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Rus •. Janon hududunda ~ni ~~r~ ~artı~rinin 10 uncu-, 
~ yıldonumu yaklaşuken... __ı 

yeni Ç.8f P.IŞ!"alar old~ Yeni harfler sayesinde 
JapOn /ıükiimetı Mo_skovadak! okuyup yazma öğrenenler 
elçisine yeniden 1t~ıma~ v~rdı 1 

............. ~~!.~!.-... ~~!.~.~~!.!~.! .. ?. ...... _."" 
MOzakerelere yar1n e ' 8 ! .......... !'..f. .. ~~~.l.~!... ~~:ı~~;:~:~ :;;::~n~:ıa1::r:::'. ;::~~~~':c:'\:r:::b~ :::::: 1i • e e bulduğunu düşünür, çok üzülürdüm. ÖDrenmek istedim. Fakat eski harfleri 

Ta areler Kore ar azısını •·••n•k •n•••m... .U.n~:nı::.":·~n~~nıı~~: ::.1ı.: .. :.::d:..:.· ;:y:!:nı::;1::'ı:::"'r:.ladı ... i 
byoymbardıman ettiler Atatürkle Bulgar ~·;·:;;;;:~~:~·;:········-······· .. ···----........................ : ........................... ·-··"· 

ni Türk hadlerlrun 

tankın Krall arasında teati Japonlar dünkü harekata yüzden fazla 
iştirak ettiğini bildiriyorlar 

edilen telgraflar 
Ankara 6 ( A.A.) - Seldnik an~ -

masının imzası münasebetile, Bulgar 
kralı Borla ile Reiıicum1ıur K. Ata -
türk arasında aşağıdaki telgraflar 
teati olunmtı§tur: 

Ekseians Kemal Atatürk 
Reisicumhur 

Ankara 
Balkan milletlerine f'efahlı bir is -

tikbal temin eden Seldnik anlaşması -
(Devamı 11 inci sayfada) 

kabul edili§inin o • 
nuncu yıldönilmü • 
tlür. Memleket kül • 
türünde en hayırlı, 
en müfid bir inkıta-
bın onuncu yılını 

idrak ederken bu in-
kıllibdan vatandq • 
larm kazandıkları 

müsbet ve faydalı ne· 
ticeleri gene onlar -
dan bir kaçının ağ • 
~dan dinleyiniz: 

* 
İstanbuldaki mü -

esseselerden birin • 
de odacı Bayan Sı • 
dıka Mestan diyor 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• ki: 

• d Pol Fedor lvan ve Vladimir isminde dört kardeı 
B' Rus tcıtıkını uiare e en , ' ır • t _ Mançu- topçu ateşile tankların harekete geçmesi 
Londra 6 (Hus.~sı) - Sovy~. s etmiş 0 _ üzerine yeniden ihlAl edilmiştir. 

ko hududunda dun gece teessu 8 t (Devamı 11 ~nci sayfada) 

Cezaevleri için 
mühim kararlar 
Ağırcezalı mahkumlar 

diğerlerinden ayrılacak 

ıa~n~n~IB~b~i~su~ .. k~u~n~e~t.Jb~u~gu~"gn~t~e~kr~a~r~o~v~y:e:===::~~======;========::==== :; k k A Bütün kadın mücrimler bir 
Doğuda büyü as erı cezaevinde toplanacak 

manevralar başlıyor 
1
·11"1 •• - Vekili manevralarda bu~unmak üzere 

Mudafa~ harekat sahasına gıdecek 
ay sonunda ~ 1 ak büyük askeri manevralarda bu -

") Doguda yapı ac .. d -
Ankara 6 (Hususı - V kT General Kazım Ozalp ay sonuna ogru 

lunmak üzere Milli Müdaf~a e 
11 

• 

C"MESıe:LELER::J 
Meılllekette pok~~le 
mücadele etmelıyız! _ .. 

• ddetle ihtiyaç vardır. Çunku 
Böyle bir mücadeleye '! . leri keseleri, hatta aile 
yokyere memleketihn 5~11~luy~r, y. zıktır 1 

ocakları ara . . 
Yo"n: Mııhittın Bır6•n 

j • 

Vaktile beni 
bir konağa halayık 

olarak satmışlar. Ben 
daha küçük çocuk -
ken hürriyet oldu, 
halayıklık bitti. Fa
kat ben efendilerim· 
den ayrılmadım. Al
lah rahmet eylesin 
hepsi öldüler. Bir ha- Büyük Şef 10 ıene evvel halka yeni har fterl öğretirken 
nımım kaldı. O da umuınt harbden evvel karmasına, snndığına, dolabına bakardım. 
ölünce evlendim. Fakat harbde de ko • Müşkül harb seneleri tek başıma kalın
camı kaybettim. Dul kaldım. Çalıştığım ca el kapılarında kah hizmetçilik ederek.
evde bana okuyup yazmak öğrctm~ - kAh tahtaya, çamaşıra giderek hayatımı 
lerdi. Ev işlerinin kabalarını yaptırmaz- kazanmıığa başladım. Az aylık alırdım.. 
lardı. Daha fazla hıınımımın giyip çı • (Devamı 11 inci sayfada) 

Ya buna ne buyurulur? 
Beşiktaş klübünün muhterem idare hey' eti klüpten 
tek bir azanın iıtif a etmediğini bildiriyor, istifa 

edenlerin imzalarını neşre başlıyoruz 
Beşiktaş klübünün 

muhterem idare he
yeti cSon Posta, ha
riç olmak üzere di -

ğer gazetelere bir i -
!An yollamış: 



Hergün _., . .-. 
Memlekette pokerle 
Mücadele etmeliyiz! 

\ Y ua.n: Ullhlttla Blrpa 
(B~a.rafı 1 inci sayfada) 

mış. Yan undaki daha genç hann:1ı~ söz
lerinden kendi şahsiyetini daha ıyı an -
Iıyacak hükümler· çıkaramadım. 

Fakat, zarar yok, mevzu çok entere -
sandı. Karşımdaki hanım, Bursada ç~k 
sıkılıyormuş. Sebebi de basit.: Hmuz 
muntazam bir poker karesı teitib e~me
mişler. Bir haftada yalnız iki defa oynı
yabilmişler! 

Halbuki, pokersiz . de hayııt olur mu? 

:SUN l'U:S'.l'A 

Reslmll Makale: 

~ - . _,, 

= /Jrata giden his maskelidir.: 

Agustos 1 

Sözün Kısası 
• 

Geceler 
Kaç saattir? 

D ünyada, tuzu kuru, ötesi berisine 

denk, başı tasasız, gönlü ferah ol
l 
: mak ne iyi şeydir! 
1 Haniya eski zamanda iki kapı kulu ko
l nuşuyorlarmış. Söz arasında biri ötekine 
demiş ki: 

1 
- Bal ile kaymak bir arada çok lezzet· 

) li oluyor. 
l - Nereden biliyorsun, Mehmed? Yedin ., 
mı. 

- Hayır amma, ·bizim efendi yerken, 
kapının aralığından seyrettim! 

Beni.mkisi de şimdi öyle. Şu, uzunca 
Zavallı hanını, pokerin bir türlü iyi te
laffuz edemediği fransızca ısttiahlanru da 
kullanrnıya çalışarak anlat~yor: Çağlıyan halinde görünen her his yalancıdır, hem sahi- Ayni derecede samimi görünen iki kişiden hislerinde mu- ömrümde hiç bir vakit ne tuzum kuru, 

bini aldatır, Hem de muhitini... tedil olanını tercih ediniz. ne ötem berime denk, ne başım tasasız, ne 
c- Aman kardeş, insan yabancılarla 

oynarken bir tuhaf oluyor .•. Bir ar~k, 
bani ctapi> mi diyorlar, :ne dıyorlar, ışte 
ondan olmuştum. Yani önümde hiç pa -
ra kalmamıştı. o sırada elime bir ( n ka
ra gelmesin mi? Aman o kadar üzüldüm, 

==:===:===:===:=:::::::=:::::=:::::========================================= de gönlüm ferah olmadı amma, başkala· 

o kadar üzüldüm ki ... \ 
Bu tarzda hikayeleri, pmdı o dakikada 

da sanki poker masasında imiş gibi, hele
can ve heyecanla anlahp gıdiyor, ya -
nımdaki hatµm da ayni mevzuun yaban
cısı olmadığını gösteren blı' salfiluyetle o
nu dinliyor ve arada bir mülahazalar da 
ilive ediyordu. Nihayet k.acar verdiler: 
Bmudan gelen arkad~cmı 1stanbulda 
hol bol poker oynıyabilmesını tem.in için 
tertibat alındı; falan yerde, fiiln yerde ... 
Program yapıldı, vapur da Kadıköyüne 
geldi 

* • 
Az çok bunu hepimiz bilıyoruz: Mem~e

kette bu poker hastalığı hm manasıle 
bir salgın halindedir. Bilhassa, vılayet
lerde, yani muhitleri dar, gezme ve eğ -
lenme yerleri mahdud olan yerlerde bu 
salgın bütün şiddetile kesd<?ti, sınirleri 
ve kafaları tahrib etmektedit'. 

c- Nasıl vakit geçirirsinit'?, 
Diye bir sual sordunuz mu, ~kseriya 

alacağınız cevab şudur: 
c- Sık sık toplanır, · poku oynarız! 

Eğer o da olmasa insan sıkılmaktan çat-

lıyacak!> 
Halbuki poker bir eğlence değildir; bir 

ihtirastır, masanın etrafına ı;eçip te sa
bahlara kadar poker oynıyan insan~ar as
la eğlenmiş değillerdir; ye,rulmus, ha
rab olmuşlar ve kısa ömürlerının kıymet
li saailerini israf etmişlerıii".' Dunu dü -
şiinen pek azdır. Kıymetli ö1:n~ ?u a. -
c1klı israfının daha derin ta:11illerml! gı
iişmek istemiyorum; hatta l:> 1t yü~~en ::ıUe 
münasebetlerinin nasıl hs.rab o.:.auguna, 
büdcelerin nasıl bozulduğuna dair a7 çok 
herkesin bildiği misalleri cP. hatırla -
maktan korkuyorum. Yalnız şunu söy -
!emek istiyorum, memlekdl..? hüitıim sü
ren bu salgın ile mücadelt'? etmek lazım
dır. 

* Neden dolayı poker yegr.ıt~ t;ğ.i.encc ol-
sun? İnsanlar başka türlü ci!~t:.nce bul -
maktan neden dolayı bu <.lere..:e aciz ol -
sunlar? Okumak güzel bi;. eğ1enct? değil 
midir? Eğer mutlaka sinirlen uy~nık ve 
gergin tutmak insan için bic ihıiyaçsa 

bunu, illin veya cemiyet m~selel.::ri et -
rafında yapılacak münaka§~1arla tat -
n:in etmek neden dolayı rnüınitün olma-

Amerikalı bir kaşif 
Cenab llutbuna 
Gitmeği kararlaştırdı 

Amerikalı kaşif Lincoln Ellsworth, ya
nında kansı olduğu halde Amerikadan 
Sutamptona gelmiştir. Yakında, dördün
d seferine b~lıyacaktır. Niyeti sonba
harda cenub kutbu civarında Enderoy 
adasında araştırmalar yapmaktır. Bu 
maksadla iki tayyaresini birlikte getir
miştir. 

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

Soguk algınlığına karşı 
yeni bir ilaç: Aşk 

Almanyanın Kolonya şehrinde yaşıyan 
bir Fransız doktoru soğuka1gmlığına 

karşı yeni bir ilaç keşfettiğini, bu ilacın 
caşk:t ve binnetice nişanlanmak olduğu
nu heyecan duyan, bir çiftin, soğukal -
mıya karşı mukavemet hassalarının art
tığını iddia etmektedir. 

60 bin fare bir şehre 
hücum etti 

Amerikada Bastonda şehirlerden biri 
60 bin farenin hücumuna maruz kalmış -
tır. Halk askerlere yardım ederek tüfek, , 
kasatura, makineli tüfeklerle müstevlile-
ri defetmeğe çalışmaktadırlar. 

100 üncü transatlantik 

l1•••000000000000000000000000000000000000HHOHOOHHOOOOO.\ 1 Bir zenginin katibesi 
10,000 sterlin Hergün bir fıkra 

Madem ki benim 
yediklerimi beğenmedin 

:Aktör Naşid, bahçeli bir lokantada 
oturmuş yemek yiyordu. Bi'r kedi ma
sasının yanına geldi, miyavladı. Na
şid bir lokma ekmek koparıp attı. Ke
di kokladı, yemedi. Ekmeği yemedi -
ğini görünce bir parça et attı, kedi 
onu da yemedi. Bu sefer elini cebine • 
götürdü. Beş kuruş çıkardı, onu attı: : 

- Al, dedi, madem ki benim ye - ~ 
dik Zerimi beg~ enmedin bununla be - : ' . 
ğendiğin şeyi alır, yersin! ~ 

\. ............................. ·--·-··-·-··-······· .. -1 
Çifte tayyarelerin 
Hava seferleri 
İngiliz tayyareciliğinin son keşfi olan 

meşhur ikiz tayyare denizler aşırı ilk se
ferini muvaifakiyetle bitirerek Fuynes 
istasyonuna dönmüştür.Bu tayyarenin 
küçüğü büyüğünün kanadları arasında 

bulunmaktadır. 

Uçan makinelerin birincisi yere sühu
letle inmek içindir. Yolcular ile eşyalal' da 
ikinci makinede bulunmaktadır. Rendi 
makinesile yere inemiyen ikinci tayyare 
muayyen bir yükseklikte büyüğünden 

ayrılıp kendi başına uçmaktadır. İkiz tay
yare bu ilk seferinde birbirinden sühu -
letle ayrılıp ayrıca uçtuktan sonra gene 
birleşerek hava istasyonuna inmişlcrd.J. 

insanın men 'şei 
anthropoidler midir? 

Cape Townda bulunan bir cenubi Af -
tikalı fen fil.imi, insanın kafatasına en 
çok benziyen. fosiJli bir kafatası buldu -
ğunu iddia ederek demiştir ki: 

Cenubi Afrikada Pleistoscene devrin-, 
de şempanze veya gorilden ziyade insa-
na benziyen kocaman Antlıropoidlerın 

yaşamış oldukları kat'idir. İnsan ihtimal 
2 milyon senedenberi mevcud olan bu 
Anthropoidlerden doğmuştur. Kafatası, 

Cape eyaletinde Sterkstroomda bulun -
muştur. Yüzü yassıdır. İnsan yüzünden 
daha büyük olmakla beraber, şayanı hay
ret derecede insana benzemektedir. 

Mirasa kondu 

• 
Resmini gördüğünüz genç kız, Londrır-

lı zenginlerden birinin 20 sene müddetle 
katibeliğini yapmış, sonunda, bu daimi 
çalışmanın mükafatını kazanmıştır. Zira, 
Londralı zengin ölünce, cEn mükemmel 
katibem> diye vasıflandırdığı genç kıza 
tam 10 bin İngiliz lirası miras bırak-
mıştır. 

Bunu haber veren İngiliz gazetesi, bir 
katibenin en mükemmel olabilmesi için 
ne gibi vasıflara malik bulunması icab 
ettiğini araştırmış ve bu vasıflardan her 
birini genç kitibede bulmuştur. Vasıflar 
şunlardır: 
Anlayış, kavrayış, usul ile iş görmek, 

iddiacı olmamak, sükUn.et, elbise temiz
liği, sadeliği, tatlı sesi, kabiliyet, iş hak
kında etraflı bilgi. 

·~~---------------

lngilterede 15 milyon 
. elma yakıldı 

Avustralyadan İngiltercye gönderilmiş 
olan 20 bin İngiliz lirası değerinde ve tam 
15 milyon tane elma, sıhhiye idaresinin 
cmrile yakılmıştır. Görünürde çürük ol
mıyan elmaların yenmeğe salih bulun -
madığı anlaşılmış ve bu karar verilmiş -
tir. 

~ ~~ 
Öyle zannediyorum ki bu salgınla mii- Baldvin'in sırları 

Şimdiye kadar böyle çok m.ikdarda el
manın ifna edilmiş alınası vaki değildir. 

cadele etmek bir ihtiyaç ve zararettır. Bu Alman hava pilotıa:ından yüzba.şı Eski İngiliz Başvekili Lord Baldvin, 
mücadeleyi her tarafta her a!fikadar te~- Blankenberg ffy~~~nctul, b~t~ns~ttl~tik malikanesinin bahçelerinde tertib et -

13 rakamının şeameli 
'-"~t yapmalıdır. Bilhassa, lfalk Ftrkası uçu~unu muva cuuye e ı ırmış ır. 

1 &llö tiği bir toplantıda şöy e demiştir: 
Halkevleri teşkilatile bir taraftan her - 18 senedenberi birikmiş olan kağıd-

İngiliz zenginlerinden bir kadının evin
den bundan tam 13 sene evvel yangın 
çıkmış, bu arada kadıncağız diri diri yan
maktan zor kurtulmuştu. Hadisenin üze
rinden 13 sene geçer geçmez oturduğu 
evde yangın çıkmış, bir çok kıymetli mü
cevherleri, antika koleksiyonları harab 
olmuştur. 

kcsi irşad edici faaliyeti uc. dıger taraf- Romanya veliahdi ıarımı gözden geçirecek, ve içlerinden 
ta~ kendi muhiti d~~ilinde herkes~ te - Romanya Veliahdi Mişel, bir ay ka- bir çoğunu da yakacak, yırtacağım. Bu 
mız, fay~alı, ruhu yukselten, kafayı .ge. - dar kalmak üzere İtalya ya gitmiştir. suretle sırlarım dan ekserisi mahvol -
hişletmege yanyan eğlencelr:ı· temıru gı- Orada annesi Prenses Helen ile bi:İ-lik- muş olacak, bu iş ben1 üç ay kadar meş 
bı tedbirlerle bu mücadeleyi ~~ güzel te oturacaktır. gul edecektir. 
yapabilir. 

Ayni mücadeleyi maarif tE;ıkilfı.tımız 

da yapabilir. Maarif teşkilatımızın bu 
gibi ahvale, kendi ka:drosu içinde mani 
olabilmek üzere bazı prensıpl..?ri vardır. 
'Ancak bunlar iyi tatbik edilme~. Bır ta
raftan bu prensipleri iyi t:ıtbik ettirmek, 
diğer taraftan her maarif muhitıncle fık
ri bir hayat ve hareket l1yaııdırmak su
retile alabileceği bir hayli tt=>dbirk·r var
dır ki bunlar bir araya geld:kıe.ci z~,an 
iyi bir mücadele yapılmış olabilir. 

Böyle bir mücadeleye çok şiddetli ih -
tiyaç vardır. Çünkü yokyere memleketin 
sinirleri, keseleri, hatta aile ocakları ha
rab oluyor. Yazıktır! 

Muhittia Birgen 

1 STER 1 NAN, IS TER 1 NAN M A! 
Bir gazete ilk sayfasına muazzam ıbir binanın resmini duvarları o derece sağlamdır ki sadece sakf ınm örtülmesi, 

koymuş, üstüne de: döşemelerinin yapılması ve pencerelerinin tamir edilmesi 
- Burası yıkıJmıya mahkfun mudur? cümlesini yazmış. ile mevcudlarmdön elbette daha muhteşem bir lise, veya 

Soruyor. üç beşi bir yerde bir ilk mekteb binası olarak kullanılması 
Resmi konulan bina cAli Paşa> konağı adı ile aYJılır. mümkündür ve o muhit te böyle bir mektebe gerçekten 

Üniversitenin Uzunçarşıya bakan cephesi önündedir. Bir muhtaçtır. 
va.kitler Sadaret konağı imiş. Sonra Mercan idadisi olarak Eğer bu iddia doğru ise ve derhal gözönüne alınırsa bu 
ırnlfanıldı, rJlıayet meşrutiyetin ilk yıllarında yancıı, o yıl şehrirruzde &ırf binasızlıktan ve parasızlıktan dolayı yeni 
vakittenberi metruk, fakat elan dimdik olarak durmytadır. mekteblerin açılamamış olmasının zararlarını gelecek yıl 

Anlıyanların ortaya attıkları iddiaya bakılacak olursa hiç değilse bu semtte telafi etmenin mümkün olabileceğine 
büyük bir yangın geçirmiş olmasına rağmen binanın bütün biz inanıyoruz, fEıkat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T ER 1 N A N M A 1 

:s:~;;:;:;~;~:~;~~;:~; 
gısızlık, kafa ve gönül rahatlığı adeta 
batıyor. Olmadık şeyler icad ederek, ken
dilerini zorla bihuzur ediyor, tatlı uy • 
kularını kaçırıyorlar. 

Misali şu iki Amerikalı alim. Bu zatlaf 
yıllardanberi merak, tasa edinmişlPr: A· 
caba gün denilen şey, gerçekten, herke· 
sin bellediği gibi 24 saat midir, yoksa da
ha fazla veya daha eksik midir?. 

Buyurun, işte! Meşhur Laz fıkrasında
ki: . 

- Temelun sakalu var miydi .. yok miy
di? .. 

Kabilinden bir ,... Bu, bizim iki alim 
efen dinin kaf..alarma iyice yer etmiş, ni· 

' hayet dağ başında bir mağaranın içine 
tam bir ay kapanmışlar, ve neticede fet· 
vayı da verıp.işler: 

- Bir gün 28 saat, bir hafta da 6 gün
dür! 

Bu hükmün ne gibi esaslara dayandığı
nı bilemiyorum. Minareyi çalan elbette ki 
önceden kılıfını hazırlar. Bundan evvel 
haftayı yedi güne, günü de 24 saate tak
sim edenler, nasıl esbabı mucibe gfü; • 
termişlerse, bunlar da öylesine bir ta • 
kım masal icad edeceklerdir. Zaten insan 
denile saf mahluk kendisine sunulan il
mi hakikatlere inanmak için pek o ka
dar ince eleyip sık dokumaz. 

Dünyada yapacak işleri kalmadığı için, 
günü uzatıp kısaltmak maksadile dağ' 

başında mağaraya kapanmış olan akıl 

deryası Amerikalılar bereket ki gene ça ... 
buk çıkmışlar. Eğer orada bir ay dalıa 
kalmış olsalardı, ihtimal ki zihinleriııi 

biraz daha oynatır, haftanın gününü bire, 
indirir, günün saatlerini de kim bilir ka
ça arttırır lardı. 

Maamafih, günün ve bitahsis gecenin 
kaçar saat olduğu ötedenberi halledU • 
memiştir. 

Vaktile bir Osmanlı şairi: 

cŞebi Ye1dciyi müneccimle muvakkit 
ne bilir,> 

cMübtel4-i gama ıor kim geceler kttç 
saat!, 

Dememiş mi? 

.............................................................. 
KUtaliyada on beşinci ylldön UinU 

hazırhkları 
Kütahya (Hususi) - Cumhuriyetin 

on beşinci yıldönümünü parlak bir su• 
rette kutlulamak üzere şimdiden koml· 
teler seçilmiştir. Bu komiteler hazır
ladıkları program dahilinde faaliyete 
geçmişlerdir. 
························································••••Q 
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IOK POB'IA 

ÇINDE ÇETE MUHAREBELERi 
Japonların teslih ettikleri 1500 yerli 

Çin çetelerine iltihak etti 

İngiliz - İtalyan 
münasebatı 

1\1.ıussolini, anlaşmanın ya
kında mer'iyet mevkiine 
girmesini temenni ediyor 

e lngiliz - ltalgan 
anlaşmasından dört ag 

sonra Aorupanın durum 
Yun: Sellin Rqıp l!'.IMf 

Roma 6 (AA.) - R Mussolini, Al -
bay Siril Rok'u kabul etmiştir. F ransayı büyük Avnıpa m 

Albay Siril Rok, B. Mussolini'ye, A- lerinde temsil eden bütün elçi 
vaın Kamarasında İngiliz _ İtalyan par- Pariste topl.anımf bulwıuyorlar. H 

Londra 6 (Hususi) _ şimaU Çfn De lerden birinde Japon 1'1zbaşısı telef ol- Banba'mm ....._mrmam ~iınento ~~una mensup 60 meb'usun ye nazırına, bulundukları müph 
Pekin mıntakasmda faaliyete geçmif o- mıqtur. Hankeu 6 (AA) - Japon1ann Z6 ı~adıgı bır sempati mesajım ver - mevkilerinin intıba ve ihtiaulanm nak 
lan Çin çetelerini tenkil etmek ilzere Çin teblf.iiM giEe. Çin kuvvetleri bombardıman tayyaresi ne 27 avcı tay- mıştir. !etmektedirler. Bu fırsattan istifade e 
laponlar tarafından bunlara kaqı g&ı pazarc:lanberi Susung'un şimali şarki • yaresi, saat 16,SO de Hmkeu tayyare Bu mesaj, İngiliz - İtalyan anlaş • denk biz de etrafımıza töyle bir baka 
Serilen ı SOO kişiden mfirekkeb bir tuv sine takriben 80 kilmıetre mesafede meydanını şiddetle bombardıman et - masınm tasdikfnin, Avrupada devamh cak olunak. İapan.ya ve Uzakprkta 
ıret. çetelere iltihak etmiştir. kAin Tliyaa • Şan'da demlıyolu bo _ mişl~r. sulhün en mühim mısur1armdan biri mam tüten iki 1angınla orta AVl'lltrıMlll 

Japonlar, petfn yerlilerinden seg • ymıea Japcıa mevzilerine mukabil ta • Bır çok noktalarda yangın çıkmtj • olacağı fikrini tebarüz ettirmekte ve Çek - Südet Alınanı arumdıki ih 
miş olduklan bu kuvveti mükemmel amız]arda balunmaktadırlar. Pazar fır. ~~var~ bulunan bir kasaba, alev - fn~I~z milletinin büyük ekseriyetinin vaziyetten batka ortada, dikkati 
bir surette techiz etmif vı harbe hazır· gilnii 1000 kadar Japon itllf eclilmi _ Ier ıçmdedır. Facia kurbanlan mikda- İn~ .~ !taıyan dostluğunun yeniden ~ he~~la-davet edebilecek blr 
Jamı.ş bulunuyorlardı. tir: 1 rının fazla olmasından endişe edilmek- teessusunu arzu eylediğini bildirmek _ goze görünmuy~. Yalnız bil maıızaradll 

Hong. Kong 6 _Son günlerde • tedir. tedir. lnsanm hıhahng giden ,ey, t"intere 
:Y Cıngçenin şimalinde kAin mıntakada Bazı merkezlerde Japon ~~ • Çin tayyareleri, mukabil harekette B. Mussolini, şu cevabı vermiştir: İtalya ve ~ene İtalya ile l'raıısanm mi. 
öü.~man kuvveUerile yapılan çetin ~ü- larmm JDe1"C1ldu azalmıştır. çuıııru Ja- bulunmamışlardır. Ben de İtalya ile İngiltere arasın - nasebetlerınde dikkate çarpan durpm 
sademeler neticesinde iki Japon müf- pon Jntaatmm bir ~ _h•~zırdaki Tayyare dafii bataryalan müdafaa- daki münasebetlerin maziyi tasfi e e - luktur. .. 

r;.:ez;:e:s;:..i ~imha~;.:ed:i;::Jm:i:':'~:.;.· .:B;u~m=ü;sa;dem-:=e--:bal'eklt:--•c•~-;--sevk-;•ed•ı•lm~i§tir.;-=-· -ı~sı:pe::k:o:k:ad:a:r:fa:a:l:o:lm:a:m:ı:şt:ır::. == den 16 Nisan anJapnala ile tes~t • İngiliz • İ~yan mu0a1ebatım tanıdllll 
dil 

. n e eden mahud ıtillt. aktedeli bir hayh 

kk d 1 k 
( en m~yette bulunmasını temenni muı oldu. Bu itillfın tatbik mevkline 

Hatay ha ın a ra Boğazlar mukavelesi" ~1::'~~~;.:.:: :: ::=::!1::"·!:'n:;:... 

h 
ee k A t• • t bb ee ee ve ·ıa1 arzusundayım. Nazari olarak bu muğlak ihtillf ta 

U Ume ının eşe usu 1 ya D7Q'aJQ $1.gQSfA viye edildi. Fakat İngiltere ile İtalyanıa 
Roma 6 (A.A.) - Resmt Ceride bir r~ ~ Uj Y~PDUf oldukları anlaşma tatbik edilme-

ı rr ı l kararname neşretmiştir. Bu k~ _ G " •• ~· !talyanın bu husustaki istimzacma v 
ıralı meb'asan reisinin Millet er ..,emıget oru.:me/er diğı cevabda, tngiıtere, gönnıımer m 

ı#. name Boğazlann rejimine müteallik r 1 
Jıoml•gonana hareJıeffndBn 6111181 IBrBıglranB olan beynelmilel Montrö konferansı Prag 6 (A.A.) _ B. Beneş, saat lO da ~~~~ :ua;: ::~::~~ı:ırm 

bir telgraf 111Jnderdlğl anlaf ıldı rnukarreratına İtalyanın işürakini tas- Amerikanın Ber~ se~ oJup halen Çe- mesi lizım geldiğini itillfın tatbikına alcl 
vib etmektedir. Bu kararnamenin ah- koslovakyada bır tedkik seyahati icra esas bir şart olarak ileri ..n--ı:~ lW\ ..cw 

·•-kara 6 - .Elbbes gazetesinde ralgirlne telgraf ~ği ve diğer ta - kA tm kt 1 B H t--:u_ IR&&~"'15 ,.. a-.nu Smi amı 2 mayıs 1938 tarihinden itiba- e e e o an · üg Vıhıon ile Ameri - ~lia • İtalyan münuebatuıuı al ·+ 
11nıcara görOşmeleri hakkında intişar raftan Tilrtiye ile ye arasında tak- ren makabline flmildir. ~ .Prag sefiri. • • B. Vilbür Kar'ı kabul ahenktar tekille müvazl olarak -~~ 
iden yeni maıamat emfında yapbjl- ailll smetile bir hal şek1i tavsiye ve ta- tmişt B iki zat, Mteaki İtal .... &....., 
mız ----4-..-1 • ...fan Irak mebusan nssutcmım fkf tarafa dostluk mabadi- e ır. u mu 'ben B. Krof- yan münuebatuıuı da düzelnıesi 11· 

~'""9"'"~- eti le Irat lıükftm den U d ta tarafından bbul edibniftir. zumuna ipret etti. İngiJtereniıı bu mil 
reisinin HataydaJd Milletler Cemr etin çıktığı öğenil - nami i1:1e du"n B. Hüg Vilson, saat 15 te Berline ha. taleaaından çıkabilecek netice .... ~ .;_ 
r-wnicvonuna müfarekatinden evvel ta- miştir. · (AA.) .:1 k t t · · A .-.ur -.,_., re e e mıştır. vrupa sulhunun esaa1ı surette kuwet-

Orta okul öğretmeni olmak istiyenlerin ~9ir;,~~:dan Viya~a 1181 doktordan ~=:::=~~~:==~ 
lı , 1121 s· y h d. airlerini icabında iptal edebilecek her 

YaZIH 1 •11• 'Hi Giresun 6 (A.A.) - Hamidiye me.k 1 a U 1 türlü ihtimalleri de izale etmeyi liızıımla 
Nlf1 teb gemJ.sI komutanı Yarbay Necati en Berlfn e (A.A.) - Yüudilerln tababet eörüyot-. İngiltere için İtalya ile iyi 

.. • • ~e~ dun saat 1 O da dışarı çıkarak va- icrasından men'i, Almanyanın her tara _ çinmek istemek tabii bir istektir. F. 
Turkçeden, rıyazıyeclen, tarın. coğrafJadan Ye fen Jıyı, mev~ komu~ı, belediyeyi zi - fından ziyade bilhassa Berlinde gayet ftaıy~ Jı:endisile vaziyetini dilzeltlrkea 

b·ı i inden muvaffak olanlann isimlerini neıırrediyoruz y~etM etm~ ve_ bilahare gemiye dön - derin aksülameller yapacaktır. Filhaki- Fr~ ile d~ ayni surette anlaşmasını Il-
ı g S ,,.. muştur. Bır muddet sonra da Vali, ko- ka Viyanada mevcud 1'187 doktorun 1127 temeaı, haddi zatında fena bir istek JDeY• 

ka 6 (H i) Orta okul öl-l Yazıh imtihanda muvaffak olanla- mutan ve belediye reisi vekili gemiye si ve 637 dipin m si Yahudidir Buna zuu bahlolmamakla beraber, bb' ,_. 
An . ra ;mus ~ ... t _ rın adlannı bilM.&.·orum: giderek bu ziyareti iade etmişlerdir. mukabil Avusturyanın diğer~ d fazla talebkarhk gibi geliyor. NiteJdm. 

retmenı olmak ıstey~ ilk okul ogreeti ~ V&li gemiden aynldığı zaman top atı - nisbet bu kadar fazla d-'i'dir n a İtalyada böyle bir telakki hisıl olm11• o-
enl . . yazılı imti}ıanlannm n ce -~ P1llill ·ı ı.ıı-ı '"15" • la ak ki t-...:1 . -m ermm Tlrkle lf1IPI 115 kllldlr· Ankaradaıı Sadı- mı ı e se am anmıştır. c .ı..ug.uterenin bu cev@ma hiç bil' 

si belli olmuştur. B~ bu . 8!~ : ta Atar, l'tthfJ• Ataman. Macide cemaı, Öğleden sonra Hamidiye sporcula • Posta telaraf .. d.. J • mukabele yapılmamııtır. Ve vaztyet gel'l-
yedisinde Gazi Terbıye EnstıtüsüD 0aeı Dbal, ftrran Ölbet, YUIUf KOtdat, rile Giresun sporculan arasında tay • t 6 mu Ur en ginlik kısmı müstesna olmak üzere ta. 
sözlü bir imtihana daha t~bi tu~~k: J[emal OD:Oet, t.nanlnddan: AH Rma :sa1- yare alanında bir kardeşlik maçı yapıl- arasında tayinler mamen eski halinde bulunuyor. Yani 
lar ve bu iki imtihan neueelerme go aal. Dm!.!':,.b..L~~ .. ~:_~ mıştır. Gece, Küçükyalı parlmıdl t-e - Ankara 8 (Hmast) _ p T T İngiltere ile İtalya itlllflumdan enelll:l 

·· fa ıl ,_,_-3_ TlrbJ, _ .. ua&11o --• ~. Saim ledi tarafından Hamidi • · · mildür- mevzU--ı-ı uhaf t re uç sını ayr aca~'™·~~·" d..a A1* l'etbl I>Qu, ye yenin komu- leri lll'as•ndaki nakil ft tayinleri bildiri cuuı m aza ediyorlar. balya De 
A. kısmına ayrılanlar do& .. ...- ua tzmırden: t.amet Ayıetm. Nlhad Kabet. tan ve sübaylan şerefine elli kişilik yorum: - Fransanuı arası §eker renktir. Ve Pa • 

ruya orta okul öğretmeni olacaklardır· Rıza SOytOt, ımmet Orhun, Rlldeden: Tail& mükellef bir ziyafet Yerilmiştir. Urfaya Mardin merkez fi Z rls Romada bir muJihıtgüzarla 
B. kısmına ayrılanlar bir yıl Ieyll ola- Ol'fllDO. ç.nakbleden 1'erime 8afldJt, Ce - Hamidiye bugün saat 1 O da limam- can, Muğlaya Konya nm':w. ülfi Ar - edlldilf gibi Fransız kabinesinin eber .., 
rak tahsilden sonra öğretmen ollak • MI 'l'mld. •"::""'~ ~ Orllan :u - mızdan ayrıbmftır. Rahmi Birekul, Sürde Aclan muavini kim, vaktile İtalyaya brp cephe llllllllRıtl 
lar, C. kısmına aynlanlar da mu~ :.':n :4 Llml& Demir, Be "· Ç k . vini Mehmed Medeni ~ ~- olan Franaız halk cephesl mümeulllerüda 
olamıyarak tekrar mekteblerine done - (Dna• ıı inci 141//adA) 8 tavvaralerı Leh da.k müdür muavini Hakin T.::..ı. ElA : belli ~. -:r~dan mtltefektil bula-
ceklerdir. '11' • zıja Erzurum midür JDUaYini nu~or. giliz aefiri Lord Pört ile ıtaı,_ e be h A de topraklan Uzerınde dq, Amasyaya telgraf if1eri = ~: !:ua:?e nazırı Kont Ciyano arumd& 

1 d eni lr a ise be müdürlerinden Rıza Oncaı, Me anan anlapnanın tamam üç buçuk 

Spanya a y Londra 8 (HUIUlll) - O'ç Çekoslovak Denizli müdihil Vehbi Altuğ B:e ay ve yedi gün aonra tarafeyn milnue-
, tayyaresinin ~istan hududu üzerinde Burdur merkez şefi M'ostafa ' Giin ra batı fşte bu şekilde bulunuyor. Eski na-

b
- eh mda lnıiliz konsoloshanesine uçtukları ve bilihare tekrar Çekoslovak Mardine Sürd merkez §eli Kadri na!~ m Edenin vaktile kemali fiddetle müda-

Alikant'm bom ar man arazisine döndüt1eri bildirilmektedir. tan tayin edilmişlerdi 5~ • faa ettilf noktai nazara nuıl hat nr • 

b·~b · betetti·kom•••~~~~~n~ ~~~~~~~ı·n1·n··r···~···~·"~-~-~~~"·~-~··~~~~=·;~;~~m~~~~~?~~s~~~:&~~~E~~~== ır m a 1.. 
f g• .,,... w;U1:1 uwe .. uueuuueuuuuuuuuuu.. 1'.,, n-y 

1 )O da Frankfstlerin tayyareleri Alilrant'ı bom- vuih bir surette görinür oldujunu ılm Sabahtan Sabaha: "'' ..... - .... 
Alikant 6 ( A..A.) - Saat 1 k k Htli olan 70 bomba, Bellavista mahal- sürerek, ÇSoslovak tayyarelerinin ya -

bardıman etmişJerdfr. Bazıları ~ at ndmasına bnkln oJmadıtmı söylemekte 
lesine dilşmüştür. )DsbaDesim isabet etmif, " mühim ve bu hareketi bir tecavüz saymaktadır - On gıl sonra 

2SO kiloluk bir bomba. İngiliz tomo lar. 
laasarata aebebiyet wrmiftir. Varşova 6 (AA.) - 'ltç Çekoslovak Ata~k Gülhane parkında Türle barflerlnl bu. ilrettlll lindenberi • 

Konsolo8 ajır surette yu&laJ?!!Ufbr• 01..a..a.. sayıemnektedir. askeri tayyaresi hu sabah Siyezin mm- yıl geçti. Arah harflerlle Joiurulamt oJan\er ilk hamlede pprmadılar dellL 
Bir kipin öJmlf ve f 1 kifi"hl ~ammf uuau takasında hududdan yirmi kilometre i- ~ak:-::..~ lı..Utıerinf. W,adlan da yenen bir J11111Upt,. 

ı 
• çeriye kadar bir \lplf yaPIDIPudır. Po ınfJden eltlnn büyük Türk, açtıtı bu Jolda da bizi .a. • t y Jonyanın Pra8dati elçisi Cekoskwak Mş tatta'" lılz lirçmeden, lfııdelemedeıı yüriidik. Basla yeni ilam. 

Hl.tler ngı ereye enı ıb1·ük6mp_..~~~b:-~:..iu.metçinmurfidde'dilet-- ımızdül ppb beler bize yabancı delildir. ~ uzuuuNıga Ç~anmız Arah harflerfnl tanımıyorlar. Asyal pkUhrin cahDi olmak 

d 
• b 1 d ? miJH~ bahtıyarhğma onlar eri§tiler. Küttibbanelerimizl doldura Ar9) harfli cUıcl-

teklifler e mi U UD U. M~IBalbo ::
0

::-ı~-::v!!=.:.-'-=~~:'ı; 
Hitl le .. • -; • .,:; B lln itil h~flerini tanunıyan çocuklmmmm hiçbir feY bJIJelmedltlerme emin ola-

9• iitek • d lngiliz generali er ıor...- ve er e il •ol' = y.ı.uz ba • 111 lclnde Tart barfJeriJe ,_ bir mm dGnyua yarattı-
11' m u!&I~- tayyaresi ile LoadraJll döneli Ber~ ~( A.Ac!.; Mareşal Balbo, ma- iddia edenm ıllfll* ..., olurua. 

nJUCIJ... ~~::..==---;--:-:--:::7-~ı ....... lngiJlz dm A repl ıin&fıı eti tizerfne bfr kaç Hmuat ft ftllmf Deflr ml!H!d Jerlmls bitin p7!'ftlerlne ntmen lw!nla 
Ber )IDtebid tn&Ws ,.- g611"'f)&ır W .,,..._ gün kalmak üzere 9 afultosta Berline buı&nfln bllıtsfnl aıreıeeeet bir ltlfllblıane tunmaddar. Gad> -.ıı.a-=--

Un • (A.A.) - • 1-'an • ı.naa maI61Dat ft ..... ftl'IDedm f!V• .-1-..l.ür. geniş mikyasta her ~ t ioJuıd AU •UAWN 

Derallerindeo SkoçJaDlll ~e-:.u.;. vel are*•lere 1Ml bapta beyanatta. hu - -~-~-~--------- neye fhtfyacmuz ~-~ Aqaf~eni;:::...öğr;:ek bir kütübha-
nu. zeill Wı Hemiltoo., Bit ;_. •• ..-plrta• ilDtiaa etmilür· Vumaflh, ne müsamaha e~ll fikrinde oldu. inkılAb haeketleriniD m ndibJ olanıdır. Türk ce""n-H bu harfleri genff 
etmek için gitmif oJdulu ~u;:;ı;. ~ 1lir Ayrupa lıarbinia iimilne ğ\mu ilbe etmipir. düpinflı ft J8PN iltitameUDi bulmU§tur. Tilrt h~[ -~ J6rilf, 
den Führerln pmt taJy&reA ile llım'ti;e eeç.- .nuamda b1111mdutımdaa em1ıı Londra 6 (AA) - General Sir im ama MiJva a hufleria Jl]döaümil büyük zaferd ~Jet dtlnya-
•Ydet ebniftir. Ayni tayyare, M M olduiUDR aöJJemiflk. Hamiltcın, B. Hltlerin hmwıl tanaresi .. miDl ...,.._... • _._ oJdui1 ea ...,. alqbJacaiı-
bugün öjWen sonra Londraya göQire • Gmenl, .AımupDm batblanmn ile Almanyadm d&mıüt ft Kro?dma • •edetlai lıDe tatbadıil IPn Bl1't ~ llW. etmiJellm wı buılnün 
cektir. kendisini mtııemadiyen ıahrfk etmeleri- da yere fnmfftlr. metle 6p6a n,.a.. 'ftd:Dn brtma elini mbmetle ft hftr. 

______ ...Lu.....ı.ı......u...._..J&l~"11a..;Ul1llll!l..~!l!!J~~~=====:::...::::.==--:=====-~~~==:=:~-------------'-~~-===-~:::_~ Blrrta..rnı.... 



4 Sayfa SON POSTA 

Hapishane binası Çocuklar için yüzme 
havuzları yapılacak Tarihi kıymeti olup olmadı

ğını mimarlardan m ürek
Şehrin muhtel:f :semtlerinde yapılacak parasız yüzme keb bir hey'et tayin edecek 
havuzları ve deniz hamamlarile çocukların denize 

hasret çekmelerinin önüne geçilecek 
Çocukların yıkanmaları için muhtelli 1 miştir. Diğer kazalardaki deniz hamam

yerlerde Pisin tabir edilen havuzlar vü- larının yerlerini kaymakamlar tesbit e -
cude getirileceğini yazmıştık. Pisinlerde dccek, belediyeye bildirecektir. Çocuk -
çocuklar, günün muayyen saatlerinde so- ların denizden istifadeleri bu suretle te
yunacak ve yıkanacaklardır. Avrupanın min edildikten sonra denize uzak semt -
bilhassa denizden uzak şehirlerinde ço - lerde yapılacak Pisinlere de deniz suyu 
cukaların yıkanmaları ve denize hasret çekmek suretile çocukların denize inme-
çckmcmeleri için bu şekilde havuzlar vü-. den denı'z suyundan istı'f..,delerı· temin o-
cude getirilmiştir. Halbuki Istanbulurı " 

lunacaktır. Beyazıd havuzuna su, denız-
her tarafı denizle çevrilmiş olduğu halde -
çocuklar, denizin vücude nafi suyundan den çekilmektedir. Pisinlere de bu şekil -
istHade edememektedirler. de su sevkedilecektir. İnşa edilmesi ta -

Çocukların deniz suyundan istifadeleri 
için parasız bir çok deniz hamamları da 
vücude getirilecektir. Parasız deniz ha -
mamlarındati birinin Kumkapı civarında, 
diğerinin Ortaköyde açılması takarrür ei.-

Mlltef errik : 

'farihi bir çeşme tamir edilirken 

kitabesi kaldırıldı 
Büyükderede 1070 tarihinde yapıl

mış bir çeşme tamir edildikten sonra 
üstündeki kitabe kaldırılmış ve yerine 

bir taş konmuştur. Müzeler idare.5i bu 
tarihi kitabenin muhafazası lazım gel
diğinden bahsederek bu usulsüz hare-

ketin tahkikini eski eserleri koruma ce
miyetine havale etmiştir. l 070 tarihi 

Yenicamiin inşası sıralarına ve mimar 
Koca Kasımın devrine rastlamaktadır. 

Rumelihisan mezarlığındaki 

tarihi tatlar 
Rumelihisarı mezarlığında bulunan 

.kıymetli mezar taşlarile lahidlerin Be-

bek, Rumelihisarı yolu inşası müna -
sebetile yerleri değiştirildiği sırada kı

rıldıklannı ve müzelerin bunların na

killerinde itina ediltrıesini belediyeden 

istediğini yazmıştık. Belediye müzele
rin bu müracaatını Nafia Vekaletine 
bildirmiştir. 

Haydarpapda 46 l bin liraya 
bir köprli yapılacak 

Nafia Vekaleti Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğü Haydarpaşa istas -
yonunda demirden havai bir geçid köp

rüsü yaptırmağa karar vermiştir. Ya -
pılan keşif sonunda köprünün -461 bin 
liraya çıkacağı anlaşılınıştır. İnşaata 
yakında başlanacaktır. 

Demiryollan idaresi bundan başka 
Eskişehirde leyli bir çırak mektebi ile 
bir ticari ambar inşasını da kararlaş -
tırmıştır. 

Kabili iıtial maddelerin trenle 
naklinde tedbirler alındı 

Oksijen, hidrojen ve asetelin gibi 
kimyevi maddelerin trenlerle nakliya
tı sırasında, her türlü tehlikenin Önü -
ne geçmek maksadile Devlet Demiryol 

lnrı idaresi her ayın birinci ve beşinci 
günleri bu maddelerin perakende ola -
rak nakli için yük trenlerinin arkasına 

hususi birer- vagon bağlanmasına ka -
rar vermiştir. Bu gibi maddeleri havi 

vagonları nakleden trenler ilk kalktık
lnr1 istasyondan daima merkezi haber
dnr edeceklerdir. 

karrür eden Pi.sinlerden birisinin deniz
den su çekme tertibatı bulunması ha -

se:bilc Beyazıd civarında yapılması dii -
şünülmektedir. Diğer havuzların yerleri 
yakında belli olacaktır. 

"' ' Kültür işleri: 
Harf inkılabı yıJdönümünde büyük 

merasim yapılacak 
Dokuz Ağustos günü hart inkılabının yıl

dönümüne tesadüf ettiğinden o güı>.l,çin fes
tival komlteslle iıniversitelller büy~ b>r me 
re.sim programı hazırlamışlardır. O gün s::ıat 
yirmide üniversite konferans ,salonunda top
lanılacak, bilahare gençler ellerinde meş'a -
leler bulundu~u halde Sarayburnuna gide -
ceklerdir. sarayburnunda Saylav İbrahim 
Necmi Dilmen mühim bir hitabede buluna
cak, harf inkll~bının l!hemmlyetinden bah -
sedecektlr. 

• 
Hl_lrf inkılA.bının onuncu yıldönümü, 

9/Ağustos Sah günü saat 17 de EmlnönU 
Halkevl Merkez salonunda kutlulanacaktır. 

Törende blr konferans verilecek, konfe -
ransı Halkevi orkestrasının bir konseri. ta -
kib edecektir. 

• 
Şişli Halkevinden: Türk harfleri inkılA -

bının 10 uncu yıldönümü münasebetile A -
ğustosun 9 uncu Salı günü saat 17 de Hal -
kevl.mlzde Bay· İsmail Hikmet tarafından 
<Türk Dili İnkil~bı) hakkında blr konferaruı 
verllecektir. 

Deniz işleri: 
T rak ve Sws vapurlannın seferleri 

Trak vapurunun Mudanyaya işleme -
diği haf tanın cumartesi günlerinde Sus 
vapurunun Mudanya - Gemlik hattına 
işlemesine karar verilmiştir. Sus vapuru 

cumartesi günleri saat 14 de İstanbuldan 
kalkarak Mudanyaya uğrıyacak ve 18,05 
de Gemliğe varacaktır. 

Vapur pazar günleri 6,30 da Gemlik -
ten kalkacak ve Mudanyaya uğradıktan 
sonra 11,20 de İstanbula dönecektir. 

Dün limanıroıza 500 seyyah geldi 
İtalyan bandıralı Viktorya vapurile dün 

limanımıza muhtelif milletlere mensub 
500 1tadar seyyah gelmiştir. Seyyahlar bu 
nkşnm limanımızdan ayrılacaklardır. 

Polisle: 

Bir çocu~ ısıran beygir müşahede 
altına alındı 

Evvelki gün, Karagümrükte 12 yaşların
da Fehmi Gonce isminde bir çocuğu sokak
da blr beygir göğsünden ısırmış, çocuk da 
korkarak kaçmak isterken düşüp ayrıca ba
şından ve elinden yaralanm~tır. Gureba ba.s 
tanesine kaldırılan Fehmiyi dün tabibi adll 

Adliye sarayı yapılacağı için yıkılmak 
istenen hapishane binasının tarihi kıy -
meti olup olmadığını tedkik etmek üze
re valinin riyaseti altında teşekkül eden 
komisyon, dün sabah toplanmış ve bu işi 
mimarlardan mürekkeb mütehassıs bir 
heyete havale etmiştir. Heyet, belediye 
imar şubesi müdürü Ziya, Güzel San'atlar 
Akademisi mimarlarından Arif Hikmet 
ve Sedad, vakıflar başmimarı Vasfi, mü
zeler mimarı Kemal Altandan mürekkeb
dir. 

Mimarlar, salı günü toplanacak ve ad
liye sarayı yerinin tarihi olup olmadığım 
tesbit edecek ve bu hususta hazırlıyacağı 
rapor, gelecek pazartesi günü toplana -
cak olan komisyona verilecektir. Komis
yonda bu rapor okunacak ve nihai karar 
o gün verilecektir. 

İstanbul müddeiumumisi ve komisyon 
azasının ekserisi adliye sarayı yapılaca-:t 
(J}an cepheden yedi yüz metre uzunlu -
ğundaki sahanın tarihi olmadığı kanaa -

tindedir. Mimarlar heyeti daha ziyade 
Frenk İbrahim Paşa köşkünün bir du -
varının yıkılmasında mahzur olup olma
dığını tedkik edecektir. 

Şehir iş/Pri: 

Buz fi ltlarını yükseltenlerden 
ceza alınacak 

Havalar sıcak gitmekte olduğundan 

buzcular buz fiatlapnı yükseltmişlerdir. 
Belediye buzu muayyen fiatından yük
seğe satanları cezalandıracaktır. 

Çocuk bahçelerinin yerleri 

tesbit edilecek 
İstanbulun muhtelif semtlerinde ye 

niden ihtiyaç nisbetinde bir çok çocuk 
bahçeleri açılacağını ve çocuk bahçe -
lerinin yerlerini kaymakamların tes -
bit edeceklerini yazmıştık. 

Kaymakamlar, çocuk bahçelerinin 
yerlerini bir aya kadar tamamen tes -
bit etmiş olacaklardır. Fazla masrafa 

mütevakkıf olınıyan bahçeler bu sene 
a'çılacak, diğer bahçeler gelecek sene 
belediye büdcesine konacak tahsisat 
ile tamamlanacaktır. 

Babasmm katilini öldüren 
Halimin cezalandırılması is~endi 

Geçen sene Temmuzun ylnnlslnde Gala
ta rıhtımında babasının katili İlyası, jan -
darına refakatinde İstanbula getirilirken 
vapurdan çıktığı sırada vurarak öldüren Ha 
llmle ark.adaşı Seferin Ağırceza mahkeme -
sindeki muhakemelerine dün de devam e
dllmiş, müddeiumumi iddianamesini oku -
muştur. İddlanamede, Halimin iki sene ev
vel Rlzede babasını öldürüp kaçan ve Kars
da yakalanan İlyasın, İstabula getlrı -
leceğlnl haber aldığı ve İlyası öldürmeğe ka 
rar vererek bir tabanca tedarik ettiği, bir 
ay müddetle, her gün Galata rıhtımına gi
derek İlyası beklediği ve nihayet vak'a gu -
nü jandarma muhafazasında vapurdan çı-

karılan İlyası Galata rıhtımında götürür -
lerken Halimin arkadan tabancruıını çekip 
bir el ateş ettiği ve İlya.sın yere yuvarlana
rak öldüğü sabit olduğu. zikredllmektedir. 
Gene iddianameye göre Halim, mahkeme -
de: cBen İlyası tesadüfen gördüm. Yoksa, 
onu beklemiyordum ... demesine rağmen, ev
velki ifadelerindeki sözlerinden İlyası bek -
Jiyerek ka.sden öldürdüğünün anlaşıldığı ıar
stı edllmektedi~ Müddeiumumi bunlardan 
dolayı Halimin Türk ceza kanununun 450 in Toplantılar: Salih Haşl.nı muayene etmiş, beygirin, ku - el maddesinin 41 üncü bendine göre cezalan

duz olması ihtımallne binaen müşahede al- dırılmasıru, ancak, on beş yaşını ikmal edip 
Taksimde Türk • Rumen elişleri tına alınmasına karar vermiştir. Beygir mil- on sellizini tamamlamadığından yaşının göz 

sergisi açılacak şahede altına alınmıştır. Kuduz olduğu ta- önünde tutulmasını istemiştir. 
Festival komitesi Taksimde eski SATİE ;~~~~:t;~erse, Fehmiye kuduz tedavisi ya- Halimin suç ortağı olarak mahkemeye 

binasında Türk Rumen elişlerl sergisi aça- l . sevkedllen Sefer hakkında da, İlyas yuvar-
caktır. Sergiye ·Kızılayın, Kadınları Kurtar- kı yangın başlangıcı landıktan sonra üzerine koşarak cesedine 
ma Birliği ve diğer teşekküllerin iştiraki te- Ça~akçılarda Kilçük Yenlhanın alt ka- elindeki tabancayla ateş etmek istediği ve 
mln edllml.ştlr. Romanya hükumeti, sergiye tında Istavri oğlu Hürmüze aid marangoz tabancanın ateş almadığı iddia olunmasına 
göndereceği eşyanın harekete hazır bir hal- fabrikası ile Kalyoncuda Tarlabaşı apartı - rağmen, ıbunu ispata Ufl delil bulunmadığı 
de bulundurulduğunu blldlrmJ.ştlr. manının 2 numaralı dairesinde iki yangın için, Seferin rıhtımdan tesadüfen geçUğinl 

Koro dersleri ıbaşlangıcı olmuşsa da ikisi de ate~ büyü - ve Hallmin bu cinayeti işlemesi üzerine kor-
Beyoğlu Halkevtnden: meden söndürülmüştür. kup kaçarken polis tarafından yakalandı -
ı - Evimizde koro dersleri başlamıştır. Tramvay ve otomobil çarpııması ~ının kabul edilmesi lazım geldiğini söyle -
2 - Dersler Pazartesi Çarşamba günleri Vat.~an Mustafanın idaresindeki 28 nu- mlş, beraet ve derhal tahliyesini istemış -

saat 17 de verilecektir. maralı tramvay arabası ile şoför Arif tara - tlr. 
3 - Derslere i§tlrak etmek isteyen kadın tından kullanılan 3421 numaralı otobüs a - Mahkeme, Sefer hakkındaki tahliye ta -

ve erkek vatanda§ların acele Ev1mize müra- rasında Harbiyede bir ,arpışma olmuş, her leblnl reddetmiş, muhakemenin devammı, 
caat eylemelerini rica ederiz. ikisi de hasara uğramıştır. müdafaa için !başka güne bırakmıştır. 
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Toprak mahsulJeri ofisinin teşkilabnı tamamlamakla 
uğraşmasından istifade eden fırsatçılar köylünün 

buğdayını 3 kuruştan almağa başladılar 
Hükfunetin buğday fiatlar..nı korumnk rerek bu yıl bilhassa tiftik ihracatının 

maksadile dört yıldanberi Zıraat Ban - muayyen firmalar elinde bırakılmama .. 
kası vasıtasile yaptığı fiili müdahale, bu sını istemektedirler. 
sene yeni kurulan toprak mahsulleri o- Anlaşmıya göre anormal ahval vu • 
fisinin vazife ve salahiyetleri dahiline gir- kuunda vaziyetin her iki hükumet tara
miştir. fından teşkil edilecek bir encümen vası-

Toprak mahsulleri ofisin\n hen~z tcş- tasile tedkik ettirilmesi ve icabında baş 
kilatını ikmal etmekle meş~u 1 olmasın - vuracak mercilerin bulunması keyfiyeti 
dan buğday mübayaasının gec!kmcısi, bazı bilhassa tacirleri çok .sevindirmiştir. 
fırsatçıların vaziyetten istifac.ieyt: kal - Almanlar anlaşmanın mer'iyeti tarihi 
kışmalarını intaç etmiş ,:e buğday istih- olan Hl ağustos için şimdiden idhalatçı • 
~al mıntakalarındaki bir kısım alıcılar, lara permiler vermektedirler. 
müstahsilin buğdayını normal fiatlardan 
aşağı fiatlarla mübayaaya blşhtmışlar -
dır. Ziraat Bankası teşkılat•ıuıı müba • 

. Sovyetler 
yapak 

3000 balya 
aldılar 

yaa yapmamakta olduğunu gören köy - Yapak fiatlarında son günlerde bazı 
lü de, bu mübayaacılara. mnllnrm: 3 3.!l yükselme olmuştur. Evvelce 43 kuruş -
kuru~ arasında satmaktadır. HRlbuk~ dört tan fazlaya mal almak istemiyen Sovyet
senedenberi köylünün istlhs.-ıl cttiğı mah- ler de dün 49 kuruştan üç bin balya ya • 
sulü değeri ile elinden çıkarması için dev- pak almışlardır. Sovyetlerin konturat 
letin Ziraat Bankası elile yapt1ğı müba - ~artları ağır olduğundan bu yapaklnrın 
yaat ve müdahale, bu sene t'>prak mah - ekspertizi satıcının ısrarı üzerine İstan
sullcri ofisinin kurulmasile daha geni~ bulda yapılacaktır. 

Ankara borsası 
bir mahiyet kesbetmiştir. Of 13 memleke
tin büyük istihsal mınta.(al:mnaa istih
sal edilen buğday fiatlarım normalden 
<.şağı düşürmemek ve dü~üş .er: önlemek 
için kurulmuş olduğuna v:? bu teşkiHit Açıht • kapanlJ fiatları 6 • 8- 938 
ta pek yakında faaliyete geçeceğine gcire 
müstahsilin mahsulünü dü~..ııe fiatlarla 
elden çıkarmasına mahal y~klur. Ofü 

müstahsilin istihsal ettiği mahsuhin dü -
~ük fiatla satılmasına müJahaJn etmekle 
beraber buğday fiatlarınır. ırfütchhk hal
kı tazyik edecek derecede yiı~seh.mesine 
de mahal bırakmıyacaktıı. iii.u~a. dahili 
piyasalardaki fiatı şu veya b~ mübayaa
cı değil, İcra Vekilleri kııtarıle hü -
k.umet tayin ve Ofisi de tayir: edilrm fiat
tan :mübayaa yapacaktır. Fıatlarm dü
şürülmekte olması üzerin<: topınk mah -
sulleri ofisine bağlanan Zi""iit Eanki:isı 
mübayaa merkezlerinin ınüoayaata de ~ 
vam etmeleri kararlaştmlmı§tıı· 

Gümrük resimleri indirilen iptidai mad
delere aid İcra Vekilleri Heyeti kararı 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Gümrük resimleri indirilen maddeler 
arasında parçalanmış kuru kursak, Me -
rinos yapağı, pancar tohumu, fıçı tah -
tası, kauçuk, çelik çubuk, çelik tel, çelik 
boru, bakır ve pirinç levha, çinko levha, 
elektrik kaynak işlerinde kullanılan e -
lektrot, madeni ve uzvi boyalar, göz taşı, 
karpit, şap, arsenik, klor, gliserin ve da
ha bir çok kimyevi maddeler vardır. 

Türk - Alman ticaret 
anlaşmasmm piyasada akisleri 

Türk - Alman ticaret anlaşması etra -
fında İktısad Vekili Şakir Kesebirin A -
nadolu ajansına verdiği beyanat ihracat 
tacirleri arasında büyük bir memnuni -
yet uyandırmıştır. 

Ancak bazı tacirler geçen sene Alman
lar tarafından Tü:Pkiyeden idhalatın üç 
dört firmaya inhisar ettirildiğini ilerı 9Ü-
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Aınaterdam 
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Br111t•ı 
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Bü:reı 

Beler ad 
Tokobama 
Sto.kholm 
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Anadolu llD· " eo 
peıln 

A. f}m. " eo nıitll 
Bomontl - Nektar 
Aslan çlmen.to 
Merkez Banıruı 
İt Bankam 
Telefon 
ittihat n Delir· 
Şart Deltrmenl 
Ter tos 

Açılı, 
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3,46 
6,63 
28,8325 
68,8125 
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20,6075 
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Kapl ıı, 
6,20 

126,60 
!!,476 
6,6626 

28,9726 
69,2075 
ll0,81 
20,7076 

1,135 
1.63 
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İSTİKRAZLAR 

Tilrk borcu I peflD 
• • lJ • 
• • 1 vadeli 

Açılaı 

19 ıo 

19 10 

Kapaıaıı 

19 10 

-· 19 10 

.............................................................• 
TEŞEKKÜR 

Sevgill anneciğimin kaybı münascbetUe 
duçar olduğum sonsuz elemimi çok kıymetll 
nlaknlarile teselli etmek l\ttfunda bulunan 
muhterem müesseselere ve tüccar arkadaşla
rıma ayrı ayrı şükranlarımı arza teessürüm 
mani oluyor. Hayatımın en tıymetıl hatırası 
olacak bu yüksek hatırşlnMlık\an mütevel
lid derin minnet ve şükranlarımın iblllğına 
muhterem gazetenizin tavassutunu dllerim. 

Hamid Eseniş 

·····························································! 
İki amele ellerini makineye 

kaptırdılar 
Sirkecide Çavdar sokağında bir çorap fab

rikasında çalışan K~mll kazaen ellnl maki
neye kaptırmış, sağ ellnin parmakları kop
muştur. Yaralı tedavi altına alınmıştır. * Şişlide Sür'at meruıucat fo.brlkasında 
çalışan amele Yusuf oğlu İhsan spl elini ma
kineye kaptırarak parmaklan ezilmiş, teda
vi altına alınmıştır. 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umnm ıdaresi ilAnları 
Sirkecide istasyon hududu dahilindeki 32 numaralı kargir mağaza bir .sene 

müddetle ve pazarlıkla 20/8/938 Cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme 
binasında kiraya• verilecektir. Bir senelik muhammen bedeli 1320 liradır. Ta
lihlerin % 15 nisbetinde pey akçelerile komisyona müracaatları ltızımdır. Şart-

nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. c611h 
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C Yurddan güzel köşeler 1 
Burdurda bir istasyon 
mahallesi kuruluyor 

B h b. ı · sarfederek yapılan evlere ir ayırsever ıo ıra 1 
t • • r yeniden üç park Japı ıyor su ge ırıyo • . _.-..,....,,----,.,,., 

Eskişehirde bir kadın 
rakibi tarafından tokat 
ve yumrukla öldürüldü 
Eskişehir (Hususi) - Dün şehri -

ınizde müessif bir vak'a olmuş ve iki 
kadın arasında çıkan kıskançlık kavga-

sı bunlardan birinin ha,yatına mal ol • 
muştur. Vak'anın cereyan şekli şu -
dur: 

Veli isminde bir adam bir müddet
tenberi \Meryem namında bir kagınla 

sevişiyor ve beraber yaşıyorlarmış. Bu 
hayat 4 sene kadar devam etmiş. Son· 

ra Veli Meryernden ayrılmış ve iddia
ya göre Ay§e namında bir başka ka -

dınla yaşamağa başlamış. Vak'a günii 
Meıyem, kolunda Ayşe olduğu halde 
Veliye rastlamış, bir anda eski hayatı 

gözü önüne gelen ve bu yüzden irade
si elinden giden Meryem eski aşıkına 

. t '"''danı sitem ctmeğe başlamış. Söze Ayşe ka-

.. 
• 

B durda Cu.m hurıye m-;, d 
ur .. a tırmalda olduğu park geniş rışmış ve bu defa kavga iki ka ın ara· 

Burdurdan yazılıyor: Burdur - An- nuı;:t:ny Je bol havuzları ile memleke- smda cereyana b~şlamış, telane. tokat, Amasyaya bir bakış 
b~ ~~~~m~~cl~ın~n~tH .. ticl~ğaMm~b~Y~~~~~~an~~~ın~-===~~=====~~~~~====~===~~------~ ed" daha tin yeni bır zıyne ~ k dı ınekte oldufunu gören bel ıye, , kt d re yıkıldıgı ve yere yıkılan a nın 
kestirme veb virajsız olan Değirmenler ıunma a ı~. d . tas ona başına Meryemin bir de tekme savur-
nıahallesindeki caddede istimlak yapa- Cumhurıyet .. me~danınkuanlrnıs ktay 

0
_ duğu görülmüştür. Etraftan yetişenler 

· "k ı · dolirult· ı bulvar uzerınde nı a ~ . . 
rak genişletmek ve ıstı amc ı 0 d açı a:ı h 11 . deki modern agzından kan sızan Ayşeyı hır arabaya 
mak suretile yeni bir yol açmakta ır. ian ıstasyon ma a esın h 

1 
·.
1 1 

koyarak hastaneye kaldırmak istemiş· 
B k t . yrüsefer faa· · · aatı büyük bir ız a ı ere -

u suretle memle e ın se . cvlcrın ınş . . be ev lerse de kadın arabanın içinde ölmüş-
liyeti daha genişliyecek ve cad~enı_n mektedir. B ulvar şımdid~n . on ş tür. 

geçtiği kısımlar tamamen imar edılmtş \'e bir gazino ile sü~lenm~tı~-. Bu ca~- Cesedi Morgda muayene edilen ölil 
l kt .. . d k" evlerın su ıhtıyacını gı-

o aca ır. . .. k de uzenn e ı . . kadmın yediği yumruk ve tekmeler -
Burdur bir yılda yemden uç par a ek üzere hayır sahiblerınden Bay . .. .. .. 

k kt' d Belediyenin Çarşı i - d:ı m.. . . f tmek suretile iyi den zıyade bogazının sıkılması yuzun-
a vuşma a ır. . d Şukrü bın lıra sar e d ""ld""ğü· 1 lm M em me 

çiııde ve Cumhuriyet meydanı yanın a . tirmektedir. Belediye- en o u a n aşı ış, ery ş • 
YaıJtırmakta olduğu bahçelerin tanzi - b~ :çme .~uyu get·ı bı:ıc:lanılan bu ha- ,hud suçlar kanununun icablarına tevfikan 

d"f le "d9. mızın muzahere ı e ~ A" k dilmiş' B. tl"k mi tamamlanmıştır. Şimen ı er r 1
• - . k , kında başlanacaktır. gırcezaya sev e . ır saa ı 

resinin üç bin lira sarfile istasyon ö • yırlı ışe pe ~ a duruşmayı müteakib cürmü sabit gö • 

İstanbul muallimleri Edirnede :"!~~~~:~n~:~~k~~~::d:: ~:p: 
se mahkum edılmıştır. 

~ ~ Mahkfım edilen kadın derhal ceza 
~~ '\ I /.ti evine sevkedilıniştir. 

l:tS.•i'ıırML ......!, 
~~ ~. 
~- .: '·c: 

/1-.I!"'''' Ja 

d beril 11tttiler. Yeni Meriç gazinosunda kalan 
Edirne (Hususi) - Oç gi1ts;:nbul ikinci kafile de otobüs ve otolarla av • 

Trakyayı gezmekte ol~ . ha • det ettiler. 
nıuaUimleri 130 kişilik hır kafı~ Muallimler 4 gün burada kalacak • 
Hnde Edirneye geldiler. Başta :n~ ·ardır. Yarın gece Meriç gazinosu, Zi -
raı Kazım Dirik olduğu halde b~yt ı·aat bahçesinde kır yemeği yenilecek 

Bursa talebeleri 
kamptan döndüler 

Akclağ madeninden güzel bir görünüı 

Yozgaddan ya21lıyor: Bütün memle-lmadeni tevkifhanesinde bir tek mey. 
kette olduğu gibi Yozgad ve havalisin- kufun bulunmamasıdır. Bu yıl Yozgad 
de canlı bir kalkınma hareketi mev· köylerinin sekseninde birer ilkmekteb 
cuddur. Yakın günlerde Akdağ made- binası yapılmıştır. Bu arada 20 tanesi 
ni, Sorgun ve Boğazlıyan gibi üç kaza de yapılmaktadır. Mekteblerin hepsi 
ile 2000 nüfuslu Çayırışığı ve Çandır de modern ve büyüktür. 
nahiyelerinde birer Halkevi blnası ya- Çayırışığı nahiyesinde yeni ve gü • 
pılacaktır. zel bir belediye binası y~ılnıalttadır. 

Yozgad ve havalisinde halle huzur ve Bu suretle bu köy ve Çandır köyü Y<n
silkCın içinde işlerile meşgul bulunmak- gad ve havalisinin nümune köyleri ol· 
tadırlar. Buna en canlı misal de Akdağ mıya başlamışlardır. 

izmirde kansım öldüren Mustafa 14 
seneye mahkOm oldu bir kalabalık \'e Edirne mualliml~rı a-

1 
e kır eğlenceleri yapılacaktır. 

rafından karşılandılar. Karaagaçta~ v Yukarıdaki resim İstanbul mual -
t ı una geç - ·· d İzmir 5 <Husust> - Gecenin saa\ doku -~en e Edirne Şehir i_stasyon l3rla timlerini etnografya müzesi onun 8 zunda, Tepecikte Demir aokalında efl Sabl-

tıler. Oradan otomobıl ve ar~~ablere göstermektedir. • reyi bıçakla sekiz yerinden yaralamak su -

k~o~n~a~k~l~~~~~c~~~la~r~ı~b~ü~y~ü~k=~m~e~e§~§~~~~~~~~~f===~ ~~~~~~~~~~ ;- t haberleri Bursa (Husust) - Mudanyada aske· zuruna çıkarılmış ve cürmünü ifledlkten 16 

Ku .. ÇÜ k mem leke ri kampda b ulunan talebe1er evvelki saat sonra kararı tefhim edllmlştlr. ·----!~~~~~~~~~~~~=~~~~;=~~t=d~~~;~~.; d ı·1d· n-- 0~~~~1 Q~~ •~~. '- . Berıamada fakirler parasız e a e ı,ror g_~n şehrimiU: av et. e ı:n1ş er ır. o_ııuş sabahleyin mahkemenin huzuruna çıkarıl -
Oemltkte sıcaklar _ be i Bergam'l Halkvlerlnde fakir hastaların te- torenle tes'ıd edılmış, Cumhurıyet mıştı. İşlediitl müdhlş cinayetin heyecanı 1-

Gernllkte boğucu sıcaklar _ gu:;!e~~~~6 ;ı davi.li için bütün hazırlıklar ikmal edi~-~11: meydanı büyük bir halle kalabalığı ile çlnde, ~nçları dağınık, fersiz gözlerlle etra-
devaın etmektedir. Hararet golge tir. Haftanın tesblt edilen muayyen gu e dolmuştur. fa bakan katli hiç blr noktayı gizlememiş -
buıınuştur rinde doktorlar tarafından meccanen mua- G l t .. l "· bı'r T'" k tir 

G • ıeıintisi kt dır enç er unç yuz u er ur as· · 
emUk Kızılay kurumunun Ya • yene yapılma a · . . k muntazam olar k h Katllln iddiasına göre kendi& 8ablre lle 

Geçen gün Gemlik Kızılay kurumu Hendekte ha)-van sayımı kcrı !halınde 90 . a şe - bundan bir sene evvel sevişerek Lemlz bir 
!ovaya kadar bir otobüs ger;lntisl tertib et- H ndekte 1938 senesi hayvan sayımı sona rin caddelerinden geçmışler, halkm yuva kurmak emellle evlenml§tk. Eşine bil· 
lllişUr, Bu tenezzüh cidden çok eğlenceli ve m~ştlr. sayım neticesinde kaza dahilinde alkışları arasında mekteblerine gitmiş· yllk bir sevgi ve ıtlmad besliyordu. İ.şslz ka
nereıı olmuştur. ~~-309 sığır ve öküz. 6308 koyun, 2557 keçi, 22 lcr ve oradan evlerine dağılmışlardır. lınca blzzarure evine bakamam11, bu yQı -

Gemlik köylerinde su boll~iu bir su tiftik keçisi, 257 manda mevcud old_uğu a~- Yukarıdaki resimde kampta matarasın- den karısı lle araları açılmış, Sabire, Mwı -
Getnllkte Kapaklı köyüne çok guzel şılm~tır Geçen seneye nazaran yuzde se z d . b' a . g'"rü taraya itaat etmez olmuştur. 8u9}u bunları 

tet1r11mtştır. Çok lezzetli ve hastalara ray - tezayüd .göze çarpmaktadır. an su ıçen ır "encı o yorsunuz. anlatırken demiştlr ki: 

::!ı bir sudur. - Evimi geçlndlrmek için çalacak de -

Ola Hasan Bey Diyor ki : jiUdlm. Hırsızlık elimden gelmeı. Müsamaha 
pazar tanımıyan bir kadınla evlenmek fellkettne 

la - Hasan Bey şu yeni icad· 
r insanın aklına durgunluk 

"eriyor •• 

... meseli sütten ipekli •. . . . yağdan, peynirden, ku
maı yapılıyormuı. 

Hasan Bey - Hileli şeyfor
den yapılan kumaşlardan da 
artık sen sağlamlık bekle 
azizim! 

utradıktan sonra bile bir çok hallerine lma
zıayn ebt.lm. Fakat o bana itaat etmiyordu. 
Bu şerait altında, gene onunla ya§amak ar
zumu yenemedim. 

Bir erketın. izzeti nefsini parçalıyarak 
evine ballı kalması ne kadar büyük blr te
ragatae, evinden kapı dı§ar1 edilmek te o 
kadar elim bir net.ıcedlr. 

İki aydanberl bulunduğum Turgudludan 
dönünce llk lşlm kanma aramak oldu. Yolda 
kendisini gördüm, yanına glttim. Her şeyJ 
unutacalını sanıyordum. Bana, annemin 
bir •·······• oldu~unu söyledi. Beni dünyaya 
getiren kadını en atır şekilde tahkir eden 
bu kadın birden gözümde blr canavar oldu. 1 •• u1ıakemeden intıbalar: (Yukandan 
Bıçalırnı çıkardım ve öldlirdfim.a ğ 

Suçlu 14 yıl ve aet ts a7 atır hapse mah- aıa ıya doğru) katil, katilin ancan, 
ıdun edllmlftlr. maktulün anan 



• 
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GörÜ.11'11iyen çoraplar 
~ 

V . eni çora~ maldneleri getirtiJi

yormuş. Bu makthelerle yapı
lacak çoraplar o kadar ince olacaklarmış 
ki giyenlerin ayaklarında çorap var mı 
yok mu, anlaşılamıyacakmış. 

Bu elle tutulmıyacak, gözle görülmi
yccck çoraplar, bana eski bir hikAyeyi 
hatırlattı: 

_,. 
Davullar çalınmış, halka hükümdarın 

giydiği elbisenin .vasıfları ilan edilmi§. 
Hükümdar, sokağa çıkmış, onu çıplak 
görenler çıplak gördüklerini söyliyeme
mişler: 

- N c güzel kumaş, hükümdara da ne 
yakıştı. 

Demişler. 

* * İki adam bir gün bir memlekete git- Kadınların giyecekleri çoraplarla, hü-
mişler. Memleketin hükümdarım .gör- kümdarın giydiği elbise arasında ne fark 
muşler: var ki! .. 

- Biz, demişler, öyle bir kumaş yap- Kadınlar dükkanlara gidecekler: 
masını biliyoruz ki, bu kumaşı yalnız - Yeni çoraplardan çıkarın. 
akıllı insanlar görebilirler. Abdallar gö- Diyecekler. Elle tutulmıyan, gözle gö-
remezler. rülmiyen çorapları elle tutmak, gözle gör-

Hükümdar hemen emir vermiş: mek istiyecckler. 
- Bana bu kumaştan yapınız. - Buyurun bakın! 
Tezgah kurulmuş, iki adam· çalışrnağa Görmiyecekler, bir şey anlarnıyacak-

başlnmışlar. Vezirlerini toplamış, kuma- lar ama modaya uymak istemiyenlere 
şm nasıl yapıldığım görrniye gitmiş. Boş biraz da abdal nazarile bakıldığı için: 
bir tezgahtan başka bir şey görememış.. - Fevkalade! 
adamlar sormuşlar: Deyip alacaklar, ayaklarına giyecek-

- Nasıl efendimiz, kumaşı beğendiniz ler .. bakacaklar. Gerçi çoraplı mı, çorap-
mi? sız mı olduklarını ayırd edemiyecekler 

Hükümdar, kendine abdal d€dirtme- ama gene: 
mek için: - Ne yakıştı! 

- Fevkalade! Dernekten kendilerini alamıyacaklar. 
Demiş. Veı.irler de kumaşı görmemiş-· Sokağa çıkacaklar .. görenler teredrl.üd e

ler ama, abdal oldukları anlaşılmasın dı- decekler: 
ye onlar da hükümdarı tasdik etmişler: - Acaba çoraplı mı:çorapsız mı? 

- Fevkalalde güzel bir kumaş. Düşünecekler: 

Nihnyet kumaşın dokunulması bitmiş. - Göze görünmiyen çoraplar giy<lik-
Gene ikisi; kumaşı kesmiş1cr, dikrnişlr.r lerini haber almıştık. 
ve hükümdara giydirmişler. Gene düşünecekler: cBuna ne lüzum 

Hükümdar aynanın karşısına geçmiş, vardı?> 

kendini çınl çıplak görmüş ama abdal ol- Demek akıllarından gr:çecekse de, ken-
duğunu meydana vurmamak için: dilerine modadan anlamıyor, zevksiz, bn-

- Güzel oldu, yakıştı! dala denilmemesi için: 
Demiş, etrafındakiler de görmemişler - Bu çoraplar kadınlara çok yakıştı. 

ama, onlar da ayni şeyi tekrarlamışlar: Diyecekler. 
- Güzel oldu, yakıştı! . İsmet Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Oemiryolları ve hareket kolayhgı 

Çok iyi yapılmış 
bir yol üzerinde 
bir tonluk bir cis
mi harekete getir
mek için 12 kile -
gram kuvvet la - -~~ ~ 
zımdır. Fena bir 
yolda kuvvet mik
darı 100 kilogra -
rna çıkarılmak gerektir. Ray üstünd~ ise 
bir tonluk bir cismi 3 kilogramlık kuvvet 
harekete getirrniye kafidir. Derniryollan, 
enerji iktısadi bakımından bu sebeble 
faydalıdır. 

Yumurthyan 
Bir cins yılan 

yumurtlıyarak yav 
rular. Bu yıımur • 
talar, üçte bir nis
betinde kendi ken
dilerine büyürler. 
Sonra içindeki yav 
ru, açık havaya 
çıktıktan sonra 

kendi kendine düşen bir diş vasıtasile 

yumurtanın kabuğunu delerek dışarı çı-

kar. Bu yavru, bir kaç gün hiç bir §ey ye

meden büyüyebilir. 

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

L SLER 
Genç kız tipleri 

Anlaşılan 2 Ağustos tarihli nüs -
hada mektubu çıkan delikanlının 

hayalinde yaşattığı kadın tipi cZüm
rüd Anka> kuşu olmıyacak ki, iste -
nilen bütün şartların kendisinde 
mevcud olduğunu söyliyen bir genç 
kızdan bir mektup alıyorum. 

İmzasının ilk harfleri Y. Ö. dür. 
Diyor ki: 

1 - E.ınıerim, 
2 - Gözlerim ve kaşlarım kara

dır ve herkesin nazarı dikkatini ceı .. 
Derler. 

3 - Vücudüm mütenasibtir. 
-4 - Boyum 1,59 dur . 
5 - Sıhhatim yerindedir. 
6 - Tahsilim ortadır ve bir mü -

essesede daktilo olarak çalışmakta -
yım. 

7 - Çocukları çok severim. 
8 - Gezintilerin, tiyatro ve sine

manın pek müptelası değilim. 
9 - Ev işi bilirim. 

1 O - Kıskanç değilim. 

Yalnız yaşım 23 dür. Bu saydık
larımı gazetenizde neşreder misiniz? 

• Şartlar arasında maddi vaziye .. 
tin sönüklüğü üzerinde duranlar o
fobilir. Fakat ben daha ziyade onun
cu maddenin fazlalığını mühim bu .. 

lurum, maamafih münakaşa etmi -
yelim. 

• Fakat 2 Ağustos tarihli nüshada 
çıkan mektubun üzerinde duran sa
dece Bayan Y. Ö değil, bir genç kız 
daha var ki adının ilk harfleri M. Ü. 
dür. Bu okuyucum haiz olduğu va .. 
sıflan birer madde halinde sırala -
mamış, bir iki cümlenin içinde sa -
Y~?'·or. Hoşuma gitti, samimi görün
du, onun için bunu da aynen nakle
deceğim; 

- Yaşım 20. Uzun boylu, balık et 
li, yeşil gözlü, uzun saçlıyım. Tahsi
lim orta, ayrıca san'at mektebi rne -
zunuyum. Hiç bir arzum ve hissim 
iptila derecesinde değildir. Sıhhatli
yim, olana kanaat edecek kadar fe
ragati nefis sahibiyim. Hiç bir men
faat gözetmeden olduğu gibi açık 
konuşan bir insanını, yalnız daha 
besmele demeden maddi manevi sı
kıntı içine gömülmeyi istemem, bu
nunla beraber kim bilir bir gün her· 
hangi bir sıkıntıya düşersem izbrab
larımı içimde saklamasını bilirim. 
En mühim arzum eğri bacaklı ve a
ğır nefesli ile karşılaşmamaktır! 

Her iki mektuba da herhangi bir 
mütalea ilave etıniyeceğim. 

TEYZE 

.r-v-o An---------- agusıos ı 

" Sus ,, ile yolculuk 
Deniz ticaret filomuzun 
~n yeni gemisinin ilk 
,,, seferinden inhbalar 

cS'US> Bandırnıa iskelesi Ö1ıleTinde 

Rıhtımda Denizyollan nkdnındaıı ve 
mahalli idare amirlerinden bir gnıp 

Bandırmadan ayrılış 

Mevl8nekapıda top oyunu 
yüzünden işlenen cinayet 
Dinlenen şahidler 16 yaşındaki Ahmedin Sabahaddini 

çakı ile nasıl öldiirdüğünü anlattılar 
Bir müddet evvel, MevlAnekapı dl§arısın

da Tepebağında bir cinayet oımuı. 16 ya -
şında. Ahmed .lsm.lnde bir çocuk, on :JedJ ya
§lnda Sabıı.haddlni bıçakla sırtından yara -
lıyarak öldürmüştü. IKa.tll Ahmedln muha -
kemesine ağırceza mahkemesinde diln de -
vam edllm1ş, p.lıldler dinlenmiştir. Ahme -
din baroca tayin edilen veklli gelmedlğl hal· 
de. Ahmed danya _devam edllmeslnl tste -
mıştlr. 

Evvel~. Abmedln arkadaşlarından Mecid 
!smindekl bir genç p.hld olarak dinlenml§
tlr. ve ıunlan söylemlştlr: 

- O gün pazardı. Top oynıyarak Qırpıcı
dan dönüyorduk. Yanımda !bu Ahmedle 
Mehmed ismlnde diğer bir arkadaşım var
dı. Önümüze tıç, dört çocuk çıktı. Geçerken, 
bunlardan blrl cBef klll'U§ vereyim o tupu 
satar mısın?. dedi. Ahmed de: cBen yüz pa
ra vereyim de pt Tahtakaleden top alb de-
dJ. Ben, benJm olduğu için topu alıp yürü- Katil ma1ıkcmede 
düm. Arkamdan koşarak Ahmed geldl. cB1 - haddin ibu sırada vurulmuş olacak. Nasıl 
rıs1nl vurdum .. taç!> dedi. Kaçtık. Kimi vur- vurdu~u bllmlyoruın. 
duğunu bilmiyorum. Sonra blz1 pol.131er y:ı

kaladılar. Sabahaddin! eskiden tanımam. 
Suçlu, arkadaşının bu 1fadesin1 kabul et

memiştir. 

Katil Ahmedle beraber olan arkadaşı 
Mbmed de şahld olarak d1nleruıı]f, ıunları 

Bundan sonra, muhakeme şahldlerin din• 
lenmesi için başka güne talik edllmlşUr. 

Motörden kavun çalan Yaşar 
mahkQm oldu 

söylemi11tir: Ömer tmılnde birine ald Yemiş iskele ~ 
- Mecid ve Ahmedle beraber top oyı._ - sinde bağlı duran kavun yüklü motörden, 

maktan dönüyorduk. Yolda çocultlar: ıı:To - Yaşa.r isminde birisi, kaşla göz arıısında bir 
P~. ~tar mısın?• dediler. Ahmed küfretti, kavun çalarak sıvışmış, bunu gören Öme -
Kuçuk çocuklardan t>lrl gidip ağabeysini ça.- rtn tayfalarından biri de Yaşarın peşine 
ğırdı. Ağa.beysi olan maktul Sa:bahaddin ge- düşmüştür Yaşar bir ikl sokak dolaştıktan 
llp Ahmedi to:t:atıamnğa ibaşladı. Ahmedin · _ _ _ 
Sabahaddlnl nasıl vurduğunu görmedim. sonra bir koşe başına çokmuş, kavunu kes
Yalnız kadınların bağırmasından birlnl vur- miş. yemeğe başlamıştır. D:lha Yaşarın bo
duğun~ anladım. ğazından üçüncü lokma geçmeden, Ömcrin 

Bundan sonra, maktul Sabahaddlnln ha- tayfası da, bir polisle başı ucuna. dlkllmlş -
ıası Naclye şahld olarak dinlemnlştlr. Na • tir. Yaşar, suçunu 1nkfl.ra mahal bulama -
clye de şunları söylemiştir: mış, itiraf etmiştir. Yaşar, dün, Sultannb -

- Tepeba~da ağabeyimin evine mlsa _ med ikinci sulh c~zn m~hkemeslne verll -
f1r gitmiştim. BabahaddJn, annesi ve ben 0 _ mlştır. Suçlu, hadıseyl şoyle anlatmıştır: 
dada oturuyorduk. Sokakta çocukların kav- - Hastaneden çıkalı birkaç gün oldu. Aç, 
ga ettiklerini çığlıklarından anlnrtık. Saba _ ışslz ve parasızdım. Motörde iri iri kavunln
haddin aşağı indi. Ben de penccr 1en ba - rı gördüm.. canım çekti. Bir tanesini llllP 
kıyordum. Sabahaddin bu Ahınea. itti. Dö- yürüdüm .. kestim .. yemeğe vakit kalmadı .. 
nüp Mehmedln ilzerlne yürüdü. Bu aırada yakaladılar. Bari ylycbllseydim, yüreğilll 
Ahmed '3abahaddlnln arkasına vurdu. Göm- ynnmıyacaktı. 
Jeğlnin stfine kan çıktı. Ben pencereden: Hli.klm Salihaddin Dcmlrelll Yaşarın su· 

e()ğlum Sabahaddin, vuruldun_ yanında- çunu kendJ 1tlraflle de saıblt görmüş. :a;ıırı 
ldni tut!» diye .bağırdım. Sabahaddin yere bir ay hap.se mahkum etmiş fakat sar,,r.,ası 
yıkıldı. Ahmed kaçtı, Kaçarken elinde ibl.r olmadığından bu cezasını tecil etmiştir. 

§eY gördüm. Fakat,. bıçak mıydı, detll miy
di, bilmem. Yalnız, Sabahaddlnln beyaz 
gömleği kıpkızıl kan olmuştu.• 

Kasap çırağı Ganiyi yaralıyan 
Şerif tevk if edildi 

Ahmed, Naclyenln ibu ifadeslnl Sabahad-
dJnln halası olduğu için kabul etmıyeceğinl Evvelki akşam Sirkecide Ankara cadde -
söyleml§tir. sinde kasap All Rızanın dükkAnındn çalı • 

Bundan sonra, Sabahaddlnln altı yaşın _ §an Şerif ile Alacnhamamda kasap çırağı 
dakl kardeşi seyfl dinleıımlş, ktlçük oahld Gani arasında bir kavga çıkmış, Şerif Ganl· 
de: yi iki yerinden ağır surette yaralamıştı. şe-

- Kargıdan. üç klfi top oynıyarak gell _ rlfln dün Sultnnahmed ikinci sulh ceza mnb 
Yordu. cO topu ~ kuruşa. verir mlsiniz?Jt kemeslnde sorgusu yapılmıştır. Şimdiye ka
dedim. Ahmed bana ayı:b lft.fiar söyledi. Ağa- dar kavgan:n malum olmıyan şekil ve .sebe-
beylmi çağırdım. Ağabeyim Ahnıede bir to- bini Şerif şoyle anlatmıştır: 
kat vurdu. Ondan sonra Mehmedln iizerlne - cGanl dün gece dükkfuıa geldi. öte " 
doğru yürüdü.. O aralık Ahmed $beyimi den beriden konuştuk. Bir aralık, bir et me-
bıçakla vurdu w kaçtı. selesinden <bana çatmağa başladı. Ben de ba• 

Ahmed, Seyf1nln phadetını de fÖyle red- na ne söylüyorsun? Ustana söyle, dedlıU. 
detm~tır: Kızdı. Benl yakalamak için bıçaklıu duran 

:_ O sırada bu çocuk orada yoktu. Buna masaya abandı, kalk git, ne yapıyorsun de .. 
evde öğretmiş olacaklar. Kabul etmem. dlm, ~ıklp gitti. İki saat sonra polisler ı;el-

Bundan sonra, ı~n celsede vak'ayı an- dl ve Ganiyi yaralamışsın diye beni yaka .. 
!atmaktan 1stınıraf ederek hafi celse tale • !adılar. Onu ben yaralamadım, belki masa• 
binde bulunan maznun kallmılf ve §Öyle ya yaslandığı zaman .bıçak batmıştır.n 
demiştir: Hakim Saltı.haddin Demlrelll bu 1fadey1 

- Geçen .sefer, ben dışarıda dururken bir ıtminanbahş bulmamış, Şerifin tevkifine ve 
çok adamlar gelip karşıdan bana yumruk muhakemeslnln mevkufen devamına karıır 
salladılar. Onlardan korktum. Onun için vermiştir. 

!
söylememiştim. Şimdi anlatayım: Bi.ı 
Mecld ve Me..,TT'ledle top oynamaktan dö - Kadın yüzünden bir yaralama vak'til1 
nüyordult. Ka 711za dört beş t1şl çıktı. To- Fenerde Şehid Muhtar sokağında 25 nd" 
pu elimizden almak istediler. Meclde: cTo- maralı evde oturan Ahmed oğlu Nafi ne. 
pu al da kaçh dedim. Mecid kaçtı. Çocuklar Hamam sokağında 53 numaralı evde mu .. 
bana hücum ettiler. Sabahaddin beni tokat- tim Kazım oğlu İsmall arasında kadın ytı
lamağa 'başladı. Yere düştüm. Çakımı çıka - zünden çıkan bir kavgada İsmail Naflyt bl" 
rıp etrafa sallamağa. başladım. Çocutıa.r et- çakla böğüründen yarala~tır. Yaralı te ' 
rafımdan dağıldılar; ben de kaçtım. Baba - davi altına alınmış, suçlu yakalanmıştır. 

Bacaksızın maskarallklar1 : Plajda 

•sıe 
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SEYAHAT MEKTUBLARI : 11 

Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

Bir köprü ve bir yol hikayesi 
İki kamyon karşı karşıya geldi, hkıldL Bizim yan 
t k l k i 1

•
0 

tam kenarında. Ondan sonrası e er e er şosen .. 
uçurum. Öteki kamyona bakbm. O da oyle. .. 

I 

SON POSTA 

İngiltere Kralı 
s. M. 

Sevdiği, sevmediği, merak 
ettiği, bildiği şe1ler, 
dostları, eğlenceleri 

8. M. George VI İngiltere Krallan içinde 
hakltl lsmlle saltanaı abrmeyen 1lt Kral -
dır. Henüa Yort dııtn iken Lsın1 Yort dükü 
Alber idi. 

Georıe VI Jmılnl fU aebeblere binaen al
ml§tır: 

1 - Alber İngllterede halk arasında çot 
kullanılan bir 1aimdlr, (2) annesi Krallçe 
Mary bu Alber ismlnl aemıemettedlr, (3) 

• Kraliçe Ellzabet de bu Lsın1 sevmez, (4) Ken
dileri dahi bu Jalmden hoşlanmazlar ... 

Kral olmam11 oha idi fU mealek
lerden birini aeçer idi: 

I - Kameraman = S1nema operatoril. 
(Krnl sık sık allesinln filmlerini çeker), ( 2) 

Hayvan beslemek, (3) Davls tenıs kupasında 
oyuncu, (4) İ§ adamı 

Seudiği yemekİer pınlardır: 

Sayfa 7 

C IEDE Bİ VAT:::J 
Ede~iyatcının Yaşı 

Yazan : Halid Fahri Ozansog 
Dost meclislerinde, edebiyatçıdan bah

sedilirken şuna benzer sözleri sık sık işi
tirsiniz: 

- X .. in son §lirini okudun mu? 
- Okudum, çok kötü! 
- Tabii .. ihtiyarladı artık .•• Kırkından 

sonra saz çalacak değil ya. •• 
- Ya §U filirun yeni romanına ne der. , 

sın. 

- Geç canım.. bugün okunur mu o? .. 
- Ben de öyle diyecektim. Modası ge-

çeli yıllar oldu! 
- Filanın bugünkü makalesine ne bu

yurursun? 
- Ukalalık! Bunamış artık! 

Şimdi o salonda bu mükilemeleri işit -
tiniz ya ... Gelin öyleyse, oradan aynl -
dıktan sonra, ..zahmet edip o şiiri, o ro -
manı, o makaleyi okuyun. Amma üst-:in
körü değil, şöyle adamakıllı kelimesini , 
atlamadan dikkatle okuyun. Belki b.1uın 
bu eserlerden birisi hakkında verilen 

ı - Piliç, (2) Az pl..şmlş pirzolalar, 
TaUılar, (4) Dondurmalar. 

(3) hükmü doğru bulursunuz, fakat çok ke-
Luici Pirandello re de nefis bir şiir, bir roman, yahud ma

Hoılandıiı miizikler: 
ı - Caz, (2) Opera, (3) Operet 

kert marşlar. ' 

kale okumanın zevkile akşam işittiğiniz olduğu gibi yalnız buruşmarnış yüz.ler 
m As- hükümlerin yanlışlığına, bilhassa haksız- ve porsumaı?U§ bilekler ararız? San'atkar 

Hoılandığı havalar: 
ı - Dans havalan, (2) sıow foks'lar, (3) 

Keman soloları, ( 4) Akordeonla çalınan ha
valar. 

En aziz dostları: 

lığına şaşarsınız. ne disk atacak, ne de bilmem kaç metreli.t 
lct eder ki bir kısım okuyucuların takdir koşu da birincilik peşinden koşacaktır. 

Bu, neye dela.Iet eder? Bu şuna dela - Sadece ruhunun hızı onun en büyük kud
ölçüleri hatalıdır ve işin en hazin tarafı, relidir ve bu hız zamanla fazlalaşır, ek
yaşı kırkı, hatta otuz beşi atlıyan edebi- silmez. Elverir ki o san'atktırm ruhun -

Aras nehrine aid bir görünüş 1 - Lord Stnnlcy Baldvln, (2) sır Robcr~ yatçı, böyle düşünenler için çürük bir daki ateş, geçici bir heyecan olmasın! E

1 1 ya çıkıyor galiba. şu var ki: cEvliya. ya 
'Aras nehri kenarından çukur u yo - pı v 1 ümidi cham.i> ye bel 

!arın üstünde birikmiş yağmur suların- bez baglıyan arın ğ, 1 Öt ki · 
·ı r b vlıyanlardan daha sa anı. e nın 

dan etrafa serpintiler ya~_arak 1 er tyo- . ag . .. iblis bir fatiha ile oluyor .. be-
ruz. .. Suyun üstünden öbur tarafa geç- ısteğı uç b .1 · .. · ek 

m.ek 
. . Im inc:.n~ı eski duruşu ye- rikinin muradına ere ı mesı, goı:.e gırm 
ıçın yapı ış, r- ' . . bul· akmağa vabeste 

nl bir köprüye yaklaşıyoruz... Uzaktan ıçın epey -~. ç . . ···- -
. . ·· - .. - var mima- cLclzım degıl ınayeti, ehtı tekebbunın> 

pek azametli bır gorunuşu ·· . -'1.· -'J.. 
. . il h halde büyük bir kıymeti .Bah§eyledım atasını vemı u.vusunaıı 

risi ıtıbar e er · ·1 b b ·-·ı t b srl dil" d haiz ... Şoföre sordum: Dıyebı en a ayıgı e u a ara a 
_ Bu ne köprüsü? zor bulunur ... 

* _ Çobandede köprüsü.. 
_ Neye Çobandede? .• 
- Bir çoban yapmış ta ondan .. 
- Anlamadım .. 
- Anlatayım: Zamani evailde bu su-

yun üstüne bir köprü kurmak istemislcr. 
padişah mı ferman etmiş, yoksa vali paşa 
mı irade? O vaktin mimarları, ustaları gel 
miş. Ameleyi toplamışlar. Temel atmak 
ıçın· sağlam bir toprak arıyorlarmış.. uğ: 

Neyse, biz yolumuza devam edelim ..• 
Bu eski köprüyü artık kullanmıyor

lar .. cKaraköse, yolunu değiştirmişler .. 
şoseyi daha ileri uzatıp, Horasan önün
den kıvırmışlar... Zavallı .Çoban dede> 
köprüsü de: Bezlerile, paçavralarile, mu
tekitlerin bir ziyaretgahı olarak yolun 
sağ tarafında kalakal.mı§ .•. 

* 

mavna gibi iskartaya çekilmek gerektir. ğer bazı şair veya romancı ve)a tiyatro 
Çünkü artık gençlikleri geçmiş, eskiyen müelliflerinin vaktinden evvel sustukJa
uzviyetleri ile beraber ruhları da sön - rını ve artık kuvvetli eser vermek şöyle 
müş, üslübları hayideleşmiştir! dursun, hatta hiç eser vermediklerini gö

İşte bilhassa böyle düşönen ve bilerfk rüyorsak, bunu, onların yaradılışındaki 
veya bilmiyerek bu fena propagandayı zaafta aramalıdır, kısmetleri o kadarmış 
yapanlardır ki Türk edebiyatının en bü- demelidir. Maamafih şair için bilhassa 
yük düşmanlarıdırlar. lirik şair için şu veya bu sebebl~rden do

. - r tcmelı raşıyorlar, uğraşıyorlar, bır tur u 
tutturamıyor larmış. 

- Ha, bildim. Bizim cGazi köprüsü> 

- Bu sefer de nereye geldik? 
- Buna da Tahirdağı derler .. 
- Ha öyle ya, aklıma geldi .. burası 

cTahir geçidi> le meşhurdur .. Rus - Türk 
kuvvetleri bir zamanlar burada çarpış
mışlar, Türkler düşman kWV"Vetlı>rini 

S. M. kralın en son resmi: Kraliçe ve 
çocuklan ile beraber tatil miLddetini 

geçirmek üzere aeyahate çıkarken 

Önce şüri ele alalım. Hiç bir lirik duy- layı bazan yaratıcı, hazan da ruhu sön • 
gu, sadece genç kalbelerin çarpıntısı dt?- dürücü sebebler, hadiseler hayatta ~r 
ğildir. Tabiatin güzellikleri karşısında zaman vaki olabilir. Gevşedin mi işin 
vecde gelen şairin her yaşta tabiati bir bittı demektir. Ondan sonra susmasını 
anlayışı vardır ve hazan bir çamm altın- bilmek, eski eserlerini hasretle hatırla -
dar. Kadın aşkı da yaradılışına göre bir tacak zoraki mısralar yazmaktan elbette 
şair başında ince bir hilal gil)i daha fü- hayırlıdır. Fakat san'atının bütün tckni
sun1u ve rüya pırıltılı ıbir §iir hiilcsi ışıl- ğine malik bir romancı ve tiyatro müellif/ 
dıyor. Kadi'n aşkı da yaradılışlna öre bir için, yukarıda söylediğim gibi, vaziyet 
şair kalbinde ölünciye kadar bir meş'ale tamamile aksinedir. Ancak hayatı ted _ 
gibi yanar tutuşur. Onun içi.."ldir ki Ab- kikten usanan müelliflcrdir ki kale.mlc
dülhak Hamid seksen şu kadar yaşta ol- rini kırmalıdırlar. Yoksa hayatın içinde 
duğu halde ruhan gençti. üpun ıçindir tecrübelerinin dürbünü ile dolaşan ro • 
ki büyük Alman şairi Goethe, sayısız aşk man ve tiyatro müellifi hiç şüphesiz es
maceralarından sonra yetmiş iki yqmda kisinden daha kuvvetli eserler ortaya 
bir genç kıza karşı kalbinin gene çarp _ koyabilir. 

gibi .. 
- Vallahi onun orasını bilmem. 

- Ey, sonra?.. · durdurmuşlardı .. 
- Sonra, oradan bir çoban geçı~or- a· 'dd .,. .. .. . Ne ugra- - Hah şim ı o geçı en geçecegız .. 

muş. Bunların halini gomıuş. ' d Yol enfes ... Zaten her yır· mi kilometre-. Onlar da der -

Vanslttart, (3) sır Neville Chamberlaln, (4) 
Anthony Eden. 

Seumediği ıeyler: 
1 - Merasimler, (2) Nümayişler, (3) Mi

de ağrıları. 

Eğlenceleri: ~ıyorsunuz yahu?> de.rnış. d . de bir cyol bakım evleri> var .. rnükem-
1 . . Öyle ise> emış, 
ermı anlatmışlar.. ' .. mel bir teşkilat .. amelenin ellerinde bi- ı _ Açık havada yürüyüşler, c2ı Parkta 

eben size yardım edeyim .. , Çobanın yu- f f ı tüne .. 
1 

b' bakmışlar: cBizimle alay rer çalı süpürgesi, yan tara a ır ıyan gezmeler, (3) Sinema seyreylemek (Aktua _ 
şoy e ır 'bi ~öyle kumlan ortalara atmakla şosenin gençli- Jlteler), (4) Mekano oyuncakları. 

mı ediyorsun be adam!> der gı ~ .. gın-· ı· muhafaza ederlermiş .. fakat bugün Ne okurlar: 
bl d ·c:. ki· cTecru-

r süzmüşler. Çoban emıır d-ğ- yere temizlik yok .. çünkü mütemadiyen yağan ı - İngiliz şllrlerl, (2l Tarihi vak'alar, 
beden bir şey çıkmaz, göster ı ım. eki yağmurlarla yol ıslak. Bizim kamyon da (3) Tiyatro piyesleri. (4> Röportajlar. 
de bir bakın!> Bunun üzerine eli:~ su bu ıslak yolun üzerinde ihtiyar saraylı S. M. York diki kalmak ister miydi! 
cçoban sopasını> savumıuş savurrn ş, kadınlar gibi aheste beste gidiyor. Dik Evet: 
kenarı hizasına doğru fırla~ı! .. atın~~ ve bol virajlı bir tepeye çıkıyoruz. Sağı- ı - Asude hayattan hoşlanmaktadır, 
Mimarlar ustalar sopanın duştuğu Y m solumuz sarp bir dağ yan- (2) Kızının bir giln tahta çıkacağını dil§il-

, ı mişler Taş mız uçunı '.. .. .• - nür ve bunu hoı gömıes. 
gitmişler. Kazmışlar, eşe ~- .. · mu _ ğı. Etrafta gorunen ctabıı manzara> gu-
toprak harç ... İ§!e bu köpruyu kur ş zellı'ğini, gözümün hakkını vere vere sey- Hayır: 
l . d biz çıkalım ı.ı ar. Onlar ermış mura ına, rederken: .oh ne aia! Tekmil yollar böy- 1 - Krallığın en ince ..,.erine vlkıftır, (2) 

kereve.tine!.. .. .. .. kö rü- le muntazam ve yeni olsa, insan etrafı KraUçe Ellzabet KraUçellkten hO§lanır. 
- Şımdiye kadar gorduğüm taş P. zevkle temaşa... ..-> dememe kalmadı; Dünyanın iter tmalını bilmekle 

lerin en güzellerinden biri. Hem tarihi, karşıki virajdan, tepeleme dolu, ejderha beraber en rolt : 
hern mı·mari bakımdan herhalde çok kıy- kıv di T Hl dls• d C2> o .... gibi bir kamyon çı er ... • OS> yapa- ı - n .an an, .,,anua adala _ 
illetli olacak... cak iki koç gibi karşı karşıya geldik, tı- rından, (3) İsk~!~dan hO§lanır. 

- Ben o kadar incesinden pek anla- ld k Mn alt etti,a ıeyler: 
inam .. halle ta benim gr'bi.. yalnız onların kı 1 

... d rd k" ı - Filmlerini denlope etmek, C2> Plya-
d - Neye u ub:l·. - J d no çalmak, (3) Şllr 1amıat. (4) Saat toıet-!U1ladıklan bir şey varsa, o da cÇoban e- - Başka çare ı ıyorsan soy e e ya- JOlyonu yapmak. 

de hazretleri>.. alım y Aı.. ı ld .. b" ı· · P ·•• ~ d b' 1 1 aRı o ugu ecne ı uanku • 
- Ne o, evliva diye bir türbe mı yap- Sen biraz sa6 a, o a ıraz so a a ır, • 

.1 - • ı - Almanca, C2l Fransızca, (3) Porte _ 
tnışlar?. sürer geçerız.. kW:e, (~) Irlandaca. 

- Yo .. türbesi falan yok .. fakat mezar.ı, - Zahmet edip bir in de ~ak baka - Hcutalıltları: 
köprünün sol ayağı yanındaymış diye bır lım sağa gidecek yer va: .mı... ı - Mide a~rısı, C2> Baı ağrısı, c

3
> Bo-

itikad vardır. Gelen ağlar, giden bez bağ- Kamyondan atladım .. hızım yan teker- ğaz ağrısı, (4) Grip. 
lar... Iekler şosenin tam kenarında. Ondan Seudiği hayvanlar: 

Tam önünden geçı·yorduk. Mimarları~ sonra bir metreye yakın toprak bir yol <2 t-ı. inı k k çamur Daha sonrası 1 - Kuşlar, > Geyikler, (3) Köpekler, 
Piri cÇobandede hazretlerinin> ırnID var ki vıcı vıcı · C4) Kırmızı balıklar. 
nıerkadının yanına kıyısına, şalvarında~, bir uçurum ... Ötekine baktım .. 0 da öyle.. (Denmı 15 inci sayfada) 

Çakşırından bir parça bez koparan h~g: 0 da §Osenin kenarına kadar gelmiş. O- =============== 
lnm.ış ... Allah ne m~adlan varsa versın. nun da yanında yarım metre kadar gene lerek seslendim: cÇobandede! Çobande-
1Cöprünün tnc: ayaklan, eyyamı resn:iyede çamurlu bir yol, sonra içi su dolu dar bir de, ne olurdu bu medeni asırda da, şu 

'"'$ ·ı - len hendek. Daha sonra kesme, duvar gibi 1 k --ı. rengarenk bahriye bayrakları e sus - şose yapı ır en z;wıur edip kerametini 
1\"ıf., •• Halk da~ ... Ne onun, ne de bizim bir santim gösterseydin! .. > diye ... 
-~ t r ane duvarlarına dönmuş... 6 ka k d "k 
bu!. Herkes bir kapıya sarılmış, med~ yana .gitmeğe im nımız yo .. o a yu - * 

ınağa başladığını hissedince: •Anlıyo - Tekrar ediyorum: Bir san'atkfır için 
rum, bana gene uzaklaşmak, kaçmak 15.- gençlik sadece ruhunun gençliğidir. o 
zım!> diye haykırdı. Bunlar; ilhama bağlı ruh hadiselere karşı ne kadar ~rnvvetli ise 
cihetler ... Ya şairin işlene işlene mcelen eseri de o nisbetie büyük ve zengindir. 
üslubu? Mısralarının molozlarını ata ata Aksini edebiyat tarihlerinde görmüyo _ 
ve pürüzlerini temizliye temizJiye inci ruz. 
kadar saf şiire varışı? ~ir lahze eski hurafeleri düşünün. Bir 

Hikaye, roman ve tiyatro gibi edebi kelimede Mitoloji deyip geçtiğimiz 0 
nevilere gelince, muhakkak ki bir san'at- masallarda bile araştırsak ne giz.li haki _ 
kara en derin eserlerini otuzundan, hat- katler keşfedebiliriz. İlahlar ilahı Jüpi
ta kırkından sonra yazdırır. Çünkü bu ter, ak saçları ile yarım - ilih Promete'yi 
neviler, bilhassa insanları ve hadiscleıi Yenmiş, Kafkas dağının tepesinde bir ka
uzun tedkikler sonunda kıymet alırlar. Y.aya k~k~vr~k bağlamış ve mütemadiyen 
Hayatı eserinde canlandırmak için o ha- ~.ğerlerını yıyen bir Akbabayı onun göğ
yatın içinde oldukça eskimeJidir. Bu as- ~ne musallat etmiŞti. Niçin? Bu yanm 
rın en büyük edebi çehrelerinden biı i o- ılah, topraktan yaptığı insan3 Jüpiter'in 
lan ve tiyatroya nisbiyet naza

0

riyesini şi~~ği. ile hayat vermek arzusile 0 şim
getircn İtalyan edibi Luici Pirandello elli şegın bır tek hüzmesini çaldığı için ... ne. 
yaşına kadar yalnız roman yazmıştı ve mek ki genç Promete'de, ihtiyar Jüpi • 
şöyle böyle tanınan bir müellifti. Fa _ ter'in ziyası yoktu. 
kat kansının kendisine bir cehennem ha- İşte san'atkar da böyledir. Bazan en 
yatı ya'Şatan nevrozu, müdhiş kıskanç _ yaşlısının en gencinden kuvvetli bir şim
lıkları ve nihayet zavallı kadının büsbü- şekle mücehhez olduğunu görebiliriz.. Mc
tün çıldırarak bir timarhancye konuluşu sele sadece bir kudret ve deM meselesi
Pirandello üzerinoo san'atına yeni bir dir. 
istikamet veren bir ıztırab işareti oldu. 
s;nelerce karısının gözleri içine bakarak 
bu ruhun karanlığındaki esrarı görmeğe 
çalışmıştı. İşte bu gayrişuur bekçiliği o-

Halid Fahri Ozansoy ·-... ·-····--............................................. . 
Çankrrr matbaası mUdOrD 

vefat etti nun romancı hüviyeti üstünde ikinci ve 
evvelkinden çok daha kuvvetli bir hüvi- Çankırıdan yazılıyor: Çankır:ı matba
yct yarattı ve Pirandello o günden son- ası müdürü ve meclisi umumi başkatibi 
ra bütün d?~~ada şöhret a1an ~Altı ş:ı- Hasan Üçok, 54 yaşında olduğu halde 
hıs muharrırını arıyor., csize öyle geli - vefat etmiştir. Cenazesi törenle kaldı
yorsa .. :11, •Namus şehveti> gibi ve daha ı 
b.. ı b' k h 'k • . rı ınış ve mezarına çelenkler konmuş-oy e ır ço an ulade es,.rlcrın mü -
ellili oldu. tur. 

Hasılı dediğim gibi, san'atknrın kabi
liyetini yaşla ölçmek hiç bir kıymctı ol
mıyan bir düşüncedir. İnsan var ki yirmi 

Kemaliyede küçük bir çoban 
boğuldu 

yaşında ihtiyardır insan var ki yctrni - D' 'kt 
şinde yirmisindcki .kadar heyecanlıdır. ~vrı. en yazılıyor: Kemaliyenin Ilıç 

Ulnar k' . 'T d kimi diriden. Hangı lü biz de. Tekerlek çamura şöyle bir te- Bu bataktan nasıl kurtulduğumuzu 
...,- .. ımı 0 u en, İ .J d.v,ı· m:<- etti mi, hafazanallah battığımız gün- mlihcndıs' lerinin ı'b,_t go"zile okumal"rı 
Aüllnacatcı haklı bilmem .. c nsan> 'le ıg - ...., •"' .. 

Hele hayatı kavrayış, canlandırış, tedkik nahıyesındc Hadan isminde küçük bir 
ve tahli~ c~işt: ~aşlı san'atk5r1arm genç- çoba~ ~ıkanmak üzere Fırnla girmiş, 
lerden ustünluğü çok kere !ıu götürmez nehrı bır yakadan öteki yaka .. 
b• h k.k tt' B bö ı · ya yuzc-ır a ı a ı;. u, y e ıken nasıl olur rek geçmek isterken bo v ulm 

llliz mahlılk ta fani olup bir gün toprak dilr.. için, yarın anlatacağım. .. Vasfi R. Zobu 
aı k Bu çaresiz felaket karşısında içten ge-

tına gireceği için, il<lsininki de bir a-
da hali san at sahasında spor sahasında setli 1, b 

1 
g uştur. Ce-

e an u unamamıştır. 



SON POSTA 

~
PLAJDA 

Bunlan yapmaymız Mevsimin şık kadını · 

~da1eleriniz ne kadar kuvvetli olursn 
1>lsun Hergülviri hareketler yapmayınız. 

Güneşe birdenbire çıktınız, liu yüzden 
de derileriniz soyuluyorsa onlan teşhir 
etmekten çekininiz. 

AKŞAM 
Bu tık akıam elbisesi siyah maro

kendir. Etek büzgülü ve boldur. Üs· 
·tünde brode taftadan bir bolero vardır. 
Bu elbise akşam yemeklerinde giyilir. 

SOKAKTA 
Koyu mavi ipekli emprimeden tay .. 

yör. Kumaştan kesilen yuvarlaklar ya
kanın etrafına ve kemerin önüne kon
muştur. 

Yeni kuvafürler, yeni 
.J şapkalar, yeni baş süsleri 
J ~ ' 

. Vücudünüz çok kıvrak olabilir .. fakat 
plAjda canbazlık yapıp vücudünüzün kıv
raklığını isbata kfilkmayınız. 

···y;ı;··"t·;·;;;~ı;·ı;;;ii" .. "" 
Esas şartları 

a) Göz altlarının çizgilenmemesı, çiz
ti varsa azalması için akşamları yatarken 
buralara yağlı bir krem sürmelidir.Hiçbir 
vakit gözü uğuşturmarnalı, hele alt ka
pağa - krem sürme haricinde - hiç do
kurunama1ıdır. Kremi de datırıa gözün 
dışından içeri <ioğru hafif hafif sümıe
li, eli gözün pınarından dışarı doğru gö
türmemiye dikkat etmelidir. 

b) Ekseri kadınların burnunun ucu 
parlar. Pudra tutmaz. Bu parlaklığı gi
dermek için şu basit ve ucuz ilacı yaptı
np sürmelidir: 

60 gr. Eter 
2 gr. '.Manto! 

6Q gr. Alkol 
(Alkol} ün (90) derece olması şarttır. 
c) Saçları çabucak yağlanan kadınlar, 

bu yağdan kurtulmak için sık sık yıka· 
nırlar. Halbuki ne kadar çok yıkanılırsa 
guddeler o kadar bol yağ ifraz eder. Ne 
olursa olsun haftada bir defadan fazla yı
kanmamalıdır. Yağlanmanın önü daha 
kolay bir usulle alınır: Saçları yıkadık

tan sonra bol limon suyu dökmeli. 

• 
Esmerler için Sarışınlar fçin 

Epey zamandır duyuyoruz, saçlar yuK- bu lfuvafür boya da bir incelik ve uzun
seliyor. Fakat bizde bu moda nedense luk veriyor. Yüzü de eskisinden daha in
henüz kendini gösteremedi. Yeni her §ey ce gösteriyor. Daha evvelki saç modası 
hem sevilir, hem yadırganır. Halbuki son ise bunun tamamen aksi idi. 
kuvafürlerin yadırganacak hiçbir tara!ı B~nunla beraber yeni modanın da bü
yok.Bir defa omUzlara dökülen kıvır kıvır tün moda1ar gibi mahzurlu bir tarafı yok 
saçlar:.ı rıazaran daha basit, daha pratik. değil. Bu mahzur şudur: Bundan otuz, 
Ö:!den, yandan, arkadan bütün saçlar hep otuz beş yıl önceyi andıran bu şirin moda 
yukarı t<tranacak • hatta icabına göre o zamanki vualet, minimini kanotielerden 
f ır~a1.anac:ak - uçları da ya tepede, ya başka şapkaya pek uymuyor. Önü alına 
tepeye yakın yerlerde iri, ufak bukle ya- doğru eğilmiş, küçük bir kanotie ile fev
pılac;ık. İşte son kuvafürlerin umumi tn- kalade hoşa gittiği halde her türlü relve, 
-'-11. Bu çerçeve içinde sarışın, esmer her tok, türban vesairenin altından tuhaf gö
kadın kendine yaraşacak şekilde değiş1k- rünüyor. E tabii... Her yeni saç, yeni şap
likler y&pabilir, şu veya bu modeli kabul ka ister. Yüzünüze yaraşan bir kuvafürü 
cd»bilir. kabul etmek için şapkanızı değiştirmek-

Son kuvafilrlerin hangileri esmerlert, te neden tereddüd edersiniz? Bahusus 
hnngileri sarışınlara yara§tr? kanotie ne öyle fevka1ade bir şapkacı eli-

Her saç modası, umumiyetle sarışın 'le ne ihtiyaç gösteren orijinal bir şapkadır, 
esmerlere diye iki kısma ayrılır. Elbise, ne de yakışması zordur. 
şarka modası da biraz öyle değil mid1r'l Yeni ba§ süsleri: 

Bu yaz saç modellerinden sarışınlara Şapkanın - saça uyarak • mahdud bir 
y:.ır~şar.lar şunlardır: şekil alışı Avrupa kadınlarında yeni bir 

1 - Tepesi ufak ufak ve sık bukleli ku- temayül uyandırdı: Şapkasız gezmek. 
vn!ürlP.r. Bizde de epeyce yayılmış olan bu adetin 

2 - Verev sık dalgalarla arkaya taralı de bir kusuru var: Rüzgarın bozduğu sa-
s<ıçlar. çı saatlerle düzgün bir halde tutubilmek. 

Esmerlere (yani koyu renk saçlılara) Bunun için Paris'de renk renk taraklar 
ynraşanlar bunların zıddıdır: Alnı açık kullanılıyor. Bu tarakların rengi giyilen 
bırakarak dümdüz arkaya taranan saçlar tuvalete uydurulursa çok şık görünüyor. 
ve gE'niş, yassı, seyrek dalgalar. Saçlara da çok yaraşıyor. Maamafih bir 

Tek tük iri buklelerle çevrili, düzgün, değişik ik olsun diye mesela .saçınızın 
yapışık tepeler. rengine de uydurabilirsiniz. Yahud elbi-

Bu tıeni kuvafürlere hangi §apkalar tt- senizin .silsile bir renkte seçersiniz. Bu 
yar? ufak tefek nokta1ar zevke bağlı şeylerdir. 

Son saç modasının sevimliliği yalnız Mesele bu beş altı tarağı sokacak yeri iyi 
pratik olmasından ileri gelmiyor. Enseyi seçmek, hem onlan güzel göstermek, hem 
açık bıraktığı için boyunu uzun gösteren saçları en iyi tutıxıalarını temin etmektir. , 

GECE 
Beyaz tülden gece tuvaleti. Etek çok 

bol ve uzundur. Belinde iki renk tafta 
kemeri vardır. Kemerin rengi açık ye
şil ve kırmızıdır. 

~ 
Uyku muntazam 

olmalıdır 
Uykusuzluk çocukta anormal bir hal

dir. Derhal gidermiye çalışmalıdır. Ço
cuk muhtelif sebebler yüzünden uyumaz 
veya rahat uyumaz: 

1 - Ya gıda şekli bozuktur. Lüzumun
dan fazla yemeyi ldet etmiştir, azotlu 
§eylere düşkündür. Bu yüzden vücudünde 
bir zehirlenme vardır. 

2 - Yahud sinirlidir. İrsl bir btidsd 
sinirleri zayıflatır. 

Birincisi arzidir. Ateşli veya ate§siı, · 
yiyecekten ileri gelen uykusuzluklar, yi
yecek düzeltilir düzeltilmez ortadan 
kalkar. Bunun için her şeyden evvel ye
mek saatlerini ve mikdarını tayin etme
lL Çocuğun ihtiyacından fazla yememesi
ne dikkat etmelidir. Akşamlan et yed.ir
memeJidir. Her yemekte bol meyva kom
postosu, sebze, süt ve ekmek vermelidir. 

Emzikteki bebekler, günde üç kere 
emziıiJınelidir. Süt veren kimsenin sağ
Jmnlığına, alkollü şeyler içmemesine e
hemmiyet vermelidir. 
Uykusuzluğun ikinci sebebi olan sinir

JiUk 2rzi değildir, devamlıdır. Bunda en 
önce düşünülecek şey çocuğun sinirleri
ni teskin etmektir. 

1 - Çocuğu mümkün olduğu kadar a
çık havada bulundurmalı. Yorulmıyacak 
şekilde gülüp eğlenmesini temin etmell
dir. Yoran ve heyecan veren hiçbir oyu
na müsaade etmemelidir. 

2 - Yavrunun sinirlerini yatıştırmak
ta duşı.m da büyük bir tesiri vardır. Mi
zac VP. reaksionuna göre ılık veya soğuk 
duş. Jlık (35 derece) duş her halde iyi
dir. 

3 ·- Yatarken bir bardak ıhlamur 
portakal çiçeği veya Alman papatyası ıu~ 
yu içirmek de pek faydalıdır. 

4 - Sinirli çocukların rahat uyumasın
da maneviyatının da büyük bir tesiri 
\'8rdır: Çocuğu yatırırken daima tatlı 
sözler söylemeli, neş'eli şeyler anlatmalı
dır. Gürültülü caddelerden uzakta yatır
malıdır. Yattığı yerde tam bir sessizlik 
ve karanlık bulunmasına itina etmelidir. 

5 - Uykusuzluğa hazan korku da ıe
bE'b olabilir. Bazan bunu çocuk belli et
:nez. İhtiyaten çocuğa büsbütün yalnız 
yatıyormuş hissini vermemiye dikkat et
meli, uyuyuncaya kadar başucunda bu
!unmdlı, uyuduktan sonra da pek uzağa 
gitmemelidir. Korkuyor diye ona ne da
nlmalı, ne de onunla eğlenmelidir. Yal
nız olmadığına, korkacak şey bulunmadı
ııa or.11 tatlı tatlı inandırmalıdır. 

Ağustos 7 .. 

Siyah robları 
Nasıl süslemeli? 

Siyah, çok kibar bir renktir. Gençlere 
de, yaşlılara da yaraşır. Her mevsimde 
g~yilebilir . . Yazın mevsime uyması için 
beyaz garnitürle süslemelidir. Beyaz ayni 
zJmanda insana genelik ve tazelik verir. 

Bu model ince vücudler içindir. Çünkü 
korsajının plili, kollarının raglan ol
ması hatta sentürünün genişliği siluetin 

' en ufak dolgunluğunu fazlasile meydana 
çrkar.r. Zayıflar için eşine az rastlanan 
bir fırsat sayılmalıdır. .............................................................. 
DENiZDE 

Bunlan yapmaymız 

Nefes alırken ağzınızı fara§ gibi açma• 
yınız. 

Gozünüze suyun bir zaran yoktur • .So 
tarzda göz yummayınız. ' 

Ağzınıza giden suyu 2iiNmden boşaltıf 
gibi boşaltmayınız. 
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Deniz ve denizcilih: 

Mazi ve istikbalde 
denizaltıların rolü 

1916 da Almanlar bitarafları ~ücendirm~miye çok 
dikkat etmişler ve denizaltıları ıle az gemı bah.lm~ş
lardı. Fakat 1917 de bu takayy~~den vazgeçı mış, 

rastlanan her ticaret gemısı batırı~mışhr 

umumt harbde tahrib edilen denizaltılardan biri . 
. d 1 tl ri çok kayıd ve şartlara istinad eae1. v1lnkü 

Son senlerde bir çok denız _ev e : - Al nlar bitarafları gücendirmemeğe 
nin bilhassa denizaltı geınilerıne1r: em

1
• kmdaikka't etmış' ler binnetice az gemi ba-

. ···· uzMaumo-ço ' 
tniyet verdiklerinı goruyor · 

1 
k t" t ışlatdır Fakat 1917 senesinde bu 

d 
v .. d . silfilıları mem e e uı ırm . tl 

ugu uzere eruz . · .. . t kayyüdattan vazgeçilmiş ve ras anan 
coğrafi ve siyasal ihti~açlarma gohre dm~~ ha gemi batırılmıştır. Bakınız 1917 de 

d. . A ba d'" grafyası da a og er d f e ılır. ca unya co . .. ' . b t lan gemilerin ağırlığı ne ka ar az-
rusu denizlerinin vaziyetı boyle bır sı - a ırı 
lah~ yapılmasını mı emrediyor? Bu - Iadır: 781500 ton .. r· g ile Şu.bat gün denizaltı gemileri, su us u em - 885000 > 
rinden daha çok fazla deniz1~r.de. ka~. - Mart 109100 > 
makta ve limana avdet etme1a:ızın ış gor- Nisan 869000 » 

mektedir. MeselA büyük harbde Alman Mayıs '1016000 > 
denizaltı gemilerinin üç ay denizde kalıp Haziran 811000 
korsanlık yaptıkları vakidir. O halde, de- Temmuz 808000 » 

. 1 'stikbalde de denizaltı gemileri - 'Ağustos » 
nız er, ı A E l "l 872000 :ııt 
nin uzun uzadıya harekit yapmasına ma- Y ıı. 
ni olmıyacaktır. I. Teşrin 674000 > 
Kalıyor askeri durum ... İstikbal har - II. Teşrin 607000 • 

binde denizaltı gemilerinin nasıl ve kim- I. Kcinıın 703000 > 
ıer tarafından ku11anı1acağını kestirmek, 1918 senesinde gerçi bir çok Alınan de-
bu silahın pek eski olmıyan tarihine kı- nızaltları muvaffak olınamışlar ve batı-
sa bir bakışla meydana Çıkarılaoilir: rılınışlardır. Fakat, buna rağmen, batırı-

Balkan harbinde denizaltı lan gemilerin ağırlıkları 1917 ye çok ya-

1905 Rus - Japon harbinde denizaltı s!- kındır: 672000 ton 

ı.n .. ının kullanıldıgını~ görmedik. Denız 11. Kanun "'u Şubat 680000 > 
harbinde büyük tekamüller meydana ge- Mart 689000 > 

tiren bu harb denizaltıların kullanılması Nisan 65200iJ ,, 

hususunda pek faydalı olmadı. . Mayıs 614000 • 
Bundan .sonra 1912 Balkan har~ı g~li- Haziran 521000 > 

yor ... Bu harbde Yunanlıların Delfın dıye Temmua 550000 » 
bir denizaltıları vardı. Onlar bu tekne- Ağustos 420000 » 

ç akkal boğazı önünde vazifeler Eyluı 540000 > 
ye di;rı D ~ daima tuzak mevkimde ver er. e . Türk ge- ı. Teşrin 118500 > 
bulunacak ve Boğazdan geçen .. k Böylelikle muhtelif memleketlerin bü -
milerini torpilliyecekti Fakat gP.r~ Tür yük harbdeki ticaret gemisi zayiatı şöyle 
filosunun fevkalade müteyakkız a~r~: olmuştur: (Bu cedvel İngiliz menabHnin 
ması ve biraz da denizaltının tali~sızligı raporlarından alınmıştır.) 
ona muvaffakiyet imkanı ve~medı. Tek- Ton Batan gemi adedi 

ne ufak bir kaza geçirdi, dipte. ~al~; ve lngiltere 7793000. 2317 
gemi komutanı tahlisiye siklP.tmı ( ) bı- Fransa 696000 338 
rakıp su üzerine çıkmak zorunda. kaldı. İtalya 742000 230 
Böylelikle Pireye avdet eden Delfın har- Yunan 406000 165 
bin nıüteakib safhalarında kullanılamadı: Amerika 241000 80 
Deu· · b h li denizaltların istıkbalı 120000 28 ının u a . . . bile Japonya 
hakkında büyük denız devletlerını · Sakatlanıp batırılamamış gemiler 

§Üpheye düşürmüştür. 8008000 ton 
s··Yük harbde denizaltı Ne kadar denizaltı battı? 

Balkan uharbinden sonra bn silah hak- Denizaltıların muvaffakiyetini gös -
kında akidesini bozmıyan yalnız Alman- t n yukarıdaki rakamlardan sonra ba-

b da bu ere d b" f ·k· Yadır. Bu devletin donanması aşın . . ~ tınlan denizaltılar hak~ı~ a 1r ı ır e-
lunan Amiral Tirpiç ıneınleket dah~Iın1d _ dinmek te faydadan halı olmıyacaktır: 
\te haricinde bulunan bir çok aleyh ~r a Mayna çarparak batan 41 
rın çetin mücadelelerine rağmen denızal- Su bombası ile batırılan 34 
tı gemilerini de ihmal etmemiş ve bu _su- Müsademe ile batırılan 23 
retle harb senelerin.de, İngiliz ticaretıne, Top ateşi ile batırılan 20 
büyük zararlar verdirmiştir. Bu zararın Torpillenen 19 
nıikdarını aıılıyabilmek için, ~arbde.n Kapan gemisi tarafından (•) 
sonra, neşredilen istatistiklere şoyle bır batınlan 13 
bakmak faydadan hali değildir. ~ v Denizaltı cağ> ına takıla~n 6 

1916 da batınlan g.emilerin agırhgı Tayyarelerin bombaladıgı ~ 
Mayısta 129100 ton Kaza neticesi 9 
Temmuzda 108000 ,, Akibeti meçhul 9 
Ağustosta 118000 • Bitaraf?ara iltica eden 7 
EyUllde 230400 > Yek nazarda batırılan denizal:ııa~ın çok 
I. Te§Tin 353600 > olduğu görülür. Lakin bu gen1ılerın kıy-
II. Tem1 168000 > tı· mahvolan servet ile mukayese edi-

y· • me ' · 1 h' k I. K4nun 375100 > 1. netice denızaltıların e ıne çı ar. 
b·r ırse . 1 1 d"" 1916 senesindeki denizaltı savaşı 1 ş h lde istikbalde de denıza tı arın uş-

u a 1 y f 
i man ticaretine karşı muvaffak o acagı i-

(•) &ki denizaltı pnınerinde gemi ka.r: 
llesinoe zt-30 ton kadar bir siklet bağiı ıdL kirleri kuvvetlenir. 
Nonna1 vaziyetlerde ba aikletin vazifesi yok· B "yük harbden sonra denizaltına 
ta. Fakat remi dJpte blclı nıı, henıe~ -~" u karşı alınan tedbirler. 
llkıetı çözerler, böylelikle remjyi yüzdurur- Yukarıda zikredilen muvaffakıyet yal-
lel'dl. ı t tı"caret gemilerine karşı a ınmıştır. <•> 'Kapan gemisi ~disine tica.Te g~- nız 
ibisi süsü veren fakat )lalikatte topla ınu- Denizaltılar harbin dört senesi .içinde he-
eebbez &'emilercİır. Deıaiııalh renıilerini pu- ınen hemen biç bir barb gemısi batır • 
au.ra difii.rmetı: Te a'flallıl:Ü içill JuıJJaıutır. 
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• 
Resimli Zabıta Hikayesi 

Cinayeti~ cansız şahidi 
1-MadamMu

riel evlilik haya

tından hiç de 
memntın <ieğildi. 

Evde hergiin dır 
dır eksik olmazdı. 

Kocası, pek kıs. 

kançtı. Ve bu yüz

den de kendisini 

kuş uçmaz, ker
van geçmez bir 

yerde bir eve ka

pamıştı. En yakın 

komşusu bir kilo
metre uzakta idi. 

Günlerden bir gün 

bu kavgaları o ka

dar azıttı ki, Mis
ter Muriel çılgına 
dönerek: 

- Bıktım, se-

8 - Saat 6.30.. karakolun 

,telefonu çaldı. Komiser filıi

ı:eyl kulağına götürdü: 

- Ne var? ••• diye seslendi. 

nin bu yılan dilinden .. ben gidiyorum. Ne halin varsa 
gör!. dedi ve kapıyı çektiği gibi uzakla§tı. 

2 - Ve doğru bir meyhaneye 
gitti, ekmek peyniri mez.e yapara'K 
içti. Sonra koruluktan vurdu ve 
yakın çiftliklerden birinin sahibi
ne rastladı. Onunla konuıtu. 

- Bir intihar! .. 

- Hemen geliyorum .•• 

15 ..... Komiser mutfaırtaki masa-, 
nın üzerini dikkatle araıtırdı ve 
mırıldandı: 

• 

8 - Mister Muriel şu 
Uadeyl vercU: 

;,ı - Komiser, zabıta doktorunun arltasından gelmesinl 

söyliyerek otomobiline atladı, doğru Muriel'in evine ıeldl. 
Madam Muriel, mutfakta, bir kan gl>Itlniln ictnde yatıyor· 

du. Sağ elinde de açık bir ustura vardı. 

' - Ne m memlekef.. Madam ce· 
nablarmın, intihar etmeden evvel, 
ıanı çay istemif olacak ki, çay takı· 
mını hazırlamıya üıenmcmif .• olur 
mu, olur!. 

Bu aırada zabıta doktoru gelin· 
ce, komlser, onu cesedle başbaıa 
bırakarak, salona geçti ve Miiter 
Muıial'in ifadeafnl aldı. 

- Kenclislle blr a~ız 
4&11.11 yaptık ve o hid
detle evden dışarıya 
çıktım. Nlyetlm, şöyle 
tıır dolaşmaktı. Akşam 
aaat altıya daha gel
mem1ştl ti, eve dön
düm. ve karımı mut
fakta yere serllmiş blr 
halde buldum. Son gün 
Jerde sık sık intihar e
decetlni söyleyip duru• 
JOtd\J 

* 
e Komiıerin keıkin gözle

Tinden hiçbir nokta kaçma-
mıftı. Doktora: 

«- Yanılıyo,.unuz, dok
tor, dedi ... Eğer bu bir cinayet 
değilse insanlıktan istila ede
rim.>> 

Komiserin hakkı vtıraı. 

7 - Komiser tekrar mutfağa döndü. Zabıta doktoru muayenesini bıtirmişti: 

Madam Muriel intihar etme· 
mif, öldürülmüıtü. Komiser, 
bunu na•ıl anlamıştı? Resim· 
lere dikkatle bakınız. Bala
mauanız lôtlen (13) üncü 
•aylayı açını%. 

c- Bay komiser, dedi. Karlın boğazını kesmiş. Şiddet ve cebir eseri de yok. 
Hadise saat üç sularında vukua g&l.miş ... > 

Komiser, çay ibriğinin kapağına bakarak başını salladı. 

mamışlardır. Buna rağmen denizaltıların 
istikbaldeki tehlikelerinin artabileceği 
düşünülerek harb gemilerinde şu teka • 
mül meydana getirilmiştir: 

ı - Sür'atin arttırılması: Harbden ev
vel azami sür'ati 27 mil iken bugün 40 
mile kadar yükselmiştir, 

2 _ Bölme tertibatının kuvveti: Mo -
dem bir harb gemisi ancak 3 torpil ile 
batacaktır. 

3 - Dinleme cihazlarının tekamülü: 
İyi bir dinleme cihazı denizaltı gemisi -
nin 5 mile sokulduğu haber verilmekte
dir. Bu mesafe denizaltıların hücumuna 
müsaid değildir. 

4 - Su bombalarının icadı: Barut mik
darı 100 kiloya çıkarılmıştır. Bu suretle 
bomba, denizaltının civarında patlasa bi
le müessir olmaktadır, 

5 - Hava silfilıının tekamülü: İyi bir gemilerinden ziyade, ticaret gemilerine 
gözcülük sistemi kurulabilir. müessir olacak ve bilhassa düşmanın as· 

istikbal harblerinde denizaltı ker nakliyatına büyük zarar verebilecek· 
vazifesi tir. 

Fakat ticaret gemilerine gelirsek onla- Bu mühim vazifeden başka denizaltı4 

ra bu tekamülün yalnız sür'at kısmı tat- lara, onların dalma hasletlerinden isti • 
bik edilmiştir. Fakat ticaret gemileri - fade etmek üzere, uzak taras~ud vazife .. 
nin sür'ati muayyen bir hududa kadar leri verilebilir. Yazımı bitirirken, mev • 
arttırılabilir. Gerçi harb gemilerinin zu harici olarak, ilave edeyim ki dcmiz4 

sür'ati 40 mile kadar çıkarılmıştır; fakat altıların bu vazifeleri yapabilmesi ancalt 
bu hal gemileri baştan aşağı makine ha- bir destek silahına istinad etmekle ınürn
line koymuştur. Ticaret gemilerinin bu kündür. Bu destek te hattı narh gemile • 
hale konması şüphesiz ticaret ve iktısad ridir. O halde zayıf olan deniz devlet • 
maksadlarına uygun gelmez. Bundan do- leri şöyle bir donanma yapabili.rler. 
layıdır ki en modrn ticaret gemisi, trans- 1 - 2 hattı harb gemisi ve bunun em • 
atlantikler hariç, 20 mil sür'ati tecavüz niyetini temin edecek muhribler. 
etmemektedir. Bu mikdar ise denizaltıla- 2 - Denizaltı ve hücum botları (ne 
rm müessir olacağı menzil dahilindedir. kadar fazla yapılırsa o kadar iyidir.) 
Şu halde istikbalde denizaltılar, harb A. T. 



10 Sayfa SON POSTA 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
(ikametgahlarını değiştirmiş olan borçlulara) 

l\pğıcfa yazıh borçlular gösterdikleri ikametPhJarmı terketmiş Ne yenisi meçhul lmlunmuş olduğundan fıaklarmcla başlanacak takibe dair 

ilan yolile tebligat 
Borçlunun adı 

Fehmi (Ahmed oğlu) 
Cemal (Yusuf Sıtkı oğlu) 

~bdurrahman (Merzuk oğlu) 

Gabriyal Zalanos'ka (Ladisilgas kızı) 
Kristof eşi. 
Atiye (Ayter) (Sadık km). 

Zeliha (HUsnü kızı)" 
Fahriye (Ahmed kızı) 

Süleyman Fehmi (Bekir oğlu)" 

Süleyman Fehmi (Bekir oğlu) 
Güzin (Nevzat eşi) 

Danyel Bükte! (Ethem oğlu) 

Naciye Tunçer (Osman kızı) 
Feride Duraç (Raşit kızı) 

Gösterdiği ikametgflh 

Rami Yenimahalle Abdiağa sokak No. 16 
Bakırköy Zuhuratbaba, Umraniye Cad. 
No. 2 
Feneryolu Çiftehavuzlar sokak No. 103 

Beyoğlu Şahkulu bostan sokak No. 6 Ya
zıcı apartıman. 

Cağaloğlu Mollafenarl 80kak No. 35 -"' 

Ortaköy Kabristan sokak No. 15 --, 
Beşiktaş Aka.retler Aziziye Cad. N o. 15 

Tophane cami karşısı No. 18 

Sarıyer Bayır sokak No. 1 
Lfileli Mimar Hayreddin tramvay Cad. 
No. 5 Ziya apartıman. 
Ortaköy Taşmerdiven Pişmişoğlu so
kak No. 8 
Maltepe Çilinkir mahalle N o. 11 
Kadıköy Mısırlıoğlu Çeşme sokak No.14 

Katina Papasoğlu (Zora kızı) Niko e§i. Beyoğlu Tarlabaşı Macar Caddesi No. 24 

Ayşe Neyir (Mustafa kızı} 
Hatice Kfımüran (Abdullah kızı) 
Adil (Atıf oğlu) 

Lutfi (Mahmud oğlu) 

Sıdıka (Hayreddin kızı) (KAzım eşi). 

Haldun (Osman oğlu) 
• Sabri (İsmail oğlu) 

Naime (Tahir kızı) 

Makbule (Mustafa :kızı) 
Ayşe (Ali :kızı) 

Küçük Ayasofya cami sokak No. 8 
Beşiktaş Sinanpaşa Yeniçeşme No. 13 
Şişli Osmanbey Cabi sokak No. 75 

Kadıköy Rıhtım Cad. Misakı Milli Cad. 
No. 17 
Yeşilköy Ümraniye mahallesi Bıldırcın 
sokak No: 10 

Cağaloğlu Şeref sokak No. 34 
Nişantaş Rumeli Cad. Cabi sokak No. 2.1 

· Şi§li Osmanbey Şair Nig!i: sok:ık No. 14 
Nigar apartıman 
Şehzadebaşı Serezli sokak No. 16 
Sirkeci Salkımsöğüd Güzel San'atlar so-

. kak No. 3 Recep B. hanesi.. 

Takip dos- Hesap Borçlandı- Aldığı 

ya No. sı No. ğı tarih borç 

38/539 

38/862 
38/891 

38/905 
38/g()9 

38/913 
38/940 

38/945 

38/953 

38/973 

38/1006 
38/1020 
38/1035 

38/1049 

38/1059 
38/1060 
38/1062 

38/1064 

38/1065 

38/1068 
38/1079 

38/1080 
38/1093 
38/789 

56211 

60988 
81297 

81606 
81654 

81716 
56766 

69246 

72003 

77143 

82734 
82965 
83234 

83446 

55914 
57463 
57975 

60173 

61177 

64546 
72204 

72797 
83528 
69330 

Lira 

20/10/932 10 

2/4/933 160 
61 ;1935 30 

24/7 /936 120 
28/7/936 550 

, 

1/8/936 07 
12/11/932 35 

31/5/934 50 

5/ l 1 /!>:J-1 30 

27/9/935 30 

23/9/936 75 
5/10/936 50 

19/10/936 10 

2'1/10/936 150 

5/10/932 25 
6/12/932 30 

22/12/932 40" 

7/3/933 

10/4/933 

14/8/933 
12/11/934 

19/12/934 
3/11/936 
6/6/934 

50 

27 

32 
25 

30 
15 

500 

Teminatın ne olduğu 

Bir altın kol saati hurda. 

Bir roza gerdanlık. 
Bir altın saat ile köstek bir elmaslı kol 

ı 

saati. 
Bir altın çanta ile bepöirlik üzerind• 
takılı. 

Bir çift roza küpe, bir altın saat, dört al· 
tın köstek, iki altın kordon, üç dizi na· 
zarlık altın, bir altın bilezik, bet altın 
düğme. 

Bir altın saat. 
Bir pırlantalı ve bir roza yüzük bir pır
lantalı pantantif bir altın kordon. 
Bir roza broş (bir parçası ~oksan) bit 
çift roza küpe, bir altın saat hurda. 
Bir roza tek taş yüzük. 

Bir çift roza gül küpe. 

Bir altın saat. 
Bir çift roza küpe altı, iki altın bilezik. 
Bir altın köstek ve bir çift altın kol 
düğmesi. 

Bir roza pantantif iki pırlantalı yüzük, 
bir altın kordon, üç altın bilezik. 
Bir pırlantalı pantantif. 
Bir altın saat maaköstek. 
Bir çift pırlanta kol düğmesi. bir altın 
saat maakordon. 

Bir çift roza tek taş küpe. 
Bir pırlantalı yüzük, iki roza yüzük, hir 
çift roza küpe, beş miskal inci, bir altın 
saat. 
Bir altın köstek. 
Dört adcd altın bilezik. 

Bir altın tabaka. 
Bir roza bilezik (bir taş noksan). 
Bir pırlanta bir roza tek taş yüzük bir 
pırlanta üç roza iğne (iki taş sırça) (se-
kiz taş noksan) bir roza bilezik bir pır-

Takibe başlanmak İşbu hesap tarihine 
fçin yapılan hesap Ta. göre borç mikdarı 

Lira K. 

29/3/938 

• 28/4/938 

26/4/938 

2,JJ/4/938 
2,JJ/4/938 

9/5/938 

9/5/938 
9/5/938 

9/5/938 

9/5/938 
9/5/938 

9/5/938 

9/5/938 
23/5/938 
23/5/938 

23/5/938 

23/5/938 

23/5/938 
23/5/938 
23/5/938 

23/5/938 
23/5/938 

10 4! 

146 54 

37 27 

119 90 

fl68 Z'l 
08 M 

29 91 

62 33 
29 33 

27 04 

91 08 
53 72 

12 08 

~80 1B 
24 40 
27 21 

34 98 

~5 

22 
~l 

20 

j5 

18 

12 

03 
07 

lantalı gerdanlık, bir çift pırlanta küpe. 13/4/938 4Q5 49 
Yukanda sırasile isimleri ve sair tafsilatı yazılı bulunan her borçlu vadesinde borcunu vermediğinden dolayı takibe haşlanmak için yapılan hesaı.• tarıhınde borcun faiz, komisyon ve masnrifile baliğ 

olduğu mikdar kendilerine aiö sırada gösterilmiştir. Her borçlu yazılı borcunu vermediğinden ~202 No. lu kanun muci hince hakkında Sandıkça takıbe bll§lanmak üzere tanzim olunan ıhbarnaıne 
borçlunun mukavelede göst<-rrniş olduğu ikametgahına gönderilmiş İl't? de işbu ikametgfilunı değiştirdiği anl.ı~ılmı:t ve yapılan tahkikata rağmen Mreae olduğu da öğrenilemediğinden ihba:name ken
disine tebliğ edilmemiştir. Sa set-ehle ilanen tebligata lüzum göril!nıüştur. Yukarıda isimleri yazılı her b01 ~lu.nun işbu ilan tarihinden itibaren bir :..y ı~lııde borcunu ödemesi lazundır. Ahi takdirde 
verdiği rehin mezkur kanur, hükmüne tevfikan satılmak üzere Sarıc.ıgımızca doğrudan doğruya hakkınd;ı t:>lilb ~·apılacaktır. Bu husus isimleri ya..!.lı oorçlular tarafından bilinmek ve her oirmı:: ayrı 
ayrı ihbarnam~ tebliği rnuamımı k3im olmak üzere ilAn olunur. (!tlıJô) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 
Antalya Nafıa Müdürlftğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Elmalı HükUınet konağı inpatı. Keşif bedeli 
22651 lira 23 kuruşluk kısmın inşaatı. 

2 ...._ B1:1 işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hususi, fennt şartnameler, 
E - Keşif cetveli. 
G - Proje. _ 
İstiyenler bu evrakları 10 lira mukabılinde Antalya nafia dairesinden aldırta-

bilirler. Bu evrak bilibedel dairede görülebilir. · 
- 3 - Eksiltme 25/8/938 tarihinde Perşembe günü saat on birde Antalya nafia 

dairesinde eksiltme komisyonunda yapılacalgır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
_5 - Eksiltmeye girebilmek ıçin isteklilerin 1698 lira 8:5 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri 
lazımdır. c4953t 

Nafia Vekaleti umumi müteahhitlik vesikası. 
Ticaret odası vesikası. 

Yaptığı işlere aid bonservisler. 

Nafıa Vekaletinden : 

Yüksek mühendislere : 
3077 sayılı kanunun neşrinden e\."Vel 1035 sayılı kanuna göre mühendis veya 

mimar ünvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis ve
ya yiıksek mimarlık ünvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup 3458 sa
yılı kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar 
di.EJloma ve ruhsatnamelerini yeni ünvanlarına göre değiştirmek mecburiyetinde 
bulunduklarından haiz oldukları diploma ve ruhsatnamelerle birlikte :Vckaletf
mize müracaatları ilan olunur. c5147• 

lıı>tanbul. ikinci İflas Memurluğun
dan: 
Kurtuluşta Tepe üstünde Ağnıyadi a

partımanının 9 ncu dairesinde oturmak
ta ve Sultanhamamında Suraski mağ::ı.

zası karşısında Altın Makas mağazasında 
çalışmakta· olan Kostantin Grizagoridis 
illas etmiş ve illfısı 1/8/938 tarihinde a
çılıp tasfiyenin •adi şekilde yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve istih
kak iddiasında bulunanların alacaklarını 
ve istihkaklarını iliından bir ay içinde 
2 ci iflis dairesine gelerek kaydettinne
leri ve delillerini (sened ve defter hü
lisaları ve saire) asıl veya musaddak su
reUerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes,uliyeti 

müstelzim olmak üzere müflisin borçla
rının ayni müddet içinde kendilerini ve 
borçlanru bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallannı her ne sıfat.la 
olursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kal

ın.ak prtile bunlan ayni müedet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezfor
se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce-

ıa! mes'uliyete uğnyacakları ve rüçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 

4 - 15/8/938 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 11 de alacaklıların ilk içti

maa gelmeleri ve müflis ile müşterek 

borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplanma
da bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. 

F.ce Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşları 

Bu gece 
Yenişehir aile 

bahçesinde 

KOKAiN - ESRAR 
FERMANLI DEU 

HAZRETLIRI Sabriye Tokaea 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum. İzmir, Konya, 

Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilen tipler dahilin

de ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 parça eşya kapalı zarf usuliyJe 
eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuru~ ve muvakkat teminatı 2308.2~ 
liradır. 

III - Eksiltme 22/VIİİ/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve resimler 1.53 lira bedel mukabilinde hergün İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Levazım ve Mübaya at Şubesiyle Ankara ve İzmir BaşmO.
dür lüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek· istiyen lerin şimdiye kadar en aşağı yirmi biıı 
liralık bu gibi işleri muvaffakiyetle yap m~ olduklarını gösterir vesaiki İnhisar· 
lar İnşaat Şubesine ibraz ederek mukabilinde bir ehliyet vesikası alınalan lA
zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V nci maddede yazılı eh· 

liyet vesikası, % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

c5105. 

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

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

Pazarlığa gireceklerin Nafia Veki.letinden alınmış müteahhitlik vesikası ve 
yaptığı en büyük işin bedeli on iki bin liradan aşağı olmaması, müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlardan biri!e müşterek 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lfızımdır. İsteklilerin 

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

Erzincan Belediye Reisliğinden ; 
Erz.incanda otuz bin lira keşifli bir sebze hali yaptırılacaktır. Bu halin i.nşaSI 

için evvelce münakasaya konulmu1 olan müddet içinde talih zuhur etmediğin
den bugünden itibaren pazarlıkla ihalesi münakasaya konulmuştur. f11şaat pa
zarlık hitamında başlıyacak ve 939 senesi mayıs gayesinde bitecektir. Yapıla• 
cak halin bedeli müteahhidin r.lacağı istihkak raporu üzerine tediye edilecektir· 

~485'b 



Yeni Türk harfle~nın 10 uncu 
yıldönümü yaklaşırken ... 

'(Barttrafs ı fllcl •'Yf*J 
Fakat yeni harfler çıkınca halk mekteb
lerine gittim. Okuyup yamıak öğren -
dim. Bundan sonra bir yazıhanede oda • 
cılık buldum. El kapısında yaşaı:ıa~: 
kurtuldum. Otuz lira ayhğım, kü_?I: 
bir odam var. Mektub zarflarının ustü • 
ııü okurum. Yazıhanenin elle dağılaca~ 
zarflarını ben götürürüm. Postaneye gı-

Egw er der defter makbuzu imzalarım. 
halk mek~bleri açılmasaydı, yeni hıır!
ler çıkmasaydı, ben daha el kapısın~a 

kili amma m-idim. Bu iş gençlikte çe yor • 
san kırkını aştı mı işinden çıkar çıkm~z 

mak ne 1'zım demeyiniz. y eıii harfleri 
öğrendiğimdenberi .. hiç ~~azsa e,yasını 
götürdüğüm dükkanın ustündeki tabe -
liyi, elimdeki adresi. okuyor, yorulma -
dan eşyamı t.eslim ediyorum. Halbuki es
kiden sırtımda yük, alnnndan. flPU', fi • 
pır terler akar, elimdeki adresi sala ~' • 
la gösterir: cOku fUDU, bura nerededir.,. 
. tarifini" ister· kaç kere malı diye sorar, ; _ • _ _ 

teslim edeceğim yerm onunde apğı yu 
karı gezer dururdum. TabelAsuıı okuya
madığım için buJamazdnn Halk ~kteb
lerine girdiJimdenberi harfi de öğren • 

dim, numarayı da. 
B. H. 

8ellnlk anla9me• 

Ataturkla Bulgar 
Kralı arasında teati 
adilen telgraflar 

(Baştarafı ı inci ıcıJ/ftıdcıJ 

'"" imzası m.iinase~ bqanlman
ftCI ebeLtnmıızıa ea dl flGrdtma de-

1 Ortaokul öOretmeni olmak ısteye;rin 
yazılı imflhanlan bitti 

'(Bq tarafı 3 üncü aa.yfada) Ünlüsu, Hanife, Sabahat Dinçay, 9111 
~ 8ela1 öner, lılardlndm: S9d Artan, Mustafa Çantaya, Mmtaıa Baf, D

rı Xlymaz, KA.zım. Yedekctotıu, Zonguldak- mm özer, Ahmed Brsoy, Basan BnenOl, AJ
tan: Hilmi Ener, Leman İçsel, Huriye Ekşi- te Saadet Çalrur. 
ollu, Bllec:ikten: Seyfi Bilge, Recai Varol, Aydından Burfid Tüzün, BW.081 TanJerl, 
Olman Gtlııdfis, Afyondan: TaJ)'&l' Ataman, Şefik Ergün, Nilüfer Börteçene, Sivaatan 
TaJuln Tandırlı. Balıkestrden: KJ.Jmet Ka - Mehmed Günen, All Atalat, Fehmi Kara • 
-. l'lhııan Tardu Mutafa Dolan 8ad - kullukçu, Adanadan: Bahri Erzin, Lfttftl Bat 
berk Brdlm. ' ' eymez, Gallb Gtirdll, Bahkeslrden Meliha Q~ 

Manadan: famet Ram••nollu, 8lvutan ney, All Zengl, İllet Karaman, Nezihe Dar• 
"l'mgad can, foeıcıen Remzi Tmıcer, Tetirda- der, Nlğdeden Halld Aslan, Ekrem Bapr, 
&mdan: l'nzl Varnacı. llalladan: Peth! Kı- Haydar Ataseven, Zonguldaktan Vural, Sab

Boril salb, Alndan: Blkmet Oz, Glrelnmdan: rı Qfiltekln, 8allh Kansaran, Marqdan O -
Jfajate Bori1 W. 8adrl 111, Cemal Kirmen, AJAeddin lumnu. ~ ÖZ&Vf&l', İspartadan Badiye Dereli, Ab 

ri'1 bapnnadağa h tariM art' fçitı 
en kalbt tebriklerimi w en Jaanaı'etli 
tnematmiyet Jdıleritni ebe141uanm 
bildinnekle bahtiJIUntlL 

Bulgar Jmı?ı t....n Ceyhan, Bnunımdan: hset ilmek, dl Dlkm.en, Kırgeblrden Hüseyin Gilner, Re
Jldlnıeden: Nezahet Sonar. Çorumdan: ı.tt ceb Okay, Arif ÖZdoğan, Ziya Akkaya, Mell-

Sofvtı ti Tuncay, iuıaıı Çll1nglr. ha Güven, Ağrıdan Rıza Çallar, Mut!adan. 
baclnik cıalapacuı~ Un.zan müna- Kutamonudan: Seniha Ata.fen, Tobd - Reıad Blrol, Teklrdağdan Milhenna Önaal, 

dinlemek ıskendi evinde OLurup kafasını .d. , 
tiyor. Halbuki hizmetçilik öyle ~1 ır · 
İn ·· · · do'"rt saat bir dakikası -san gun yırım b . 

aebetile bau göndenfiği nazik tel • dan Galib Gtinerl, Fehmi Gtlrler, Kocaeli • Ali Gilrvlt. Havva Bezgin, Nerlınan Ttlziln, 

1 
' 

graftmı dolaJll ma;utelerine hararet- den: Feridun Ankara, Buna.dan Zfihttl Se • Hasan Tilzün, Gümiifhaneden Beydi Gat • 

Ya bu• na ne buyuru ur • le tefekkür ederim. BClfGnlmutnda ren, Muzaffer Kalkan, Brztncandan: Mlfer· türk, Reşad Önal, Tokaddan ihsan Bll8e1. 
ref Yayllı, Slnobdan: Egref Nemutıu. Malatyadan: Nazım Buaner, BalAhaddln Top 

yftıdtl) majateZerinia aldığı faal ve semer!: ... &lyulye P'llP• • çuotıu. MU§dan Faik Erbaş, Rıza Dumlıı. <Ba.ı tarafı 1 
tnci MI U hiueyi büyük memm,uıiyetle teba- Riyaziye grupu 88 Jdfldir. An.karadan Ah- Mehmed öztekin Muammer Gürsoy, Dlya.r-

dular. Biz de bunu haber verdik. nız effi1oerek, Bcılka• tnilletltti için med Aydın, İatanbuldan: 8al1ha Şlın§ek, .Peh bakırdan Fazıl Kaner, Karadan Mehmed B-

ıım efendisi değildir. Yeni harfler em 
kendimin efendisi yaptı: 

Haftalarca susan muhterem idare he- bir ttfah w muhadend devren açan mı Asya, Münevver Uslugll, MeWıat Nuran, tlll. Kastaınonudan Osman Bozok. Hasaıı 
yeti Azası sanki asıl mesele bu imiş gibi C&fer BrbDgJJ., Zeliha An, Raa1ın Ualugil, Altay, Hatice ÖZge. 

Karw- HiiMyi.n diyor lıi: x.. .. 1 ................ , .. ,. ve (yalan) diye bu tarihi aer için ma;atelerit&e en Şaban Turan, Seher 11ral. İmılrden: '8rlt Samsundan: ömer Çakır, Yor.:gaddan • -
* 

.--· derhal as~~ ... - --=-• tebriklerimi takcfit' ederim. -. 9 .... _ +...._ ... ,_ d1 ~...... .... ...... , d ]runıadık. ba ladılar Bu __ ,,, hıkAr _..,_ --~ Bre!, ~ Brden, ftllcrtl oa- b Otan, Niyazi uau, Sıdkı Demir, ~ONMA( 
- Eski harfler zamanın a 

0 
.• bağırmaia :~ k -~ K. Ataıit'k lat&J, Klrtlarellnden: Hasan Tldn, 1ı1u11a Okay, Eskifebirden Muzaffer Pleme, zt:ıa 

Elifi örsek direk zannederdik. Çok şu- karşısında soyJenecıL aoz \. J elan: Ballı Ttırlmıen. oıı.mıc1an ibrahlm Köken, Manısadan Necib Atay, Turgud ö -
.. g . de · ihtiyarlamadan belki susacaktıt. l'abt iltlfa eden Be - - Yener, llaannner othıbaJ-, tba.n Kaptıuaot- ner, Orhan Bdgaer, Hamld Atacan, Baf!Je kür cumhunyet vrıne ,_._ a.-...JW 

Y . . Onun iyilikl" erinden istifade et- şiktqlılar bırabnadd.er. ~au. ~ --------------- la. Nema Gtlndoldu. Tokaddan Taran Del'd Kırtotıu. Yor.gaddan Cemll Vural, Kiltah -
tiketiştik.y . harfler .... tr ... ca hemen halk ile klübden istifa eden~ illa- F•ı• 1. d 

1 
dh• ·ı 1 U.. lılalatJadan Hasmı 8uanel. FahrlJ'e Öden, yadan Saadet Göbe191, AmasJadan Behcet 

mekte~:e seve, se;;-ko§tum. ş~. ga- no heyetine gö~~ mektubıan 1ua~ l IS ın 8 8 IŞCI er 8 :zaad:ı:;yl~ 0merKıqe~ı:n-~ ~ :· :;::,r1::a "h't!r.O:~::ıtıe!3';~:: 
le · .. k ek kadar okumasını öğ - imza}armı bugünden itibaren Defl't! -, • • • Bt.Wsten tt.,ır .Kara.ka,.a, Urfa.dan otuz Brkal, Balıkeslrden Mürvet Alper, A)'le 

;:~:. ;'vv:';~ köyde, ın~"".:;a~e; h;,.ı ördiililJıiiz ...ıtayı 1mza1ı- ıngılızler çarpışblar :'."ı;.= =~=!!:,~ Der:'~ ..... , Rlfat Şencar, Kon,.aan ze 
tek kişi okur, biz de ~oyu:~;umuz ol- anlar imz~ üstünde diyorlar ki: _ _ med Kan, Hltdeden: Osman Bertöz, Arif kiye 17.11, Osman Zeki Öner, Burdurdan M.ah 
gibi onu dinlerdik. Bır mk tur yazdınr· Y cMemleket sporcu muhitini mflteessir Kudus 8 (A.A.) - Kudüs ile Şerla •· Tal'PD, Boludan Mtırtaza ÖZI§ık, Manisa - mud Satiç, Kütahyadan Cevdet Anıl, Pakir.e 
sa buna yalvarır o u ' ·· ··l rasındaki yolda tedhişçilerle muntazam dan Abidin Çığ, Hakkı Özbek, Yozgaddan Anıl, Artvinden Gafur Tanyal, Çorumdan· şun.a, d" .. le mı· ya''... Hem ken:dimiz eden son levha hadisesi karşısında gonu. - ft- • T hsl .,,, 
dık Şım ı oy la b İngili askerleri arasında bir çarpıpna Akif Mpa?I, llardlnden Zekeriya Kiıçükön - a n Aygun, Bursadan Mel~hat ustar, Gil-

ku. h k""ye bir mektub yolla - den incinen kalblerimize bey<mat n ır z İn ölm"' ted der Burdurdan: Abdi İlkln, Kütahyadan Os- zln Sönmez, Ali Acar, Receb Özbozkurd, B-
e yoruz, em 

0 

• • z beri --JJ inen bazı Jı:iıınıeleritı olmll§tur. Bir giliz askeri ·· Uf, • man Brsoy, ElAzıtdan Mustafa Gtiner, Af- dirneden Mefharet Barlas. inak icab ederse kendınuz yazıyoru · muşta dar 11~· • • ·--~ 
Amm kargacık, amma burgacık. .. Vak- halen idare heyetındeki mevkilerine ı7 ...... bisçiler de oldukça zayiat vermlftir. ,undan Ahmed Yılmaz, ZOnguldaktan: Meh Fen bllcisi 

a ·vı d h __ ,_ bizlere de onlanı kaT'§ı - " ö• med Öder, eaııtn Köter, Bllecitten Alled - Fen bilgi.si grupu Jirmi altı ki§idlr: il . 
tile kö imamı da bizden daha 

1 
• a a la 8"nll11UM6n Kudus 6 (A.A.) - gleden sonra eski dlD Bingöl, Sabri TulaJ. mirden Alt İ.stanbulluo51u, Manlsadan Ze -

Y ' • bmzkmamıftır. ib ~ 
uturuplu yazmazdı ya... sevgı • flilcıel . kö- şehirde bir Arab polis memuruna tal)an- Konyadan: Zekiye µtıa, rahim Canya- llha Tamer, Eskişehlrden Radiye Kamga\ * • ku·~=!::, topd,..':u,~bi~rn-ygı lı~bi,"l o- ca ile ate§ edil.miştir. Polis memuru, çok nar, Mehmed Akın, Antalyadan: İhsan ati- Kiltahyad~n Fethiye örtrenç, Burdurdan Bll 

_.,:1.,,- -,,--•• ... He ""' • • rel, Ada~adan Adll Onur, Yakup Avcı, Si • seyin öncü, Kon:yadan Balb Titiz, Anta!Ja., 
Bayt1111 Ha/JilM tli701' lıi: lup, art1lc kcılblerimizde onlan sayacak agır yaralanmıı olmasına ragmen, muka- vaadan iffet Meratn, Osman Attan, Aydın- dan Sacid İpekçi, Bahkealrden Halid özeı. 

B memleketimizin doğu eya - bir iman da yqamadığından sevgili helede bulunınut ise de ancak oradan dan Receb Giirkan, ~d Arlf&D., Kemal Enver Pa&nll, 'Ferid Evglner, Adanadan Sa-
- en afi 1

- ca kl "b.. ·· ~- lmak mecı.··n"yetı"•de b' Ar b 1 nmt .. Çeribaşı, Ha.san Ataç, Içelden Mahmed Ka- ld Adsal. Sivastan Şaziye özmen, Aydından 
Jetlerindenim ... Bizim tar ar Ç~A. t - u umuzı.ıe-n ayrı vu •• geçmekte olan ır a yara_a ___ ,, mu- ram.an, Erzincandan CeW .Özdll, Vandan Hüsnü Karakurum, Urfadan Ragıb önc1l, 
bildi Ben daha on üç yaşımda iken s- ka.ldık. tecavizler kaçmıştır. Civarda bir köyde, Hüseyin Tuncer, Sinoptan Emin Erke, Edir- Çanakkaleden Kazun ŞerbetçloRlu, Teklr -
tanb~ gelmişim ... Kapılarda çalışırdım. idare heyetine bildirdiğimiz istifala - bir Yahudi evine atmak niyetinde o]du- neden Doğan öntürk, dağından Hatice Tekne!, Nadide Tüzünalp, 
Yirmi yaşımda evlendim. Kocam tramvay rımızı sayın gazetenize de arz ile bilve- Tarih, Coğrafya Saliha Kovankaya, Glresundan Nabi Kut -
biletçisidir. Okuyup yazması vardır. O - sile saygılarımızı sunarız."> ğu bombanın vakitsiz patlamasından do- Tarl.h, coğrafya grupu yüz iki. ld§l.dlr: An- luk, Çorumdan Halid Bayrak, Slnoptan A • 

kumasını pek sever. Bütün_ türkçe yazıl- İmzaların ne§l'iıle devam edeceğiz.. Ga- lajı bit Arab QlııUijtür. Akkida tedhi§ • f:.!:.~~ı~~.:i!,::aır.a:~ =·= = =:.,~ m~t!"!ç.:n_: 
kit bları okuduğu gibi frenkçeden zetelere abib yollıyan ı.yla:r, ya buna eller, polise haber verdfllnden ffl_.... e- mDe llebmed Tarsad. M1heddet obn, BedJa med Colkwı, Kocaellden Btem Tuncan, ea-

mış" ~l . okur tarih kitabları! okur. ne buyurulur? dilen bir. Arabı öldürmii§Jerdir. Oaer, Z1Ja Öüa7nak. tzmlrden: Muanc m1 Algan. tercume erı , _ 
Okuduklarını da bana anlatırdı. O boyle h d d d 
anlatırken onun beni_ ne . ~ad~u~~1: Rus - Japon u u un a 
bil bulduğunu hissederdim, ıçım . • f ld 
dü. Bir kaç kere kendisinde~ benı 0.ku!- yenı çarpışma ar 0 u 

. tt" Fakat eski harflen bır 
masını rıca e ım. .. li or öğ- (Bcıt tarafı 1 tftC!i •llf•daJ 
türlü zihnim alm~yor~u, ~~ ~k~bı ol- Sovyetler, bugün sabahleyin Çankn • 
renemiyordum. Bır .gun h beınen ya _ feng mıntakasındaki Japon mevzilerine 
du, halk mekteblen açıldı, ı, yaz- taarruz teşebbüsünde bulunmuşlardır. 
zıldım. Yeni harflerle okwn;-sın öğren- Japon harbiye nezareti, bir Sovyet pi-
masını öğrendim. Yalnız bun arı d d taburu ile 50 tankın Çangçlh gölü 

x...afy hesab ers- ya e . 
mekle kalmadım. Co5.. a, dıktan cenubunda, bir buçuk piyade taburu ile 
leri de aldım. Ve mektebler kapan 

0
_ 

60 
tankın da Şatsaopingin şimaJinde ta-

.sonra da yazıyı okuma.Yl buıa)anadıınk · amızda bulunmut olduklannı tasrih et-
larda ben en -

kuma bilmediğim zaman chm ınettedir. 
dimi dün-Ynn en budalası sanar . s vyet tayyareleri de Kore aruisiııl 

J- ğilınişim Bu • 0 

Halbuki biç te sersem de aklım ~yor. bombardıman etmiflerdlr. 
gün kendime göre her şeye_ edi rum. Dip-.ıatik ~Jar 
Gazeteleri muntazam takib . yo Diğer taraftan hıaluddaki bu muha -
Dünyanın gidicini biliyorum. Eskiden ya- ta niharet vermek üzere yapılan 

r-- l hayvan sama ::.-L.-...1 ü 
Duncfa İngiltere, Fransa dese er diplomatik tefebbüs v_e ~u-.::n:ıer -
ını, insan mı, memleket~· eşya mı_n~ midbahş bir sure~te ~ etmektedir. 
dir bilmezdim. şimdi diınyada böy Japonlar yem talı~ ~ 
ınemleketler olduğunu biliyorum.. :. Sovyet h~iciy~ .ko~ U~vınofun 
memleketlerin büyük adamlarını, m mukabil tekliflerını tedkik etmİf olan 

larm. " _ _ bfli'lttW"t1Tl'l. Eskiden Tolr.ro bükfuneti, Mosk098daki J'apon ae-
ı butun dunyayı J~·-- "eli o- •J , bir ıe1-~ ~~ mi 
~ . - bizim mahalle ı · ·firi Şigemitsu ya "6A-~~~ • 

içm dunya bite!' haberim __ ... rata devam etmesi~ Jelli talimat 
ııun dışından ne olur, ne ~e 
Yoktu ş· di yapmaktan zevk duyuyo - vermiştir. • 

· -un -ı..1-fi Her yeni oku- Müzaterelere, puarteR giiaii tekrar rum. Dünyam ~ıuır~-· ~· or bildiri'J-Jdedir 
du~- · eni bir şey ~&".ıy .. ba§Janacaiı-- · gu.uı kitab bana Y --+nroruın: ok 6 (A.A.} _ Alman bftyftk elçfsf 
Okumalı bakınız ben neye be.uuıo ... J T yo . . h . 
•-ki ---" da kırk odah sa- ile İtalyan büyük elçısı, a'Y? a~ ~ı -
.ı:.ıs zaman mımauarın --.. "tar . muavbıi B. Honnuşı'yı zıya -
raylar vardır. Kızın eline kırk ıuıa.u oye ~ . 
Verirler: cAç şu oda tapıJannı> derler. O ret etmışler_dir_. ____ _ 

da her açtığı odada bir başka h~~. bu- ı • • • 
lur. Ben de halk mekteblerine gıttiğim - Cezaev erı IÇm 
denberi tıpkı eline peri padipJıının ver: oh· kararlar 
Ymdaki 40 odanın kırk anahtarı . m 1 m 
kız na.: . H anahtar bana bqka bır . _.._.a.) 

~yım. er . d kocam gi- (Bcıt tarafı ı inci -.r-
hazine gösteriyor. Benıın ye . Türk ta- afif ahkfunların hücreleri aynı.ctt ve 
bi tarihe çok merakım var. em . . h m mah)dbnlarla diferlerl ara -
~'L..:.... • • • Şimdi umum1 tarihi oku- ağır cezah . 
·.auuu bitirdim. . benim ki. d ki irtibata son verilec:etür~---. 
~ .. Diiny~ en b~ür;u:ı. erinden sınc:zaevlerindeki alD' ~ lallm mab-
bu devıre vaktinde yetişip yiiikl Türkiyenin bır yainde .kuru -
lllüstefid old'um. kü.mların ... _-:..ı. .... ado birlepDe)eri temin 

ıacak bir Oiip.IOM-* • . cektir. Bu suretle kadm mahk"mlar 
11..,ıı Şeolıet Jiyor iti: edile büyük bir ilıtimamla, jşledikleri eü-

- Okumasını bilmiyen aıfamm - hlşA - d~eri unutacak ve ıslah edilecek bir 
hUZUrunmdan _bir hayvandan farkı yok- ru ~L.-.lrı..Mir. Çocuklar için de 
t "-.-1- bön, bön do- hale F~.....---~~ı-.. lr+ııwoff .. 
ur. Ben otuz yaşıma &..- ku _ münasip bir ıekil il...-----· 

lattıan. HamaDık ederinL Hamala 0 

TALiNliZLillLEH 
L--<.Ag.sı 

CIEILl.K SllPER 
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Son · Posta'nın hikayesi 

Bir 
ım11nm111w 
-- evlenme bürosu 

Geçenlerde, arkadaşım Endi Takker 1 
ile, Amerikanın Kaire kasabasında mü-ı 

1 tevazı bir cEvlenme Bürosu> kurmağı 
düştindük. 

Fakat bu işe girişmeden önce, muhte
lif gazetelere şu mealde bir ilan vermeği 
kararla§tırdık: 

< Büyük bir malikanesi ve bankada iki bin 
dolar nak.id parası bulunan 32 yaşlarında ol
dukca ıüzel dol bir bayan, ikinci defa koca
ya varmak arzusundadır. Bayan, kendisine 
hayat arkadaşı olarak seçeceği kimsenin zen
gin olmasını istemiyor. Fakir, fakat iyi kalb
li bir adam, onun ar:ıdığı ideal kocalardan
dır. Bu kocanm yastı veya çirkin olması da 
ehemmiyeti haiz bir iş değildir; fakat ı:en

gin bayanın kapitalini iyi bir su.rette idare 
edecek kadar namuslu olması şartttr. 

Bu bayanla evlenmek arzu edenlerin «Pl
ters ve Takker evlenme bürosu» ba müraca
atları lıiımıdır. Şifahi olsun, yauh ·olsun her 
müracaat iki dolar ücrete tibldir.n 

Arkadaş ve ortak olmamız itibarile bu 
edebi yazıyı ikimiz birlikte vücuda ge
tirmiştik. Yazı bittiği zaman ben: 

- Her şey iyi ve güzel, dedim, fakat 
evlenme talihlisi olan kadın nerde?. 

Endi öfkeli bir bakışla bana baktı: 
- Cef, dedi, senin bu derece realist 

olduğunu tahmin etmiyordum. Ben seni 
adi ve aşağılık realitenin fevk.inde bir 
adam zannediyordum. Kadını ne yapa
caksın?. Kadının burada işi ne?. Bir ev
lenme ilanı ile kadın arasında ne müna-

' sebet var?. Sen bana bunıt. izah et baka-
lım. 

-- Fakat azizim, dedim mademki ka-
' nuna aykırı bir iş yapıyoruz, bütün ihti-

malleri önceden hesaba katmamız lazım
dır. Mademki piyasaya bir mal teklif e
djyoruz, bu malın her ihtimale karş1 el
de bulunması şarttır. İlk taleb vukuunda 
biz malımızı müşteriye gösterebilmeli
yiz!. Ancak bu kaideye riayet ettiğimiz 
takdirdedir ki polisle çatışmaktan, lüzum
suz münakaşalardan kaçınabiliriz. Bü
tün işin bundan ibaret olduğunu da iddia 
etmiyorum: Bu işe taalluk eden bütün 
polis nizamnarnelerini, trenlerin hareket 
saatlerini bilmem.iz de lazımdır. Fakat bil 
tün bunlar daha sonraki işlerdir. Şimdiki 
halde, her şeyden önce, piyasaya teklif 
ettiğimiz malın elimizde olması şarttır. 
Bu en basit kaicfeye _riayet etmezsek, en 

111U111111111111111• Yazan: O. Henrg- Çeviren: H. Alaz 

Kadın s6%l-eriııl bi tirmişti ki birdenbire isterik bir eda ile ağlamaya. başladı 

ufak bir güçlük karşısında işin içinden lazımdır. Fakat ortada evlenme ihtima· Missis Trotter'i gene eski evin.de bul
yakayı sıyırmamıza imkAn yoktur. Evet, li olmadığı halde evlenme bürosunun em- dwn. 
evet, işe başlamadan önce mal elimizde rjnde çalışabilecek bir kadını nerd'e bu- Bu kadın, ufak tefek bazı istisnalarla, 
olmalıdır. cEvlenme büro> muzun sela- labi1iriz?. gazetelere verdiğimiz ilandaki tipe pek 
metle iş görebilmesi için mutlaka güzel- Arkadaşıma, elimin altında böyle bir uygun düşüyordu: Yani bu kadın, ga.ze.
ce bir kadının elimizin altında bulunma- kadın bulunduğunu haber verdim. Trot- tedc ilin ettiğimiz kadından çok daha 
sı lazımciır. Hatta bu kadın güzel olma- ter ismjnde ihtiyar bir arkadaşımın pa- yaşlı idi. Sonra parası olmadığı gibi gü
sa bile, ilan ettiğimiz şartlardan hiç ol~ z:.ır yerinde küçük bir barakası vardı .. şu- zel de değildi. Maamafih nefret edilecek 
rnaw:ı. bir iki tanesini haiz olmalıdır. Ak- nun bunun dişini çeker, ekmek parası k.a- kadar çirkin de değildi.. kendisini bu işe 
si takdirde yakamızı polisin elinden kur.. zanırdı. Bu ihtiyar arkadaşım bir sene razı etmek pek de o kadar güç bir şey ol-
t&.ram<lvız! • 

J önce ölıuüş, geriye dul bir kadın bırak- mıyacaktı. 
Benim bu ikna edici sözlerim karşısın- mıştı. Ben sık sık bu arkadaşınu ziyare- Karısına böyle kolay bir kazanç temin 

da, Endi de yumuşadı: tc giderdim. İşte şimdi bu arkadaşıımın edebileceğim için arkadaşımın hatırası-
- Evet, dedi, dul bir kadının elimizin dul karısını bu işe sokabileceğimizi umu- nı taziz ettiğimi zannediyorum. 

altında bulunması hakikaten fena bir yordum. Meseleyi kendisine açtığım zaman ka-
şey olmıyacak .. bu vaziyette iş daha sağ- İhtiyar dişcinin oturduğu kasaba pek dın bana: 
lam olur. Polisce veyahud adliyece ya~ de uzakta değildi. Altmış mil kadar -- İşin teferrüatını iyice düşündünüz 
pılması muhtemel bir kontrol için de bu bir mesafede idi. Hemen trene atladım ve mü?. diye sordu. 

- Müsterih olunuz Missis Trotter, de
dim. Gazetelerdeki ilanı okuyacak bu 
geniş memleketimizin ahalisinden en a
şağı üç bin kişi sizi ve dolayısile sfade 
bulunm.ıyan iki bin doları ele gecirmek 
iÇin can atacaktır. Sizin bu servetinize 
karşılık bu üç bin kişi, paraya susamış 
haris benliklerinden başka size hiçbir şey 
teklif edemiyeceklerdir. İşte Endi ile ben, 
bu tufeylilere, hiç unc:tmıyacaklan bir 
ders vermek i,stiyoru~. Size s:>rarım: Bu 
işde ahlaksızca davranan hiz miyiz. yok
sa onlar mı?. Siz de görüyorsunuz ki bi'Z 
gayet namuslu bir işe girişmiş bulunuyo
ruz. 

Dul kadın da benim fikirlerime iştirak 
etti: 

-- Evet, evet, dedi, yerden göğe kadar 
haklısınız!. Namuskar olmıyan bir işe gi
rişmiyeceğinizi düşünemediğim için af. 
fmızı çok rica ederim Mister Piters. Fa
kat benim bu işde oynıyacağım rol ne o
lacaktır? .. Vaki olacak bütün müracaat
ları teker teker reddetmek mi?. Yani bu 
üç bin serseriyi ayrı ayrı kapı dışarı et· 
mekle uğraşmak .. Öyle mi?. Hatta bclkı 
de hazan yirmi - otuz kişilik grupları bir
den kapı dışarı etmek icab edecek gali. 
ba?. 

,_ Sizin bu işdeki rolünüz, her hangı 
bir zahmeti icab ettirmiyecek kadar ha· 
sittir. Biz sizi sakin ve kuytu otellerden 
birine yerleştireceğiz. Siz burada yan 
gelip oturacaksınız!. Başka hiçbir işiniz 
o1mıyacak.. müşterilerle muhabere işini, 
büı·oya aid diğer işleri biz der.uhde ede
ceğiz!. Tabii, bir tren bileti alıp buraya 
gelebilecek kadar parası bulunan müşte. 
riler de çıkacaktır. Bunlar doğrudan d'oğ·· 
ruya sizinle görüşmiye talih olacaklardır ~ 
Bu gibilerini kapı dışarı etmek de, artı~ . 
size düşer. Biz size haftada yirmi beş do 
!ar ücret vereceğiz!. Otel ve yiyecek mas
rafı da bize aiddir. 

Benim bu son sözlerimi de dinledikten 
sonra Missis Trotter: 

- Ben beş dakikaya kadar buırırrı 
dedi. Pudra kutumu alayını. Anahtarı d~ 
komşuma bırakayım, he.men çıkabiliriz .. 
haftalığımın bu dakikadan itibaren hesab 
edilmesini rica ederim. 

(Devamı 15 inci sayfada) 

Tor~.:~y~~:T.~~!~~i:~:z:r: ~~~J?F8~~A~~ -9 - ka;:~::~:=~d:~~~::~::m:~t:~ 
lık O· 1 u r da, akıl hocası tavrı aldı. 
insan bunu karı- - Ya bu kıdar parayı işletmezden, 
sına duyurma~<: çölmeğe koyup, çürütmek fikrindesin? 
ister mi? Belli ki diye sordu. 
koca karıyı mak- Burada, Torik Necmi gene müdaha 
suzdan sepetle - YAZAN: Ercümend Ekrem Talu leye lüzum gördü: 
dik; seni selbez · - Elin parasından sana ne, be? .. de· 
dinleyel'im di~e.. doğru laf edoorum. Beni hiç kim- di. 
Meğerleyim sen Beni ilen Surp Ha- &e de göndermiş de- Takvor, elile, Toriğe: cSus!• işareti 
bu zenaatın am - gopa kadar geldiği- ğildir. İsminizi ve verdi, ve Gurabi efendiyi gösterip: 

ma da acamisiymişin! nizde görüsünüz. groloyu kazandığı - - Seni ilen lafım yok. Bay ilan ko-
- Pek eyi, beyzadem. Darılmayın. - Kimi? ruzı cNorlur• ceri- nuşoorum ... 

Madem beni diğnemek istoorsunuz, bu- - Eşekyan apar- tidesinde okuyun - dedikten sonra, nasihatti başladı: 
yurun: Elimde, gayetlen kiyak bir mal tımanını. caz, arzuladım ki - İşlemeyen para çürür.. kokar .. 
var. Torik, bu gibi va- cenabınıza bir biz- küflenir .. ziyan olur. Onu için en doğ-

- Orasını anladık. Nasıl şey? ziyetlerde d,:lima met edeyim. Pan - rusu akaret almaktır. Ağnoorsun? 
- Yenidir. yıaptığı gthi, başın- gal1i.da Eşekyan a - Yaptır demoorum. Bu kerte, yapı yap-
Torik, (göz kırparak): - Biçimi? dan kasketini hızla partımanı satılık - tırmak pahalıya mal oloor. Dülgeriye, 
Takvor - Kübiktir. kopardı ve yere a- tır, biloorum. Mal· ustadiye, kalfa parası, kereste, çimento, 
Gurabi efendi - Moderen .. öyle mi? tarak çiğnedi. sahabısı ehpaptır. tuğla, ekser, putrel, falan fıstık, hep-
Takvor - Tamamilen. - Tuuuh! Senin Bendeniz de, zatı - sinin de fiyatları fırlaktır. Gelgeielim, 
Gurabi efendi - (sesini yavaşlata- demindenberi bize nız gibi tekavit ol - hazır ebniyenin piyatsası da ona lisbe-

rak) - Hesna mı? peşkeş çektiğin a - duktan soram em - ten çok düşmüştür .. Buldur otuz binli-
Takvor - Buyur? p~rtıman mıydı? il.ak simsarlığı edo - raya yapılan kavgir binayı yirmi bine 
Gurabi efendi - Güzel mi? Cazip - Ya, ne zanne- orum. Hem şamdan alasın diye dabanının dibini öpoorlar. 

mi? doordunuz? yağlansın, hem de Torik hayretle dinliyordu. Gurabi 
Takvor - Ne doorsun? Dört katlı - - Ne bileyim ? ,. . . .. . _ . , haviz pişsin deyi efendi derin derin içini çekti: 

dır .. dört katının da her birinde öyle Senin gibiler: c:Eli- Gurabı Efendının sabrı tukendı, bagırdı: istemem. düşündüm. Arzu et- - Nafile, efendi! dedi. Boşuna nefes 
kıyak manzara vardır ki, pencerenin min altında kiyak bir mal var .. • dedi ı bağırdı. Piyangodan üç buçuk kuruş ı tim ki Eşekyan hanı zatınıza kısmet tüketiyorsun. Ben, paramı yiyeceğim .. 
önüne carmakçuru kur, kef et .. sanır- mi idi, insanın zihni başka yere sapar. para aldık diye, kainat üstümüze mu- olsun. Yeni binadır. Damdan dibe ka- - Afiyet şeker olsun! 
sın ki Tarabyada Tokatliyamn tarasa- Takvor intikal ederek kızdı: sallat oldu. Rahat ve huzurumuzu kül- dar betondur. - Eksik olma! Bir ayağım çukurda. 
sında cümbüştesin. - Zo, sen beni tüysüz Haçik sandın? liyen selbettiler. Herkesin gözü faltaşı Gurabi efendinin sabrı tükendi; ba- Onun için, zevkime, safama bakacağım. 

Torik de, Gurabi efendi de afalla - Sıfatımdan öyle ağnoorsun? Yazık gibi açıldı. Ben senden irad, akar, em- ğırdı: Romatizmalarım var .. 
mışlardı. Böy1e her katından deniz, senin zekana! diye Toriğe çıkıştı. lak .. han, hamam, apartıman istedim - İstemem! - Allah şüalık versin! Fena şeydir .. 
derya temaşa edilen, dört katlı yosma Gurabi efendiye gelince, o hfila me· mi, be adam? Bir mikdar dellallık ko· - Kübiktir.. bilirim. 
nasıl şeydi? Karşılarındaki herif deli seleyi kavrayamamıştı. Levin !evin ba- parmak için, sabah sabah beni rahatsız - İstemem! - Evet! Bundan ötürü, kararımı ver-
mi idi, yoksa? Biraz evvel, elinin al - kınıyordu. Evlatlığına hitapla: etmeğe ne hak ve salahiyetin var? - Dört kattır .. tak üstünde.. dim: Her şeyden önce, Avrupaya gidip, 
tındaki kıyak maldan bahsederken, - Ne olmuş? Nedir, oğlum? .. dedi. Fazla olarak, sanki bir gizli muamele- - İstemem! tedavi olacağım. Anladın mı? 
şimdi bina medheder gibi kattan, pen- Meyanenizdeki nizaı bir yana koyun miz varmış gibi, hatunu da sokaklara - .. höyük taraçası.. - Aferim, bravo!. Çok eyi ederek -
cercden, manzaradan, falandan dem da fakiri tenvir edin. Haspa apartıman düşürdük. Seni buraya kim gönderdi? - İstemem! sin. Barim, hangi yere gideceksin, bi-
vuruyordu. Torik Necmi ortaya geldi, mı istiyormuş? Hangi saygısız ademin teşviki ile gel - - .. çamaşır serecek, ayriyeten me- loorsun?. 
Takvorun karşısına dikildi: Torik izah etti. O zaman ihtiyar din? Ha?. Söyle bakayım?! hali maksuzu.. - Hayır. Tabii sorup, öğreneceğim. 

- Sen ne masal okuyorsun, ahpar? hiddetlendi. Elindeki çam ağızlıkta ta- Takvor böyle hiddetlere, azarlara -- İstemem. be herü! Defol önüm - - Ben sana deeyim. 
Nerem diyorsun? kılı sigaradan üstilste bir kaç nefes pişkin, fena muamelelere şerbetli idi. den!. İnnallahe maessabirin! - Sen, bütün Avrupa kaplıcalarını 

Herif başını, ondan yana çevirdi: çekti ve: Zerre kadar soğukkanlılı~ı kaybet- - Ve lakin bir tefa görmeliydiniz .. bilir misin sanki? 
- Masal okuduğum yoktur. Doğru - Ne halt eder ağanın beygiri? diye miyerek cevab verdi· deyşetli okazyondur. (Arkan Nf') 
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AZRA • 
1 L Devlet kapısında elli yıl 

Yazan: Eski Dc.hiliye Nazırı· ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Yazan: Vedad Urfi 

Mısırın en güzel delikanhları 
Nişanlısını elinden alan bir adamı öldürmekten suçl 
adama cinayetinden pişman olup olmadığını sordum: 
" Hayır, diye bağırdı. Hiç pişman değilim. Ona ca 

. .. . ~ bin j Geçtiğim koridorlar, saray salonlarile kuvvet vermiye çalıştım ve.. yavaşca 
verilse gider, vallahi billahi yeniden öldürürüm!,. 

Hind ulkelermde, varlıgı ngı'z kimya daireleri arasında bir merdivenlere dogvru ilerledim. Bu mahkfunun böyle pek zalimane b' b. T çılgı- esrare 
ır sır taşıyan ır ı ım b ~d Kimya alemine asıl şimdi var - Aşağılarda başlı başına bir kimya a- ı bir kin ve husumete, i~kenceye maruz 

nı ·ı k ıl Yarım saat- ag ı. k 1 b b. 
· 1 e arş aşıyorum. - ak üzere idim. İlerideki kapıya yak- looıi serili idi. Sendelediğimi hissetti- a rnasının se e ı şu imiş: Zati bir men 

tır, her şeyi unuttum: Para bollug~nu lm t kca uaultular daha iyi işidilebili- ğfan için bir parmaklığa dayandım. faat vesilesi olmak üzere mutasarrıf 
da . ı· v. • d . inde yaşadıgıın aş ı b . t f d s· b h 1 

1 zengın ıgımı e, ıç 
1 

Ye- yordu. Bu kapıya gözüm ilişir ilişmez Gördüklerim o kadar çoktu ki başım ara ın an, ıno un umum a a isin -
~uht<:şem haya!ı da .. çılgın. kız .. ·· ken ·eni den titredim. Mahud korkunç ha- dönüyordu. Sonsuz görünecek kadar den her ferd için üç kuruş alınarak, ka
şı~ yurdunun saf saadetl~rı du.r~\1 _ J al buraya da nakşedilmişti: Her yan- geniş ve mermer döşeli bu mahzenıer- sabadan galiba iki kilometre uzaktaki 
~ınd ülkeierinin esrarengız der~~~e~- ~a rastladığım ölü kafası .. Oyuk simsi- de muhteşem bir kimya enstallasyonu SeyY.id Bilal türbesine, iki tarafında 
rınde yuva .sahibi olmıya hevesl .. yah göz yerleri gelen yabancıları san- vardı. Her yanda, uğultulu makineler, kazılan hendekten her ne çıkmt~ ise üs· 
te ne ~an.a ~ardı?. Toprakları?u;ı ~u: ki geri fırlatac;k bir ~ork~y~ venneğe duman saçıcı kazanlar, kaynar sular tüne atılmak .,,e mahkumlardan bir 
zel degıldı, ınsanların ~ı mes ~ bu memt!r birer azrail golgesıydı. sevkeden cam borular .. bu yer, kaynar pehlivana ihale edilmek suretile yaptı
valar kurmakta aciz idiler? .... 5~~; d. Bu korkuya öyle alışmışım ki ilerle- mayilerden akla gelmedik maddeler çı- rılan şosenin bir kısmı bu zavallı mah
yerlere sergüzeştci ruhun s~ru b~. ı~ dim. Kapıvı araladım. Az kaldı, bir karan muazzam bir fabrikayı andırı- ~~ma verilmiş. O da, emsali vechile tü
~~n, kitablarunı okuma~·~~r d~~ı:da feryaci koparacaktım. Muazzam bir yordu .. yalnız ... amelesi yoktu .. bütün tun parasından başka kendisine bir şey 
tun bir insanlığa en kuçuk Y k·mya dairesinin balkonunda bulunu- bu alemi, bir elin idare edebilecei,rini ve.rilm~mesini mutasarrıfa şikayet et -
bulunmıyacak kadar kin besliyen d ve ~rdum Her van demir parmaklıklar düşünmek bile bir çılgınlık olurdu: ınış. Sınobda mahiyetini bilmiyen kim
elini kana boyayan Hind !tt!ltan~~i;~ [aşıyord.u. GÖzümün önünde aşağıya Halbuki buralara bir kişiden başkaın- se bulunmıyan bu aleni sırrı ifşa et-
da çılgınsın. Herkesten f~zıa. key doğru inen dört demir merdiven vardı. nın girmediği, giremediği muhakkaktı. mek cürrn:l!.e gazaba uğramış! 
~a~:şı .~ınç .~:~li~or~m şımdı. .. ma~rı~: Başrlöndürücü bir uğultu her yana hftr. Orta yerde büyük bir kazanın içinde Hapishane müdürünü arattua. Fa -
oburgun, dugunumuzde bulun k. d' İlk önce olduğum yerde durak- kaynıyan kireç renkli bir su, boğucu kat, biz zindana girer g~ez savuşan 

1 k lan babamın ım ı. · bu zat o ge ka kl S bd k zere Hindistana ge ece 0_ Ama ladım ansızın bocalam1ştım. Niçın? .. bir duman çıkardrğı için her yan iyi se- , ce . ,. yı . a ıno . an aç -
yüzüne bile bakaın1yacagım... ~ Kend;m 4ie bilmiyordum. Bu boğuk çilemiyordu. Bu havuzu andınr kazanın mış; Trabzon vılayetıne ve Rıze muta-
Hindistandan da, kadınlık ~rur~rı:. _ hava bu in1iyen buharlı muhit, beni üzerine doğnı abanan irili, inceli boy sarrıflığına telgraflar çektirildiği hal
kurtararak, prensin hayatının ıÇ yu~~- cers~m etmiş gibi idi.. ulaşmak istedi· boy cam borular, kireç su gibi görü- de derdest ettirilememişti ..... 
nü, en gizli noktalarına varıncaya - ~ ~m verd::!. bütün feaakarlıklarına rağ- nen kaynar maddeyi, belU, birçok isti- Ot~z beş yaşların?a g?runen bu 
öar öğrendikten sonra uzaklaşacag~. ~ ~en "koskoca bir ilim aleminin dalama- kamette taşıyordu. Heyecan verici bu mazlum mahpusun bır katılden dolayı 

Hiç tereddüd etmeden ~~rme~ suce cıı,ğı csrareııgiz alemlerde idim. Rüya tablonun çerçevesi içinde tek insan on beş S('ne kilrek cezasına mahkum 
tunun nakşına bastım, g~il.ı çi~ ~er mı idi bu? .. Azmin en büyük engelleri yoktu. İlahi bir el, bütün bu muazzam olduğu, müddetinin yarısından ziyade
açıldı. Anahtarı kaptım. ?ınled. · .. _ p~rçalıyan bir kudret olduğuna şimdi enstallasyonu kurmuş ve işlemesini sini ikmal ettiği anlaşılmıştı. O zaman-
yan ısS"tz, salonun m~rdıvenlerı, ~u nı b~· kere daha inanıyordum. Silkindim, emretmişti sanki!... Jar cülfıs, viladet günlerine ve bayram-
kellef bir kapıya do~ çık~yor. Ba _ alnımı uğuşturdum, kendime yeni bir (Arkası var) lara hürmeten mahpusların ceza müd-
~~mda b~~ehlrikdu~emv~~ as ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= d~lcr~in üçteThisi~bitire~~s~ıv~ 

- Bacağın kesildiği ve mahpusluğun 
on seneye yakınlaşmakta bulunduğu 
için inşallah, yakında aff edilirsin. Kö
ye dönünce, Ayşeni başka kocaya var
mamış görürsen, onunla evlenir misin? 

- Başına bir tas su dökerek alırdım. 
Yazık ki, çok yazık ki zavallı Ayşe şüp
hesiz benim ve kendisinin uğradığı br 
lalardan içlenerek ince hastalığa (ve
reme) tutulmuş, bir sene babasının 
evinde yattıktan sonra ölmüş! 

Ali ağlamağa başlamıştı. Kendisini 
o zamanki tabirle meriyülhatır zevata 
mahsus odada yatıp kalkmak üzere u· 
mumi hapishaneye iade ettirdim. İlk 
fırsatta affına çalışacaktım. Katlin ta· 
savvur ve taammüm ile ika edilmiş ol· 
masına göre, Alinin kanunen idam cer 
zasına mahkum olması liızım gelirken, 
cinayet temyiz mahkemelerinin, pek 
açık olan esbabı muhaffefeyi nazarı 

dikkate alarak muvakkat kürek ceza· 
sına hüküm verdikleri anlaşılıyordu. 

Ben her ne kadar jüri ustlüne taraf· 
dar değilsem de, eğer memleketimizde 
bu usul cari olsa, Aliye mücrim de • 
mezlerdi. 

"-1-

BİR CÜR'ETİ IJSANİYE VE 
MAHPUS llAMLACİ BEKİR 

tım. Hafif mavi bir ışık. Tam sutun~.n 1 riliyordu. İsmi Ali olan bu mahpus da, 
' cd k. aprak ku- f 1 ta ... b••I Beledı" e• 0

l İl" lar yanı ba ·ında. Çckmec e 1 Y ·ı S ·~ ~ Y oa an 1 şu hale nazaran bir iki sene sonra affe- Sinobda, umumi hapishane denilen 
rrıesini kaptım. Tarihi bir eser, ~ell~;~ · dilecekti. kale zindanlarından sonra, liva hapis-
Eski Mısır dilile karalamal.~r. ~ır. . Keşif bedeli 6354 lira 38 kuruş olan Kadıköy 11 inci mektebinin tamiri a~ık ek- Ali, diz kapağından kesilen bacağı _ hanesini ziyaret ettim. Bugün bile ha-
yaz ka~ıd düştü. Kaptım. Gozlerımı bır siltroeye konulmuştur. Ke~ü evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüguw··nde g0rü- · · l kk.. · · k 1 h d · ·ık b k t d'kk t' 
ti 

.d parlattı. Bu, Fransızca yazılmış- -ı nın yarası ıyı o unca, teşe ur ıçm o - pis ane eyınce, ı a ış a ı a ı 
mı _ . d. Yazıyı fobilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunoa yazılı vesikadan başka en az 5 bin liralık tuk degnv egv i ile bana geldi. Kendisile celbeden c:ey, maddi ve manevi bir se• 

t, B' sayfanın tercumesıy ı. ~ 
.. ır kud bu işe benzer iş yaptığına ve eksiltmeden bir hafta evveline kadar Nafıa Müdür- uzunca konuştum· falet ı·le mahku"mların on altı, ila otuz, 
tanıdım: Prensin yazlSl, o um: .. · 

_ Totames bir gece Mısırın en guzel lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasi le 476 lira 58 kuru§luk ilk teminat mak- _ Bak, dedim, bunca senelik hapis- otuz beş yaşlarındaki insanlardan mü· 
delikanlılar.mı sarayına çağırttı. Fir'a- bu1 veya mektubile beraber 9/8/938 Sah günü saat 11 de Daimi Encümende bu- ten, iki ny sürmüş olan zindan işken _ ?~~-~-~.:~ .. ~~~~~~~!":.· ........... ~~.:~?~ .. ~.~~~ .... 
vunun sarayı Habeş ülkelerinden ge- lunmalıdırlar. (İ.) (4763) celerinden sonra bu genç yaşında bir 

1 1 tirtilen en müstesna kokul~r~a do.~~~ş- ""'1NW bacağını da kaybettin. Belki ilerisini, Yeni neşriyat 
tu Delı.kanlılar kraliçelennın yuzune E . .. .. F ih B ğl B kı k.. K 1 gerisini düşünmeğe vakit bulmaksızın, " iz • Keşif bedeli 8500 lira olan mınonu, at· , eyo u, a r oy, arta, Kadı- Deniz - Bu guzeı den mecmuasının o .. UI 

ba.kamadılar yere kapandılar. Onun köy. Beykoz. Çatalca, Sımyer Üsküdar, Eyüb Adalar, Silivri Şi- öfke ile yaptığın bu cürümden şimdi seklzlncl sayısı çok zengln münderecatıa, 
' .. k tırıcı kim bilir ne kadar pişmansındır! blrçok süvarllerlmlzln yazılnrlle intlpr et-' füsunu 0 gece o kadar goz amaş le kazalarındaki ilk mekteb bina !arının yaptırılacak sob.t baca -

id. K l' }arı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle- Ali, ~iddetle: ~iştir. ... d•ıı.. b 
ı. ra ıçe: .. - Hayır, cevabını verdi. Hiç pış' man Ulkü - Ballcevlerl merltezlnln çı ... ar - ~ 

v • • f··sunu sonmeden hı.lir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka ien işleri müd:lrJl.l- • t tiki "e kül' t" '"'ının •• ...... 
c - Gençligımm u olmadım ve olmam da! Kesilen bacağı- sana ' r • ur mecmu...., vv ..... 

isterim ki vücudümü mumyal~sın111~~ ğünden alacakları fen ehliyet vesikasiJe 637 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak· mm evvdki gibi sapasağlam yerine =~~~.zengin blr münderecaUn 1ntlpr et.o 
·v• tırsınlar guze buz "eya melr•ubile beraber 9/8/938 Salı gu-nü saat 11 de Daimi Encümencie bu- 1 .. k'' .. 

ve aaın beşıgıme ya ·· . . en • yapıştırı ması mum un olsa, cezam bü- Tednl KHnıtı - nr. Akll Muhtar Özden•ıa 
5Özünün manasını öğrenmek ıstıy 1unmalıdırlaı ~ (İ.) <4762) tün bütün affedilse, öldürdüğüm kuduz çıkardıııı tıb mecmuasıdır. 20 uncu sayw ın-
nesiller isterim ki on binlerce yıl, be- ~ köpeğe yeniden can verilse vallahi, bil- tlşar etmiştir. 
niın m~myamın etrafında tapınsı~lar!• Küçük Mustafapaşada yapılmaktR olan okul inşaatına ilave olarak yapılan ve Ifıhi gene öldürürüm! Sonra da güle Çocuk - Çocuk Esirgeme Kurumunun ~ı-

.. el delıkan- b r 1 · k 1 fi k kardıCı bu çocuk mecmua.sının 98 inci sayı• 
d€di. O gece, Mısırın en guz b.. .. k keşif bedeli 37880 lira 16 kuruşa a ığ bulunan ikma i ınşaat npa ı zar a e - oynıya gelir, gördüğün zindana girer, sı birçok güzel yazı ve resimlerle 1ntitar et• 
hlarının kollarında şehvetin son uyu siltmeye konulmuştur. Eksi1tme 12/8/938 Cuma günü saat 11 de Daimi Encümen- çıkarttığın zinciri topuğuma takar, Ui- mlştır. 
saltanatını süren kraliçeyi, şafak sarar- de yapılacaktır. Şartname ve buna aid projeler 190 kuruş mukabilinde Nafıa leyi boğazıma geçirir, 0 hasır eskisinin Altan - EJA.zı~ Halkevl mecmuasıdır. 31 .. 
ken k d: . sanlan bayılttılar ve Müdürlüğünden alınabilir. İstekli olanlar 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan üstüne gene yatanın!. 37 - 39 inci sayılan bir arada çıkmlftır. 

en • ın. - ele 
mumyaladıktan sonra musiki nagın - başka 25000 liralık bu işe benzer iş y:ıptığına dair 938 yılına aid Nafra Vekfüe- _ Demek, bu adam.!' ani bir öfke ile 
ri arasında altın beşiğine y~tır~ı~ar.~u f den alınmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarını ve 2842 liralık muvakkat öldürmedin? 

Titredim. Fir'avunlar kralıçesının _ tı:inat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflnrı _ Hayır, beyim, üç gün, üç gece dü-
bir kaç satırlık hikayesi, şehvet salt~ . yeukarıda yazılı günde saat 10 na kadar Daiıni Encümene vermelidirler. Bu sa- şiine düşüne köyünün kenarında, evi-

.. ertıcı b ı ı ) natıarının ne kadar da tüyler urp atten sonra verilecek zarflar ka u 0 un maz. (4880 nin etrafında bekliye bekliye öldül"-
bir anlatılışı idi. . dürn. 

. Anahtarı kaptım. Sanki esrarenfı~ • • • • • • • • İll • • • - Bu kadar şiddetli düşmanlığın 
bır rüzgar gizli dairelere açılan ~ neden ilerj geliyor? 
Plya doğru' beni attı. Anahtarları yertı: - Askerdim. Beş sene kadar tezke-
ne soktum. Çevirdim. Bu bir cesaret ı. remi alamıyaPak Yemen çöllerinde kal-
F Kapı ya- dım akat her şeyi göze almıştım. · 
vaş yavaş açıldı. Bir koridor .. k~rı:nı.zı Fakat o gurbet diyarlarında yalnız 
bir ışık .. tam karşıda Fir'avun tıpının değildim. Nişanlım Ayşenin hayali, bir 
canlı bir timsali.. kapıyı tekrar yavaş- tayf gibi, sanki kendisi gibi, benimle be 
ca kapadım. Bulunduğum korido.r ı: - raberdi. Zavallı ,kız, senelerce ben'i 
Z~ndu ve yerlere kalın halılar serılm_ı;- 1 I ti sadakatle bekledi. Ben tezkeremi ala-
tı. İlerledim. Eşya namın~ .. t~.k ~:~ Bat, dift nez .. ~! gr" p, roma zma rak köye dönmeden üç yıl önce bu ca-
Yo.ktu. Ne kadar yürüdügumu bıl N vralii kırıklık ve butun agrılarınızı derhal keser. navar, onu, babasının evinden zorla 
tnıyorum, bir merdivenle karşıl.aştı~. e. r•' lcabıoda günde 3 kaıe alınabilir. • • • dağa kaldırmış. Hatta o sırada parma
~Şağllara doğru in~yordu. Merdıvenı.n • ğını da kırmış. Halbuki ben, Yemen 

~ı:~~:!::.,~~~:Y~~ıi:~:"::~n~~:k.~~ ..ı!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ::~·~~=n~kı~:;-,:;ıak~:~~11~~·1~:ı11~~Y; 
korku verici bakışlanna öyle .alış!ım == Türk Hava Kurumu E yaşadım. Evet, zorla dağa kaldırmış, 
ki titremedim bile.. bütün varlıgı:r1 .~ o 5, ırzına geçmiş, sonra babasından iste -

~~~:~~:?i ::!;.,::~ ~:~n:~~ 1 Buy u K pi y AN G s·u ~ EL~~~;;Ii!:r::~~~!~!~ i~?: 
:M:erd· n1 . • d' indim. Bır tur- = " . := mez nıkahlamıya razı olmuş. İşte, onu 

lü bitrnı~e er~b~n un1.' rdu. Bir kapı ~ 4 u··ncÜ keşide 11/Agustos/1938 dedır. := o canavan bunun için öldürdüm. Be-
d ıyor gı ı ge ıyo . - - · · d ı d 

aha d. 1 d. G yok. Denedım: := 50 000 L := nım yerım e o san, sen, ne yapar ın 
Açık.. ~el ıdım. ~.e ~~dim .. bir kori- ~ B .. ük ikramiye: • iradır• . . 5 beyim? 
dor dahra a ~' goze ık ve duvarla- ae UY . . . = Ali, son sözünü, gözlerini gözlerime 
rında Ma .. aynı . k~rmı_77dış 1 oymalar .. E§ d baıka: 15.000, 12.000, 10.000 brahk ıkramıyelerle ;;,; dikerek söylemişti. Haleti ruhiyesi, 
L ısır tarihıne aı canı - Bun an . 'k~ t d - k. b . ti H. d.. .. d 
~Orido . d·ven daha .. == 2o 000) liralık ikı adet mil uıa var ır... = san 1, ana ~çmış . ıç uşunme en 

run sonunda hır mer ı == ( 10 000 ve · d b · = b a· • 
onu da aştım Ansızın durdum. Tüyle- ~ '. d' kadar binlerce kiıiyi zengin e en u pıyangoya 5 ceva ve~ rm: -
rh.... · ·· .. ıtü - Şwn ıye . . d li' · · d · · = - Senm yaptıgını! 
S 4j'1. di~en diken kesildi. Bir guru bir § iıtirak etmek ıuretile ıız e ta ıoızı eneyınıı... == -- Ha, şöyle, dedi, uzun bir nefes al-

-~~~-~~i ~=;ı~~~di:"~~k;~1;.";,nı1n ~llUllllllllllllHUllllllllllllllllllllllllllUlllllllllDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif ı1ı. 
l'dında bir hareket vardı demek ... 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
Pazartesi (YeşilkOy) de 
Salı (Suadiye PlAj) da 
Çarşamba (Bnynkada) 
da Perşeµıbe (Heybeli, 
ada) da 

SÜT KARDEtLRR ' ................................................. ,, ......... .. 
r ' Resimli zabıta 

hikayemizin 
hal şekli 

Komiser. mutfnb girdiği zaman, elek
trik ütüsünün daha sımsıcak oldutunu 
farket.ınlşti. (4 numaralı resimdeki hara· 
ret end!Jtntörünün vaziyetine bakınız). 

Mutfağa ikinci defa döndüğü vatlt ile, 
ütü soğumuştu ve endlkntôr de eır af&tı 
deraccyl gösteriyordu. Madam Murlel aa
nt üç sularında ölmüştü. Halbuki kara
kola saat 6.30 da haber verllmlştl. Bina
enaleyh komiser lit1lnıin ölllıntl'cn aonra 1 
kullanılml§ olduğunu anladı. 

Sebeb açıktı. Mister Murlel karısını öl
dürmUş, pantaıoniınn sıçrayan lekeler 
çılcnrmnk için' iki çareye başvurmnsı lcatı 
etmişti. Ya pnnt.alonu yok etmek, veya- ' 
hud da lckelerl .silerek pantalonunu ütü- ( 
ıemck. Muriel ikinci §ıkı tercih etU. cı ' 
ve 2 numnrnh resimlerde, Murlel'ln pan
tolonu ütüsüz, 6 numaralı resimde ısc 
ütOlüdür>. Blnnennleyh ütüyü plrlzr 
taktı ve ttomlser evine geldiği zaman ü
tü dnha .soğumamıştı. Hfı.dlse biraz 'da
ha elenince, bazı kan izleri dahn bulun
du. Murlel de cinayet mahkemesine ve
rildi. 



14 Sayfa BOK 

•Aon posıa,. nm saJnlll. ~ 89 
v.,,,,,....,,~ 

Ad sındaki Hayalet 

;ruan: Sapper Türkce7e ,eviren: Basnun Upklııll 

Uykusunda gezinen genç kız 

F utbolümüz için yeni ve 
yerli hakemler yetiştirildi 

Mücadele ancak birkaç saniye sür- Algi sabah kahvaltısı için bir saate !arak kaldı k' g·· dükl · · Ad t 
nü. Zira genç kız merak.la kapıyı tek- yakın bir teahhürle aşağı indiği zaman c:~mış gı·b· . ı Bord 1 erımı eed~ ;a-

t - · · Algının· - kolla ara da k ki r--·· ıyım. u a a mıyım n ır. 

Eğer bu hakemler içinde vaktile bu sahada bir hayli 
ter dökmüş, iyi ve kötü bir şeyler yapmış olanlar 
ekseriyeti teşkil ediyorsa, istifademiz büyük olabilir 

rar aç ıgı ıçm _ n . sın e~· c eri masa etrafında toplanmış Menalin konuşmıya müdahale etti: 
sıkm~'kta ~ld~gu adamın harbıye ne- buldu ve tabaklara alakalı bir göz ata- _ Bayan Kasteldon hiç de budala Bizde bir takım imkln.1ar dahilinde sis- !ender mezunen Viyanaya gitmi§tir. 
~retı zabıtlerınden genç Talbo oldu - rak: değilsiniz. Beni çok alakalandırdınız tematik bir şekilde çalışabilen fedcras - Beş eylii.lde tekrar An.karaya dönecek-
gunu tanımıştı. Kollarını gevşe.terek: . - Bonjur, diye selim verdi. Bu sa- sebebini de söyliyeyim. Fakat odad~ yonlann başında futbol federasyonu ge- tir. 
, - Burada ne arıyorsunuz? diye sor- oah ne yiyoruz? gördükleriniz bundan mi ibaret! lir. Memleketin her köşesinde büyük bir 
au. . . . . . - Burton: - Hayır, bir adam daha ördüm ki rağbet görmekte olan futbolün daha şü- Bugu·· nku goreşler 
• Sesının tonu gayn ihtıyan olarak - Yumurtadan başlıyacagıv z diye b" . sed" · •· . d gd mulllü bir ...... ı.;ıAe :-a.;.-afını temin mak-- h . ·d· ' ıı ınn uzenn e uyuyor u. ~ ~ 
§UP eh 1 ı. . cevab verdi. Bu sıradl kapı açılmıştı, Menalin tekrar etti: sadile federasyon tarafından antrenör Bugün Taksim stadyomunda istanbUI 

Talbo. ka~larını kal~. Algı ainıı_ıı g.el~n M~Uy idi, ev sahibi yemek liste- _Çok enteresan değil mi Çarls? yetiştirmek üzere bir kurs açıldığı hatır- ~ediyesi festival komitesinin tertib et--
çattı. Şımdı anlıyordu ~. bu sual b.ır sının gerıye kalan kısımlarını saymak- e lardadır. tiği serbest güre§ler yapılacaktır. Ko .. 
başkası tarafından kendısıne de tevcih tan vaz gecerek ona döndü: Çarl B to •. b b . Muhtelif vesilelerle 1stanbuldan Ana- mite başpehlivan namıedleri araaında bit 
edil bTrd' D k kız bT . . s ur n mus et ceva yenne . .. . . -e ı ı _ ı. er en genç ın za ı ı - Bon3ur bayan Kasteldon! dedi. başını salladı. Molly hayrete dü ü dolu içlerine yayılan eski .futbolcüla~ turnuva t-ertıb etmiş, uç hafta devem e-
tanımadıgım hatırlattı: Genç kız daha i~ri girerken "'-°'orgun bir Nlrllk ı·· d d"· şm ş himmet ve gayretile dört tarafta iyi kO- decek bu turnuva galibine de (500) lir• 

B k h k
.k tt .. ba T-,bo - - - .J :r~-- ro un ey ı. .. - A -· - u uşa a ı a e yuz şı iL1 - gorunuyordu, elini de yorgun bir hare- _Ne demek istiyorsunuz? diye sor- tü bir varlık göstermekte olan futbolun mukifat vermegı kararlaştırmıştı. 

dur. . . . ketle alnına götürmüştü. Bu görünüş du. keyif ve arzuya göre, metodsuz, program- Bu turnuva için bu hafta karşılaşacak 
Genç kız derhal zabtedilE~n hafif bır Burtonu hayrete düşürmedi: Menalin cevab verdi: sız bir mesai ile bugünden daha iyi ola - pehlivanlar :şunlardır: 

kahk~h? ~opardı: .. .. . . - Jltek iyi görünmüyorsunuz, diye - Şunu demek istiyorum ki bütün bilmesine imkin yoktu. ~n~salı Halil ile .Molla MebmecL 
- Ikınız de pek muşkül bır vazıyete sordu, erkeWler san~e!.arin:i iterek g-Ordükerinizi rüyada görmediniz, fa- Otuz küsur seneyi bulan futbol varh- Mülayım ile Babaeskili İbrahim. Geçeo 

aüşmüşe ~nziyorsunuz? Odama giri - ayağa kalkmak hareketindeydiler. kat bana söyleyiniz. Ara sıra uykuda i- ğımız bu programsızlık yüzünden bir tür- hafta Tekirdağlı Hüseyinle 45 da1cikalık 
niz, bu kondordan daha rahat konuşa- Genç kız: ken yürüdüğünüz olur mu? lü hakiki istikametini bulamamış, .zaman bir güreşten sonra berabere kalan Ba • 
biliriz. - Rica ederim kalkmayınız, dedi. _Hayır, değil mi baba? zaman yetişen yıldızların şöhretli devir- baeskili İbrahimle Mülayimin güreşinill 
Kapı üz.erlerine kapandığı zaman - Ne oldu? Sir Corc Kasteldon okumakta oldu- lerinde parlamış, on1ann oyun, kudret enteresan olacağı muhakkaktır. 

yüzbaşı Talbo anlatmıya başladı: - Fena bir rüya gördüm, beni çok ğu gazetenin arkasından doğrularak: ve kabiliyetleri azaldıkça, futbol da yük- Bu güreşlerin müddeti birer saat ola • 
- Drummond beni üzerinize mukay- yordu. _ Nasıl, nasıl? diye sordu. Uykuda -sekten aşağılara kadar sukut edivermiş - rak tesbit edilmiştir. Serbest gürejlerde 

yed olmıya memur etmişti. Sizi Burton Burton alaka ile: fk tir. iki pehlivandan birisi yenilmeyince be .. 
ile -n

1 

orkta dolaşırken görmHc:, ben de .,.,. 1 en yürüdüğünüz olur mu diye sor- 1s be kalı dığ .. b ""1 - Sahi mi? dedi. umid ederim ki dular. Evet küçükken yapardınız ama B~ on sene evveline kadar tanbul ra re n ına gore, u turnuvanuı 
'bilardo salonunun önünden geçerken... bu fena rüyada yemeklerin tesiri ol _ iOnralan geçti. gibi belli başlı büyük şehirlerimizde tat- sonu nasıl alınacaktır, bilmiyoruz. Bi " 
Sizi gene onunla gördüm ve sandım ki mamıştır. Burton müdahale etti: bik edılen futbolün biraz mübalağa da naenaleyh güreşlerde sayı hesabile ka " 
3aha ~akınlarda bulunarak.. Molly devam etti: _ Bununla beraber dün gece yeni- olsa köy içlerine kadar yayilımş ve -ya - zanmayı ortaya koymak lizımdır ki ne• 

Mo ly zabitin sözünü keserek: - Hem sizi gördüm, hem de Bay den somnambül -0lmuştu. Biz toplan- yılmakta olduğuna hiç şüphe yoktı:r. tice almabilsiiı. 
. - Çok teşekkür ederim, dedi, zira Menalin'i. Bir odadaydınız. bir masa mış, fş üzerinde konuşuyorduk. Birden Yüz yirmi yardalık bir saha dahilinde Günün en mühim güre§i Kara Ali ili 
anla~ış ~lacaksınızdı~. ki. b~ zat ça~~~ vardı, etrafına daha altı kişi toplan- kapı açıldı, kızınız göründü. ayaktan ayağa, vurulan bir top oyunun- dünya güreş i8D1Piyonlarından Çek Şeri 
tecavuzkar olmıya mustaıttır, ve goru- mıştı. Konuşuyordunuz. Yanınızda da Sir Corc Kasteldon hayretle haykır- dan ziyade, artık bir fen haline girmiş arasında yapılacaktır. 
yo~um ki bu düşünce .ile ke~di. kendi- bir yığın kağıd duruyordu. Sonra hep dı: olan futbolün İngilterede bir mektebi bi- Bizim pehlivanların kıymetini ortay• 
nizı bana muhafız tayın etmışsıniz. birden ayağa kalkmıştınız bana bakı- _ Ne diyorsunuz? Yıllar var ki bu le olduğunu düşünecek olursak, memle - koyacak olan bu güreşin fevkalide güzel 

Zahit k:bul etti: yordunuz. Affınızı rica ed~rim, bu mü- hastalık geçmişti. kette inkişafını çok arzu ettiğimiz ibu olacağını §imdiden tahmin edebiliriz. B&a 
- Aşagı yukarı. • nasebetsiz rüya bende 

0 
kadar canlı 

0
_ . (Arkası var) sporu gelişi güzel oynamakta hiç bir güreş için müddet .konmamıştır. Yani iki 

- Mükemmel, o halde şimdi neye fayda aramamalıyız. pehlivan de yenişinciye kadar güreş ya-
karar verdiğimi Algi size anlatsın. Memlekette flit.bolü en iyi bir tanda pacak.lardır. 
İzahat bittiği zaman Talbo: e· d ki 1 k oynıyan büyük klüblerimizden ancak bir Biz, bunun ne derece doğru olduğunu 
- Mükemmel, dedi. Bayan Kastel - ır 0 orun gün Ü kaçı parlak muvaffakiyetlerini muha - kestiremiyoruz. Dünyanın hiç bir tara "' 

Clon müsaade ederseniz sizi bu mükem- notlarından . faza edebilmek kaygısile büyük feda - fında yenişinciye kadar güre~ yapılma • 
mel fikirden dolayı tebrik edeyim. karlıklar ederek şuradan, buradan ge - dığma göre çok mühim olan bu güreşil 

Algi suratı asmıştı: tirdikleri hocalara scnelerd~ri avuç bu şekilde tesbit edilmesi doğru olmasl 
- Ben o fikirde değilim. Bence ken- 1 Güneş dolusu para vermektedirler. gerektir. Madem ki müddet tayin edil• 

liisini tehlikeli bir teşebbüse atmamalı- Z Banyolarına dair İki sene, beş sene ve daha uzun sene- memiştir. Bu tarzda bir güreş üç saat. 
"dır. 'J ler ayda bir kaç yüz lira mukabilinde beş saat devam edebilir dernektir. Böyll 

Molly: Fenni bir surette yapılan bir günef ban- antrenör tutma-gı - bulundu~, mevkii bir güreşin de neye benziyer.eğini tah • 
yosu sa~lam vücudlil çocuklarda ve bü- 6

... • d bili 
- Azizim, nafile ısrar ediyorsunuz, yüklerde mevzıı ve umumi olmak üzere icabı - ancak bir kaç iklühümüz yapabi- ıuın e e "rsiniz. Hem güreşen peblf • 

kararım verilmiştir. tesirler yapar. Bütün adalat yanı etler liyor. vanlar, hem de seyirci için sakat olan bO 
- Ben gene söyliyeceğim büyür ve kalınlaşır. Bütün iskelet ke- Şehirlerimiz arasında oynanmakta 0 _ kararın değiştirilerek muayyen bir müd 

Genç kız gu·· ıerek·. 0 

miklerl sertleşir, hazım cihazını faallye- 1 _ h • A 1 f det tayin edilmesi iyi olaca\t kanaatirı • 
" t · ~n ususı. ve resmı maç ann bir tara a-

- E sonra? dedi. e getirerek 1ştihayı artırır. Idrar fazlala- deyiz. 8 ıarak bu sayede zehirlerin vücudd~n leylıine ne kadar büyük farklarla bitti-
Ve ayağa kalkarak somnambül va- çımıwnı temin eder. Tenertüaün derln ğini şimdiye kadar yapılan Türkiye bi- Galatasaray SU topu 

ziyetinde dışarıya çıktL Bir müddet 9 ve &ık olarak alınmasını temln ettiğin- rinciliği ve son iki senedenberi yapıl - • ld 
sonra Algi odanın penceresinden genç ıo den kanın çoğalmasına yardım ve bütün makta olan milli küme oyunlan pek açık şampıyonu O U 
kızın o esrarengiz köşk odasına tevec- cildin kan damarlarını gen.l§lettlğlnden bir §ek.ilde isbat etmiştir. Su sporları ajanlığı tarafından tertı1' 
cüh ettig-ini gördü. Endişe içindeydi. SOLDAN SAl'aA: bu sayede kalbin yükünü hafinendirlr. edilen sutopu şampiyonası Ş~ref stadı h,.. Karun tazy~ azalır, tamlyon düşer ve Eğer futbolümüzün her tarafta mil -H~diseyi ıztırabla takip ediyordu. Oda- 1 - Lrüe devrinin meşhur ıaırı - Renk. ciimlel a.a&blye üzerine münebbih ••"•' savi bir şekilde inki""''"' bekJivecek vuzunda Galatasaray1a, Beykoz takımlatS 

d 
2 - Kapı altındaki tahta - Umku fazla .,.,.... ~.... " d ı1 .,..., nın içine hiç beklenmedik bir zaman a olan. hlr tesir yaptığından tekmil vücudün iyi olsaydık buna seneler kafi gelmezdi. Fut- arasın a yap mıi .... r. 

ve gayet garib bir vaziyette bir genç 
1 

_Bir kaduı ilml _ Buzalm taiiyüiü. bir surette çalışma kuvveLinl artırır. u- bul federasyonunun pek isabetli VP. pek Çok heyecanlı ~ir oyundan son~a Ga"' 
kız girince Menalin bir yay ile müte - 4 _ çm _ cezbeden. mumı neşvünema üzerine gayet müsbet · d d"ğ" b' k 1 t .. latasaray 5-3 galib gelerek r.ımpıyon 01-ve canlı bir surette tesir eder. yerın e ver ı ı ır arar a an renor ye-
harrik imiş gibi birdenbire geri dön· 5 - İtalyada bir .şehir. Bu kadar güzel tesir eden günefln yuta- ~tirme kursunu açmış olmasını bLZ ya- ~~..:....···---··--··-·-·---
müş, diğerleri de ayağa kalkmışlardı. e - Kırmızı blr taş - Verme. nda saydıtımız evsafı yalnız aıhhaUI 1n- rmki futbolümüz için en ciddi bir -.:ı·-

d 
1 7 - Hiç olmazsa - itaret. .u.uu Hayret içindey i er. Algi bu mesafe -

8 
_ Nefer _ Hayret etme. sanlar üzerinde tecelli etmez, hasta olan ve hareket olarak mütalea ediyoruz. s 

1 1 
p 1 S t . 

den dahi genç kızın kolları ileriye doğ- 9 - Bir erkek 1smi - Taharrl et. kimselere de aynca tesiri vardır. Bunu Bir iki mütehassıs elinde, altı av. ka -

t 1 b
. h k 1 · t• · b'" da yarın aöyllyeceğlz. ru uza ı mış, ır ey e vazıye mı u- 10 - Bir şeyin iki yanında. dar kısa bir zaman olmasına rağmen ınun- l================-1 

tün inceliği ile görebiliyordu. YUKARDAN AŞAÖI: CHab 11te1• olmTaealaruauaa .... ,. tazam ve ciddi bir kursa devam etmic: o-
Yevınl. Slyast, Bavadla n Halit gazetdl _ .. _ 

l - Nazım olmıyan - Kazı §1'roanlandır- pula yoJiam•••nnı rtea ed.a. Abl tak- ~ 
• mak için Jtoyduklan yer. dlrd• istekleri makaltel•b kalal>Wr. !anların bugün muhtelif şehirlere yayıl-

2 - Merkeb - Baf taramıya yan1an tef. dıklannı haber aldık. 

Yerebatan. Çataıçepne .IOkak. 11 
ISTANBUL 

Genç kız ağır ağır masanın çevresini 
dolaştı. Kolları gergin, bakışları sabitti 
ve Burton birdenbire üzerine çöken 
hayretten kurtulmuş göründü, aytijl 
kalktı, diğerlerini susturmak için imi
:rane bir işaret yaptıktan sonra genç 
kızı önledi. Ve mülayimetle elini tuta
rak kapıya doğru yürüttü. Bu dakikada 
'.Algi de pencerenin önünden ayrılarak 
kendi odasına döndü. Genç kızın gös
termiş olduğu cesaretle soğukkanlılığa 
h'ayrandı. Ertesi sabah Ta1bo gene uşak 
kıyafetinde onu sarsarak uyandırdığı 
.zaman rüyasında bile bu meseleyi gör
müştü. 

- Nasıl olmuş da bu kadar uyumu
şum, diye söylendi. Mollynin rolünü ne 
gtizel oynadığını gördünüz ya? 

- Doğrusunu sorarsanız ben Bur -
tonun bir münasebetsizlik: etmemesi 
endişesile görmekten ziyade işitmiye 
çalışmakla meşguldüm, maamafih her 
şey yolunda gitti. 

'Algi geniş bir nefes alarak: 

- Allaha ~' dedi. -------· 

3 - Karpuzdan kesilen bir par~ - Bir Maatteessüf kursa devam etmiş olan- 1--------------_.., 
nota. .............................................................. ların futbol ile münasebet dereceleri ' Gazetenıizde çıkan yazı 1111 

4 - Yapmak .ccürümlerde kullanılır• - meçhulümüzdür. resimlerin bütüıı hatıara 

5 - BtrYatını.ota. No··beıc·ı eczaneler ' mahfuz ve gazetemize aiddlf. Eğer içlerinde vaktile bu ~ada bir 
ı - Çalışmak mudanndan .1smi fail. --·· .. - - hayli ter dökmüş iyi ve kötü bir §eY yap- ABONE 
7 - Vücud - Özüm suyu. a. ıeee nöbekl ola eesaatıler fmllu- mış olanlar bir ekseriyet teşkil ediyorsa, 

FIATLARI 
8 - Ekin "biçen bıçak - Geçirme. dD': 9 _ Şimdi de - Bütün. isıanbal dbetindeldler: futbol federasyonunun himmeti var ol-

ıo - Hatırlıyan - Atlı nakll vuataaı. Akn.rayda: (PerteT). Alemdarda: (~ref sun. 
Neşet). Beyazıdda: CAsador). Samatya- Ömründe spor yapmamış ofan idareci-

I 

da: <Rıdvan>. Emtnönttnde: CBensason). lerin o sahada muvaffak olmalarına na
Eyübde: (Hikmet Atlamaz>. Fenerde: tB- sıl imkan yoksa futbol çayırından hiç de-
mUyadU: Şehremininde: <Hamdi). Şeh- .~n.... lan zadeb~nda: (Üniversite). Karagimriik- 5~ geçmemiş 0 lann da bize parlak 
te: <Fuad). Küçük.pazarda: CHult.l). eserler verebilmesine imkln yoktur . 
Bakırtöyünde: {İstepao). Yerli antrenörlerin kimlerden ibaret 
Beyoilu clhetindekDer: olduklarını anlamağa intizar ederken, 
İstlklD-1 caddaslnde: (Kanzuk). Dairede: hepsine yolunuz açık ve işleriniz hayırlı 
(Güneş). Topçularda: <Sporldla). Tat- olsun derneği bir vazife bildim. 
ahnde: Ufü.ameddln). Tarlamflnda: 
(Nihad). Şişlide : (Halk:). Beşlktaşta: 

{Nail Halid). 
Boğaziçi, Kadlköy ve Adalardakiler: 
Üskildarda: <İtıtlhad). Sanyerde: {Nuri). 
Kadık6)11nde: (Biiyük - Üçler). BtlJük
adada: CŞlnı~al !Wa). He,bellde: (Ta
ııaf) 

Ömer Besim 

* Altı aydanberi devam etmekte olan 
futbol antrenör kursu nihayetlenmiş ve 
ehliyetname alanlar muhtelif vilayetle
re göı>cierilmiJÜ'. 

Futbol İedft&SJOllU bapntrmöri Hir-

1 8 a 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKtYJ: 1400 760 4UU 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pqindir. Adres 
değiftirmek 25 kuruttur. 

' A.1 
Xt· 

~ 
'flO 
3dJ. 

Gelen eoralı weri oerilıncs. 
11.inlanlcm ,...'aliyet alu.ado 

Cevab için mektublara 10 ~ 
Pul il.Ave.si lizımdır. 

r;~;:·;;;;;=:·;·14i·t;~b;·J 
I Telgraj ; Son Posta 
l Telefon : 20203 '·-··----... --.. ---··-···-· 
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T Ağusto9 
SON POSTA 

ltik8ye: Bir evlenme bürosu ıı;:;;a+m 
Okumıya fazla yer vermesi 

(Bq 'tamfı 12 nci sayfada) el Mer~la, dedim, lliçiıı ağ]ıyommuı:? IAzıo gelın tir tip 
Missis Trotter'le beraber hem~nb·~e- Birisi size fena bir şey mi söyledi?. Yok- :Aydından Se • 

atladık. Kair'e geldik.. Her ~gı u- sa artık bu i,şden bıkbmz mı?. lim soru.yor: 
dik d - bh . mucıb olJDaınası 

odu veyahu şu eyı . ak bir Kadın hıçkıra hıçkıra: . . . - Muvsfftik o • 
için onu, bizim bürodan old~~a ~ir ev- _ Hayır Mister Piters, d~, ne bın, _ne lacak mıyım? 
mesafede mobilyalı, kuytu, guz~ ne- de diğeri. Ben size meseleyı ~çıkca soy- Derli toplu ol .. 
de yerleştirdim. Sonra da seyaha lemek mecburiyetindeyim. Sız kocanun mat arzusuna 0 .. 

ticesini Endiye · bild'irdim. biricik arkadaşı idiı:riz!. Ben !şilt oldwn kum.ak hevelf de 
Endi: . . . deniki Mister Piters. Ben birisini . çıldırasıya katılırsa muvaffa-
- Çok güzel, dedı. Şundi, ~ ·.rem- sevdim. Onsuz bir dakika bile yaşıya- kiyetten şüpheye 

vicdanın müsterih oldu; oltana bır • _ marn. Aşık olduğum adam, bütün ha.ya- yer kalmaz. 
lik geçirdin, hiç durmadan balıklan av tımc.:ı hayal ettiğim erkeklerin en ideali- • 

laınıya başlıyalım. . eliy• dir t k - lü Iİ Iİ 
Şimdi artık pUııımızın bütün mc gı- Ben kadını teS'kin ettim: o goz r p 

ni siz de kavramış bulunu~orsun~· iyi _ Çak ali, çok fili, dedim, ben ~da Bıutm OkuT im-
Mİssi.'i Trotterle ev~ege tali hiçbir fenalık görmüyorum. O da sızı sı:- zıılı okuyucumu.% 

kalbli ve asil müşterilerın hemen beınell vı·yo~" sevd'igın·· iz adamla derhal evlenı- da. kmakterini !' 

dil · ce ma- ,...,.. . 
yüzde doksanı, ancak ken erın .. ki nı·zı Bahtiyar olunuz!. Bu adam da aynı ruyor: 

· tti.klen ı - · lüın olan bir usulle tedarik e d 1 kuvvetle sizi seviyor mu .acaba?. Duygulu ve na-
şeor doları bize göndermeğe başla ı ar .. u·· _ Kadın gene agylıyarak cevab verdi: zile: davranır. Teh .. 

f b"le oJınıyan m 
En ufak bir za~e ~ ı fih buna _ Evet seviyor. Fakat mesele şu ki, bu likeli işlere pek 

kemınel ve nefis bır ış .. maaına y- adam benimle evlenmeğe talib olup bu- yanaşmaz, canı 
· b. ·ş denemez ya, ne. · ·a· t tlıd M nfa pek de zahmetsız ır ı ul rduk ya aelen altı müşteriden bır tanesı ır. a ır. e -

ib · h yli yor uyo · ra "' b 1 · U k tok se .. Çünkü biz de ır ~ . dandığı İrt buntm içindir ki, elim.de ıı unan ı- a ere arşı 
Hatta bazı günler Endinın ho~~ .. tler- ı<l ·:in dolan kendisine vermeden benimle gözlü kalır. 

• bile oluyordu: Her Ailahın ~~u yud lar 1 emiye,..,cmi söylüyor. Gazetelere 
. terinden ikişer o ev erı ~~ b" 1 ce zarf açmak ve ıç _..J·w;""';.,. .ilan mucibince biz de oy e . . . ., veıuıguı ...... 

çıkarmak kolay bır ış mı·· .. teril r de bir taahhüde girişrni§ bulımuyocuz. Bu-
F eragata ihtiyaca olan lir tip 

Doğrudan doğruya gele~ m_uşb. ...~ıs· sis n ismi Vily.am Vilkinson'dur. 
1 .b. üşterılerı ız .ıv.ı. nu 

o uyordu. Bu gı ı ~ Missis Trot- Kadın sözlerini bitirince gene isterik 
'lrotter'e havale ed.ıyorduk. . . ~ ı d'.ı 
te b l icabına bakıyordu. Bu gıbı bir eda ile aglamıya baş a .. 
m:, t u~l ar~n ancak üç veyahucİ dört ta- Ben biraz düşündükten sonra: 
u~ be~~ er en kadar gelerek aldatıldık- Dana bakın Mis.sis Trotter, dedim. 

nesı uromuza il . i - 1 benim Ira 
larından ve yol paralarının kend erıne : Bir kadının sevgi duygu arına -

Bursadan 
Oflaz soruyor: 

Ali 

- Muvaffak o -
lo.cak mıyım? 

Bedeni meşak· 
katlere, bazı ah -
valde ferağatıi 

hamlelere lüzum a<le edilmesi icab edeceğinden bahsettı- dar riayet eden bir başka adam bul~~-z-
. · kadac;]arımdan bırınm vardır; His saha • 

ler.. sınızL En ıyı ar "' · . w• , 

Çok geçmeden Amerikanmv en uzak kı:.nsı olduğunuzdan bahsetm~!ecegım .. 
kt bıar Yagmıya baş- 1 tamamen ve munhasıran kıvılarından da me u Şayed. mese e 

lad~ E a· ·ı ben hemen hergün nrfla- . 1 b't vdi· bu i:ki bin doları ~11n1z 
ı. n ı ı e ' k d bcnım c ı se , rd,. B • 

nn içinden en aşağı iki yüz dolar a ar ve bahtiyar olunuz! der geç: ~m. u pa-

sında ihtiras cere
yarilar ına pek yer 
verilmemlidir. 

bir pnra çıkarıyorduk. k bile biz ııene hıçbır şey kav- Çevik bir kUçUk d ralaı·ı verse . . .. .. 
Öğleden sonra bir gündü. !kinüz e betmi~ olmayız!. ~ ~iz. sızın yu~- 'Ka.dtköyden Ali 

hummalı bir faaliyetle çalışıyorduk. Ben, niizden ve sizin müşterılennizden, bes bın Polad soruyor: 
ild dolarlık banknotları bir s.an.dığa, tek dolardan fazla para kazandık .. fakat ben - Muvaffak o • 
dolarlıklan diğer bir sandığa ıst_U.etmek- bu i.şrle yalnız olmadıR;ım için bir defa da lacak mıyım? 
,_ mec:guldüm .. arkadaşım Endi ı~: srkadılSim Endi Tokker'le idonu...cınıak 
.., "' '- · · · lm1yor' Çeviklik, sporu .-Bu gelen iba1ıar venım ıçın g~ . m€cburiyetindryim .. arkadasım iyi bir a-
Romansını ıslıkla çalıyordu .. bırdenbıre dam olmakla beraber, ner şeyden önce iş sevmek, bedeni 

l ik b. dam g'r m u v a f f a k i -

Sayfa 15 

-----
Bir 

RADYO 
Hafta ilk 
PROGRAMI ----

ISTANBUL 
, Atmtos 1918 Puar 

ÖÖLE NBŞ&İYATI: 
12.30: Pllkla Türle. muslldsi. 12.50: Hava

dis, 13.05: Pl"1& Türk mUllkisL l.S.30: Muh
telif plA k:ne§rlyatı. 
AKŞAM NBŞ&İYA.TI: 
18.30: Hafif müzik ve dans musikisi: PlAk. 

20: Saat Ayan: Grenylç rasadhaneslnden 

-
kestra konseri: Novotniden naklen, orkes 
tra Kemal Akel idaresinde. 

AKŞA.'1\-1 NEŞRİYATI: 

18 30: Hafi! müzik: Tepebaşı Beledıy 
bahçesinden naklen. 19.15: Konferans: Prot 
Ballh Murad (Fen müsahabelerl). 19.55: Boı 
sa haberleri. 20: Saat il.yarı: Grenviç ra.sad 
hanesinden naklen. Müzeyyen ve arkadaşlu 
n tarafından Türk musikisi ve halle şarkıla 
n. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rıza Dôf. 

naklen:. Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafın- rul tarafından arabca söylev. 21: Saat Ayar 
dan Turk musiklsi ve. halk ~rlolan. 20.40: Orkestra. 21.30: Necmeddin Rıza ve arkadr.ş 
Hava raporu. 20.4~: ömer Rıza Doğrul ta- lan tarafından Türk muslklsl ve halk eaı 
rafından arabca 80ylev .. 21: Saat A.yarL Or- kılan. 22.10: Orkestra konseri: Novotn1den 
ke.stra. 21.30: .. uuzatter Ilkar ve arkada§lan naklen, Kemal Akel idaresinde. 22.50: Son 
tarafından Türk mUBIJds1 ve halk p.rkılan. haberler ve ertesi günün programı. 23: sa.l, 
22.10: .Muhtelif par~ar: Pllk. 22.50: Son Ayan 
haberler ve ertesi güniin programı. 23: Sa- • 
at Ayarı. 

• 11 Atasıos 1938 Puartesl 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Plakla Türk muslklsL 14.50: Hava

dls. 15.05: Pllltla Türk muslklsi. 15.30: Muh-

telif plftk neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİiATI: 
18.30: Plakla dans muslklsl. 19.15: Rıfat ve 

arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat a
yan: Grenviç rasadbıtneslnden naklen. Mus
tafa Çağlar ve arkadaşları tarafından Türk 
muslldsl ve halk p.rltıları. 20.fO: Hava rapo
ru. 20.43: Ömer Rıza Doğrul tarafından a
rabca .söylef • .21: Saat Ayan. Orkestra, 21.30: 
Fasıl saz heyeti: İbrablm. ve arkadaşları ta
rafından. 22.10: Oda muslklsl: Plll.k. 22.50: 
Son haberler ve ertesi günün programı. 23: 
Sa.at Ayan. • 

ANKARA 
'J A.lustos 1938 Paur 

Ö(;LE NEŞRİYATI: 
12.30: Karışık plak neşriyatı, 12.50: PJD.klı 

Tiirk musikisi neşriyatı, 13.15: Ajans haber· 
leri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

18.30: Plakla dans muslkJsl. 19.15: Tilrll 
musikisi ve halk şarkıları {Salahaddin). 20ı 
Sn at il.yarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türll 
musikisi ve halk şarkıları (Amatör Cemile)' 
21: Şan plakları. 21.15: Stüdyo salon orkes
trası. 22: Ajans haberler! ve bava raporuoı 
22.15: Yarınki program ve İstl.klll mar§l. ! 

• 8 Alastos l.938 Pazartesi 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.SO: Karışık plak neşriyatı. 14.50: PlAkla 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 15.15: Ajaruı 
haberleri. 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 

9 Atustos 1938 Salı 18.30: Karışık plak neşriyatı. 19.15: Ttlrlt 
ÖÖLE NEŞRİYATI: musikisi ve halk şarkıları (H. Rıza). 20: sa~ 
14.30: Pll\kla Türk musikJsi. 14·50: Hava- nt fi.yarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk mu-.;· 

dls. 15.05: PlA.kla Türk musikisi. 15·30 : Muh- siklsi ve halk şarkıları (Handan). 21: Konte-
telif pl~k neşriyatı. raııs: (Parazitoloğ. Nevzad). 21.15: Stüdyo' 
AKŞDI NF.ŞRİYATI: l 

30· Hafif ilzit· Tepebaşı Belediye sa on orkestrası. 22: Ajans haberleri ve havaj 

h
18. i. d aklın n . 19 ıs· Konferans· E- raporu. 22.15: Yarınk.l program ve İstlkl~ 

ba çes n en n e · · · · marşı 
minönü Halkevi namına: Nüsret Safa (Bizde · • Tuiüa.t). 19 55: Borsa haberleri. 20: Saat rı-
yarı: Gren~ç rasadhanesinden naklen. Ve
dia Rıza ve arkadaşlan tarafından Türk 
mU.!ikisl ve halk şar1olıın. 20.40: Hava rapo
ru. 20.48: ömer Rıza Doğrul tarafından :ı
rabca söylev. 21: Saat ayarı. Orkcstro. 21.30: 
cemal Kamn ve arkadaştan tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 22.ıo: Senfonik e
serler: Plak. 2.2.50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı. 23: Saat ayarı. 

9 Alust-Os 1938 Salı 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karı!,iık plA.k neşriyatı. 14.50: PlAklsl 

Türk muslk1sl ve halk şarklları. 15.15: AJa~ 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

odamıza kısa boy u, çev ır a 1 
- adamıdır. Sonra bu isde ikimiz de ayni 

di .. adeta müzeden çalınmış bir tabloyu derecede rey sahibiyiz!. Ben kendisile bir yetleri temine ya- 10 Ağustos 1938 Ça\ 
b. d d 1 gözden radığı kadar ayni ö"'LB NEŞRİYATI· arar gi ı o amızın uvar arını 1 ... n"'""'"-'lm .. sizin irin ne yapmak kabil- u · 

• 
18.30: Kar~ık pUik neşriyatı. 19.15: Tft?]ll 

musikisi ve halk şarkıları <Makbule). 20: Sa·"( 
at Ayan ve arabca neşriyat. 20.15: Türk mu·' 
slk!si ve halk şarkıları (Salahaddin). 21: xe .. 
man solo: (Prof. Necdet Atak). Plyanodaı 

George Markovttz. 21.15: Stüdyo salon or-. 
kestra.sı. 22: Ajans haberleri ve hava raporı, 
22.15: Yarınlı:J program ve İstiklal marSJ.. • llUJ ...... -.. s hevesle kitablara 14.30: Plı1kla Türk ınasllda1. ıı.ao: llnva-

geçirmeğe başladı.. k lı b" se. yapacağıma söz veriyorum. bağlanmak kay - dis. 15.05: PlWa Türk mustldsl. 15.30: Muh-
Ben bu adamı görür görm:.z. ~ .a. . ır Derhal eve döndüm ve meseleyi Endi ve telif plA.k: neor1Yatı. 

ed~ ile başımı kaldırdım. Çunkcih~ ışınıt b~lz- açtın:. -~~~~-~~~~.::~~ •• ~:: .. ~:.~~:.......... AKŞAM NEŞRİYATI: 
ufak bir e ı e 18..30: PlWa dans musik1sl. 19.15: Konfe-

de kanuna aykırı en Enrli suratını ekşiterek: ı·ngı·ııere Kralı rans: Fatih Halltevi namına, Abidin Da'Ver 
kt - Ben zaten .meselenin böyle olacağı- (Atatürk ye Anafart.alar satern. 19.55: Borsa yo u. kı bo lu 
Ufak bir sessizlikten sonra sa Y nı tabmin ediyordum, dedi. Bizim kur- (Baş ttmı.fı 1 'inci ıayfadaJ haberleri. 20: saat ayan; Grenvıç rasadha-

v ·b· b·r müessesede şu veya bu nesinden naklen. Nihal Asım ve arkadaşları 
adanı: k dugumuz gı ı 1 

•• • • • Halk i,.inde aöz aöylemekten 
- Ne O dedi galiba bugün pek Ç~ hem de bizim yüzümüzden böyle bır J11ssı nı"ıl'ın· ı. --'~---.... • tarafından Türk musikisi ve halk ıarlnhrı. 

' ~ "°t--.. ••- Z0.40: Ha.va raporu. 20.43: ömer RBa Doğ-
mek.tub alı:uşsı~?. eı· a düşünen bir .kadınla iş yapmak büyük bir ı - AhHl.kı ittıza.mıdıı.n, (2) Mabcubl - rul tarafından ara.bca söyle-v. 21: Saat li.Ya-

ı.-~"'" ıme -Cevab yerine, onun şap~ bata idi. yetten, (3) Sadeliğinden, rı. Şan: Bedriye Tüzün, stüdyo orkestrası 
1...-1. Endi dedim bir kadmın S J • ..,. -~ı.- -•-•- refakatlle. 21.30 Tahsin Karakuş Te arkada§-larctk: . . . :o;~ sı·zı' - Dana IPC&A • , • evuıgı 11e~-. oa.UGUUı: 

d-~;..... ~ ·· d b'" 1 L ·r bıssl ları tarafından Türk musikisi ve halk §arkı-- Buyurunuz, gıdelinı. 1;:U..Uil• hem de bizim yüzümuz en oy e ıuı 1 - Tren. (.2) Otomobil, (3) Halk ne 11e-d l .ı.arı. 22.10: Müzik ve varyete: Tepebaşı Be-

• il Afustos 1938 Çarşamba 
ÖÔLE NEŞRİYATI: 

14.30: Karışık pllk neşriyatı. 14.50: PlO.kla'! 
Türk muslldsi ve halk şarkıları. 15.15: Ajana! 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Tür'{~ 

musikisi ve halk şarkıları (Makbule). 20: 8&·
1 

at fıyarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk mu .. • 
slklsl ve baJk varltıları <Hikmet Rıza), uı 
Sıhhi konuşma: Dr. Vefik Vassaf. 21.11= 
Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haberıe ... 
rı ".'e ha,va raporu. 22.15: Yarınki progran\ 
ve IsUk.141 marp. ""'kt d bekli or<luk -t ab çekişine gönlüm hiç e razı 0 - yahat eylemek, <4> Araba. Jedlye bahçeslnden naklen. 22.50: Son h"ber-:.-~ an ır y . 1 . fir- ı .. ır Seyahat iir~ı: " 

Ben bu sözleri söylemekle, ge enın, muyor. ler ve ertesi günün programı. 23: Saat 0.yıırı. e 
k .. zere merkezden bakl , Ben senin böyle yuf- 1 - DenJz tutar, (2) Tayyare tutar, (3) • 

manuıı kontrol etme u k - Evet ısıru. old v t b. Arabada çak rahat.mı olur. 11 Ağustos 1938 Perşembe 
gönderildiğini anladığıınızı iiham etme . -rekli bir .adarn ugunu za en ı- • • • 11 Atustos 1911 Perşembe ÖÖLE NEŞRİYATI: 
· ka yu h lb ki bana -bu .gibi şeyler Kımlerı takda eder: ÖÖl..I: NEŞRİYATI: 14 so K k lak ) 
lStemiştim.. . ,,'lrl,. ... "'issis liyordum- a u • . 1 - Mlss Joan Batten, (2) Hore Bell8ba, . : arışı P ne§rlyatı. H.50: PlO.kll\ 

Gel li haf esile bırLJA...., m li Nevse senin hatınn içın ben j 14.30: PlAkla Türk musiklsL 14.50: Hava- Türk musUtlsi ve halk p.rküarı. 15.15: At&D(. 
. en ipO ·s ıy KeDCl' . vız ge r. J ' Tr tt ' (3) GT'aue Fields, (4) Ma or campbeJL dls. 15.05: PlAltla Türk musl.kls1. 15.30: Muh- h berle i 
Trotter'in oturduğu otele gittik. ı~ı- de bu işe razı oldum. Git Mi:~. ~ ~re Sevmetliği ıeyler: tellf plak neırlyatı. aAKŞ~ NEŞRİYATI: 
ni Missis Trotter'le ıanıştırdun .. hderl e söyle: Bankadaki bize aid . m 

0 arı 1 - Av etleri, C2) Tarihteki cengaverler AKŞAM NEŞRİYATI: 
ı.. dı ank d iki bin o ar d•W• adama versın1. Ona bah- <3> y . k .... ~ c~) Sert 1 kil • 18.30: Kar~ık plak neşriyatı. 19.15: Tür~ 
.11:a nın namına b a a . · cılsm ve sev ıgı . a.semın o ....... u. -s ç er. 18.30: Mnht.eill parçalar: PlAk. 19.15: Spor musl.ldsl ve h:ı.lk şarkıları (Handan). 20: sa

1 bulunduğuna dair olan banka defterını tiyarlık temenni etmekten başka blzler Siyaai leanaatlerİlllle ô.mil olan • müsahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 19.55: at Ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: Radyofo<: 
l~rdün. idn yapılacak hiçbir şey kalmıyor. far• Borsa hnberlerl 20: Saat ii.yarı: ~renviç ra- nlk temsil (Gençler Grupu tarafından). 11.c 

Nihayet polis hafiyesi: - . . i . B arkadaşınım gösterdiği bu yüksek ; Kendi bna.atl. (2} Kraliçenin kana sadhanesinden naklen. Muzaffer Dkar ve ar- Keman solo: (Necib Yakub .A§kın). Piyano' 
_ Görünüşe göre, dedi, bütuı: ışlerın ı kal:;ruk karşısında ço·k· mütehas~is ol-. atı, c3> Baldvlnin unaatı. (4) Chamherıa: ~::~!~ı ~~:;;ı::~ ,:::_~um. 2u0s.~~ .. lövmeerhR:ı.lık- da: Pror. George Markovltz. 21.15: Stüdyo s~ 

d yor el b ş dakikadan •-ı kJ ...- • ...,... ...., lon orkestrası. 22: Ajans haberleri ve hava.: tanuni bir mecrada cereyan e 1 
• el arkadaşunın ını, e u• n · za Doğrul tarafından arabca so"ylev. 21·. sa- · · · kanu um.. d -;ıı..,.,.,., b"l l _ .J raporu. 22.15: Yarınki program ve üıtlkl~ 

- Evet, dedim, bütün işlerım~ a- fazla &ıktım .. sonra razı ol U5 ..... uuzu ı - ngili.s tipim neae11 lem.il e.Jer: at Ayarı. Orkestra. 21.30: Safiye Tokay ve ar- marşı. 
'!idir. Şayed siz bekarsanız, Missis e p~r - rtirmek için }ıemen kadının ~ına koş- 1 _ An'aneperverdfr, (2) Puding ıe~r. kadaşları tarafından Türk muslk1s1 ve halk 
tııı olarak konuşmanıza rnüsaa~c ediyo- :Missis Trotter yeniden goz y~şl~n (3) çay ı:ıe-rer, (-0 8pol' iner. ıarkıla~ı. 22.10: Orkestra konseri: Novotntden 
ru 1ın acagım t~.m. . b c:lad.ı. Fakat bu defa sevmem- Arzu e..;ıeJ;ö; .-ler: naklen. Kemal Ak~ ~de. 22.50: Son 

n:ı. Sizden iki dolar a ıy · kar dokmıye a~ . . _ dah k 1 y& -- r,, haberler ve ertesi gunun programı 13· Saat 
-. ÇOk t~kkür ederim. Şayed be den ağlıyordu. Şebiroe ıki gun a a - 1 - 'Bir erkek çocuk, (2) Sisin kaldırıl - Ayarı. · · 

olsaydım ben de bu kadına talib olur· ıı sonra eşyalarımızı toplıyarak ha- muı ~rest. {'3) Akdenhde damıt bir huzur, • 
dunı. ~akat ... Neyse Allaha ısınarladık dl'kta hazırlandık. Arltadaşıma: (4) İngiliz aUelerintıı refabL 
-., .r r<>keteA 1 unızdan önce :Missis Trotter'e FotoğrallarınJa nelen daima 12 Ağustos 1938 Cuma 
•-Üster Piteo;! . - yrı ış .,_ l.. .., ___ J ? ÖÖLE NEŞRİYATI: s h bda şım- . a fa daha veda ebneA. uzuınuna magmamullT ~ 

Oj1 günü yaptığımız bir esa • son .bır _.e
1 

mı'sin?. dedim .. Kadın senin- 1 _.Bık&~ mldes1 tlrır, .~!) Baı aönlan 14.30: Plakla Türk musiklsi. 14.50: H:ıva-
iiye kadar beş bin dolar kadar bir para kanı degı k memnun o1acaktır E- vardır, (3) Gozleri pek iyi gormez. (Gözlük- dls. 15.05: Plikla Türk muslldsl. 15.30: Muh· 
kazandığımızı anladık. Bu vaziyet karşı~ le tanışmaktan ço * . ~blıkt -fü .. ten hoşlanmaz), <tl ~kren m~dfir. teill plak neylyatı. 
ilJıda artık işleri paydos etmeğe karar sasen, gösterdiğ~ .alicdenaN dan . o., ru AKŞAM NEŞRİYATI: 

1 ·· tmek ıstıyor u. e ersın · · 18.30: PlWa dans musildsl. 19.15: Konfe-
\?erdfü. Esasen Missis Trotter de yoru - tPşekh"Ur e ben buna lüzum görmüyo- line geçiyor?. rans: Dr. Salim Ahmed Çalışkan (Hayat ne-
.rn~c;t...ı .• doğrudan doğnıya gelen ziyaret· - ~ayır, trene de geç kalmak ihtimali- - O bana bunları lrendisi verdi. Ben dir?) 10.55: Borsa haberleri. 20: Saat ayan: 
ener onu bıkhrnuya baslamışlaı:~·· b~- rum. '"'odnra bütün bir ay, hemen haftada üç giin o- Grenviç ro.sadhanesinden naklen. Belm:ı ve 
da 1 himızde şı- niz var ır. d arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve halk 

n rnada sağdan ı50ldan a ey ı . .. n trene bın· dik .. eşyalarımızı nun yanına gidiyor um. k 1 
'!."" gu şar ı arı . .20.40: Hava raporu. 20.43: Ömer Rı-~~etıe de bas, tı Nev.se. 0 ek ki v·1 Vilk· "' r ,ıamış ·· - . dik - Dem ı yam mson sendin, za Doğrul tarafından aralbca söylev. 21: snat 

İşe bir nihayet vermek ve son haftalı~ı- yerleştir giderken Endi birdenbire elini öyle mi?. Ayarı. Orkestra. 21.30: Tansın Karakuş ve nr-
nı k~disine takdim etmek düşüncesbıı.: T:cne kt Cebinden kalınca bir deste Endi, gene ayni soğukkanlılıkla: kadaşlan tarabn.dan Türk musik1Si ve halk 
Missis Trotter'in -vanına gittim. Ta ıı cebın~ so u. '-··-ln~ da d·ver n- _ Talili .ki bendim dedi.... §al'loları. 22: Çekoslovak san'atkllrları: Vlyo-
b "' k k n oonknot ~.arak lJUU.Ull'- .ıg a: • lontst Jan Vllatislavisky '9"e arkadaşları: Ku-
aşJıca maksadım, ona veda eder en e - n yanma koymamızı nca etti. -vartet -ve Çek mllll havaları, Gayda. 22.50· 

disi.nc nıuvaklmten bıraktığımız iki bin ra!:":Uıaznı alarak hayretle sordum: ..... ~ ... - Son baberıer ve ertesı ~Un programı. 23: "-l-· · almak .ı-a••• YARINKİ nvcı~A: Saat liyan. uu.atU'hk banka defterini de gen - _ Bu --12" nerden çıktı?. H 
tı t'~- arman perisi 

. Enoi büyük bir sükiinetle: 
Radının <>dasına girdiğim zaman, on:' _ Bunlar 'Missis Trottel"den aldığım 

tıbkı n1ektebe gitmek istemediği iç~ ag- üd bin dolardır, dedi . 
hyan bir genç

0

ku: gibi, ağlar bir vazıy~t- _Bu paralar .ne münasebetle senın e
te buldum. 

-.- Yazan: Peride Celal 
• U .&hsC. 1938 Cmnartesl 

ÖÖLB N.EŞIÜY.AD: 
.12.30: PlWa. Türk mu.slk1sl l.1.50: Han.

diB. 13.05: PlAkla Türk mwılklal, 13.15: or _ 

• l! Atast• 1938 Ouma. 
ÖÖLE NEŞRİYATI: 

! 
ıuo: Kanpk plü: neşriyatı. 14.50: Plilaa . 

Tiirk muslldsi ve halk f&.l"kıları. 15.15: Aj <r 
haberleri. 
AKŞAM NEŞRİYATI: ı 

18.30: PlAkla dans musiklsi. 19.15: Tir~ 
muslklsl ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). ID:O 
Saat ayarı ve arabca neşriyat. 20.15: TürJi! 
musikisi ve halk ~arkıları (Salfılıaddln). 21! 
Konferans: <Şevket Süreyya Aydemlr). 21ı 

15: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haber .. 
lerl ve hava raporu. 22.15: Yarınki proıtram 
ve İstlklül marşı. 

• 13 Ağustos 1938 Cumartesi 

ÖÖLE NEŞRİYATI: ( 
13.30: Karışık plak ne§l'lyatı, 13.50: J \k 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 14.15: A at 
haberler!. 
AKŞAl\I NEŞRİYATI: 

18.30: Plfık neylyatı. 19.15: Türk mUSJ ıs 
ve halk şarkıları (Makbule). 20: Saat a 1 
ve arabca neşriyat. 21.15: Türk musilru ve 
h?lk şarkıları (H. Rıza). 21: Saksofon r n~ 
(lbra.hlm). Piyanoda: Prof. Georg Ma o· 
vitz. 21.15: Stüdyo salon orkestrası. 22: P. ıs 
haberleri ve hava raporu 22.15: Yar~ld 
program ve İstik16.l marşı. · 



Mikro·skop Gösteriyor ki ; 
Sıtma parazitleri sivrislneklerin iğnesile kana karışıyor. Va mUdhlf bir 

Met olan sıtmayı vtıcudnmn~e aşılıyor. 
1 

• 
Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi saihkla yaşatan 

kudret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
VocudUmQze aşılanan bu mel'un parazitler ise mOtemadlyen bu kırmızı 

yuvarlacıklnrı yiyerek çolalıyor, nesiller yapıyor ye her nesil uzviyetimiz· 
de sıtma nobeti dediğimiz tttreme, nrperme ve yanma hallerini arttırıyor. 

Vatanda,!.. SaAhlını Bu Afetten Koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat bulasalarile hususi bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını hııiz bulunan BIOGEN1N 
drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. Sıtmadan korun· 
mak ve kurtulmak için birinci deva BJOGEN1N'dir. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kiirecikleri arttırır, adale ve sinirlen kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür. tlli cla
rak bclgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faydalar temin eder. Sıtmanın bütün 
şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczane·-ı~ bulunur. 

Yalnız E V 1 N t Z O E değil, C E B 1 N i Z D E bile 

Bir bulun-
• 

şışe malı 
UYUŞUKLUK • SlNlR AÔRILARI • 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER • BAYGINLIK • 

BAŞ DÖNMESİ - ÇARPINTI ve NERViN 
SİNiRDEN ileri gelen blltOn HAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER 
Ne nebatl ne klmyevt zehirli biç bir madde yoktur 

'•••••••• Her eczanede bulunur. 

SAÇ EKSiRi KOMOJEN 
8eçler1 besler, k8klerlnl kuvvetlendlrlr, dökUlmealn' 

ötrler, kepekleri giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANl!SI 

Beyotlu - latanbul 

Rahatını, keıeıini sevenlere tav.siye ~-----~ 

K U $ T Ü V Ü kullanınız. 
Bir liraya kumqile kUJtüyü yastıklar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mOhim tenzilat yapıldı. KuştOyQ kumaş
larının en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yoku~u Kuştnyn Fabrikası Tel: 2302T· 
Sabş yerlerimiz: Ankarada, Bey oğlunda Yerli Mallar Pazarı. 

Güzelliğinin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

r- RADYOLIN 
Diıleri mikropla;dan, çürükler
den, iltihablardan koruyarak 
sağlamlaıhran, hem de mine
lerinin bozulmaaım .-e sarar• 
masmı menederek daimi bir 
gllzeltikle muhafaza eden aı
nn en kuYvetli diJ ~acunudur. 
Her sabah, öğle ve akşam 

vemeklerinden sonra 

RADYO 

Ba bir fenni haklk11llir ki : 

KBEl\I PERTEV 

Cildi temizler, poruzsnz ve 

gergin tutar. 

Buruşuklukları giderir, tablt 

güzelliği muhafaza eder. 

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

. ilan Tarifemiz 
Birinci .ahile 400 
I kinci •ahile 250 
Üçüncü •ahile 200 
Dördüncü •ahile 100 
lg •ahi/eler 60 
Son •ahile · 4Q 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
Muayyen bir müddet zartında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak~ 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam., yarım 
ve çeyrek sayfa ilinlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
atd iŞler için §u adrese müracaat 
edilmeli dit: 

biocdlk KollektU Şlrteu 
· J[ahraman.zade Ban · 

Ankara cadclesJ 

Son Posta Matbaası 
N;;;i;~ı·:MUdÜrii;·-s~tim Ragıp Eme' 
SAHİPLERİ: !. ı::::m E:ŞEfxLIGlL 

• • • 
nır AINIIUlb AIMlERD~AIN ~@lbEJD 
1( 1 Z 1( 15 M 1 • Aıurlku l(ıı Kolejl • Robut Kolej • 

• ArHvıtk6y. Tel. 36. 160 Bebtk, Tel. 36 ... 3 : ER 1( E 1( 1( 1SM1 
Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
ta~fmdan ö0ğretilir. Milli terbiye ve k~ltüre son derece ehe1DJ11iyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütübhanelcri 
mukemmeldir. Kız ve erkek beden terbıyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü temin eder. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gesterilir. 

MÜHENDİS KISMI: Amellvenazariusullerleelektrik,makine ve Nafia mühendisi yetiştirir. 
KA!11> GÜNLERİ: Kız kısmı Çarşamba, erkek kısmı Salı günleri saat 9 dan 12 le kadar. 
1 Agustostan sonra: Kız kısmı Çarşamba ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

Erkek kısmı Salı ve Cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. 
7 Eylulden sonra her gün~ , · 

Fazla maliimat için mektubla veya bizzat müracaat edilıebilir. 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en aı. 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 • 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 ,." 50 " . 5,000 " 
120 " 40 ,, 4,800 ,, 
160 ,, 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 
düşıniyeı:iıere ikramiye çıktığı takdirde % .20 fazlasile verilecektir_ 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOJ, 1 Birinci kanun, 1 l\fart ve 1 11.uiru 
tarihlerinde çekilecektir. 

PUDRALAR 
Modasında 

Büyük bir tebeddül 
\ 

Mübaldgalı cMakiyaj. kalmadı. 

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

Parisin şık ve kibar kaC:ınları, yeni bir -
moda meydana atmışlardır. Onlar, bü
tün gün zarfında hiç parlaklık izi ver
meksizin şeftali çiçegi bir ten temin eden 
yeni bir pudra keşfetmişlerdir. 

Bu da; yeni ve hususi bir usul ile en 
ince bir pudrayı ipekli elekten üç defa 
geçirilmiş ve hakikaten krem köpüğü ile 
karıştırılmış pudradır. - Fra~ız kimya
gerleri tarafından uzun araştırmalar ne
ticesinde elde ettikleri bu en son usul -
Tokalon müessesesi tarafından lrntiyaza 
alınmıştır. Tokalon pudrası, parlak bir 
buruna ve yağlı manzaralı bir cilde ni
hayet verecek ve size netis ve 8 saat zar
fında cMat> bir ten temin edecektir. 
cFini Mab Tokalon pudrasını kullandı
ğınızda ne rüzgar, ne yağmur ne de ter, 
cildinizin güzelliğini 'bozmaz. Sehhar gü
zelliğinizi arttıran bir tazelik ve bir ca
zibe v.erir. 8 c~b ve yeni rengi olan 
Tokalon pudrasını istı!yir.iz ve kullanınız. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He~) 

D&bW1• mf.tehulıaı: Puar.dan maada 
bersilD (1 • f) DlvanJolll Du:n&ra 104 n W
lefonU 12318 • 1106' 

ZAYİ - Kadıköy Hamldiye rüşdlyeslnden 
aldığım şahadetname ile Kabatat tdadhıln
den aldığım tasdiknamemi zayi ettlm. Ye -
nllerlnl çıkaracağımdan hükümleri yoktur. 

Samat19 afila.s memana 
Hüsni GiaaJ 


