.. gece biraz hava almak ıçın do-- un . 
çıkmıştım Hava alırken, senı~ 

laş~ay~ hakkında. da bir haber aldım ... 
vaz.ıyetın .. . . 
İstanbuldan gelen bir ş~fre uz·~·ıne, ~mı 

Çocuklara deniz 
· Banyoları nasıl 
Yaptırılmalıdır? 

Evvelft. güneş banYosu yapmalı, sonra 
denize girmelidir. Denizde vücudü kıza

rırsa banyodan istifade ediyor demektir. 
Kızannayıp bilakis solgun bir renk ala
rak üşüyorsa istifade etmiyor demektir. 
Bunları denize sokmamalı, deniz kena
rında, bacakları suyun içinde gezmeli. 
Vücuduna deniz suyu ile frikslyonlar ya
parak alıştırmalı. Ondan sonra denize 
sokmalı. Çocuk bu surette denize alışır. 

Eğer bazı çocuklar bu tedbirlere rağmen 
alu;ıamayıp denize girince gene üşürse 

artık çocuk denizden .Lsti!ade etmiyecek 
demektir. 
Beyhude yere denize sokmamalı. Sonra 
hastalanır. Çocuk denizde 20-30 dakika
dan fazla durmamalı ve denizde daima 
hareket etmeli, yüzmeli, bazan da yük
sek yerlerden denize atlamalı. Bu suret
te cildi ve adalatı kuvvetlenir. Dolayısile 
kan cihazı ve barsaldarı faaliyete geti
rerek kuvvetli ve sağlam olur. Banyo sa
bah saat g - ıo da yapılırsa saba:h gü
neşinde fazla bulunan ültraviyole ziya
sından ve deniz havasından da istifade 
edllmlş olur. Diğer zamanlarda güneş 

Van vilayeti dahilindeki ::ram~. ıxe a a~
Iarından birine tayin edıp gon erece -

• çarpma tehlikesi vardır. Bu sebebden 
lermi:t. çocuklar güneşte yarım saatten fazla = H·~İbuki ben, İstanbul~an bir haber 1-d_ur_m_am~aı_ıd_•_r._~=:::::==::--:::~-I 

. . k dar buradan gıtmene taraf- cnab isteyen okll1'acaJannm:m poııta 
gelıncıye a pula yoliamaJuını rica ederla. Akil &ak-
tar değilim. b.li · dlrcl• flteldetl mabbel•b ll&lablllr. 

- Emir verirlerse, ne yapa ı n.m; e-

fendim. 

ŞiRn~~!ig!"H~r!~!.!~7~.r:N: 
Yan numaralı vapurlarımız mutad 

LüKS TENEZZüH SEFERLERiNi 
yapacaklardır. 

k ilcan 74 te mükemmel alaturka SAZ HEY' ET/, 
14130 

da lak 71 de de mükemmel SALON VE CAZ ORKESTRASI 
14 45 de ka an biti 

' ' t Marut Pandeli ve Beyoğlu mu nde tanın-
Büfeler Lokan acı d"l · ti 

vardır. , p tahanesi tararmdan deruhte e ı mış r. 
mış Glorya as •• • 

ft 0 gösterilen rağbet ve arzu uzerıne 
Her tara a d b.. ·· ··ı ·· .. d eri sureti mahsusa a uyutu muştur. 
71 de ans y ti rl her iki vapur için 75 kuru,tur. 

Bilet Ucre e 

J • 

~lllllllllllHlllllllllllHHlllHlllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfHlllHll~ 

1 Çeltik Sahiplerinin ; 
= w ~ ! PİRİNÇ TÜCCARLARININ ~ 
§ Ehemmiyetle Nazarı Dikkatine §; = --.... - "-"' == 
~ Yeni mahsul yaklaşmakta olduğundan fabrikamm bu sene ıçın ~ 
~ ıayın müşterilerine yapacağı fevkalade tenzilat ve kolaylıkJarı ij 
:= öğrenmek son derece menfaatleri iktizasındandır. E 
5 lstanbulda, Ayvansarayd•, Yavedut § 
= caddeal 121 No dl!ll § 
~ MUSTAFA ÇANAKÇILI HALEFİ AHMED ÇANAKÇILI 5 
5 Çeltik fabrikası. § = Telefon: 22752 Telgrat: lstanbul - Pirinç Si 

~il llllllll il l il il l il il l il lll il IUI l llJI 111111111111 IU il l l l il il lllll lll il l il l l l il l il l lll il l il l l l lll il l il l l l il l il l lıfıi?' 
Gayrimenkul Satış nanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Bay Nikotinin Sandığımızdan 22327 hesap No. sile aldığı 800 liraya karşı bi· 

rinci ve 200 liraya karşı ve ikinci derecede ipotek edip vadelerinde borçlarını. 
ödemediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanun 46 cı madde· 
sinin matufu 40 cı maddesine göre satılması icab eden Bakırköyünde Cevizlik 
mahallesinin Hoban sokağı ve İstanbul caddesinde eski 1, 2, 4 yeni 1. 3. 103 No. 
lu altında dük.kanı "lan kargir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık art
tırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek istiyen 350 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 29/8/938 tarihinden iti· 
baren tedk.ik etmke istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos.. 
ô'a!ında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları ted.kik ederek satılığa çıka
rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci al't
tırma 11.11.938 tarihine müsadil Cuma günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda 
saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile 
Sandık alacağını tama.men geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile 2/12/938 tarihine müsadif Cuma günü ayni ma
halde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olınıyan ala
kadarlar ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair lıddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olan-· 
!arla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha fazla malfimat almak istiyenlerin 938/39 dosya numarasile 
Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

*** 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı: oandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyen
lere tahmin edilen bedelin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (5595) 

YERLi TRA/9 BICAGI 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 21950 lira olan 1000 aded deri palto 31/8/1938 Çarşamba 

günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır • 
Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve nafıa müteahhitlik' "/esikası ve tekliflerini ayni gün saat 

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

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. .(5424) 

~~~allı erkanıharb mir~ayı, . ~de~.a 
ttı11 .. ş Yaşını geçmJş bir ilıtıyar gıbı go-

uyordu. Yeisveteessürdenisoirt~o~n~u~"...:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.ı.....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



-·····················-········· ................................................................................... , ... 
( Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda l _____ .. i darağacı albnda biten memuriyet hayab : 69 ) ,,_ ____ _ 
.,.,, ................................................................................................................. ; 

Devlet kapısında elli yll 
Yazan: Eski Dahiliye Nazı~ı ve eski meb'us Ebubekir HAzım 

ihtiyar jandarma benim bir tek kusurumu bulmuştu. Diyordu ki: • Bazan yalnız 
kalınca, gezinerek ıslıkla hava çalıyorsun. Bu senin gibi bir beye yakışmaz." 

İz~ir~ ~önünce, valiye ilk söz .o-ı gibi~ _burada. T~dki~ iç~ hazine. dava Arsanın ilk satışında imtiyazlı mahiye
larak Sıvrıhısar kaymakamının marı - vekili almıştı. Şımdi getırdi ve bır şey ti zail olmuş bulunduğuna yani şirket 
fetlerini söyledim. Paşa güldü. La.kin, yapmak imkanı olmadığını söyliyerek sehrin beledi kanunu cari olan her han
eski bir paşa kölesini incitmeyi cpaşa- defoldu gitti. Maamafih bir kere de siz gi bir arsayı iştira etmiş demek olduğu
lık» şanına muvafık bulmamış olacak ki okuyunuz. Mevkiin krokisi ve şirketin na nazaran bizim mecelle hocalığı im
onun derhal Sivrihisardan kaldırıla - mukave~si, şartname vesaire bu zar - dada yetişti. cBir şeyde sebebi temel -
cağı yolundaki ümidim ooşa çıktı. Yal- fın içinde. Doğrusu bu hezimet yar ve lükün tebeddülü o şeyin tebeddülü ma
nız kaymakama şöyle bir mektub yaz- ağyara karşı pek çirkin oldu. kamına kaimdir.> kaidei fıkhiyesi gö -
dı: Dosyayı aldım. Usul ve kanuna ta - zümün önünde tecessüm etti. Davayı 

c Devir suretile yakında oralara ge- mamile uygun olduğuna kani olmadık- kazanacağımıza kani ve memnun ol -
leceğimden hükfunet konağının yanı ca hiçbir muamelede bulunmamıya pek dum. 
başında husulüne müsamaha ettiğiniz te- ziyade dikkat eden paşanın böyle bir Ertesi sabah mutaddan evvel <!osya
cssüf ve taaccüble haber alınan batak- vaziyete düşürülmüş olmasına benim yı ve mecelleyi alarak hükfımet kona
hğın tamatnile kurutulmamış olduğu- de canım sıkılmıştı. Bütün gece dikkat- ğına gittim. Paşa vilayet makamına bi· 
nu görürsem bu halin azlinize kafi bir le evrakı okudum. Bunlardan anlaşıldı- 1.ışik olan haremden henüz çİkmamıştt. 
sebeb teşkil edeceği ihtar olunur.> ğına göre şirket denizden doldurduğu Geldiğimi haber verdim. Az sonra 

rıhtımı yaptıktan sonra arsaları ifraz paşa: 
ederek bir metresini kırk kuruştan sat- - Hayrola, diyerek kapıdan içeri 

Jandarma Mahmuddan eski bir dost mıya başlamış ve gördüğü rağbetten girdi. Bu mesele beni gece de sinirlen-
gibi ayrıldım. istifade ederek kırk kuruştan sattığını dirdiği için 18.yıkile uyuyamadım. Bun· 

Sivrihisardan döneceğim sabah, Mah- elli kuruşa tekrar alıp seksen kuruşa, dan dolayı geç kalktım. 

Tenis oynıyanlann sayısı 
S?İttikçe artıyor 

Bu sene yapılan maçlardan Üstündağ kupasına, Güneı 
turnuvasına, Dağcılık ve Festival müsabakalanna iştirak 

edenlerin sayısı 40 tan aşağı düımemiştir 

mud: seksene aldığını yüz kuruşa ve bu su- - Müsterih olunuz, artık sinirlen -
- Bey, dedi, ben çok insan gördüm. retle bazı yerlerde bir metresini on miye hacet kalmadı. ı· 

Büyük küçük hayli memurlar tanıdım. dört liraya kadar satmıştır. - Ne diyorsunuz? 
Çünkü çok gezdim, çok yaşadım. Fakat Belediyenin yol açmak istediği arsa - Belediye haklı. Fakat neden dola- · Festival ter.;.s maçlarına i§tirak eden.ter 

senin gibi bir köylü, b ir jandarma ile birçok defa şirketin tasarrufundan çı- yı haklı olduğundan haberi yok! Nafıa 
ahbabcasına görüşen, konuşan alçak kıp şehir arazisine iltihak ve binaena- nazın da, kendi zannına göre haklı. 
gönüllü bir memura rastgelınediın: Al- leyh belediye kanununa tabi olmak Çünkü bu arsayı hala imtiyazını, yani 
lalı gönlüne göre versin. mahiyetini mukerreren iktisab ettik - beledi kanunu hükümlerine tA.bi olma-

- Benden hoşlandığın anlaşılıyor. ten sonra gene şirketin tasarrufuna gir- mak mahiyetini muhafaza ediyor, sa· 
Fakat acaba hoşuna gitmiyen bir halim miştir. nıyor. Halbuki şirket bu arsayı müte-

tstanbulda tenis bir kaç sene evvelki 
vniyetine nlsbetle geriledi, diyorlar. 
Klas itibarile evet... Meseli iimdi Suad, 
Sedad, Şirinyan Ayarında oyuncular yok
tur. Fakat buna mukabil tenis oynıyan -
ların sayısı çok fazla artmış ve emekdar 
Suadın arkasında birbirine pek yakın 
kuvvette bir ikinci derecede oyuncu sı .. 
nıiı vardır ki karşılaşmaları dalına he ~ 
yecanlı olmaktadır.. Oyuncu adedi çok 
artmıştır : Bu sene yapılan maçlardan 
Üstündağ kupasına, Güne' turnuvasına, 
Dağcılık, Festival maçlarına, tek erkek 
müsabakasına yazılanların sayısı (30) ile 

yok mu? Şirket bu arsaya evvelce imtiyaz ile zayit bedellerle birkaç defa almış, sat-
- Var! mutasarrıf olduğu halde şimdi satın mış. 
- Nedir o? almak suretile tasarruf ediyordu. 
- Bazan yalfiız kalınca, gezinerek 

ıslıkla hava çalıyorsun. Bu senin gibi 
bir beye yakışmaz. Terket şunu! 

- Peki, bundan sonra ıslık çalmam. 
Fakat jandarma Mahmu<la verdiğim 

sözü tamamile tutamadım. 

Şimdi bile, hazan, yazmaktan, oku
maktan yorulursam, odamda, bahçem
de, gezinirken, gene ıslık çaldığım o -
lur . Lakin, derhal jandarma Mahmudun 
halisane tavsiyesini hatırlıyaak bun
dan vazgeçerim. 

- 36 -

HUKUKi BİR MESELE 

İzmirde mektubi kalemi mümeyyizi 
iken aşar satmak üzere gittiğim Urla 
ve Si sar kazalarından İzmire dönü 
şürnde vali Abdurrahman paşanın si
masını pek bozuk buldum: 

- Efendimizi neş'csiz görüyorum, 
dedim. Hasta mısınız? 

- Hayır. Vücudca hiçbir rahatsızlı
ğım yok. Yalnız son derece canım sıkı
lıyor. 

- Niçin? 
- Bir halta evvel belediye meclisi· 

SOLDAN BAÖA : 
ı - B1r şeye karar verememek. 
Q - Köle - Aralamak masdarından emrl

hazır. 

3 - Temaşa - Şeref. 

4 - Dost ve komşu bir devlet - Birdenbi
re. 

ıs - Kabul etmeme. 
6 - Dağ .sporlan. 
7 - Güzellikler - İnıal eden. 

( Arka..!\ var) 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBU L 

(40) dan aşağı düşmemiştir. 
Yalnız İstanbulun değil, memleketin en 

faal tenis klübü olan dağcılık klübünde 
86 faal oyuncu vardır ki Türkiyeye tenis 

19 Ağustos 1938 Cuma girelidenberi hiç bir klübde bu kadar 
ÖÖLE NEŞRİYATI: faal aza sayısı kaydedilmemiştir. Umu -
12.30: Pl!kla Türk musikisi. 12.50: Hava- mi görüşle, mesela beş-on sene evvelkine 

dis.13.05: Plakla Türk musikisi. 13.30: Muh-
telif plak neşrlyatL nisbetle, terakki ettiğini tereddüdsüz ka-
AKŞAM NEŞRİYATI: pul etımek lazımdır. Eskiden hatmınd'a 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Konfe- kaldığına gör~ Suad, Sedad, Şirinyan, 

rans, Doktor Bakteriyolog Fethi Erden. 19.55: Said, Ze'ki, Vitol, Galib, Server, Ohanis-
Borsa haberleri. 20: Saat Ayarı: Grenviç .ra- el, K ak 'b" t 
sadhaneslnden naklen: Radife Neydik ve ar- yan, Ahmed Feri ar aş gı 1 anın- '::Jagcıu.1< ve festıvaı kupalarını kazana 
k.adaşları tarafından Türk muslk1s1 ve halk mış oyuncuların yanında bir kaç ta 0 za- Vedad Abud - G01'odetski çifti 
şarkıları. 20.4-0: Hava raporu. 20.43: Ömer manki gençlerin ilavesile mahdud bir te- Ecnebi teması yapmak, antrenör ge 
Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 21: nisçi kütlesi vardı. Başta ismi geçen üç tirtmek .. Bu iki tabir spor lisanında 

0 
ka 

Saat Ayarı. Orkestra. 22.30: Fasıl saz heyeti: f k1 b' 
İbrahim ve arkadaşları tarafından. 22.10: şampiyonun su götürmez ar an ve ır dar eskimiş, yıpranmış ki yazan okuyan 
Muhtelif sololar (Plak>. 22.50: Son haberler sene de Balkan şampiyonluğu ünvanı karşı özür dilemek ihtiyacını hissediyor 
ve ertesi günün programı. kazanmaları tenisi ferden daha parlak Tenis hakkında yeni ve uzun temen 

,.,.,.,. bir seviyede tutmuştu .. Eskiden bir sene nilerde bulunmazdan evvel yeni spor te 
içi~ en fazla üç dört maç yapılırdı. kilitının faaliyete ~çmesini bekleme ANKARA 

19 Atustos 1938 Cuına 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
lUO: Karışık plak ne§riyatı. 14,50: Plakla 

Ti.'ırt muslk1s1 ve halk şarkıları. 15.15: Ajans 

Şimdiki tenis faaliyetini göstermek için liyiz. 

basit bir misal göstereyim: Geçen sene 

nin bir kararını getirdiler. Birinci kor
dondan ikinci bir yol açmağa lüzum 
görmüşler. Meseleyi idare meclisine 
havale ettim. Belediye kararı tasvib o· 
lundu. Ben de mucibince, dedim. Bele
diye derhal işe başladı. Rıhtım şirketi
nin direktörü nafıa nezaretine şikayet
te bulunmuş. Nazır Mahmud Celaled
din paşadan aldığım telgrafta, .şirketin 
doldurduğu arazi kendisinin tasarrufu 
altında bulundukca oralarda belediye 
kanunları cari olamıyacağı şirketle hü
kfunet arasında teati olunan mukave -
lede musarrah olduğundan belediyece 
başlanan ameliyatın tatil edilmesi lü
zumu yazılı. Bu iki meclisin kararını 

ben de kabul ve tervic etmiş olduğum 
için şu kahkari ric'at mecburiyetin· 
den pek müteessir oldum. Belediye re
isi olacak hımbı1ı çağırdım, hattfı lüzu
mundan fazla haşladım. Bütün idare 
meclisi aza.9ma da söylemedik söz bı
rakmadım. Lakin hiddet ve teessürüm 
bir türlü geçmiyor. 

8 - Emmek masdanndan emrlhazır 
San'at - Bir nota. 

• haberlett. 

dağaılı!k klübü tenisçileri gerek kendi 
turnuvaları ve gerekse diğer klüplerle 
temas dolayısil bütün mevsim esnasında 
ancak üç pazar boş kaldılar. Diğer haf -
talar hep iştirak edebilecekleri maçlar ve 

Vedad Abud 

lstanbul yUzme ve sutopu 
birincilikleri 

- Nafıa nazırının telgrafı belediye
ye tebliğ buyuruldiı mu? 

- Üstüne bir şey yazmıyarak bele
diye reisine gönderdim. ·Ameliyat iler
ledikce bizim hezimetin zilleti büyüye
cek. 

- Müsaade buyurursanız bu evrakın 
dMyasını belediyeden getirterek bir 
k ere de bendeniz tedkik edeyim. 

bninıle e wlenir 

9 - Prensip - Atu". 
10 - Kamer - Adet. 

YUKARDAN AŞA.Öl: 
ı - .Eserini göstermek - Başa gelen fena

lık. 

2 - Muharrlrtn, ressamın ortaya koydu
ğu - Kan. 

3 - Yalan - İ«lm. 
i - Erik veren. 
ı - Sonunda bir cN» olursa şeytana ben-

zeyen. 
8 - Dahi - İztırab • Taharri et. 
7 - Mahsul - Ceml edatı. 
8 - Tanımak ma.sdanndan muzarl müf

red blrlnct §abla - Bir nota. 
9 - Eğ1.lrnelc maadanndan 1sm1 fail. 

10 - iattrahatli - Parlak bir kumaş. 

f o 

AKŞAM NEŞRİYATI : 
18.30: Karışık plft.k neşriyatı. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları <Handan>. 20: Sa
at il.yarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk mu
siklsl ve halk şarkıları CSalll.haddln) . 21: 
Konferans: •cşevket Süreyya Aydemir). 21. 
15: Stüdyo salon orkestrl!-Sı. 22: Ajans ha
berleri ve hava raporu. 22.15: Yarınki prog-
ram: ······························································ 

Nöbetci eczaneler 
Bn ıece nöbetci ola n eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetlndekller: 

Alt.sarayda: (Pertev>. Alemdarda: (Eşref 

Neşet). Beyzıdda: (Asador) . Samatyada: 
(Rıdvan>. Eminönünde: CBensaaon). E
yübde: -{Hikmet Atlamaz). Fenerde: (E

mllyadi). Şehremininde: (Ham dl). Şeh
zade başında: (İ. Halli). Karagümrükte: 
(Fuad). Küçükpazarda: CHulfuıl). Ba
kır köyünde: dstepan). 
Beyoğlu cihetlndekller: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). Tü
nelbaşında: (Matkovtç). Gala tada: <İki
yol) . Fındıklıda: CMustaf Nam. Cumhu
riyet caddesinde: (Kjirkclyan). Kalyon
cuda: CZafiropulos) . Firuzağada : (Er
tuğrul) . Şişlide: (Asını). Beşlktaşta: (Na
il Halid). 
Bofaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Üsküdarda: (İttihad). Sarıyerde: (Nuri). 
Kadıköyünde: (Büyük - Üçler). Büyük
adada: (Şinasi Rıza) . Heybellde: (Ta
naş). 

seçmeler vardı. 
Bizde futbol ve güreş müstesna, diğer 

sporların kendine mahsus bir seyirci 

kütlesi vardır. • 
Fakat bir çok kimselerin kanaati gibi 

futbol maçına gitmek için mutlak eski -
den futbol oynamış olmak, yahud güreş 
maçlarını seyretmek için hayatında bir 
iki defa köprü kurmuş bulunmak, saltoya 
gelmiş olmak lazım değikiir. 

Milli heyecanı uyandırmak ve klüp re
kabeti doğurmak lazımdır. 

İstanbul susporları ajanlığı tarafınd 
tertib edilen İstanbul yüzme birincilik 
leri cumartesi ve pazar günleri Mod 
yüzme havuzunda yapılacaktır. 

Müsabakalara saat dört buçukta başla 
nacaktır. Bugün .d'e Moda havuzunda f ı; 
tanbul sutopu şampiyonasının son mü 
sabakası yapılacaktır. 

Oksporun abşları 
Okspor kurumundan: Kurumu.muıd 

tertib edilen ok atışlarının onuncusu Yj 
rınki cumartesi_günü saat (15) te 01' ~ 
meydanında devam edilecektir. 

Norveç, lsveç milli takımlarmın 
maçları 

İşte, dünyayı dolaşan ve yirmi sekiz 
milleti karşılaştıran tenis te bir avuç se
yirciye münhasır bir spor halinden kur -
t an 'UID.umi bir spor haline kovmak Norveç mi1li takımı 4 Eylfilde İsV 
ar ~ A d d D . k . arŞI 

için ecnebi temasları yapmak, klüpler a- le, 18 Eylfil e .e . anımar a ıl~ k 
9 rasında reka.9et vücude getirmek icab e- !aşacaktır. Her iki maç da Oslo da Y 

d pılacaktır. er. 
Gazetelerin spor muharriri olan arka - 2 Teşrinievvelde de Norveç ve İs , 

daşlara bu sene her zamankinden fazla takımları Stokholm'da tekrar çarpıŞ~ 
tenis maçlarında rastgelmeğe başladık. caklardır. 16 teşrinievvelde ise Nor 

Bu hususta tek ti.ik tenkidlerini oku - Varşovada Polonya ile karşılaşaca!' 
duk ki bunu bir fali hayır addediyoruz. tır. 

Çünkü matbuat en kuvvetli, en kestirme 
ve bilhassa en ımasrafsız ve zahmetsiz bir 
propaganda vasıtasıdır. 

Klüpler arasında lig maçları tertibi, 
gençlere ehemmiyet vermek, mutlak su
rette antrenör getirtmek zarureti vardır. 

Orta Avrupa kupası 
Orta Avrupa kupası finali birifl, 

maçı S1avya ile Ferençvaroş arasııl , 
da 12 Eylfılde Pragda, ikinci maÇ f 
9 teşrinievvelde Peştede oynanacast 
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BİR GÜZELLİK SikRI öGRENOi ! • 

• 

ERKEKLERi TESHiR EDEREK 
- NASIL 

:,;,;..;,,ıı.....,....,, .. •' 

ild. hemen yan ınntfiş gibi idi, 
C ım, 1 "ld" yüzü buruşukluklarln do u, cı ı 

MEŞHUR 
OLDUM 

ART 1 K 
Dünya ;benimdir f •• 

111 

,_ ihtiyarlamıştı, fakat karakte-
SO.ııuU§, ğl t" . se 
rim daima gençti, dans, e en ıyı -

verdim... d t t · · 
F kat kimse beni dansa ave e mı-

;u. Bugünün erkekleri gençliği arı-
yor d ""teh ·1 yodar. Nihayet bir cil mu assısı ı e 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan Biocel'e 
ihtiyacı olduğunu söyledi. :e~, son 

manlarda bu Biocel cevhennı, genç 
za · d · tih hayvanların cild hüceyrele:rın en ıs • A R i 'I 

ffak olmuştur. Bu cevherde Bayan nzara as n 
sc:ıe mu~~ "ldinizdeki hayati yukarıkl hakiki fotografl-
bızzat sızın cı 

l .,..,.,ev'cuddur Biocel lerine bakınız ve gayet basit unsur ar .... · 
imdi cildinizin beslenmesi ve olan tedavi şartlarına tatbik 

§ I d d" v. 

1 · 1·çin ihtiyacı olan eden bir ka ının e ınecegı genç eşmesı 
tam nisbet dairesinde Tokalan cazip güzelliği nazar1 iti-
krerninin terkibine karıştınl
ınıştır. Bu kremi her akşam 
yatmazdan evvel kıillanır.un ve 

gayet muvaffakiyetli semereler da be'l•az renkli Toka.lorı kremini kullan-
. .- taraftan her sabah .; 

elde ettim. Dıger . ; "tti açık mesamelerimi sıklaştırdı ve esmer ve 
dım bu da siyah bcnlerım. en ' 

' şattL 
sert cildimi beynzlatıp yumu h ur Tokalon kremleri her yerde satılır. 

M V H 1 M : Cild unsuru olant "li~deşır· Aksi takdirde para iade edilir. 
1 r · garan ı · Muvaff akiyetli semere e 1 

İnhisarlar U. üdürliiğünden: 
i · şartnamesi mucibinoe 300 kiloluk 1 aded 

tu :fabrikası çın · l tın 1 ktı I - İdaremizin ku , d d baskül pazarhk usuliy e sa a ınaca r. 
ve 500 kiloluk 1 aded ki ceın an .

2 
:nec rastlıyan Pazartesi günü saat 10.15 de Ka

n _ Pazarlık 12/IX/938 tarih besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
batn~ta Levazım ve Mübayaat Şu • h gun- sözü geçen Şubeden alınabilir. 

'"lt sız olaral~ er "f k t 1 -1 ·· ur - Şartnameler para . . nlerin fiatsız tekli ve a a og arını mu-
. . k etmek ıstıye . 

IV - Eksiltmeye ı~tıra . kadar Tütün Fabrikalar Şubesme vermele-
nakasa gününden bir hafta evvelıne C!. •• 

ri lazımdır . ecl"len gu .. n ve saatte 70 'l/J guvenme para-. · · tayın ı 
V _ İsteklilerin pazarlık ıçın • yona gelmeleri iliın olunur. c5589 .. 

lariyle birlikte yukarıda adı geçen komıs 
~ursa, Edime, Erzurum, İzmir, Konya, 

I - Tefrişi takarrür eden Bah~es~r, "d mizce kabul edilen tipler dahilin
. d elerı içın ı are 

Akhisar Afyon ve Yalova 1 ar k 1342 parça eşya kapalı zarf usuliylc 
• ib" yaptırılnca de ve şartnameleri mucı ınce 

eksiltmeye konmuştur. ve muvakkat teminatı 2308.25 
lI - 'Muhammen bedeli 30776 lira 61 J..'Uruş 

liradır. . 1 Pazartesi günü saat 11 de Ka-
Iİ/938 tarihıne rast ıynn 

lll - Eksiltme 22/VI ' . . Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
b M .. b yaat Şubesındeki .. İnh' .1--
ataştn Levazım ve u 8 ... bedel mukabilinde hergun ısar.ı.a.ı. 
l ·ınıer 1.53 Jı. a · İz · B -
V - Şartname ve resı füba aat Şubesiyle Ankara ve mır aşmu-

Unıum Miidürlüğü Levazım ve 1. Y 

dürlüklerinden alınabilir. . "mdiye kadar en aşağı yirmi bin 
k tmek istiyenlenn şı 'ki İnh" 

V - Eksiltmeye ~ra e lduklnrını gösterir vesaı ısar-
f ki etle yapmış 0 

liralık bu gibi işleri ınuvaf a Y . . d b"r ehliyet vesikası almaları Ia-
d ek .mukabılin e 1 

lar İnşaat Şubesine ibraz e er 

Zlmdır. • saik ve v nci maddede yazılı eh-
b u kanunı ve 

VI _ M""h"" r teklif mektu un · ,_ __ lr ... mektubunu ihtiva u ur u kbuzu veya ıxu""' 
liyet vesikası, <!f. 7,5 güvenme parası m~ _ ge" saat ıo na kadar yukarıda adı 

k ·ıtme gunu en :6 
edecek olan kapalı zarfların e sı ukabilinde verilmesi lazımdır. 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığıııa makbuz m •15105• 

Aile 1 b5Jlk mayo •i
lı&f.tıas bapa Siaae 

EVVELCE ZEYTINYAAI 1 
ŞIMOI PALMOLIVE u-ocla,. _____ __, 

Herıü• bialeree ~..ı-. _M)'lİD,.: 
tı•ıa ciJd Üı.1ndeki f.Jdeh l!*!UU 

medediyoTlaT. Bayanlar. aıı de onlar 
rıbi, 1ab•h ve alt1am PALMOLIVE'io 
fazla kabaı-mış köpütii ile yiiıüoüı.ü. 
boymuDuzu ve -uılarıaııı masaj edi· 
.n. Biliı.u• eYVeli •cak ıre ıonra da 
aotuk •il ıle yılt•Jınm. Terltıbındeld 
ıeytinyaWJ •yesındc PAt.MOLIVE mc• 
-ıen temitler, bqenyi pmuşabr 
'H tatlıl•~lırır ve bittabi ten parl•yıp 
reoc;letir. 

He? kn r e y ; • i 
mayom• d e t ı 1. 
Paıınoli'tl •ayuİD· 
de p•Uete• la• 
nıme "tWdl. Yap
eın Palmoli11. 

v 

PALMOUVE o \:adar ucuıdur ki 
ek.eri hdıal•r, onu yü ve b•nyo 
ic;ıa de kull•attlar. 

ESKi FEYZIA Ti 

Yatılı BOGAZiÇi LiSELERi Yatısız 
, ArnavutklSy Cifle Saraylar 

Ana sınıfı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Senjozef mektebi binasında Orta ve 
Lise sınıfları ArnavutköyOnde Trnmvay caddesinde Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayrı dnirelerde: Her 

gt\n snnt 10 dnn 17 ye kadar Yeni Talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine mUrncaat edlleblllr. 
-.-. İstiyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 36 .. 210 

lstanbul 3 üncü İcra memurluğun
dan: 

Beyoğlu Kumbaracı 124/129 numa

ralı Güzeliş kundura mağazası sahibi 

Yusuf Cemal 

Asliye birinci ticaret mahkemesinden sa
dır 1617/ 937 tarih ve 937/ 222 sayılı llfun Ue 
vermeğe borçlu olduğunuz 6D5,97 lira Jle 
15/121937 tarlhlnden itibaren fnlz, mesarll' Ye 
ıicretı vekdletle birlikte tahslll için dairemi
zin 937 / 394.9 sayılı dosyasile gönderilen icra 
emrinin hnll hazır 1kametgfihınızm meçhul 
olması haseblle blld tebliğ inde cdllmlş oldu
ğu mubaşlrln meşruhatlle anlaşıldı~ndan 

icra hAklmllğlnce tebligatın 15 gün mfiddeUe 
UD.nen ırnsınn karar verilmişti. Binaenaleyh 
l§bU flrın tarihinden 1tlbaren 15 gün zarfın
da borcunuzu tediye eylemenlz veya ayill 
muddet zarfında .mal beyanında bulunmnnız 

1§.zımdır. Aksi halde i. İ. K. 78 ve 337 ncl mad 

delerine tevfikan muamele ynpllacaktlr. 
Borcun itfa veya lmhal edildiğine veya mü

ruru zamana uğradığına dair bir iddianız ol

duğu takdirde icra mercllndcn veya &ld ol

duğu mahkemeden veya temyiz mahkeme -
sinden bir tehiri icra knrnrı getJrmediğlnlz 
takdirde lcrnya devam olunncaktlr. İcra em
rinin tebll~I makamına kaim olmak üzere 1-

Uı.n olunur. (9704) 

~rnriğer, böbrek, taş ve kumlann
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikayetleri • 
nizi U R i N A L ile geçiriniz. 

URINAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve ok • 
salat gibi maddeleri eritir, kam te -
mizler, lezzeti hoş, alınması kolay -
dır. Yemeklerden sonra yarını bar • 
dak su içeıisinde alınır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYoGLU - İSTANBUL 
İstanbul 3 üncü İua Memurluğun- ~--••••••••••••••••••••••••••••• dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev
rlJmesl mukarrer Galatada Mumhane cad-
desinde No. 79 da mevcud bir adet torna mn
tlneslnln birinci artırması 25/8/ 938 perşem
be günü saat 9 da muhammen kıymetinin 

% 75 ini bulmadığı takdirde iklnci artırması 
30/ 8/ 938 salı günü saat 9 da yapılacaktır. İs-
tlyenlerln tayin edilen gün ve saatlerde ye
rinde bulunacak memura müracaat etmeleri 
illin olunur. (9703) 

ZAYİ: Kemalpaşa okulundnn aldığını oa
hndetnnmeyl tnybettim. Yenlsinl alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Adapa:r.uı İzmit caddesi No. 53 Hüseyin 
l\lehmed Demirel 

ZAYİ: Üskudnr - Kadıköy ve havnlisi 
halk trmnvayları Türk Anonim Şirketi 353 
numara ve 10 hisseli muvakkat llmübabc.rl 
kaybettim. Yenisini alacağımı füm ederim. 

l\lahmud Enen 

····················································-·······: 

Son Posta 
Yevmı, Biy~. Havadis ve Halk gaıetesı 

Yerebatan, Qatalçeşme sokak. 25 
1STANBUL 

Gazetemizde çııı:an yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

14oll -TÜRKiYE 75U 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 71() 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kurllitur. 

1 
Ay 
Kr. 

15U 

270 
300 

Gelen evrak geri verilme%. 
ilanlardan mes'uliyet alınm~. 

Cevab için mektublara 10 kuruıluk 
Pul ilavesi l&zundır. 

t•··;;~;;;·;;;;;;.;:·~·:;4i·1~~;;··, 
i Telgraf : Son Posta , 1 
\ •... ~~~.~.~ ..................... ,! 

TÜRK ANTRASİTİ'ni 
KIŞA BIRAKMA, Y AWAN AL 1 

TÜRK ANTRASiTi'nin 
kalori randımanı hiç bir vakit kok randımanile mukajese edilemez 

Son tecrübelerin bir daha teyid ettiği hakikat: 

TÜRK ~NTRASiTi'nin 
Kok'a nazaran yüzde 40 faik bulunduğu bir daha sabit oldu. 
Satış merkezi : Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir han 

Kız ve 

Erkek 

S inci kat Telefon: 44915 

BEYOGLU • TÜNELBAŞI .. YENIYOL 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
okulu 

Tam devrell Lise, Ticaret mektebi, Almanca öğretmek için ihz:ı.ri smınar. 
Derslere 16 Eyl(ıl Cuma günü başlanacaktır . Kayıd muamelesi 9 Eylı1lden itibaren 
hergün saat 8 den 12 ye kadar: Nüfus teskeresi veya ikamet tezkeresi; mahalll hllkQ
met doktorluğunca tasdikli sıhhnt rnporu, çiçek aşısı kt'ığıdı ve tıto aşısı kA~ıdı; altı 
fotogrnf ve mekteb tasdiknamesi veya dlplomaslle yapılır. 
Fazla malftmat için 49486 ya telefon edilmesi. Kayıdlar 15 EyUH Perşembe günü saat 
12 ye tadar devam edecektir. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

.... --------------------------------------~ 
-

Muhammen aylığı 
Lira 

115 
Bahçekapıda 4 - üncü Vakıf hanın zemin katında Tramvay caddesinde 58 N 

lu mağaza teslimi tarihinden 941 senesi Mayıs sonuna kadar pazarlıkla kiray 

verileceğinden istekliler 23/Ağustos/38 Salı günü saat on beşe kadar Çenberli 
taşta İstanbul Vakıflar B~üdürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. 

(5568) 

Boğaziçi Lise,eri Direktörlüğünden 
Bütünleme sınavlanna Orta ve Lise kısımlarının son sınıfları 

1 Eylulde ve diğer sınıflar 4 eylülde başlıyacaktır. Alikadarlann 
mektebe müracaatla programları öğrenmeleri. 

Muhasib ve Başkatiblik 
18 lira ull maaşlı belediyemiz muhasi.P ve başkatipliği münhaldir. Talip olan

ların evrakı müsbitelerile birlikte 22/Ağustos/938 gününe kadar Şark.öy Belc@-
ıe ıuıueüne baisUda m.ilracaa' etmeleri. · 5566 



lô Sayfa BOM POSTA 

İN HİSARLARDA 
YENi BİR TENZİLAT DAHA! 

i 

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

AV C l LA A~ 
Av Saçması llatı IDdlrlllyor. 

1 Eylôl 938 tarihinden itibaren 988-989 av mevsimi 
için Av Saçma ~e kurşununun kilosunun flatı 

• 
1 

Bu Flat iJzerinden muayyen Iskonto ile bayilere verilecek saçma 
ve kurşunların depolardan mahallerine kadar nakliye masraf
ları da idarece temin edileceğinden bayiler, memlelıetin her 

tarafında ao saçma ve kurşununun 

40 ve yarım kiloluk 20 Kuruşa Satacaklardır. 
kutusunu 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına 
haber verilmesi serektir. 

939 - 940 av !llevslmlnde sert saçma satılması mukarrer olduğun
dan bıı cins saçma lıullanmak isteyen avcıların ve avcı birlilıleri
nln dileklerini ve takriben ne mlkdar sarf edeceklerini birer posta 
kartı ile (inhisarlar Umum MUdürlilğil Barut Şubesi) adresine 

• 
veresıye 

satış 

-

bildirmeleri rica olunur. 

. ' 
SıcAK GWNLCADE 01ll BAllOAK sotuK _ ,. 
MEŞRUBAT. EN &JVCIK . ZiYAFETLEROEN 

CJ ST~NDl.!JR. 

ve acentalarında 

böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı 
kökünden temizlemek için ( H E L M O B L Ö ) kullanınız 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklannı, ~ki •e yeni Beı.oğukluğwıa, 
mesane iltihabını, bel ağruını, aık ıık idrar bozmak, Ye bozarken yanmak hallerini aiderir. Bol idrar temin 

eder. Sıhhat VekAietimizio reaml ruluabnı haiz babman HELMOBl.Ö her eczanede buluaar. 
Dikkat: ( HELMOBLÔ ) idrannın temizliyerek maYileftirir. 

~- -- -~-

Atuat. •• 

Sabah, öğle ve akşam 
yemekten sonra 

Daima Radyolin 
ile dişlerinizi fırçalayınız 

Radyolin 
Müstesna bir formülle ve azam! lU

na ne yapıldığı ve rekabet kabul et • 
mez bir fiatla satıldığı için yurdda ec • 
nebi mamu!Atının hMdmiyetinl orta • 
dan kaldırmıştır. Kazandığı bu rafbet 
sebebile elde hiç stok bulundurmadı • 
ğından da mütemadiyen taze ihzar oluna
rak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişlatinizl 
temizlemek, korumak ve gü.zellqtir • 
mekle kalmazsınız, verdiğiniz para da 
kendi c®intıde kalmış olur • 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten 

Ağustos Sayısı 
YARIN ÇIKIYOR~ 

KQrŞun Kalem Faıbrikaısmda. her 
nen kalem imal edilmektedir. 

l\lümasili ecnebi kalemlerine çok 
falktir. 

Flatleri ecnebi kalemlerinden 
% 50 ucuzdur. 

Kurşun kalemler: 
Süperyör 
Timaahlı 

301 - 2 Mektebll 
1205 Altı derece serWkte 
Not 

En iyi cins 
Dağdelen 15 derece serUikte 
1011 Marangoz kalemi 
99 'l'aşcı kalemi 

Kopya kalemleri: 
299 

. 701 • A 
701 • B 
701. c 
71 • A.B.C. 

Ulus 
Yumuşak 
Orta Sert 
Sert 
En iyi cini 
Üç dereceli 

702 - .A. B. C. D. E. Beş renlcll 
702 - A. B. Mavi- Kırmızı 
72. A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cinı 

Pasteller 
1815 6 renkli 
1825 12 Renkli 
1301 12 Renkli iyi cinı 

~t 24 Renkli iyi cinı 
90 ı Kırmızı • Mavi 
Stabflll 12 Renkli iyi cilll 

• 24 Renkli iyi cins 
Dermetograf Üç renkli kalem 
311 Grafit v~ renkli MJnlen 
231 • 232 Kırmızı ve ~avı tebeşir 
Çe~ltlerimizl her kcrtaslyeclden 

lstlyebillrsinis. 

Nurkalem Ltd. Şirketi 
İstanbul, Sirkeci 1 

Mühürdar zade Ban No. 1 • 1 

RADIO 
EDISSON 

MUeaaeaeal 
Beyoğlu l.tiklAl caddea No. 34 ....................•... _ .............. ..._ 

İlan Tarif em iz 
Birinci Mhile 
llıinci sahile • 
Vçiincü aalıile 200 • 
Dördüncü .ahile 100 • 
l~ ıahileln 60 • 
Son ıahile 40 1 

Muayyen bir milddet ıa.rfuıd.a 
fazlaca mikdarda il!n yaptıracak· 
Iar ayrıca te~illtlı tarifemiu!ea 
tati!ade edeceklerdir. Tam, YUUD 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarüe derpiş edilm1ştir. 

Soıi Posta'nın ticad llinlarma 
aid ifler için iU adrese miltacuı 
edilınelidir: 

tılncdık Kollettlf 611UU 
Kahra.Jnaıuade Ban 

Ankara cad41d 

Son Posta Matbaası •............................... 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp B.,. 

&AHIPLEBt: s. Ragıp BMEÇ 
A. Etm. VIAJCLIGİli 

• 


