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Trakgadaki 
Maneoralar nunu • ra aro ıo a a ı saa sur u 
Knmandanla,ı

bugti.n hareket 
edt7orlar 

Rumen Sefirinin "Son Posta,, ya beyanatı: 
. "Mülikat çok samimi ve güzel olmuştur,, 

Mar91al Çak•ak ile Miltt 
Müdafaa Vekili de 
şehrimize aeldiler 

ismet lnıno dan Orgeneral 
FahretUn Altıyla manevralar 
hakkmda ıırıştulır, Milll 
Şef de bir iki ıun içinde 

ŞelırinJ.izdeki Rumen malıafiline göre Türkiye 
ile Romanya arasındaki bağların dalıa 

fazla kuvvetlenmesi bekleniyor 
Trakyayı gidecekler 

Milii Şef İsımt İnönü, bir iki gün son
ra manevralaxda bulunmak üzere Trak
Yaya gideceklerdir. Şehrimizdeki Vekf}.. 
ıler de :kendilerine refakat edecek.tır. 

İsmet İnönü dün sabah şehrimize mu
\'asa latlarmı müteakıb vapurla Haydar. 
Paşadan Dolmabahçeye geçerlerken Or
€ener.al Fahrettin Altay ile 'frakya ma .. 
tlevraları hakkında görüşmüşierdir. 

Milli Şef sormuştur: 
- Manevralara ne zaman gidiyorau.· 

nuı? 

- Yarın. 
- Beni d~ götürünüz. Hazırlıklarınız 

tamam mı?. 
- Her şey tamam. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Akdenizde Musevilerle 
dolu vapurların 
adedi çoğaldı 

Finike limanına musevi 
dolu iki vapur iltica etti 

İzmir, 11 (Hususi\ - Yurdsuz Muse
"ileri hfunil Pnrita bugün de limanımız
dan hareket etmemiştir. Varşovadan tay
Yare ile gelen bir Musevi resm: makam
larla temaslar yaptı, vapura giderek Mu· 
~V~lere Varşovadaki yardım cemıyeti-

~E2~~]~:~~f § muıaBat -deüBiö üdiii iuülz iıiri dü ~~-~;ş:;:;~;;~:~:-
:ğE~:=:::~;r~r::::: saraua gelere" Harı·cı·ue Ue"llı·mı·zıe go··ruştU ı "ısıan,buıu hkava ı: Erzurum vapura yolcularının anlat- n n aarruz arına arşı 

laruıa ~:k;11::·:r!.~u- hazırladınız mı?" 
IC:ont Cia.no ile 

Ribentrop 
ingillzce 

görii,tüler 
tiz~rlin 11 (Hususi) - Bugün öğle
" erı Salzburg'a muvasalat eden İta}. 
.,,an ha .. 
Yo d rıcıye nazırı Kont Ciano, i5tas-
§ll n a Fon Ribbentrop tarafından kar 

Millt Şef Krah 
rıhtımda karşlladl ve 

gene rıhtımda teşyi etti 
Rumın mahfellerinin intıbaı: 
" Kral buton tahminlere 
rağmen seyahati esnasanda 
yalnız lnönU ile göru,ıu ,, 

annııştır. 

<i İki hariciye nazırı evvelA otele, ora. Romanya Kralı Majeste Karol ve Ve. 
~~da fon Ribbentrop'un ikamet et • liabd' Prens Mi.şeJ.i. hhnU yat drln lima· 
di te olduğu Fuşl şatosuna gitmişler. nımıza gelmiştiır. Üçe be' kala yat Dol-
tkı mabahçe sara.yınm önünde, y~tı takib e-

tod nazır arasındaki mülakat bu şa. den ha.rb gemisi de Tophane iSnilnde de
n.o a Yapılmıştır. Berlindeki İtalyan, mir1emişlerd'ir. 
lta~adaki Alman sefirleri de müla • Beş dakika sonra Hariciye Vekilimiz 

F' ha~ıır bulunmuşlardır. Şü'k:rü Saracoğlu, Riyaseticümhur Umu· 
an on Rıbbentrop italyanca, Kont Ci- mt Katibi Kemal Gedeleç, seryaver Ce
ltu 

0 
da almanca bilmediklerinden, ko. lAl sarayın rıhtımından blndl~~rl Sa· 

tk~alar ingilizce yapılmıştır. karya mot!>J~tft -ınm1Ter. ·kralı te-d-..;, na~ır, yarın Berhtesgadene gi • Jl!al~Mır. Yiı.~ do~ 
~klerd%:tler tarafmdan kabul edile. ~·~~çe ı '"' - , . . .):~ ... ~..,,. 

--

Öd dost ve müttefik devlet reisi ~ 
Romanya Kralı MaJeate Karol nat on ıl• DoJmebeh99 sarayına gelmlftir. Rei-
diyi çeyrek aeQe yatın huaud motört- (Dnuıı 1 ı lna •7fada) 

ismet in önü, Nafia ve 
Maarif Vekillerinden 

de son tetkik seyahat
lerinin neticelerini 

dinledi --
[ 

Milli Şefin lstadbula J 
gelişine aid intabalar 

Milli Şef İsmet İnönü dün saat 
onu sekiz geçe şehrimizi şereflen
dlrnı.işlerdir. Milli Şefin geleceği
ni haber alan binlerce halk erken
den Haydarpaşa civarını doldur
Dl'Uflar, §ehit bayraklarla donan
ınuıtı. 

Dahiliye Vekili Faık Öztrak 
Cümhurrcisımi1.i vilayet hududun
da karşılanuştır. 

Milli Şciin beraberlerinde Ba
yan İnönü ve Hariciye Vekilimiz 
Şülltrü Sara<"oğlu bulunmakta idi
ler. (Devamı 1 1 ind sayfada) 



2 Sayfa SON POSTA 

r 
Hergün ' . R.esimlj llla.kale : ""' Muvazene bozuklugu = ] 

_______________________________________________________ __... ____ ., _____________ _ 

Agaç sevgisi 

- Yazan: Muhittin Blrıen 
_ 8, Bal-.ton Fil4var -

M acaristan, bir zamanlar geniş 

oıma.nlarla süsld bir memle

ketti; parçalanıp ta, Tunanın iki tara -
fında;ki münhat ovaya indtrilen küçük 
bir toprak parçası haline geldiği zaman, 
bütün elindeki dağlık yerlcrı ve bun -
larla beraber, hemen hemen bütün or -
manl:arını .kaybetti. Bugün şimal hudud
lıiYıru ileriye süı.:.ip tekrar Karpatlara 
gırdiği za.manda.ııberi tekrar. büyük or -
manlara kavuştu. Şimdi bu ormanları 
13yıkı verçile istismar etmek üzere, bü
yük mikyasta te§ebbüslere hazırlanıyor. 

Fakat, Macaristan, ormansız kaldığı 
zaman da ağaçsız değildi. Tarla olarak 

kullıanmadı,ğı her yere Mcar ya mc~ ~erikıı gazeteleri bütün servetini alnının teri ıle yap- dan yaş:ı.ırış•m, tıpkı bir makine gibi..; 
ağacı diğer, güzel bahçeler yetiştirır, ya- rnış olan bir m;iyarderin ölümü ır.ünuebeti!e onun hayatını Insan şi.ıphe ~ok ki, bl.r makinedir'; fakat nasıl bir makine 
hud mı buralaıda mutlaka ağaç yetişti - anlatır.arken §ÖYie dıediler: tem·zfcnip paklanırı..a~ bir müddet dinlendirilir.eye muhtaç· 
rir: Çınar, ırtkestanesi, kavak, söğüd ve -- Çocukluğl."llıdan itibaren bir d:ak.ı.m bi!e dinlenmek bP.- ııa msan da tıpkı eyle muayyen z.amanl:ada. çalıştıktan sonra 
ilh. · · kah iş ve hayat, kah sıhhat iktı - mcdi ve O•ll m cnu çalıpna masasımn üzerinde buldu, müte- muayyen 7.amımiarda dinlenmeye muhtaçtır. Aksi takdirde 
zası her tarafıru dolaştığ~m ve içinde vc-!h devamlı t-f:r çalışmmun llÜmlıne6i olarak gösterilcbılir • ., makıne zamn:und&n evvel aşınır, 1' göremez hale gelir. Bina-
lhafta.larca oturduğum bu memlekette Fakat mjteveffamn vasiyetnwnesinde fÖYlt? bir kayıd enaleyh d,nlenıne ve eğlerune zamanlarının zararına olarak 
da.ima gözümden kaçmıyaıı bir haöise vardı ~t\lıtan, 8, 10, 12 sast yerine daha fazla didlnen birisinı gördü-
olıarak §Untl ıkayd~bilirim ki, bu mem- - Ölümün ya'klaftıA'mı gördüğüm bu dakıK.alar1a hayatı- ğUnüz 231nan ç ~ışına lrudretl.ne hayran olmayınız, o adamda 
ildkette gö.rcfüğü.m. derecede güzel ağaç- mı ma!ıvetmiı t'~u aın.Iryorum. Etrafı.mı görmeden, eğ- bir miivazene bozukluğu vardır. Hayatı görmeden yaşayacak 
lan, hiçbir yeıde gôrmedim: Yarım SJsır, lenm<.n!n ne olduğunu anlamadan, hayattan nasibimı alma· lbaynttan zevkalmadan ölecektir, o adama acıyınız. 
bir asır, lıattA daha çok fazla ömrü oldu- -=======ıı::ıı:c=========================--=--============-==== 

2i~~~~~~~:~g~ 
henüz çok sağlam ve dinç oluşundan do- '~-···-........ - ..................... ---·""\) 
layı saıiki iftihar ediyorlar, zannedersi- "Filo amirali" f H 
ırekkeb bir korunun gölgeleri altında ve 

a;ır seali bir 
lspanyol 
Gilzell 

ruz. Şu satırları, o nevi ağaçlardan mü - Rütbesini Jıaz!lnan : ergUn bir fıkra :_i:_:= 

Macar kuşlarının tatlı cıvıltıları içjnde Deniz kumandanı M . d d 
asanın üzenn en çal ı . yazıyorum. Yazıya başlamadan cvve!, Birinci bahriye Bilbaodan ka • 

gözlerim, urun uzun bu ağaçların ara - lordu Amiral Sir Bir fQirden bah.sı.:dtl!yord!l. Biri: çan İspanyol mül· 
sında dola.ştı. orıların dallarını, budak - Dudley Pound'a - Onun piirleri çalmadır! tecilerinden olup 
~arım gövdelerini ve nihayet renklerini İngiliz bahriyesi- Dedi. Bir ba~kası itiraz etti: lngilterede Mai • 
tetkik ettim: bımlann hepsi de yaşlı. nin en bflyilk :rüt- - Hayır canım., bE:n ok-udurı, ,ok denheadda bir 
çok yaşh ağaçlardır. Fakat, hep::.i de besi olan cfilo a • hoşuma. gitti 1'e çalma olmadığı da kampta bulllflk yı· 
genç ağaçlar derecesind~ sıhhatli, düz - miralh ünvanı ve- muhakkak! karken dikkat na .. 
gün ~ ve taze renklidir. Evet, ıilmiştir. Filo a • Şiir:Zeri çalmadır, diyen kızmıştı· zarını çeken Hl 
insa:nlıa.nn çıeN-elerin.e akseden yaş renk- mirali ünvanı, yaı _ Ben.im kada,. bilecek misiniı, yaşlannda Purl 
leri aAaçlarda da vardır. İhtiyar ve hasta nız kralın vere _ dedi. 8 on ~ettiği fiiri, beııim ma· Armurena imıin· 
bir ağacın yapraklarındaki renk başka, bileceği bir rütbedir. Bamın üzerinden ça!dı. de bir İspanyol gü 
genç ve sıhhatli bir ağacm '"llprıık~ann- 't.. ~ zeli sesinin harl • 
daki renk te bilsbfifün ba~~dır. Maca _ Sir Du.dley Pound. İngiliz bahriyesinde '---------------" 

kulAdeliği ile ta -
r1standa ağaçlar, uzun öm rlü oldukları 20 senedir, mütemadiyen sessiz. sadasız Almanların yeni nınmıştır. Mtıte .. 
için her yerde bun•arın ihtiyarlarına pek çalışması ve son harbin duslerinden is - 0 I ıd hassıslar onun ya 

-

~ tesa.du! edilir. Fakat, bunların ara- tifade edilen tecrül>elerle yenilikler ya - ~'IJ en gı iZi kında ikinci bir 

smda hasta olanlarına gözüm hiç ilişmiı ratınası ile temayiiı etmiş olan bir deniz- cMelba> olacağını söylüyorlar. Genç kı· 
değildir; belld pek ender, pek kenarda zm sesi öyle ((.lrdür ki, en büyük kon• 
katmış yerlerde, insan elı değemiyen kö- eldir. j seT salonunun en arka lll'alarından bile 

şelerdel mikrofonsuz iş:itihnektedir. * lngiltere ana kraliçesinin 
Bu rnemlelretin ağaçlarındaki bu sıh- kagnanalıtı Köpek takibine çıkan 

bati. bu IM?ş'eyi, bu uzun ömr:i Allah sa-
de bur.aya vermiş değildir. Her toprak İngiltere ana kraliçesi Mari, gelini mahkum/ar 
fistündeki ağaç, bu evsafa sahib olabilir. Kent düşesine, Avustralyada bulunduğu Amerikada Kolorado'da, şehir ha • 
Ancak, bunların buradaki güzel vasıflara sıralarda takmak için ariyeten 25 bin ln- p~anesinden kaçan :Lki polis köpeği • 
sahib olabihooleri 1ç:n, sade Allahın a- giliz lirut değerinde mücevher vermek· nin takil:fine, m&l\I)U5'lardan birkaçı 

.fl.ğustos 12. 

.. 
Sözün kısası 

İki fıkra 

Konuşuyorlardı, dinledim: 
- Ankara caddesinin asfaltı çok yu-

1

. muşak olmuş. 
- Evet. ben de farkına vardım. İnsa· 

nın topuğu giriyor. _I 
- Yer yer topuk izleri peyda olmuş. 
- Neye acaba böyle? 
- Şehirde yaz sıcak1ığımn ne derece-

lere çrktığını hesablnmamış olacağız. 

- Hayır efendim, ben gazetede <ıku· 
dum. Ankara caddesi asfaltı bizim şehir 
için en iyi asfalt tipi imış. 

- Nasıl olur carum bozuluyor. 

- Ben gazetede okuöum. Gerçi şim-
di ökçeler batıyor, bozuiuyor amma eski· 
]ince çok iyi olacakmış. 

O zamana kadar söze kanşmıyan da 
kanştı: 

- Evet, doğrudur. F..skidikçe iyileşir, 

ben bunu bittecrübe bildiğim gıbi .• bü
tün dünyaca da bilinen bir hakikattir. 

Ona dönmüşlerdı, biri sordu: 

- Siz asfalt mütehassısı mısınız? 
- Hayır, şarapçıyım.! 

* Harb başladı mı? 
Açıkgöz satıcı, mağazanın vitrine k6y· 

duğu ayakkabının üzerine koyduğu eti
kete gayet büyük yazı ile: cDört lira> ve 
bu yazının arkasına da göze görünmiye· 
cek ıkadar küçük yazı ile cdoks:ın dokun 
kuruş yazmıştı. 

CamekB.ndaki ayakkabıyı gören eti· 
ikettclti büyük yazıyı ta karşıdan ve ~i
çük yazıyı da gözlerini camekana yaklat
rtırdıktnn sonra okuyan heyecanlı haber
ler vermiye meraklı bir gazetenin sahibi, 
gazetesine gittiği zaman sermürettıbi ça
ğırdı: 

- En büyük yazi!e gazete için cHarl> 
başladIJ> manşeti dizcceksın ve sonuna 
en küçük yazı ıle bir cmh ilave ede
ceksin, dedi. 

Bu hikaye vaki mi, diyeceksiniz ..• 
Aylardanberi bazı gazetelerimizin man· 
znrası bundan başka bir şey mi? 

*** .. -··-···-························ ...................... _. 
Taksim bahçesi gnzinOSUlla 31,600 

lira sarf edilecek 

Belediyenin Taksim bahçesinde yap 
tıracağı 1000 kişilik ga:zımonun mefruı. 
.şatmn aid şartnamenin daimi encili. 
mene veıildiğini evvelce razmı.ştık. Bu 
şartname encümence tetkik edilmi~ 
muvafık görülerek işe baŞ.lanması için 
alakadar 1ara gönderilmiştir. 

Bu şartnameye göre gazino, 31,600 
liraya kadar çikabilerektir. Gazino ı. 
nun salon kısmı, alınacak tedbirler 
sayesinde Cümhuriyet bayramına ka. 
dar yetiştirilecektir· 

ğaçmra bu gibi imkanlar vermesi kMi de- tedir. Bu mücevherlerin içinde iki elmas uzun süren araştırmadan sonra, daha 
ğildfr. İnsan elinin bunların üzerinden ziyade kö~n oniarın ktjkul'arım Haliç İdaresinin vaziyeti tetkik ediliyor 
ayrılmaması d:a lA:rımdı:r. taç, elmas gerdanlıklar, bilezikler ve dl- Alınanların yeni yetişmekte olan buz almalarından ötürü hay.va.ıilan bul • Haliç v.apu:rlarının vaziyetini tet • 
Maoa~ f.lti sene birbiri üzerine ğer ziynet ~yası vardır. Kraliçe Mari oğ- üstünde patenle kayma yıldızları, Froy- muşlar ve hap!Mneye getirmişlerdir. klik etmek, satın alınması huSU8unda 

sıhhat nlfıkasik?, kış sonu - ilkbahar ay- lu Kent dükünün umumi vali olarak A- layn Heulellnin pek yakında Sonya He- alınacak tedbirler üzerinde görüşmek 
larmı geçıroım. Şuhat sonlarından iti - vustralyada bulunacağı iki sene zarfın • niyi g6~ede bırakacağı söylenmektedir. Platin tilki kürkü ve karar vermek üzere belediyede b1ı' 
baren, alça'k yerlerden başlıyarak Mart d b b' tak t 1 Filhakika genç kınn gösterdiği maharet komisyon teşkil edilmiştir· 

.. d ğ a merasim veya afka ır un op an- "klik b"t- - id' k d' . d ·uı.:-d ,.,. .Jıft • • L...ı1 d lh lıı.t· ve Nisan aylarmea yuksek yerlere o ru _ . -ve çevr u un um ten en ısın e v.uı s..,~ uuşesımn ~w an ıas• P ıı ın Kom~on, belediye mektubcusu Ne. 
çıkmak fizere, ovalardan dağlara müte - tılarda karısının takacağı mucevherlerı. toplamaktadır. Resmimiz Heubleini, Hit- tflki kürk1erinden dQnyada yalnız 18 ta- cati, Suphi ve belediye muhakemat 
veccih, bir faaliyet göre çarpar: Köylü- gayet kıymetli ve zengin olan kendi ko • ler ge~liği paten ıampfyonluğunda bir ne vardır. Dllşesln kullandığı da en kıy- müdürü Fcridundan mürekkebdir. 
ler, bütün ailererl~ etrafa yayılırlar. El- leksiyonundan bizzat aeçmi§tir. arkadaşile :kayarken gösteriyor. metlilerinden biridir. ötedon'berl sürüncemede kalmış o c 

?erine türlü türlü iptidai aletler. yanla- lan Haliç vapurları meselesi kat'f 
nna «Ah ecdaddan kalma. kfö yeni fen- r l şekilde halle karar verilmiş oldu ~ 
nfn gösterdiği t'irlü türlü aletler alırlar. 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 gundan, komisyon derhal faaliyet. 
Ağaçları temiile.rler, diplerini temizler·· geçmiştir. 
Ier, hatta ağaçlc'lrı fırça ile fı:-çalarlar, Bu komisyonun vereceği rapor, Ha• 
bazı yerlerini ilAçlı sularla sever!er, ni- 9 liç Şirketinin belediye tarafmdan sa 
hayet pis olar.ak ağacın gövdesinden dü- tın alınmasına esas teşkil edecektir. 

şürilp yere indircfrik.Jeri şeyleri d" bir a- -··························································· 
raya top~adıktan sonrn akşamüstü bun- Şehir haberleıi arasında okuyoruz: T -A K V 1 M 
lara a.tcş verirler. Bu mevsimd'i! her za- Belediye plajların .&Ulannı tahlil etUrl. 
n:ıan ova!arda, dağlarda yer yer duman- yor ve bu suretle mhl bakımdan mua. 
lar çııkar. Bunların bütün mikropların, yeneye tAbi tutuyormuş. D?n Boğaziçi 
ağaçlarda hastalık yapan, onların ha _ sahillerinde alınan yukarıdaki resim d.. 
yatlarını kemiren pisliklerir yakılmak . birde süprüntü içind? yüzen bir gend 
ta olduğunu gösterir. göstermclde beraber hakikatte pllj sula-

Macar, hayatınd:\ birkaç şeyi çok se- rının tahliline gelinceye kadar daha ya
ver. Sevdiği şeyleri?\ en başta gelenle _ pacak pek çok işlerimiz bulunduğunu an. 
rinden biri at. öteki d~ ağacdır. H:ı- !atmaktadır. Sathı bir mezbele olan de

yabnda atlar )<'t;şti.ren bır Macar 
köylüsü böyle güzel bir ağaç ta ye
tiştirdi mi, sanki dü~ya yıkılsa, onu ye
ni baştan yapa.bilecek olan adamın ken
disi olduğunu iannedecek kadar heye -
can duyar. Evinin yanıbaşındaki ihtiyar 
afraçlan kimin, nasıl diktiğine aid hi -

(Devamı 13 ftncü sayfada) 

nizin suyu tahlil edilir mi? 

iSTER 1 NAN, i STER INANMAI 
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Etibank ve Sümerbak 
hakkında İktısad 
Vekilinin beganatı 

Müstakbel 
bir 

ve · kredi 

Ş l!k 1 hakkında izahat veren .. ekil 
ncl .istri ve maadin finansman 

bankası vücude getirileceğini söyledi 

1 ltalgada askeri 
Hazırlıklar 

" 

Ter his edilen iki sınıf 
yerine yeniden iki sınıf 
•İlah altına alınıyor 

Roma 11 (A.A·) - Resmen bildiril
diğine göre, büyük manevraların bit 
mesi dolayısile 1901 ve 1912 doğumlu 
efrad terhis edilm~tir. 

Buna mukabil 1902 ve 191 O dağum-

Ankara 11 (Hususi) - Sümerbank j Partisinin son tebliğinde ifade edilen lu efrad 31 Eylfılde nihayet bulacak 
\1e Etibankın lfı.ğv edileceği ve Devlet esaslara u ygun olarak başlamıştır. Bu ol.an bir talim devresine !iştirak etmek 
işk?tmelerinin İktısad Vekaletinde ku. esaslara göre S ümer bank ve Etiban - üzere 21 Ağustosdan itibaren silah al
rulacak Um umi Müdürlüğe bağlana - ka ve maden tesis ve iŞ'letme işlerinin tına alınacaktır. Bu tarihte ayni talim 
cağı şeklinde bir neşriyet yapılmıştı. birbirinden ayrılması icab etmektedir. devresine iştirak etmek üz~re 190 1, 
Dahil ve hariçte büyük akisler yapa - Bu suretle hususi sanayie d e şamil 1 ?03, 1904, .. 1 ~06 ve_ ı 91 O d~~u za
caık mahiyette bulunan bu mühim mev olmak üzere devletin endüst ri ve bıtler ve kuçuk zabıtler sılah altına 
.zu hakkında İktısad Vekili Hüsn ü Ça- maden finansman ve kredi işlerine davet edileceklerdir. 

kır gazı~teıcilere şu beyanatta bulun. müstakil bir teşekkül elinde topla- Polonya_~_u_d_u_d_u_n-da 
muştur: narak işletmecilikten tamamen ayr• 

- Vakıa son zamanda gerek Sümer. 

İngiliz- Fransız askeri 
heyetleri Moskovada 

Moskova 11 (Hususi) - İngiliz ve 
Fransız askeri heyetleri bu sabah Mos 
kovaya muvasalat etmiştir. 

Askeri müzakerelere yarın başlana-
caktLr· 

Moskova, 11 (A.A.) - İngiliz ve Fran-

Savfa 3 

• Mançu - S :'birga 
hududunda müzminleşen 
müsademe/er 

Yazan· Selim Ragıp Em~ 
sız askeri heyetelri saat 10,20 de buraya 
gelmişler ve istasyonda erkiınıharbiye 

ikinci reisi General Smorodinof, donan- u t irkaç zamandanberi Sovyet 
ma erkamharbiye ikinci reisi mıralay A- c::l Rusyanı.n Uzakşark hududla-
lafusof Moskova garmzonu kumandanı • . • . rmda Japon - Mançu kuvvetlerıle zaman 
miralay Suvorof, ccnebı askerı ataşelerı zaman hakiki uh b h ' t' . l . . . . f ı · m are c ma ıye mı a an 
ıle ırtıbata memur mıralay Ossetro ' teş- musademeler ounaktadıı. Bu hadıscle -
rifat müdürü Barkof, Fransız ~·c İngılı~ ı rm menşei, Man1:ukonun kuruluş_za -
sefaretleri erkanı. Türk askerı .a~aşesı 1 marona kadar u1.atılm .ş olsa mubaia~a 
miralay 'lürkmen .• Fransız ve İngılız as-ı edilmış olmaz. 
keri a~leri tarafından karşılanmışlar- " . . 
dır. Başka hiç.bir ecnebi devlet ataşesi is- Bu mu~~dem~lerın esa! sebeblcrı hak-
tasyonda hazır bulunmuyordu. k.ınd~ katı :ııalum:ıt yoktur. Ucu, .bucağı 

İngiliz ve Fransız askeri heyetleri a- gelın_ıyen .. d~ ovalarda hudud tesıs et -
zası üniformalarım giymişlerdi. Mareşal ~.~ guçlu~l~n maıumdur. Çok defa 
Voroşilof, heyetleri saat. 15 te kabul et- bırmın arazisıne bir başkasmın gelip 
miştir. yerleşmesinden sonrıı meydan alan bu 

Molotof, ~neral Dumenc ile amiral nevi ihtiliiflard.a hangi tarafın haklı, han· 
Plunketti saat ı 7 de kabul etmiştir. gi tarafın da haksız olduğunu tesbit et

Mıstr askerl heyeti 
mek gücdür. FaAat hemen herkesin bir 
siliıha sahib bulwıciuğu ve bu silahı pek 
kolaylıkla kullandığı ve bu sessız step -

Varşova 11 (A.A.) - Resmen bil _ lercte bir gün bırçok tankın ve binlerce 

Tetkikler bir mahiyet verilmesi, devlet sana- esrarengı·z bı·r haA dı·se 
bank ve Etfbank gerek bunlara bağlı yi ve maden işletmelerinin de muay • 
işletmelerin müstakbel şekiJleri ve ça- yen gruplar halinde birleştirilerek ke
lışrna tarzları hakkında Vekalctimizce za müstakil birer hüviyet sahibi kı - dirildiğine göre, Şimali Silezya budu- insandan mürekkeb taburların, pek çok. 

dunda Radolslionska'da bir hadise vu ta tayyarenin karşılıkiı mevzı alarak 
kua gelmiştir. mücadeleye tutu~maları göstermiştir ki 

Polonya hududunu geçen 3 şahıs, buraların ahvalindt! b!r gayri tabıilik hii-

bazı etütler yapılmaktadır. Bu etüt • lınması düşünülmektedir. 
ler ve araştırmalar Cümhuriyet Halk (Devann 11 inci Sayfada) 

D an zig Nazi Şefinin nutku ~~:~::i;:i~. ı;::~~:d.ı;:u:;~=:~:d:üh~ ~:~,~:~ııer.OY=.,ü~::·!~~~~~~~ 
dud mu'haf~zı yere dilşmuş, muhafız; 1 müsademeye tutuşmaları ve birkaç el si-

Varşo va da alaka uyandırmadı ~::~;:1:::~:i::i:~ifı~!7:~i~:'. 1 ::E::Za?.l7n°~~~;~Ed!?::;.1;;; 
Fransız gazeteleri Forsterin nutkunu bir "korkutma,, 

başlangıcı olarak telakki ediyorlar 

ğer hudud muhafızları vak'a mahalli- Halk.o nehri üzenndcn geçen lmvvetlı bir 
ne koşmuşlardır. Bunun üzerine müte- Sovyet - Mongol müfrezesi tank, topçu 
cavizlerin sağ kalan ikisi Alman ara- ve !hava kuvveUerinic d~ müzahcretile 
zisine iltica etmiştir. Vak'a mahallin- Mançu arazisine çıkıp yerleşince Japon -

Varşova ı 1 (A.A·) - Förster'in nut. bah gazeteleri bu n utkun vaziyette bir de miitecavizlere aid 11 tabanca bu - j hırda mühim bir telaş hasıl olmuştur 
ku, Polonya siyasi mahfellerinde faz- değişiklik husule getirmediğini ve lunmuştur. Dö~ şiddetlenmesi bund3n sonradır. 
la alaka uyandırmamıştır. Bu mahfil - buhranı teşdid etmiyerek vaziyeti hal- Bazılarına göre Sovyet Rusya hükftmeti 
ler, Förster'in resmi bir sıfatı bulun- ledilmiyerek bir şekle getirmek üzere ı·zmı·rıı·ıerı·n Millt Şefe ,,,,....,. Şang-Kay-Çeke yar<iım için böyle bir 
tnadığını tebarüz ettirmekte ve diğer ~ab edildiğini yazmaktadırlar. harekete kıyam etmiştir. 
taraftan da Polonyayı bugünkü vazi • New-York Times gazetesi, bilhassa bag"" hhklarl Bazılarına göre ise Japon dahili efka-
Y:tin nıüsebbibi gibi göstermek balı - Ciano - Von Ribbentrop mülakatile • rına arzedilecek mühim muvaffakıyetle-
sın~eki gayretlerin hiç kimseyi ikna meşgul olmakta ve Almanyanın Dan- İzmi-r, ıı (Hu.sıuc;i) _ Belediye Reisi Mısır askeri heyetinin yakında mem- re muhtaç o1rrmitttr ki Japonyayı bu te.-
eyiıyemiyeccğinden e min b ulunduk - zig'den başka bir yerde bir darbe indir Behçet Uz Ankaraya gitti. Başvekili iz- lelretimizi ziyaret edeceğini yazmıştık. şebbüse sevketmiştir. Hadiselerin ba~ - , 
laruıı söylemektedir. mesi muhtemel olduğunu ilave eyle • mir fuarına davet edecek, ôradan İstan- Heyete Kahire topçu kumandanı Tümge- ladığı gündenberi iki taraf arasında k:ı-

Fransada nasıl karşılandı? rnekte<lir. bula geçerek Reisir.ümhura İzminn has- neral Hüsnü Elzeydi Paşa riyaset etmek- ra rnüsademeleri e!{s!k olmadığı gıbi ha-
Paris ı ı (A.A.) _ Heyeti umumi - . ~u gaze~, A}ma~yanın genişlemesi ret ve bağlılıklarını bildirecek ve fua- tedir. va faaliyetleri de zaman zaman ınkişaf 

Ye'Sile matbuat, Förster'in nutkundan ıçın Macarıstan ın, Italyanın ve Yu - rm açılmasına davet edecektir· [Hüsnü Paşanın yukarıda görülen rcs- etmektedir. Bu hal. iki devlet arasında 
bugün için fazla endişeler çıkarma • goslavyanın bir harbe girerek mağlfıb mi Anadolu ajansının foto servjsi tara- müzminleşrıek istidadını gösteren bir 
tnakta, gazete1erin 'büyük ekseriyeti, o:maları kafi geldiğini kaydetmekte • Ziraat Vekili fından gönderihnışt;r.ı vazi~"€ttir ki bir gürı hadise çıkarmak is-
bu nutku, bir korku tma kumpanyası- dır. . .. . -- tiyecck olan Japonya için Mongol arazi-
nın başlangıcı telilkki eylemektedir. New-York Times, bugun yalnız hır- Boluga gitti Şarki Karahı·sarda sin~ taarruz bakınıındım mükemmel bir 

Figaro'dan. leşmiş olan ve yeni bir taarruza kar - vıesile teş'kil ey.IG.yecektir. Bu mıft:taka, 
Bahis mev.zuu olan cihet Avrupada şı silahlanan devletlerde değil, Mih - Ankara, ı J (Hususi) - Ziraat Ve- Şl.ddellı· bı·r kasırga yukarıda da kaydettiğim gibi namütena-

Ve dünyada tesir yaratmak, milletle • ver içinde bile Hitler'in rnaksadlarına kili Muhlis Erk.men yarundıa Orman hi uzıyan bir boşluktur. Ne yol vardır, 
tin sinirlerini bozmak ve nihayet her mukavemet arzusunun kuV\~tlandi - Umum Müdürü olduğu halde Boluya ne de iz. Çok defa bir noktadan diğerine 
gün ayn· . . .. . 1. bu ğini iddia eylemektedir. hareket etmiştir. Vekilin bu seyahati Şarki Karahisar 11 (A.A.) - Dün •t:m_,_ . . 1 

ı çıvı u1.ıerıne vura vura . . . . burada cenub istikametinden 12,30 da gı ~ ıçm pus aya müracaat lazım ge-
Çivlyi sokmaktır· Fakat fe1:: '1-ete ba - ıo polıs memuru tevkıf edıldı bir hafta sürecektir lir B had" 1 · b" t· · d 1 
'- C:tK 11 AA · başlıyarak 12,33 te nihayet bulan kuv • u 1Se erın ır ne ıcesı e ıu o -
~ııuz kı" bu 1 t k geçmez ol - Varşova ( . . ) - Polonya ga • ~· ki M k h d d .. d f 
d oyun ar arı t 1 . . D . •..:ı ld ~-ı h .,..O lolo{ Bulgar vetli bir kasırga olmuştur. Kasırga ka mu)>.ur ançu o, u u mu a aasını u. Çünk" b ı·· k "yi b"lı'yoruz. ze e ennın anzıguıen a l•K. arı a • ırıı ıslah etmek için bıı mıntakad b 

u u usu u ço ı 1 b ı ·· D · 'd sabanın yüksek bir mevkiı·nde bulu - a e.ş sene-er ere gore, anzıg e bir suikasd n 1 ,. to 
Amerikalılara göre teşebbüsü meydana çıkarılmış ve ez - r'IJF amen nan postane binasının çatısındaki saç- hk bir planın içinP. sıkıştırılmış bir şi -

~ ' ueyetlnl kabul etti lardan bir kısmını sökerek cı'vara at- mendifer hattı, bir de otomobil yclu in -
L evyork 11 (A.A.) - F örster in nut cümle on kadar polis memuru da tev. n' 
aı..u hakkında tefsirlerde bulunan sa • kif olunmuştur· , Moskova. ıı (A.A.) - Tass aJ·ansı bil- mıştır. Başkaca zayiat yoktur. şaatı k.a.ııa:r altına a!mı~tır. Ayrıca iç 

memleketten bu mıntakaya mühim bir 

A 
1 
F b 

diriyor: Dün, halk k:>miserleri meclisi re· B"J •k v kafile de muhacir getirilecektir. Japon-

me •kan R ecı• l•r :ı... • • h iv.: komise . B M 1 t f ı ecı a)İJı·nı· r l l isi ve uarıcıye a • rı • o o o · 6 ya, bu suretle Mançuko vasılasile Sibir-

8 ba§lannda mesb'usan meclisi reis vekili Ankara , 11 (Hususi) - Bilecik va- yaya karşı hazırlıktarma başlamıştır. 
itaraçlıg"" ı Tren kazası B. Markof, haricir.e encü~eni Tcis_i. B. liliğine Mü'lkiye müfet~ifjerinden Ali 5 L m b 

'J 1 

Govedarof ve IJUl,ıye encumenı reısı B. Seyfi tayin edilmiştir e i m l/C.ag..t-fl- Cmllç 
h liidepark 11 (A.A.) - Reisicüm • İzmir, 11 (Hususi) - Gaziemir - A. Köseivanof olduğu halde So,·yetler: ................................... : .............................. ·-·····················-·-················-········· .. -
Ur Ruzvelt, gazetecilere yaptığı be • Kızı.Içullu arasında bir tren kazası ol- Birliğini ziyaret etmekte bulunan B~ıl-
~anatta , Avrupa veya Uzakşarkta va- du. Kazanın kurbanı bir gençtir. gar parlamento heyetıni Kremlinde ka
ıiYet bir harbi muhik göstererek de _ Hadisenin haber alın<lıığı zamana ka- bul etmiştir. Bu ka.bulrl~, ayni zamanda, 
t~ecı€ buhranlı bir h al alırsa parla • dar iki t ren geçmiş olduğundan hangi hariciye halk komiserleı:i muavınlcri D. 
tlıentoyu 

1 
k 

1
• d t 

1 
t w tren in bu kazayı yaptığı tesbit oluna. Potemkin ve Delr.anozov da hazır bulun

cağın <!V a a e op an ıya çagıra- mamı.ştı. Bu hususta tahkikat yapıl - muştur. Kabul re5lll', çok samimi ve dos
linı .ı :re bitaraflık kanununun tadi • maktadır. tane bir hava içınde cereyan eylemiştir. 

ıstıy~v. · ·· 1 · t• gını soy emış ır. Cesed parça pa ld w • • h"' 
!le· . .. rça o ugu ıçın u • J ili d 

tara/sıcumhur, Amerikanın cidden bi- viyetin in tesbitine imkan görüleme - Mısır ng ere en 
id~ı ~alnıasını, yani hukuku düvel ka miştir. /stihrBZ yapmıyor 
bir e:ın~, kabil oldu0...ı kadar yakın A) ı· ·ı · 

s 0
"' 11 fr1andalı daha Kahire. 11 (A .. - ngı terenın Mı-

Söy~ ıy?s:t takib eylemesini iste<liğini sıra bec:: milyon lira ikr:ız etmek isteme-
nuştır. L d d k ld 'il on ra an çı arı ı diğine dair bir haber neşredilmiştir. 

d Amerika 100 milyon 
olarlık harb malzemesi 

• • • 
'l sıparış ettı 

t:ı ... _~ington, 11 (A.A.) - Harbiye ne-
-..... ~"tı ıoo n 
tı..... :rn yon d-0lan geçen bir sipa-
49~e bul 

\afyar Unduğunu bunun G4 mılyonu 
n eler ve 22 .1 .. 
"'et'! içi mı yonu tayyare motor-

Sulh n olduğunu bildirmektedir. 

ıı:fet.q oUı zamanında, şimdiye kadar ilk 
~l\ıh .... _:ak bu kadar mühim bir sipariş 

-•l!§ıır. 

Londra 11 (A.A.) - Dahiliye Na • Mısır maliye nazm Ahmed Mahir Pa-
zırı Samuel Hoare bugün yeniden 11 şa bu haberi tekzib ederek Mısırın Lon
İt.land.alının Fhracım emretmiştir. Bu dradan istikraz aktetmek üzere hiçbir te
suretle İngiltereden çıkarılan İr.lan - şebbüste bulunmadığını beyan etmiştır. 
dılıların sayısı 73 ü bulmuştur. 

Çurçil Maginot hattını 
gezecek 

Londra 11 'A.A.) - Evening Stan
dard gazetesi, Çurçi1 ile Spearsin Pa. 
zartcsi günü Parisi ziyaret edeoekle • 
rin i ve sonra da 3 gün Maginot hattı
nı gezeceklerini haber vermektedir. 

Gizli ayin yapan 10 
kişi yakalandı 

İzmir, l I (Hususi) - İzmirin Bav. 
raklı köyünde Vehbinin evinde Bek
taşi babalarından Akifin bulunduğu 7 
kadın ve 3 erkek içki içer, ve ayin ya
parlarken yakalandlılar ve mahkeme
ye verildiler· 

Sabahtan Sabaha 

Yumurta hikayesi 
Anlatacağım hikaye ne Kristof Kolombun, ne de Nasreddm Horanındır. 

Bunların ikisi de belki karilerim iç in meçhul değildir. Bu yeni yumurta hi
kayesi günün hadıselerınden aynlmış garib olduğu kadar ibre:li bir vak'adır. 

Geçen hafta İzmir hinterlandını gezen üç Alman seyyahı Salihliye Ubtr•· 
mışlar. Oradıt üzümün, etin ve bil hassa yumurtanın bolluğu ve ucuzluğu 
karşısında tal v~ hayr&n kalmışlar ve demişler ki: 

_ Siz Türkler ne bahtiyar insanlarsınız. İstediğiniz kadar yumurta ve 
üzüm yiyebiliyorsunuz? 

üç Alman s2yyahının ağızlarını sulandırıp içlerim gıcıklıyan şeyler §U 

cömerd arzın mes"uci olmasını bılmıyen insanlara verdıği en mütevaıı;ı nimet
lerdir. KendilE>rin~ bu basit ve iptıdai nimetlerden mahrum edecek kadar 
gaflet ve dalBlete düşenlere insanlık namına acımak lazım. Fakat bu ni:net
lerin hasretim çekenlerin ruhları o kadar kararmıştır ki lçlerı bir salkım 
üzüm için titrediğı halde gözleri kıt'alar. ülkeler fethetmek hırsı ile parlı
yor. Elmdeki nimeti az görüp başkalarının lokmasına hasret çekenler ıçin 

ah1fık düshrr!arırıuı işaret ettiği kayıdlar v.ardır. Fakat tabiatin nimetlerınl 
tepecek kndar gözlerim ihtıras bürüyen ve kursağına girecı>k bir lokmanın 
masrafını bütün dünya nimetlerini tahrib edecek silaha verenler i~in bu 
düsturların da manası olnmaz. , 

'-2.3ul!kan 



4 Sayfa 

Mahkemeler daha seri isler ' . 
bir hale getirilecek 

Türk halkının Tiirk adliyesinden beklediği 
hizmetleri, yani adaletin seri ve hai'i 

surette tevzllni temin için kararlar alınıyor 

Adliye Vekilinin "Son Posta,, ya beyanatı 
~~~~~----~~--~ 

Adliye Vekili .i<'ethi Okyar dün öğle
den sonra adliyeye gelmiş ve muhtelif 
işler hakkında tetkikatta bulunmuştur. 

Müddeiumumilik makamında gazete
cileri kabul eden Vekil, adli işler hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Münferid hAklınlik usulü için tc!
kikatta bulurunasını Müsteşara .söylemiş
tim. Bu ıtet'ltikat ycıpılmış ve neticesi a
lınmıştır. 

Mahkemeleri dıaha s.cd işler bir hale 
getirnıek, Türk haikır.ın Türk adliyesin
den bek:Jediği hizmetleri, yani adaletin 
çabuk ve ka.t'i bir surette tevzıi işini te
min etmek için bazı kararlar almak üze-
reyiz. 

Bu kararlan şimdilik bütün tafsilatile 
sizlere vermekte mazurum. 

Pasif korunma komisyonu 
dün toplandı 

Bu tedbirler sayesınde herhalde söy
lediğim gibi, değerli, vakur ve kanaatine 
merbut, müstakim Türk Mkimlerinin 
bilhassa İstanbul gibi adH işlerin pek te
raküm ettiği bir yerde Cürrihuriyct adına 
daha çabuk adalet tevzi edeceklerine e
minim. 

Mahkeınelerimızde meşru veya gayri 
meşru sebeble.rle birçok işler talik edil
mektedir. Bu vaziyetin mahkeme karar
larını senelerce u7.attığı da malumdur ve 
herkes bundan şikayetçidir. Bu talik H
letini tedavi etmek ve bunu ancak pek 
makul kıanuni sebeb!ere inhisar eWrmek 
emelimdir. 

Herhalde: Türk adliyesinin şerefini 

daha yük.sekle.re çı·karmak için elden ge
len gayreti bır:akmıyacağımız.a emin ola
bilirsiniz.> 

Yer sarsınhl: rı devam 
ediyor 

Şehrin .zehirli gazlerden korunmasına Yer samıntıları d1!vam etmektedir. 
dair alınması kararlaştmlan tedbirlerin Kandilli rasadhanesi evvelki gece hafif 
tatbik mevk.iine konulması için dün de, bir zelezele daha kaydetmlştir. Bu zelze
vilayette biT topi~mtı yapılmıştır. lenin merkezi İstanbuldan 130 kilometre 

Sabah saat 10 dan başlıyarak 13 e k:ı- mesafededir. Zelze.e Apkarada da hisse
dar d'evam eden bu topiantıda, General dilmiştir. 
Hüsnü Kılkış ta hazır bulunmuştur. Rasadhaneden aldığımız malt1mata 

Sabahki toplantıda mevzuubahs olan göre, birkaç ~denberi kaydedilmekt~ 
lll€Selelcrin görüşülmesı bitme.mit oldu- olan ze1Zele1er iındifai değildir. Yerin 
ğundan, öğleden sonra tekrar toplanıl- kayması ve arazinin arzın merkezine 
mış. bu husustaki müzakerelere devam doğru ~ası neticesind~ vukua gel-
olunmuştur. mektedir. 

Havalar serinledi 

SON POSTA 

Küçük Nermin tekrar 
kaçırıldı 

Paylaşılamıyan küçük Nermin hadise· 
sinin yeni bir safhaya girdiğmı dün şe
hir tabımızd:a bildirmiştik. 

Dün Ner.minin annesi Fatma İlhan göz 
yaşları içinde adliyeye gelmiş ve çocu
ğunun mahallebici Ali tarafından tekrar 
kaçırıldığını söylemiştir. Fatma İlhan bir 
taraftan icra dairesıne müracaat etmek
le beraber, müddeiumumiliğe de bir isti
da vermiştir. Kadın bu istida.ı;ında: 

Küçüık Nermini komşulnnndan Hay
ran ve Fat:ına adında iki kadınla terziye 
yolladığını ve Fenere gitmek üzere otu
rup beklerlel'ken mahallebici Ali tara
fından çocuğun lnıcaklamp kaçırıldığını 

bildiriyor, kızm bulunup kend:sine iadesi 
isteniyordu. 
Müddeiumumılik bu istidayı icra dai

resine havale etmiştir ... 
İcra dairesi Fatma İlhanın talebi üze

rine Nerminin bulunup kımdisine tesli
mi iç.in icra memuru Taceddıni bu işe 
memur ebnŞir. 

Dün kendisile görüşen bir muharriri
mize Faıtma İlhan: 

Aınerikadan son zamanlarda memleke
tlınize pek az mal gelmektedir. 

5 Mayısta Amerika - Türkiye ticaret 
anlaşmasının mer'iyete girmesinden son
ra ithalatçılarımız gümrüklerde biriken 
mallarını çekm.iiler ve yeni büyük sipl
~ler vermişlerdir. Bunun neticesi ola -
rak Mayıs ve Haziran ayında Amerikaya 

mal göndermek istemediklerini ileri sür
mektedirler. 

Diğer taraftan Amerika ile yapılan an
laşmada otomobil, radyo VI!' diğer bazı 

maddeler gümrük resimlerinde ehemmi
yetli tenzilAtlar olmuş ve Almanya başta 

olmak üzere Fransa, İtalya ve İngiltere 

ile memleketimiz arasındaki ticaret an
laşmalarında en ziyade mazharı müsaade 

devlet kaydı olduğundan bu memleket
lerde Aınerikaya yapılan tenzilAttan jsti

fade etmişlerdir. Almanya ile b ilhassa 
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mekte ve buradan pek az mal gönderil • 
mektedir. 

Sovyetlere 500 bin kilo tiftik 
ve yapak ihraç ediJiyor 

Limanunıza Sovyet bandıralı bir va .. 
pur gelmiştir. 

Bu vapura 400-500 bin kilo kadar tif
tik ve yapağı yük1enecektir. Muhtelif 
firmalar tarafından satılan 300 bin kilo 
Aın.adcilu an.alı yapağılar 52,5 kuruştan 

ve 50 bin kilo tiftik 115 kuruştan satılmI§ 
ve dün borsaya bu suretl~ tescil edil.mit-· 
tir. 

lngilizlere tiftik mubayaa 
ediyorlar 

İngiltereden tayyare ile bir mensucat 
fabrikası mümessilinin gelmiş olduğunu 
yazmıştık. 

MümessH İngilterede iken mübayaa 
ettiği ehemmiyetli tiftik partilerinin bu,.. 
lunduğu depoları gezerek, tetkikler yap
mıştır. Ayni zamanda yenı partiler mü· 
bayaası için tetkik ve temaslara devam 
edecektir. 

Pirinç rekoltesi fazla olacak 
Tosya ınıntakasından gelen hab~rler .. 

de, bu sene pirinç mahsulünün iyi ve re· 
kolten.in fazla olduğu ve bu fazlalığın 

yüzd'e 40 Illisbetinı:ie bulunduğu bildiril· 
mektedir. 

son zamanlarda ihracat ve ithalat mua - Piyasada geÇEn yıl Tosya makinelen· 
meleleri geçen aylara nisbetlc hayli fazla miş pirinçleri 26-2G,5 kuruştan satılmak-
olmaktadır. tadır. 

Almanya memleketimizden mühim Almanyaya hububat satıldı 
miktarda zahire ve ham maden almakta 

Alınanyaya arpa. yulaf ve bakla satış. 
ve buna mukabil manifatura vesaire gön- lan devam etmeKtedır. 
der.mektedir. İki gün zarfında satılan malların milt· 

Yalnız İtalya ile son bir ay zarfında it- tarı 125 ton yulaf, 100 ton arpa ve 50 ton 
hal.At ve ihracat. muamelelerinde hisse - bakla olınak üzere, 275 tonu bulmuştur. 
dilır derecede bır azalma olmuştur. Satışlar Bandırma ve Karabign maııa

Bilhassa son günlerde İtalyadan mem- nndan ve dökme 3 kuruş 30 paradan ya-
leketimize hemen hemen hiç mal gelme- pılınıştır. 

Pollat•: Deniz işleri: 

. Pasif korunma talimatnamesinin tat
biki ile bütün kazalarda kaymakamlar, 
rıahiyelerde nahlye müdürleri meşgul o
lacak, her kaza ve nahiyede birer komis
yon ıteşkil edilerek korunma tedbirleTini 
alacaktır. Komisyon, .sığınnu yerlerinin 
vaziyetini de tetkik ve kontrol edecektir. 

MOteftJrrllı: 

Bir müddettenberi çok sıcak gitmekte 
olan hava dün serinlemiş ve dün sabah 
oldukça şiddetli bir poyraz fırtınası çık
mıştır. Birlooç gün evvele kadar gölgede 
36 dereceyi bulan sühunet derecesi dün 
25 e düşmüş ve tiğle üzeri de hafif yağ-
mur yağmıştır. c- 12-13 gündür Nermin bana çok a- Bır' mo~--ıklet oto~'-·ı'le """"'tı 

1 • ..,.,...şt An .,. ~ •ani" r-r Foça Sahil Sıhhiye İdaresi J.agv~ edildi 
Karadeniz ve Marmara deniz!erinde ~ .. .,. ı. c necı5ım, anneciğim sen be-

de poyraz fırtı.nası devam etmektedir. nim sahici annemsin, diyere'k her daki- Beyoğlunda Bursa sakağında bir Foça Sahil Sıhhiye İdaresi, 22 Tem. 
İstanbul Belediyesi İzndr fuarına Fırtına yüzünden bazı küçük merakib ka boynuma sarılıyordu. pansiyonda oturan İzmirli Süreyya muz tarihinden itibar~ ilga edilmiş 

i§tirak edecek dUn yollarına devam edememişlerdir. Ona güzel mavi bir elbise diktirivor- Ue arkadaşı Feyzi bindikleri motosık. ve bu limanda gemilerin sıhhi mua • 
İstanbul Belediyesi, yakında açıla • dum ve işte onun provası için de evv"elki letle Bahçekapı caddesinde süratle i - meleleri mezkUr tarihten itibaren güm 

cak olan İzmir enternasyonal fuanna Şehir lf feri: gün terziye yollamıştım. Keşki gönder- !erlerken 1754 sayılı w şoför Sadinln rük muhafaza teşkilatı tarafından gö-
iştirake karar vermiştir. mez olaydım. demiştir. idaresindeki otomdbfle çarpmııJar • rülıneğe başlanmıştır. Bu liman gele • 

Bu maksadla tetkikler yaptıniJ.mak. Süt fabrikası için yeni t.ekliflcr dır. Otomobilin kapıslle ön ve arka ça- cek ve bu limandan hareket edecek 
tadır. Bu tetkikler sona erdikten sonra yapıldı Tebligat harçları paraları mur1uklan parçalanmış ve kendileri gemilerin sıhhi muamelelerini yuka .. 
fuarda İstanbul Belediyesi namına ya İstanbulda yapılacak süt f b 'k mUbaş·ırlere da..,gıtılacak de bacaklarından yaralanmışlardır· Ya nda adı geçen memurluğa müracaat e .. 
Pılacak p · l ı i i k a rı ası dip t l JA avyon vesaır ~ er Ç n ne a - için dün tayyare ne bir İn T f' _ · ralılar Beyoğlu hastaneısine kaldırıl - yap ırma an ttzım gıe'lmektedir. 
dar tahsisat icab ettiği anlaşılacak, sından telrilif elınJşt.1r gı ız t ıı:na _!~bligat harçlarından teraküm eden mışlardır. Fakat bu memurluğun umumi hıfzıs • 
derhal temini yoluna giditlecektir. f b 'k . g · Bu t ~klıfte, küllıyetll parafarın, tP.bligat işlerinin sıhha kanununun mah'Sus maddesine 

Fuarda İstanbul Yerli Mallar sergi- ~~ıe:~/~aatı hakkında izahat ve kp~,staakİdar~~:: 
1
devri ~~~eı'bile açıkta 'Üç kişiz;:;~:ıt!emekteo tevfikan sıhhi resim cibayetine sala • 

sindeki eşyaların bir kısmının da teş.. a•ıac mu"""iır ere ~v.c. edileceği hiyetli olmıyacaktır. 
hir için alakadarlarla temasa geçilecek . B.~?dan başka İngiliz mühendisler haber alınmıştır. Binbaşı mütekaidlerinden Nuri Ok. İngilterede üç kü,.ük vapur 
tir. bırlıgınden de bir teklif alınmıştır. Mü aydın, kansı Afıfe ve hizmetçileri İk- 3 

Fuarda tesis edilecek belediy hendisle~ !birliği mütehassısları tara • Fabrikada çıkan yangın söndiiri11dü bal dün öğle yemeğini vedikten son- yaphnlncak 
' e pav- fından ımd' k d d" .. .. ~ D · lla ı·a t yonunun gerek tanzimi, gerekse diğer rf şl . ıye a ar .. unya~ın muh. Dun Bakı:ıı-koy mensucat fabrikası ra sancılanmağa başlamışlardır. enızyo rı aresi ngiltereye ıs -

işlerini tedvir etmek üzere bı·r h .... yet te ı ~er .er:ooe 681 sut fabrikası in - bahçesinin bir köşesinde duran pamuk n .. .. d ed'kl ri M~ marlanmak üzere olan muhtelif tipte 

d ı . . '<O şa edılrnıştır. kı t l • b c.ol! da uçunun e y 1 e yemeıu~u ~ 1 1 1 d başk 
e memuren zmıre gönderilecektir. .. . rın ı an yanrnaga ai.amışsa , hirlendrkleri anlaşıldığından tedavi al yo cu vapurun an a, şclıir hat. 
Beykoz hayvan sergisi dün açıJdı Muhend~sler Birliği, bir sene rnüd- derhal söndürülmüştür. tına alınmışlardır. lan için üç küçük vapur yaptırılınası· 
Beylroza bağlı Ömerlide açılmMı mu d:tıe fabrıkayı çalıştırmayı da taah • f ' Bir inek bir adamı • .ı..ra.Jada nı kararlaştırmıştır. Bu vapurlar Al • 

karrer olan ehli hayvanlar sergisi, Va. hud. et~ektedir. A•lıerlllı lfl.lerl: J.... manyada yaptırılan Ülev ve Suat va· 
li ve Belediye Reis muavinlerinin hu· Şımdıye kadar yapılını!f ve bundan Y Rumeli kavağında oturan İbrahim, ~~:.1.~~.!P.~~?.: .. ~~~~~:~: ............ ·-···-
zurile dün açılmıştır. sonra yapılacak teklifler uzun uzadı. Piyade aste~eri çağınlıyor ayni yerde oturan bahçıvan Mehme -

Bu sergiye Beykoza bağlı biltüın ya tetkik edildikten sonra, en muvafık Beyoilu .Mkerllk Şube&lnden: din ineği tarafından koluna tos vur • 
köylüler hayvanlarını getirerek • .. ti • olan teklif kabul edilecektir. 1 - Şubemizde ka.yıdlı piyade sınıfına mak surettle yaralandığından, hasta -

"'i mensub yalnız astdmen (yanrubay> 
rak etmişlerdir· Şehrin et işi tetkik ediliyor rütbeli olup asıl maa.şla.rı 25 lira ve da- neye kaldırılmıştır. 
Te~kkül tm' 1 j··rı h -t- e. ış o an u eyeti t.a _ Dahiliye Vekllct.i mahalli ddareler ha yuka:rı. olan dervlet memuru yedek ._ ...................................................... . 

rafından sergıdeki hayvanlar birer bi- .. d.. .. R"k ddi 5übaylar 5 Eylftl 939 günü 4ı5 gün tall- MEVLIDE DAVET 
:ter tetkik edilmiş-, en fyi hayvanlar se- d~umM mb uh urui 1 rilu ne n Meşgul, me gönderilecektir. 

ilerek sahible .. un ez a a Ş e e meşgul olmuş, 2 - Bunlardan eon ter~ edlldlklerl Emekli topçu Generali Galibin ye~eni, 
çı rlfte mukafat verilmiş. bu maksadla Belediyeye gelerek Be • tarihten bugüne kadar 11tl aeneyl ta - yü21bafl Rlfatln haremi, Hand, Şevket, Re-
tirö. wl d lediye Reis muavini I.lıtfi Aksoy ve mamlamamı.t olanlar dahil de~lldlr. fetln anaları Nurlyenln ruhuna 1tha! edll-

g e en sonra sergide hazır bulu • M b h ··a·· .. S ı· h s - Bu tartları t1141yanların Ağustos mek üzere 1&-3-939 tarllllne müsadif Salı 
na ta b

. i ez a a mu uru erve ın azır bu - t .. .~1 d U,,..ilı:+"..ı- sı 
• n zeva ır z yafet verilmiştir. lundug·u bir toplantıya riy,,.....,.t t i ıı ve U nc1 Cuma ve Cumar esi gunlerl günü vb e en aonra ~· _.a. nanpaşa 

Liman hammnllannın 18 hin li MI ~ em Ş • behemehal şUbeye ıgelerek 'Vn.ziyet.ıerlnl caml.sinde okunacak M~lldi Şerife yalını -

1
• dai . ra. e tir. Toplantıda Mezbahadaki et ve hay. tesbit etmeleri llln olunur. lar, do!Uar ve.ııaır d1n kardeşleri daNet o-

. .., resı m~gul oluyor van vaziyetile esaslı bir şekilde ala • * ıunur. 

16Lıman kara naklıyat hamma11arımn kadar olmuş, bu mesele etrafında u _ Beşlkt1a4 Askerlik Şubesinden: ----------------
bin lirası hakkında Limanlar u d .. .. ··ımu t" 1 - 6 J:ylftl 939 gününde t\Jbemlze T E ş E K K u· • R 

MUessif Vefat 
Konservatuvar alaturka kısmı eski i~ 

ra heyeti azasından ve memleketin ta .. 
n~ musiki üstadlanndan Süleyma " 
niye ca.mii şerifi başmüezzini mevlidhan 
Hafız Kemal Gürses dün akşam vefat et· 
miştir. 

Son devrin en güzel sesli ve en usul 
aşina okuyucusu olarak şark musiki ale
minde ~iz ve asil bir şöhret kazanan 
H.afık Kemal, bilhassa klasik musıki üs· 
tadl.aırının eserlerini bütün (Nüansları • 
na) sadık kalara')\ muhafam edebiJrnİŞ 
olan kıymetli bir şahsiyetti; ölümü, :rnU" 
biti için olduğu kadar Türk musiki aıe • mum M''dil }" • ·· · • zunuza ıya goruşu ş ur. mensub ftfyade vedck aste11or..enıerl aı-u r ugunce tetkikat yapı1dı- ,... ~ 6

"' 
Jr.m ve bu para ne b' d ..:ı.· MahalU idareler umum müdürü, bu taJ ııörmek üzere kıt'a.ya sevkedllecek -
5• ır yar ım sanuıgı t tk.kl . h kk d .. 
tesisi tasavvur edilmekte olduğunu e . ı .. erı a. ın a Dahılıye Vekili ıerı. 

Bevglll o~umuz oaıata,lmray Lisesinden mi için de büyük bir zıyadır. 

F O t k h t kti 2 - Hükfunet bütçesinden ma~ a -
yazmıştık. aız z ra 8 ıza a verece r. ıanıar mensub oldukları müesseseler -

Bu mesele i1e iş dairesi de alAkadar .. Ayrıca Da~ili~e Veıkili Paza:tesi gU den musaddak ma.Ş4 miktarını gösterir 
~bnuş ve müfettişlerden biri işin ma- nu zaman musaıd o1duğu takdirde biz bir Tesib lle 25 Ağu:stos 900 tarihi.ile Jta
hiyeti hakkında tetkiklere baslamı • zat Mezbahaya kadar giderek, alAka • dnr tubeye müracaatıerl 1lln olunur. 
tır. ş darları dlnliyecektir. .... .. ._ _____________ , 

Habilln feci ztyaı münasebetlle gerek cena- * 
zeslne lştlr&k eden, gerek telgraf ve mek - Hafrz Kemalin cenazesi bu " Süle"'" 
tublan ve lflttıfklı.r ztyaretıerlle kede.rlmlzl gun J 

payla.şan dostlanırbza aqn ayn :tefekküre maniyede Ta.şodalar sokağındaki evindell 
teeasürümü2 ınAni old~undall; gazeten1.zlh kalldınlarak namazı öğle zamanı :Fatih 
taıvusutunu nca edertıı. • camisinde kılınacak ve Edimekapıdald 

Ben.ıisu ailesi aile kabristanına defnedilecektir. 
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ısON POSTA 

Çankırıda deri Sanayicilerinin Karamanda b~r kamyon 
. . l l kazasında hır kadın 

bımayesıne ça ışı ıyor nıdu, bir kişi yaralandı 
Vilayetin yardımile dericilere yıkama ve pifirme 

makinesi alınacak ve geniş kredi temin edilecek 

- lt .. 
~? an Bey haberin var Bundan böyle ihtiklr 

yapan, temizliğe riayet etmi· 
ven esnaf. 

Maden arama mUhenisleri 
Çankırıda tetkikler yapıyor 

. . . yıldırım cezaaıle coza· 
&and'ınlacakmııl 

Y ozgad valisinin 
"Son Posta,, ya beyanatı 
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Hadiseler Karşısmd~ ..-....------------ ......... --------...-. r~~ 

1 

G lec k Çarşamba 
~ Kadın Köşesi J 
l.~-------------------- .. ~n.wrw.v~....-...-... 

Yepyeni bir süs Bir kadının çocuğunu boğduğu 
adliyeye ihbar edildi 

- Garson bir bira getir. 
- Peki pa&ım! 
- Garson h<!~b. 
- Peki pasarn! 
- Garson bu ne bu? 
- Biranın d\ıblesi yirmi kurus! 
- Sen şaşırdın mı? 
- Sasırnıamısı."ll pasam. İste tarife 

ka.Tsida, bira meı,esiz duble yirmi kurus! 
- o nündü! 
- Bugün de o pasam, bu borsa değil 

hergün değisezek! 
- Sen biranın bugün yan yarıya u

cuz.ladığını bilmiyor musun? 
- Söylem.isler öyle ama bizim patron 

demcmis bir sey. 
- Ben sizin patronu filan bilmem, bi

ca yan yarıya ucuzladı. 

- Olmaz pasam, tarife var, ben zebim-
den verereyim. 

- Çağır sen patronu! 
- Patron sagır~zayJm, b~yük patron! 
- Büyüık küçük heı n~ ise buraya 

ielsin. 
Patron gelir: 
- Evet bayım., gerçi İnhisa:- İdaresi 

birayı ucuzlatıtı amma henüz. biz.. 
- Henüz siz ne demek, madem ki bi

ra ucuzladı, siz de ucuz1atmaya mecbur
sunuz. 

- O da olur bay:ım? 
- O da olur, ne demek: bugün bira 

ucuzladı mı, ucuzlamadı mı? 

Patron lafı ~sa kesmek ist~r. kaştan 
çahbnıştır: 

- Münakaşa olmaz bayım, bak sizden 
başka münakaşa edenler var mı? 

Etraftan sesler yükselir; 
- Haklı! 

- Haksız! 

- Ukalairk! 
- Hakkını arıyor? 

1 
Sesler fazlalaşınca. civarda bulunan 

polis yaklaşmıştır: 
- Bay memur 10.tfen geli'r misiniz? 
- Bir şey mi var, kim kavgaya sebeb 

oldu. 
- Kavga eden yok. 
- Öyle ise m~ie değil~ 
- Kavga yok amma mesele var .•. Bu-

günden itibaren bira yan yarıya ucuz
lacb. 

- Ona biz kanşmayız. bayım! 
- Dur hele sÖ7ÜmÜ bitireyim .. bira 

yarı yanya ucuzladı~ı h:ılde burnd::ın 

bizden bir gün evvel aldıkları parayı is
tiyorlar. 

- O işe Belediye karışır. 
- Öyle ise bir zabıtaı belediye mc--

muru bulalım. 

Zabıtai belediye memuru da gelir: 
- Tarife haricı para mı isteniyor'? 
- Hayır, istenen para tarife hnrici 

değil amma <rkıi mantık harici .• bugün 
bira yan yanya ucuzlsd;. Burada bizden 
dünkü tarifeye göre parn istiyorlar. 

- Tarife değişmemiştir bayım, bir 
şey yapamayız. 

- Neye değişmedi? 
- Bilmiyoruz, hiçbir emir almadık. 
- Şimdi ben içti~im biraların duble-

sini yirmi kuruştan mı ödiyeceğim? • 
- HaklıSJnız amma, ne yapalım. Diz 

de emir kuluyuz! 
Bu müıkfilemeye şahi<l olmuş ieğilim, 

fakat şahid olacağım muhakkaktır. 
önümürdeki Çarpmbad3n itibaren bi

ra füıtları yan yarıya ucuzluyor. İçkili 
gazinoların ve bahçelerin tari{elerıle a
lakadar olmaları Hizım gelenlerde ise 
henüz hiçbir ha.t'ekct yok. 

Çarşambanın gelişi bugündei1 belli! 

r:J .unet dJuLlwi 

Çocuğun anası ölümün bakımızlıktan ileri geldiğini 
iddia etmekte ise de, adliye ta ha betince 

ölüm şüpheli görüldüğünden cesed morga kaldırıldı 

J?ün İs!3-?bu~ :Ad.liyesine .bi~ çocuk ı namı diğer Kenan oMuğu :n,eti~sine 
bopna hadısesı ıntikal etmıştir· vardıktan sonra, suçluyu aramağa baş 

Ibrahim Refik adında bir muhbi • ladık. 
rin zabıtaya v~ adliyeye yaptığı ihba - Bu hadiseyi müteakıb Ankara bak • 

Bu sene ç ıçek mod"lsı bizde de ra~bet r~ nazaran bu feci hiı.disenin mahiye- kalliyesinin çekmecesinden de ayni 
gördü. Es~isi gibı ya.lııı7. tayyör ve manto tJ şudur: tarzda 40 lira çalındı. 
yr.h~; arma iııhısar etmek!c ılrnl:rn..ıdı. Bıeyoğlunda Yeniçarşıda Cezayir so Ve oradaki parmak izlerinin de ev. 
Genç kadınların roblnrmı, genç kızların kağnıda oturan Şöhret adında bir ka- velkilerine uygun olduğunu gördük. 
saçlarını da süsl<xli. dm, bundan bir ay evvel gayrimeşru Nihayet bir gece hırsızının izini bul . 

Moda; bu mevzu üstünde bize şimdi bir münasebet neticesi doğurduğu er- duk ve kendisini tarassuda başladık. ı 
daha yeni ve dana sevımli iikiricr de ve- kek ~cuğ~!lu Darulacıeze~J~ vesair Garibdir ~i, Kenan gene Ankara bak-; 
riyor. Genç kızlaı· ve genç kadınlar yerlere vermek istemiş ve bu arzu - ka1iyesinin etrafında dolaşıyordu. Ken ! 
mevsim geçmeden bıınlardnn istifade et- suna muvaffak olamayınca da zavallı disini suçüstü yakalamak üzere arka' 
melisiniz: yavrucuğu arkadaşı Keriman adında apartımandan dükkana girdik ve bek-

1 

Esas gene çıçek... Fakat bu çiçekler bir kadınla birlikte ağzına yastık tı • lemeğe başladık· 
yapma değil, örgüden... Renkli koton kamak suretile boğrnuşlardır. Bu esnada suçlu da küçücük bir de
perleden örülüyor. Ve beyaz veya siyah G€ne muhbirin ısrarla iddiasına gö- likten yılan gibi sıyrılıp dükkana gir •. 
grogron kcırde!5ların '5..~üne yanyana, re, evvelki gece Şöhretle Keriman di. Bu sefer çekme~ye el sürmedi ve' 
sık sık dikiliyorlar. Bu suretle sırf çiçeıt- kendisini evlerine çağırmışlar: ra:t!Iardaıki şampanya şişeleJ1"lni topfa. 
ten yapılmış bru1dlar elde ediliyor. Bu . «- Biz bir çocuk boğduk. Sana 50 mağa başladı. Hırsız bu işi yaparken 
bandfar k<>lye yerine, saç bandı yerini? lıra vereceğiz, bunun cese~ni göm, bir taraftan da çikolata yiyordu. 
kullanılıyor. Çiçeklerin renklen: Toz at, ne yaparsan yap .. > demişlerdir. Tam çıkacağı sırada kendisini çaldı-; 
pembe. koyu ve canlı pembe, mevi, sarı, Muhbir bu vaziyet karşısında şaşır. ğı eşyalarla beraber yakaladık.> 
turuncu, limon sarısı ve mor. . Göbek - mış: . Demiştir. Diğer şahidler de ayni şe-
leri hep bir renk Yeşil. «- Bır kolayını buluruz.> kilde şehadette bulunmuşlardır. 

Hazanı ayni çiçekler daha iri yapılı _ Demiş ve evden çıkar çıkmaz derhal Memurları müteakılb dükkancılar 
yor. Ve band halindı' değil, tek tük kul- keyfiyetten Beyoğlu Emniyet anf'rli- dinlenmiştir. Gelmiyen şahidlerin cel 
ıanıhyor. Yakaya, saçn takılıyor. Jiini haberdar etmiştir. Zabıta memur bi için muhakeme başka bir güne bı. 

İki şekil de şık ve güzeldir. Fakat ~- ları Şöhretin oturdui!u eve ~imişler, rakılmıştır. Jandarma nezaretinde ko 
rinci daha görülmemiş biı tarzdır. Dııha fakat Söhreti bulama~ışlar~ır. rid~ra çıkan suÇlu hırsız, bakkal To • 

Ç k lb. b .. t·· k kl' , Yakalanan suç ortam Kerıman sor. dorıye· o e ıseye V(' u ur. ço ren ı şev er . . .. .. · 
gibi esmer, sarışın herkese gider. Mo - J?Uva çekıl~nce, e\~ela ~nk~r etmiş, fa- :- Çi~c0aro1arın ba~tmış." Hala . 
delde 5 numara grogren kullanılmıştır kat muhbu<J.e yuzileştı~lın<.,~, Şb1ıret mıdem agrıyor> demiştir. 
Daha enlisi daha göze tarpar. • tarafından ~~~n cesedininw bi:,az Satiye yolsuzluğu davaslna 

evvel Karagumnıge kaçmldıgmı soy-
24 

A"" b 
ıeP";c:-tir. gustosta aşlanacak 
Kerimanın gösterdim adreste Şöh - Satiye tahkikat dosyasının lüzumuf 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı Yaz gecelerinin t··valeti 
Bir yaban fi1inin bir kökte 

dört dişi 'l 
Ruzveltin akra- 'I; 

balarından ve I 
I 

Belçikalı kaşif ı 

Armand Denisin ~ 
kansı Afrikada 
vurduğu bir ya • 
ban filinin bir 
kökte dört diŞ'ini 
Amerikaya getir
miştir. 

I 
• ..J ... 

' ' ~ 
... 
' 

ret bulunımuş ve çocuğun cesedi mey. muhakeme kararile ağırceza mahke .• 
Yaz geceleri hiç olınaz.s:l beş on daki- nanı-ı çıkarılmıştır. mesine intikal ettiğini yazmıştık. Ev-

knnız.ı cildinizin bakımına ayırmalısınız. s··h t ' k'" o re • sucunu ın ar cderelk, küçü- velce de söylediğimiz gibi ağırceza, 
Günlerlıe, haftalırrla güneşte. rüzgarda :Jiin bakılmak üzere verildHn yerde mahkemesinin tatil içinde bulunma "\ 

Amerikada Mi- apaçı'k kalan cild!n bu, hakkıdır. 1hmal · · 1 'k 
şikanJı doktor Şul stitsiız it ten ve dolayısile açlıktan öl- sından bu enteresan davaya bu mah-
bi·· nazırın oaıu, e.dleırseniz yüzünüzde vak'tsız çizgilerin düC1ünü söylemiştir. kemenin işlerine bakan nöbetçi asliye 

"' baş'a.mnsına razı olmuş olursunuz. C ~..:ı· bir nazırın toru _ • . . . est"\.ıı muavene eden adliye dok - 2 nci cezada başlanacaktır. Ağırceztı 
Yapacağınız şey pek kolaydır. Cıldı - toru Enver Karan ölünün Morga kal- ·1-~'I~-~ ·1~!'1- d .Jı. 41 da ·~ 

nu, bir nazırın to- · vl . l b' ı · k k ' !1\.GtWC.1u:ı a aıAa ar SU':.~11~1ara Vu~na • 
rnz yag ı ıse gecE: t-rı ır ılre çcı sıca dınlmasına lüzum ITÖrmüs.tür. Bu feci meler çıkarmı~tır . 

rununun torunu. -ı...ı ... ~ b b k ~ ka t ~ dört nazırın kar _ suya şu rn<Wı uv ..... n ır çor a aşıgı - boi!ma hadisesinin tahkikatını mfül - Muhakemeye 24 Ağustosta başlana· 
tarsınız. (50 gram güısuyu, lOO gram al- deiumumi mu.avinberinden Sabri ida- caktır. 

dcşi, iki nazırın dımıadı, altı nazırın yew cool de lavande, 150 gram sirke) ve bu 1 
ğeni, dört nazmn yeğenlermın en kü - su ile yıkanırsınız. re ;tmektedir. htilas suçlusu bir beted"ye 

Bütün akrabaları nazir olan 
adam 

çüğü. iki nazınn küçük yeğen~crmin en Cildiniz kuru ise: Bildiğiniz zeytinya- Bır Q3Ce h•rs . zı yakalanarak tahsildarı yakalandı * küçüğü. kırk dört nazırın da bacanağıdır. ğına bir pamuk parçasın! batınr. sılersi- mahk mııye verı·ld"ı 
1 Hasankale belediye tahsildarı!arın .. , 

Arabanın icadına itlraz edenler * niz. Ve zeytinyağım öylece cildinızde bı- Nişanta~ V"e dvarıında müteeddid dan Mustafa adında biri 100 lira ihti· 

B 1 ki k k 1 1 
rakırsuuz. Bir çeyrek, hatta ynrım saat 

Her yeni şeye itiraz edilir.. nitekim a I arm 0 U a ma art gece hırsızlıklarının faili Osman • Ias ederek şehrimize firar etmiştir. ·ı ne ka<Lır çok tutabilırscniz o kadar iyi-
Fransatla da 1666 da posta arabaları icad Yakın ıı:amana kadar balıkların işit- dir. beyde ~~kara bakkaliyesinin çekmece Ora müddeiumumiliğinin tevkif ka·I 
edi1..:ı..:~ı· Z"""'"n oır' <·ok ı·tı'razlar vakı' ol- k h~ftı k k 1 A . . hah d ~inden lirayı çaldıktan bir müddet ran üzerine muhtelis tahsildar dün .ı.u.ıt; ......... , me ~arının ço uvvet i olduilJnu ym şeyı r;a ınn a yaparsınız • . Az ı sonra da tekrar ayni dükkana girdiği Tophanede Emniyet memurları tara· 1 
mu.,...•. En ziyade itiraz cdenl"r te...,.ı·ıer- ı'dd'ia ede .... leroı· Fakat son zama l d zamanda cildinizm hem kurulu~u geçer, ıı... "' ... ~ · nar :ı · sırada Şişli komiserliği memurlan ta- fmdan yakalanmlfl vıe Hasankaleyo; 
di B 1 - 1b" ı t - · d k c?" k k lm hem de rü7 aar ve gu··nec:ten artık mü -• un ar ~ ıse erın a uzerın e es ı ı- onların o u a ak hassalarının işitmek ""l;> :ı rafından aı1ınan tertibat sonunda suç- sevkdlunmak üzere müddeiumumili .,'. 

teessir olmaz. 
ğinden. az eskiyecE>ği kaygısilc itiraz Pdi- has.<>alanndan bir misli kuvvetli olduğu üstü yakalanan meşhur gece hırsız • ğe teslim edilmiştir. 

:~:~~-ı: .................................................... ~~~~~ •• ~~~: ........ - ... ····-·················· Çikolatalı krem ~:~:~nd~:ğ:~~e~~~~ı~!e~ ~:~i~es~: Yeni mahkemeler için bina 

Gene evlenme 
Çağı meselesi .•• 
cTeyze, ben seni evlenme çağını ta

yin et~ meseıes;nd~ tezada düşmüş 
görüyorum: Bir cevabında genç ev -
i<nmıeyi tavsıyc etmiştin, bir başka 
yazında ise genç!i.k fırtınalarını atlat
~. hayatta yer edmmiş bir erkeği 
genç bir erkeğe tercih ettiğini oku -
dum, bunların hangisi doğru?> 

Bana bu satırları yazan genç kız. 
Bayan Sabiha haksız~ııt ediyor: Blh -
oottiği yazılan karşılaştırmış nlsavdı 

hep ayni prensibı:? sadık kalrhğımı gö-
reeekti. İcab ediyor, tekr:ır edeyim: 

- Daima genç yaşta. evlenmek ta -
~afürrıyım. Sebeblerıni saymıyn lü • 
zum yok. Sevmiyr:ı. sevilmiye, çocuk 
sahibi olmıya v~ çocu~n yetiştirmek 
için kafi crerect:!de zama:ı bulmıya gibi 
rebcble:r en baştn geli!·. Fakat evl~n
mek sadece bir ~rzu, istek meselesi de
ğildir. Bütün bunır.rdan evvel bir var-

lık işidir. Eğer cva-rlık> lüzumu dere -
cesinde sağlam dcğiıse yuva çürük bir 
temelin üzenmk kuruımuş olur. Bu 
takdirde biraz bek~emeyi, biraz olgun
laşmayı tercıh e<lerim. Genç yaşta ev· 
leniniz, severek evleninli:, fakat bu -
günden yarınd sıkıntiya düşmiye.:,,ği

nizi bilerek evlenıniz, her ailenin, hele 
lıer çocuğun rızkın: Allah verir, eler -
ler. İnanının, amma yollarını hazır -
lamak bize düse ... 

* Bayan cŞe.> ye: 
- Yaşım 47, kır;c sekizinciye gire

ceğim gün dostlarıma bir zıyafet ve
Teecğim. Sofrad<t büyük bir gato hu· 
lunacnık. adete g5re üzerine 47 tane 
mum dikmek Hızım anının bir gatoya 
47 tane mum dikilirse yenilecek yer 
mi kalır? diyorsunuz. Hiç mum dik . 
mesem o1maz mı? 

Cevabı basit: 
- Gatoyu büyük yaptırtır. adeti 

bozrnaz..sllllz. TEYZE 

Yarım litre sütte lO(l gram ş.?keri kay- mahkelll€Sine teslim edilmiş ve duruş- aranıyor 
natınız. Bu sütten iki kaşık a!ıp, içinde masma başlanmıştır. Yakın bir zamanda tatbik sahasına 
iki tablet çikolatayı tnp top kalmamasına Suçluyu yakabyan zabıta memur • geçecek olan hakimi münferidlik usu4 

dikkat ederek ezımı. Öteki sütü de üstü- }arından Zeki Caner, Niyazi Eren ve lü üzerine şehrimizde de mahkeme a •. 
n~ katınız. Soğumaya bırakınız. Dit!er Yusuf Dörter dünkü duruşmada şahid dedi artmış olacaktır. 
tarafta bir yumurtanın beyazını üç yu- sıfatile dinlen:m~jlerdir. Halen İstanbul Adliyesine dahi ki .. 
murta sarısı ile çalkalayınız ve hazıl'la- Bunlardan Niyazi Eren: fayetsizliği görillen Postane binası bl.l• 
dığınız soğu~ çikolatalı sütün içine ka- «-Tütüncü Yasefe aid dükkanın es ricinde bu yeni mahkemeler için ınU. 
rıştıra karıştıra dbkiinüz. Ben mariyc rarengiz bir tarzda soyul<luğu merke- nasib bir yer aranmaktadır. Yeni ad .,. 
(sıcak suda kaynatılac3k kaba) boşaltı- zimize ihbar edildi. Tahkikata başla - liye binasının inşasına kadar münfe"' 
nız. 10 dakrka karlar kaynattıktan sonra dık. Dükkan çekmecesi üzerindeki par rid mahkemelerin Tapu dairesine yer 
soğuyup d()llmaya bırakınız. mak izlerinin tetkikinde failin Keğork leştirileceği tahmin olunmaktadır. ............................................................................................. _. ........ ---· .. ·················································-························-
1 iki ahbab çavuşlar: Prova ile hapishane elbisesi 
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SON POSTA 
Sayfa 1 

1 Değirmi mendil genişliğindeki - I 
...__ --ülkede neler gördüm: 3 --~-

Bir insanın el 
hareketlerinden 
karakteri belli 

olur mu ? 

( M iZA.B J 
Sergiden çalınan timsah derisi 

Lihtenştayn Başvekili Dr. 
Bubb'la mnlakat 

Gazetede okudum: 
cYerli mallar 1erg•sinln dericilik pav-

Bir :iıısarııın çanta tııtuıundan. elinin yonundan kıymetli bir tlmah derial ça

d••'Mıt::1mdan, sigara içişincien karakteri lınmış.ı. 
-~-· Düciindüm: 

Prensliğin hükumet şefi : "Büyük işler görmüş ve 
ileri gitmiş bir milletsiniz, Türkiyenin atisi 

şüphesiz ki çok parlaktır,, diyor 

hakkında çok şeyler anlaşılabilir: :.--- Acaba bu deriyi kiınler çalmıolar -

Ellerin duruşu dır, niçin 98~mışlardır? 
·ı. Baş parmak avucun içinde _ Yor- Biraz da şab. lizım ya •• ben hadisenin 

gunluk ve usanç. maddi. manevi ıztırab, şu su_retle cereyan etmlı olabilece~ini 
fazla hiddet. t~mı.n ettim: 

2. Aşağı doğru hareketsiz sarkmış bir ~ arkadaş sergiyi geziyorlardı. ı Derl-Yazan: Ercumend Ekrem Talu e!, avuca sıkıı sıkı yaslanan bir baş par- elli~. ~~~nu_:ı~ d~ uğramışlar, t msah 
mak - zar, ha.staJ:ttt ve umumi düşkün- derıs~nı gormuş.ıcrdt: 
Iük. İkı arak~an biri, ötekin~ sormuştu: 

3. Yaratılıştan öbür parmaklarden - Bu ne derisi böyle'? 
apayrı duran bir b~ş parmak _ Bütün - Bilmem .• canavara benziyor. 
hareketlerinde büyük bir serbesti ve i.s- - Cannvar da ne demek? 
tiklfıl. - Canavar işte ne bileyim. 

4. Dalına öbür parmaklara yapışık du- - Anlaşıldı sen de bilmiyo~. bir 
ron bir baş pa:rınak - Çekingenlik, ıhti- bilenden öğrenıriz. . . 
yat ve itidal. Etrafa bakmışlırdı. Denyı 

dıkkatli misal olarak söyledim, hayvana yem o
sormuş- Jarak insan verilir mi hıç? 

5. Yanındaki parmak.tan açık durma- dikkat'li gözden geçiren birine 
lardı: 

- Nerede bulunur? 

- Bu ne derisidir? 
- Timsah ..• 
- Tjmsah nedir? 
- Bir hayvan! 
- Nerede bulunur? 
- Bilmiyorum, ben de timsah oldulu-

nu ~imdi.öğrenelim. 
Üçü bırlik olm~, bir dördüncüden 

tim.sahın nerede bulunduğunu sorup öğ
renmek ıarzusuna kapılmıflardı. Bekle
diler ve deriyi görüp: 

- Suda! 
- Anladım. Anı.adım. Ona ıruyu ana

sı d.a derler. büyük annem anlatırdı. Ku
yu anası insanı yutuverirmiş. 

- Kuyu anası değil, timsahtan bah
sediyoruz suda bulunur. 

- Çeşme suyunda da bulunur mu? A
caba Kurbağalıderede var mı? Yahud 
Küçüksuda ... 

13aşvekiı (gözlüklü), prenı ile ~yor. - Bu timsah! 
Diyene: Sordular: 
- Tiıreah hal 

- Ne Kuııbağalıderede vardır. Ne de 
Küçüksuda •• hattl bizim memleketin hi~ 
bir yerinde bulunmaz. 

- Bizim ıneınlekett~ bulunmaz mı? 
Vadu:, 7 /7 /939 l 

t 

Lfutenştaynin payitahtında bir ana l 
cadde var. Dükkanlar, oteller, güzel ve 
muntazam binalar hep bunun üzerinde 
kaindir. Tek tük boş kalmış arsalan be
lediye çimenli çiçekli birer park haline 
koymuş. Sabahleyin, penceremden bu 

tek sokağın temizienme ameliyatına şa -
hid oldum. Şehrın topu iki kişiden iba -
ret nc7,afet amelesı hararetle çalışıyor -
lardı. &aa.t ~kizde asfalt aynaya döndü. 

Zaten son derecede terbiyeli olan millet 
şehrin ve sokakların temiz tutulmasına 
azami itina ediyor. Biliyor ki buradan 
gelip geçenler onun medeniyet derece
sine, göreoekleri inti.7.ams ve temizliğe 
göre hükmedeceiderdir. 

Yağmurun nasılsa biraz ara verme -
sini fırsat bilerek kendimi otelden dışa
rıya attım. Aha~ büyüklü küçüklü, be
nim gibi sokağa dökülmüştü. Bizim köy
loerde olduğu gibi de hepsi beni ielam
lıyorlardı: 

- Gruss G<>tt! 
- Allah seni takdis etsin'. 
Yolda topladığım bütün bu cbkdisı. 

tıemennilerile işimin ra.'rt gitmemesine im 
kan mı o'lurdu? Hükllmet dairesinin 
cümle kapısından içeriye daldım. Beş da
kika sonra, Llhtenştay!l pr-ensliğinin hü
klunet şefi ddktor Hubb'un huzuırunda 
idim. 

Ekselans Hubb orta yaşlı, gözlükleri
nin arkasından dP.rin bakışlı bir :zattır. 

Şöyle bakılınca bizim Vakit başmuhar -
riri Asım Usu andırır. Kendisi fasih :!ran-

sızca konuşuyor - ki bu, Vaduzda pek na
dirdir. - gençliğinde şark dil.erine he
ves edip tahsilim o vadide ikmal etmtş. 
Mükemmel arabca ve farsça konuşuyor. 

Hafızla Sılcli ezberinde. Hindistanın 

parsi dıline de asinalığı var. İhtimal türk 
çeyi de bkaz anlıyor amma itirafa cesa
ret edemedi. 

- Biliniyor muysunuz! 
Sigara içjJ tanlan - Öğrenmiştik amma. nasıl hır hay-
(Ya.nycı bcıkınıı!) van olduğunu, nE-redt> bulunduğunu me-

l 
ya anşık bir serçe parmak - Tecessüs ra'k etmiştik. 
veUkrlistiklAL * 

6. Baş parmaık:lar, yeleğin kol yerle- Timsahın ne olduğunu bilenle bilmi-

. rinde - Kendinden ve muvaffakiyetin-

- Bulunmaz ya! 
- Öyleyse deriyi başka bir memleket-

ten getirdiler. 
- O tabii bir şey. belki burada tabak 

lamşılardır. 

* Diğerleri çıkmışlar, iki arıt.aoaş pav ~ 

yon.c!a kalmışlardı. 

- Aklım ermedi 
den me.nınuniyet. 

ı '1. Tekmil eller jilenin kol yerlerin- - Benim de! 
de - Müvazene. kendine hakimiyet. - YerH malı olmadığına göre sergi 

\

1 8. Kolları, eller kolların üstünde gö- den çıkarmalı! 
rünroek şekilde. çaprast1amak - İki fjz - Benoe de öyl~ ... 
lülük, sahtelik, yüze gülerek taklid. - Söyliyelirn çıkarsınlar. 

1 9. Kollan. sağ el Ustte kalmak üzere, - Dinlemezler ki!. 
~prastlamak - Nüfuz. §ahslye4 iyilik. - Kolayı v.ar. Biz alır, gideriz. 

10. Kolıl.ar. sol: UAtte olduğu halde, - İşte bu iyi aklına geldi. 
Ç'a.prastlı - Meclis aralık zevki, hoşa git- tlci arkadaştan biri timsah derisini kQJ. 
me '3Z"ZUSU. tuğu.mm altına aldı ve sergiden çıkıp 

11. Koouşur.ken ellerini sık sık veya gittiler. 

Lihtenştayn Prensi FTansuvcı Jozef yapmacıklı bh" ,eltilde uğuşturma - Hi- &met Hulfisi 
leye kaçan bir nezaılı::•t. •

0000

--·-

0000 

• • -----

00

-

göz koymaz. On.uT\ mlll! gururu ve gön- ( Ok 1 C bl ) 
!ündeki Al1alı korkusu k~tü!ük ııl•mesi. Çanta tutuşlar UJUCll arıma eva arım 
ne mA.nidir. Bi7ıde aile terbiyesi çok kuv- 12. Çantayı sapından tutup saUa.mak- Nişantıa.şında c •• a.pıı.rtunanında Ba.yao 

vetlid'ir. İçtima! kurumumuz. beşeriyetin Dikkati çekmek arzusu, kendinden mem- Necmlyeye: 
pek eski devirlermde olduğu gibi peder- nun oıma:k- Tahsil derecenize göre ancak bir or· 
şlhldir. Ailenin en bllyğil, ötekilerden, 13. Sapından tutup kolu hiç kımıl· yenler ar.,.ında ji>yle bir muhavere baı· ta mektebe girebilirsiniz.. Giinderdi . 
sonsuz saygı görür. Dller taraftan. bir datmamak - Zaptolunamıyan utangaç-

1 
__ ,.. . ğiniz resimden kırk yaıında olduğunu. 

Lih
.,...,.,+a ...... H b" ;.,ı; k ı lık ..... ~.ı.. zu tahmin ettim. Fakat bunun tahsı·ı 
~· ;, .. u.. u suç ~yece o ursa ar• • _ Siz hiç timsah görmediniz mi? tık memlekette oturamaz. Bütün hem _ 14. Çantayı kolunun altına sıkıştır- _ Belki görmüşüzdür amma. adını hususunda hiç bir mahzuru yoktur. 

ıehrllerinin lAnet v• hakaretine, istls - mak - Biraz kapalı. kendi kendine biten bi!med;ğimiz için farkına vıırmamıııı • Rüyükadouh BaJ Sem< S...,..•: 
kal!11e uğrar. Tuhafbr: Buraya gelip te bir insan. dır. Ata benziyor mu? Fazla uykuya müptel~ olduğunuzu yer!efnüş yabancılar da var. Onlar dB az 15. Ellıri çantıırun kulpundan geçirip _ Ne münasebeti yazıyorsunuz, bu derdden kurtulmak 
zaman !çerisinde bizim tdeUerimlze uy· _ Eıeğe benziyor muT için bir çare vardır. Ödeyem!ycceğiniz 
muşlardır. Bu mretl• yedi polis. ;"<mi _Hayır; miktarda borca giriniz· Borcun vldcsl 
kadar da yarduncısile beraber bize bol - Keçinin bir başka nevi olmasın! geldiği günden ltı'baren gözünüze uy • 
bol yetiyor. --• bil öt ki' . ku ~irmlyeceğinden emin olabillrsiniz. 

- Hapisha.nenb:i görd'Gm ... 
- Evet. Bir hapishane binamız var. 

Uldn içinde bir tek mO.crim yoktur. 
- Nüfus 9lye.set\n!z? 

- Bunun O.:rerinde durmuyoruz. Nü -
fusumuz normal şekilde artıyor. Asker
l'fk mükellefiyeti olmadılt için erkekle -

Tlın1>6J•ı en e .erın söyledikleri- Kadıköyde Altıyol a,pında. Bay Bdıcet 
ne gülmüştü. Seldzyola: 

- Ne münasebet canını. hani eskiden Karınızın güzellik enstitüsüne git -
kurşun kalemler vardı. mek merakının önü~ geçemezsiniz. 

- Kurşun kaleme benziyor demek? fakat onu güzellik enstitüsüne gönde 
Kurşun !kaleme beııızer hıç de hayvan rirken tedbirli hareket etmeniz şart . 
görmedik ... Yont.ulmuı kurfuıı kaleme tır. Aksi takdirde karınızı kaybeder ve 
~~yor. yontulmııımıı kurşun ikaleme bir daha bulamazsınız .. çünkü güzellik 
mı· enstitifsüne giden karınız oradan çıktı· 

Memleketinin cograft vaziyeti ve ufa- rimiz genç evlenıyor ve çoluk çocuk sa
cık oluşu, muhtere.:n doktoru, siyasi mü- rubi oluyorlar. 

- Ne münasebet ca.nım, hani nkiden ğı zaman tamamile değişmiş olur. SiJ 
timsahlı kalemler vardı ya!... onu tanıyamazsınız, o da belki sizi ta· 

- Öyle ya, vır.rdı. nunamazlı~tan gelir.. Bunun için ens. t~ır yürütmekten menediyor. Ken- _ Daima kendi aralarında mı evle _ 
d'l.Sını bu hususta gayet haklı bulduğum nlrler? 

~ oev.abuz ka1'\n bir takım suallerımi --Hayır. Komşumuz t.sviçreden bizim 
en de nezaketen tekrarlamadım. Bina- delfkanhlanrnım ta1ib olan ge ç k l 

en al hk. ·· ı~ "· n ız ar .. ey mu ııARhmız başka zeminler old .. ,..,• gı·bi AJman1arla da e ı n ı 
U7.e.r" d - "d.. "'-6"" ve meer 

ın e yuru u. vakidir. 

- Ekselans! Dıkkat ettim: Memleketi· 
niz epey .geniş .• Köyler, kasabalar birbi -
rin~n uzak ve dağınık. Diğer taraftan 
~?'t~n p:etIB!ik ~ahilind'e topu topu yedi 
ışıden ıbaret b1r zabıta kuvveti oldu -
ğunu habe!" aldım. Bu azıcık mevcudla 
llSayişi, intizamı nssıl temin ediyorsu • 
nuz? 

Doktor Hubb güldü. 

Muhterem muhatabımın pek tabit bir 
tavırlıa tekllüm ~yledi~ bu sözleri, ak -
şam, kahvede, benim mahud İngiliz ta -
m.amlamıştı: 

- Son ibi!' iki senedir, Almanyadan 
buraya evlenme çağında bir genç kız ve 
kOOm akını ~ı. demifti. Bu da Hit -
lerfn metodl.ıarmdan biridir. Lihtenşt:ıyni 
A1manlaştırmak ve bilhassa nasyonal 

.. -:- Demek ki, dedi. fazlasına ihtiyaç sosyalizme kazanmak için. harimine Al
=l~üyor. Lilll~nştayn ahallsi ço'k dü- man !kadınlan sokuyor. Piopaganda va
hi : : namuslurııır. Hemşehrilerimden sıtalannın !her türlilsOnden istifade et -

ç hırı diğcrinın malına, canına, ırzına (Devama 16 ind sayfada) 

Si.gara içiı tarz.lan - Onların üzıerindeki resim- titüye giderken alnına bir mühür bas. 
(Yazıya bakınız!) - Anladık amma, o reaim çok küçük- malısınız, enstitüden çıktığı zaman mü. 

sıkı tıık1 tutmak - İçten gelen, bot ve tü, bu ise büyük. hürden onu tanıyabilirsiniz. 
serbest bir itiımadsızlık hali. - Resim küç{lktü aın.ma. timsah ha- * 

16. Sa.pı.D1 kohına takıp bırakmak - kikatte çdk büyük hayvandır. Ağzuu. a- Aya.sofyada Bayan Nahideye: 

intizama riayet, cesaretsizlik. ihtiyat açınca insanı bile yutar. Moderen kelimesinin 
ene dlyecelcler?• endlfeıl... - İnsan yut.ar ha •• iıte bu fona. onu Aseri'dir. 

17. Köşesinden tutmak - cNe diye- Saa.dlyede. AafaU caddede, c • numaralı 
cekler?• diif(1nce:9inden azadelik, kendj- köşkte mü.steciren makim Ba.1 HüsameUi• 

ne güvenm.e bazal\ biraz da fazı.aya ka- Şıker'e: çan bir ha.reekt sıerbeltiai. Karınıza zarif, size deli denilmesinin 

18. Çantayı !!lilıde tutmak, kolu kendi sebebi. karınızın. sizin pijamanızı giyip 
halindıe bırakmak - Müvazeneli. ölçülü sokağa çıkmasl! ve sizin de karınızın 
bir karakter. arkası sıra, herhangi bir medeni insan 

Sigara içerken gibi pantaıon, gömlek giyip ve bn _ hassa boyunbağı t-akıp sokağa çıkmış 

ı. Sigaranın ucu avuoa doğru - Bir besliyenl-er insan mı yuttururlar? olınanızdandır· 
(Devama 15 inci sayfada) - Hayır efendim, yani büyüklüğüne 

Türkçesi 

t. 11. 
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Majeste Karol'u ıetiren motör Dolmabahçe nhtımına ~ 

Majeste Ka.rol motörden çıktıktan sonra 

Sarayın avlusunda 

Milll Şef İstanbulu 1t1uvasalatlann1 m ütcakıb Haydarpaşa.dan Dolmabah.. 
çeye g~rken vapurda veiııiD.eı<ı.e rtörii§'iiyo~ 

SON POSTA 

M.Uli Şef Haydarpaşada trenden 
inerken 

Sarayuı avl~da Majeste Karo) ile 
Milli Şefimiz yanynna (Örii§er'ek 

;)Ql'}erken 

Romanşa Veli.ahdi nhtmıda 

Ağustos 12 

Edebi tefrik.amu: 43 

Bu hafta Domuzdere çiftliğine gide. yapıyor, öyle güzel yemekler hazırlı .. 
medim. Yalnız Osman beyin hergün yor ki! 
İatanbula gelen .servis arabasile bir Güldüm: 
matub yolladım ve artık muamelesi - Öyle ise bir başka plan yapalım. 
biten çift.likle alA.kadar olmasını rica Banyolardan sonra yemeği burada yi. 
ederek iki üç güne kadar çiftliğe yer- yelim. Zannederim ki bizim İkbal Kal
le.ş:mek üzere geleceğimi haber ver - fanın yemekleri sizi şişmanlamak teh. 
dlın. likesinden kurtarır. 

Ertesi gün (Vildan) ın imza sile şu Hem latife hem davet olan teklifim 
kısa mektubu aldım: ittifakla kabul edildi. Artık her sabah 

cTebrik ederim. Babam bu sabahtan erken gölde ~uluşacağız ve beraber Fi. 
beri sizin çiftlikte sizin için meşgul o- liboza gelecegiz. 
luyor. O kadar sevinç içindedir ki be- .. . * 
ni bile ihmal ediyor. Beni yalnızlıktan B~~n .. Istanb~ldan . gelen elektrik 
kurtarmak için çabuk geliniz• ~otorunun tecru~len yapıldı· Çi~lik 

Zeki mahltlk· İki satır içinde öyle bir bınaları bu akşamdan sonra elektrıkle 
muamma var ki çözmek imk!nsız. Yal- aydınlanıyor. Biraz masraf oldu amma 

ııkta ku t lm k . . b b n mı çok rahat edeceğim. ruz n r u a ıçın a ası ı .. . 
bekliyor beni mi' Bu muammavı keş· Artık tabu çıftlik hayatı başladı. Çok 
fetm k ':~.~-: · çünk·· ~ "ft'l'Tih erken kalkıyorum. Çiftliğin arkasında 

e ı.:;111;:.uuyorum. u çı ı~..., k'' "k b' hav B ıl b kıl ğı 
kendi sUkfuı ve istirahatım için çeki- . uçu ır .Ş ~·ar. u Y a madı 
liyorum. Başkalarını yalnız1ıktan kur. ıçin pek az uzum var. Bize yetişiyor. 
t k i . d ,,,.1, Tam kır kahvaltısı yapıyorum. Zaten 
arma çın e5ı . dl v. • sevme gım çay yerine rneyva, süt ve * bal geldi. Korucu Receb çavuş civar 

Üç gündenberi çiftliğe yerıeşmış bu- köyleri dolaşıp bu yıl doğuTacak ko. 
hınuyorum. Gerçi pdk kolay olmadı:. yunlar topladı· Tahminime göre gele· 
İstanbuldaki apartımaru:ma ~re bir cek yaz dört yüz koyunluk bir sürümüz 
taş harabesinden farkı olmıyan çiftlik ~~acak:. O b~ .işlerden anlıyor. Söyledi .. 
kU'lesini oturulallilir hale getirmek gın~ gore hızım komşu Osman bey her 
için Osman bey, Vildan, ben ve İkbal yıl Istanbula üç bine yakın kuzu yollar 
kalfa başta olmak üzere bir kaç işçi mış. 
çok çalıştık. Emlak Bankasının çiftliğe - ~ işini bilir, çok kazanır! 
korucu olarak tayin ettiği i'ki kişiden Dedı. 
Receb çavuşu alıkoydum. Bunu Osman Osman beyin zengin olduğu muhak. 
bey tavBiye etti. Namuslu, merd bir kak. Otomobil almak için kı~ına dört 
adam. Çiftliğe alacağımız yanaşmala- bin. liralık çek verdi. Kim bilir belki 
nn başında onun Hasan çavuş gibi be- benım de romanlarımı satarak edine. 
nim de bir Receb çavuşum olması l~ b.ildiğim bu çiftlik sayesinde rahat ede· 
zımmış. rım. 

Osman beye nasıl teşekkür edeceği- * 
mi bilemiyorum· Benden çok çalıştı. Her sabah göl kenanntla buluşuyo .. 
Onun kanaatine göre: ruz. Burası o kadar bizim ki ve biz b1. 

- Bir kere makine sağlam kurulur- ribirimize o kadar alıştık ki hiç sı}cılmı 
sa mükemmel işler. yoruz. Robenson da adasında muhak· 

Ben de onun fikrindeyim. kak bizim kadar serbestti. İlk zaman -
Vildan kltal:İlar'la meşgul ;Ben ye. lar gezmlye çıkarken şehirdeki itiyad 

mek salonu olarak intihab ettiğim mer ile üzerime para alıyor, yakama bir bo 
mer masalı geniş odanın yerleştirilme- yunbağı takmak istiyorum. Bunlar gn. 
sine nezaret ederken o yanına aldığı· iki lünç şeylermiş meğer. 
adamla raflardan ibaret kütübha~yi Bizim Kavaklar altı tanzim edildi. 
ta~zim e~ti. Os~~~. ~y meşhur aşçısı Şimdi yemeklerimizi burada yiyiyo. 
Şöval~eyı getf~dıgı ıçın yemek mesele- ruz. Çeşmenin yolu temizlendiği için 
sini. du~ünrnedık bile. su çok bol geliyor. Mermer yalaklann 
Şımd1ki halde çok memnunum. Yer- altına parça parça granit taşlar koy· 

leşme gilç olmakla. bera~r esaslı ~1- dum. Taşan sular bunlara çarpa çarpa 
du. Komşularımın fikirlennden ve bıl- köpüklenerek dereye akıyor. Vildan 
hassa Osman beyin tecrübelerinden ve Osman bey bayıldılar. 
çok istifade ettim. Genç kadın şehre dönmekten bahset. 
Artık ben de çiftlik beyiyim.. miyor· Şimdi okumaya düştü. Yemek. * ten sonra biz Osman beyle Kavaklar .. 
Normal hayat başladı. altında tavla oynarken o kütüphaneme 
İkbal kalfa tam bir kA:hya kadın· Ya- kapanıyor. Saatlerce okuyor. Bu me .. 

nımıza aldığımız köylü kadınlan yer rakı benim de işime geliyor. Çünkü 
tişt1rmiye çal.Lşıyor. Ben kavakların al. burada boş vakitlerimde okumak için 
tındaki Ç€şıneyi tamir ettiriyorum. Bu- yenli aldığım birçok fransızca kitabla
rası Osman beyin havuzbaşı gibi göl- rın sayfalarını kesiyor. 
gelik ve serin bir yer. Yalnız su geldi· Ben de yeni bir romana başlıyorum. 
ği gibi aktığı için her tarafı bataklık Mevzuu pişirdim. 
haline getir.m~. Bu gilzel tepeciği ra- Yarın akşam olmazsa öbür akşam 
hat bir oturma yeri haline getirmek başlıyacağım zannediyorum. Bu roman 
istiyorum. benim slikfm vıe inziva hayatımın ilk 

Osman bey çiftlik hediyesi olarak eseri olacak. İsmini en sonra koyaca
bana sekiz koyunla elli tavuk yolladı. ğım. 
Bunlar çiftlik için ana olacak, üretece- * 
~z. Onun yardımı olmasa bu işi güç . 
b kt H h gün b 

Romana başlamadan Bnce genış bir 
a.şaraca ım. emen er aba kız 

11 1 İki 'ftlik n<laki 1 kanava yapmak mutadımdır. Mevzuun 
ge yor ar. çı arası yo un h t kah · 
bozuk k 1 .. t k ta . ana a :arını ramanların hususıyet 

ısım arını muş ere en mır e-
diyoruz. Bu sayede kışın en fena gün- lerini, yaşlarını v.:! fikir seviyelerini 
lerlnde gelip gitmek kabil olacak· anlatan bir kanava... Bunu çizdikten 

Bugün giderlerken Vildan dedi ki: sonra işlemek bana kolay gelir. 
- Çiftlik işlerinizi artık b1trn1' görü. Bugün baba kız erken gittiler· O.s.. 

nöyor Cevad beyefendi. Sabah banyo. man beyin hesablan varmış. Vildan 
larına b~lamalısınız. da başladığı bir kitabı beraber almak 

- Hakkınız var hanımefendi, dedim. için müsaade istedi. Yalnız kalınca he-
Bwıa o kadar da ihtiyacım var ki. men masamın başına geçtim. 

Osman bey, dedi ki: Yeni eserimin müdafaa edeceği tez 
- Mevsim sonu yaklaşıyor. Bir ay şudur: 

sonra havalar değişir. Ben her zaman - cİnsan ömrü üzerine yapılan ista" 
göle hayvanla giderdim. Bu ayn bir tistikler şunu gösteriyor. Hayatımızı 
spor olurdu. Şimdi Vildan otomobille dolduran yıllan zev«c ve ıstırablarımız 
g(Stürüyor. Gerçi rahat amma şişman. la duygylarımıza ve fi?..'iyolojik hare• 
lamıya b~ladım. ketlerimize taksim edersek bütün bir 

Genç kadın hafif bir tebessümle: ömrün ancak iki yılının tam saadet ve 
- Şikayet ediyorsun baba, dedi· Ce- zevk içinde geçtiğini görebiliriz. Hal· 

vad bey de hep otomobille geziyor 'buki hayatta esas olması icab e<len sa· 
amma.. adettir. Fikir seviyesi kemalini bulan 

- Cıva gibi, diyeceksin. anlıyorum insan saadeti neden bu kadar az bulu-
amma ben daha rlyade midemin kur. yor. 
baiııy'ım. Şövalye adeta bana IUJkasd (Arkası var) 
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kurşun kalemlerı ·- · · . 
HiKAYE: 

11 ,__., 
Bay Kasımın 

Bay Kasım bir ticaret evinde vezne -ı 
dardı. İŞ gücü eliınde kalem, kasada bu
Aınan paranın hesabını yapmak, bir yer
den para almak lazım geldiği zaman gi
dip o para-yı almak, ve bir yere para 
vermclt icaıb edince do kasayı açıp parayı 

il \ Bir gün gene kulağının arkasındaki 

vennekti. 
Bay ~ işine çok titiz bir adamdı. 

Birine para vereet>k olsa, evvela bir ka
ğıda ona vereceği parayı yazar. Kasadan 
o kadar para çıktığı zaman kasada ka
lscağı hesahlar. Ve bu hesab işi bitince 
kasanın ana.htarmı cebinden çıkarır. 
kendine his bir tavırla ağır ağır kasaya 
yaklaşarak anahtarı kasanın anahtar de-

Hğin<! sdkardı. 
San'ki kasa aınahtada açılmıyor da o· 

nun bir sözile açılıyormuş gib1, anahtarı 
anahtar deliğine sokarken: 

- Açılı k.ilid açıl! 

Derdi. Ve sanki kasanın kilidi 
bu sözüne ita.at ederek açılırdı. 

Ve açıl.u1ren kapının çıkardığı 
bir ses vardı. Bay K8S1m, bu sözü: 

onun 

hafif 

- Sen eımebtJn ben de açıldım mana

sına! alıntı. Kasanın kapısı açılınca içer

deki muntamm isti! edilmiş. Kat kat pa
ralar göze ça.rıpardı. Bay Kasım bunlar-
• 

Bu arlam bu şap • 
kalardan acaba han 
gisini giyer Yüzü • 
ne bakınız, giyini • 
fi~ bakıru!ı. en uy
gun şapkanın han. 
gisi olduğunu tah .. 
min edebileceksi .. 

@ 
il kurşun !kalemini düşürmüş, bir yenisini 

(J ! almak için çekmecesini açmıştı. Çekme-

\ o / 
/ r ' 

dan bir deste çeker, para alacak olana 
vermek için saymıya başlardı. 

Bay Kasımın para sayııı da bir ba§ka 
türlü idi. Seneler<lcnheu bu işı yapa ya
pa eli ve '.kafası para sayma -hususunda 
büyü-k bir meleke peyda etmişlerdi. Bay 
Kasım bu mele.ite sayesmcie paral&ra hiç 
bakmadan sayardı. Görenler onun par -
makları kımıldamıyormuş da paralar 
kendi kendilerine harekete geliyorlaı 
mış, onun parmakiarma dokunuyorlar -

nıış sanırlardı. 
Bay Kasım paraları saydıktan sonra 

kasanın kapısını örter: 
- Örtün kasam örtün! 
Derdi. 
Her zaman Bay Kasımın kulağmın ar

kasında bir kurşun kalem bulunurdu. 

cede bir tek lrut'şun kalem yoktu. Bay 

Kasım kurşun kalemlerin hepsini bıtir-

mişti. Kur§Un kalemini hemen orada 

düşürmüş olduğuna göre, ararsa bulur

du. Belki kasanın altına gitmişti. cedveli 

kasanın altına uzattı. Ve çekti. On. on 

beş lkurşun kalem birden ortaya yayıldı
lar. Meğer Bay Kasımın kulağından dü

şen !kurşun .kalemlerin hepsı kaymış, ka

sanın altında saklanmışlardı. Bay Kasım 

buna çok sevimnişti. O kadar çok sevin

mişti ıki: o gün bu kur§un kalemlerden 

biı'kaçını birden kulaklarının arkalarına 

dizdi, Kendi kendine: 

Bay Kasımın lnırşun kalemini, elin
den ve kulağınırı arkasmd:m başka bir 
yerde gören olmamıştı. Hesabını yapar 
yapmaz, derhal kur~un :kalemim kula
ğının arkasına koyardı. Fakat kurşun 
kaleminin arada s1rad.:'l kulağının arka -
smdan düşüp kaybolduğu da olurdu. 
Böyle olunca Bay Kasım, çekmecesini a
çar .• oradan başk.a bir kurşun kalem çı
karır, yontar ve kulağının arkasına ko

yardı. 

- Keşki birkaç kulagım daha oLc;ay -
dı da ötekileri de o:-alara dizseydiml 

Diyordu. 

** .............................................................. 
c Faydah bilgiler ) 

Yeraltı nehirleri 

niz. .. Resmi kesiniz, .... ,,,,.,..... 
o şapkaya bir işaret Nehirler, her zaman toprnk 
koyunuz ve bize üzerinde -akmazlar. Bunların birçokları 
g6nderiniz. Doğru derinlikte akarlar. Ve ancak toprak işle-
birenlerden bir kişi nirken meydana çıkar. Hemen hemen 
ye bir kol saati, dl. her tünel kazılırkE>n böyle toprak altında 
.ğer yüz kişiye dtı çıkan sulara tesaJ.üf edilır. Çok defa da 
ayrı ayrı güzel ve bunlar ameleler iç:in büyük tehlike te§kil 

,,. 

Yıldız, babası, annesi, küçük kar • 
deşi birlikte, yemeklerini almışlar, kı
ra gitmi§lerdi. Bu kır gezintisi, kırda 
yeme.k, ond!arın hcıftalardanberı hazır -
landıklan bir eğlence idi. Yemekl~ 

itinayla hazırlanmıştı. YıldlZln baba -
sile annesi kendileri için birknç ıi§e 

bira almayı da unutmamışlardı. 

' ,,,. .. 
4~ıv 

Yıldız ık.endi seçtiği. yeri annesinin 
babasının d:a beğenmiş, oraya oturma
yı tercih etmiş olmalarına çok sevin -

mişti: 
- Bakın, diyordu, burada ne kadar 

rahat edeceğiz, ak.şama kadar ne güzel 
valcit geçireceğiz. Hele yemeklerimizi 
açalım, ye.miye bgşlıya!ım. 

' ., .. 

Halmın sahibi halıya vurmıya ha -
zırlanll"ken beri tarafında da yaygı ya
yılmış, yemekler çıkarılmıştı. Yıldızın 

babası: 
- Yıldız, dedi, fU bira §i~ı;ini aç ta 

bardağı doldur. 

Kıra geldikleri zaman etra!a baktı. 
lar. Oturacakları yeri seçiyorlardı. Yıl
dız, iki ağaç ~asma gerilmış bir ipte 
asılı bir halı gördft. Annesme, babası· 

na: 
- Bu halının asılı olduğu ytrdc o -

turahm, dedi, halı rüzgarı da tutar, 
cahatsız olmayız. 

Bu esnada halııun öbür tarafında 

halıyı oraya seren kadın kocasını ça -

ğırmış. ona söylüyordu: 
- Hah çok tozlandı, buna sen gü -

zeloe vurup toı.dıan eser bırakmamalı· 

sın, haydi seni göreyım, hemen işe 

"aşla. Zerre kadar toz kalmıyacak ha! 

Yıldız şişeyi eline almıştı, babasına 

gÖB'terdıl: 

- İfte baba, dedi, şişe elimde, bl-

r.ayı, taze tare fimdi sana vcreceğım •• 

He.le bir san.iye bılklel 

kıymetli hediyeler eder. Çünkü bazıları gayet kuvvetli 9 • 

~receğiz. karlar. Bilmeceyo cevab Eğer şiddetli bir su hücumu yoksa, su· Hahmn öbür tarafında duran adam Yüzti acıyan, burnu yamyassı ola> 

T d ak k 
,_ ı-. ı='- h ı halı ibabası, can acısi\e yerinden fırladı. 

~rme müddeti on beş gündür. Bilme· lcri rnatbaamızdan alabilirler. aşra a yu durdurm gayet 01aydır. Su sızan Olilnca 11\.uvve .w: a ıya vuru.:-ıca, -· d .. k d Yıldızı yakalıadı. 
ce cevabını bi1.1e gönderdiğiniz zarfın bulunanların hediyeleri posta ile gön - aralıklara çımento o üp dondururlar. ya vuran sopası halile beraber Yıl ı -

kl k 
- Buna da sen eebeb oldun! 

üzerine cbilmec.e> kelimesini ve bil • derilir· ~irinci ve ikinci hediyeyi ka • Bu suretle yan ar apnaır. Aksi takdır- zın elindeki ci=ye çarpmı§tı. Şi§e Yıl-• ,.., 1 .. d rr- Diye onu bir temiz dövdu. Yıldız 
nıerenin gazetıede çıktığı tarihi yazınız. zanan ukuyucularımız Istanbulda ise - de btün ~ışına mu detince suyu don- dızın elinden kurtu!muc:, bira bekli _ 

k la 
y iyilik etmek istemic:. fakat gene '-'ara. 

Bilmecede kazananların isimleri her ıer hediyelerini almaya gelir en iyi durur r. ,.., ,, 
f d d 

yen babasının yüziıne çarpmıştı. naanamıştı. 

hafta Pazartesi günü çıkan sayımızda çıkmış birer fotoğraflarını getirmeli • En ena. ve ur urulması güç su bns-
ilA:n edilir. İstanbulda bulunanlar, he- dir. Taşrada bulunanlar fotograflarını kını. ıkömür çıkarırken olandır. Bu va- lumbaılula çekip, dışarı çıkarırlar. Eğer,yük masrafla olur. Tabii bu yüz1en kij., 
diyelerini Pazartesi ve Perşembe gün. posta ile gönderebilirler. ziyette suyu._ocakla.ra hücum ettikçe, tu- ocaklar derinde ise suyu boşaltmak bü- müriin fi.atı yükselir ............................................................................................................................................................................................................................................. -...... ------.. ··-·-·--

BaJ Tekin kıt aporla.n yq:ıanların reslm
lerlnl ılınnü.t, kendi de kıt aıporları 7apm&• 
Jı merat et.m)fiL 

Bu .ıg>0rlarda giydikle -
rı elbl.selerden aldı. AY • 
nanın kar4:ııaında liJ1n -
41. Bam oımuot11. 

Altı katlı blr apartımanm ~:ıaından 
glrdl. Aaanaöre blndL 

Altıncı kaııta uanal)rden in -
dl. Mercllvene dotru Jiiri1dti. 
8et1nciDe pap1l 10"11. 

O da kıt sporlan YSl>acak, kayacaktı Merdivenin trab -
sanmm üzerine 7a.itı, ve kendwnı atalı dotru bıraktı. 
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10 Sayfa SON POSTA Ağustos 12 

Bir Haftahk 

PROGRAM O 
--------=--- R ADY O 

13.30: program. 13.35: Türle müziti: 1 - la çAk oldum. 9 - Arif bey - Rast tarkı: Za-
CUMARTESİ uıım 1 Ankara Radyosu a - Abdi erendi - Rast şartı: aenın a.şkın-

····· .... _ Uşşak peşrevi. 2 - Lemi - Uşşak DALGA UZUNLUÖU hlri hale bakıp. 10 ..• Refik Fersan - Mahur 
illrkı: Günler geçi.yor. 3 - Lemi - Uftak şarkı: Dün yine günümüz geçti beraber. 
pr;;ı: Ruhumda buldum. ' - Şükrü Tuna.- 1841 m. 182 Kes. 120 K•. 11 - ········· - Mahur oa,rkı: Baha. tartı ve-
lı _ Uşş:ık şa.rkı: Gezer dolaşır. 5' _ suphl T A.Q. 19,74 m. U195 Jtea. 20 Kw. fadan peyam. Zl.30: Konuşm.s. (İktlsad sa -
~iya _ Uşşak §a!'kı: Dökülmüş zambak gibi. T.A.P. 31,70 m. 9485 Kc.:. 20 Kw. atU 21.45: Neşeli pı.ô.klar - R. 21.50: Müzik 
~ _ Dedenin _ Halk tüııküsü _ Gitti de gel- (Melodiler - PU 22: Müzik (Küçük Orkes -
tncyivercil. 14: Memleket saat Ayarı, ajans vend fal'kı: Bir gfil çık.anrdım. ol - ......... - tra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Helnz Wnlt -
ve meteoroloji haberleri. 14.10 _ 15.30: Mü - Kemençe taksimi. 5 - Reşat Ecer - Nlhıı - her - Dans eden kuklalar (Fokstrot.) 2 -
tik (Da.ns müziği _ pl.) 18.30: Program. vend şarkı: Aşkınla ben ey nevcivan. 6 - Brn.hms - Macar dansı No. 3. 3 - Heinz 
lS.35: Müzik (Küçük Orkestra _ Şef: Necib Osman Nihad - Hicazkar şarkı: Ellere u - Munkel - Venedlk hatırası (Serenad.) 4 -
~şkın.) ı _ Bllly Oolwyn _ cambazlar zaktan bak. 7 - .••.••••. - Baz semaisi. 13: Heinrlch Strecker - Kalblmin sahlb.l.s1n. 5 .
(Fokstrot.) 2 _ Hans Zander _ Polka. 3 _ Memleket saat Ayarı, ajans ve meteoroloji Nlelsen - Maskarade komik operasından Is
flanschmann _ Andalusia (İ.lij)a.nyol valsi.) haberler!. 13.15 - 14: Müzik (Kar~k prog - panyol danslnri. 6 - Eduard Künneke -. Lc
l _ Hans Lo"1ır _ Büyük vals. 19.10: Tünle ram - Pi.> 19: Program. 19.05: Müzik. (Dans dl Hamll~n operetinden potpuri. 7 - Itaio 

27 nci tertibin 4 ncü keşidesi bugün 
bitti. Kazanan numaraları 

aşrığıdoki sütunlarda bulacaksınız 

50.000 lira kazanan 

ınüz.iği (İnee saz faslı.) 20: Memleket saa.t 1 müziği - Pi.) 19.30: Türk müziği (Incesaz Nucci - Dkbaharın çiçekleri (İntermezzo 
~yarı. 20: Temsil. 20.40: Ajans ve meteoro- faslı.) 20.15: Konuşma. 20.30: Memleket saat marş.> 8 - Tomann - Viyana hülyaları 
[ojl haberleri. 21: Türk müziği: 1 - ......... - ayan, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50: (Vals.) 23: Son ajans ha'berleri, ziraat, es-
~cemaşiran peşrevi. 2 - ......... _ Acem kür- Türk müziği (KUi.sik eserlerden müteşekkil ham, tahvilfı.t, knmblyo - nukut borsası Cfi-
aı şarkı: Bir vefasız yfıre düştüm. 3 - No - program.) 21.30: Konuşma (Verem hakkın - at.) 23.20: Müzik (Cazband - Pl.) 23.55-24: 
bar _ Eviç şarkı: Se~Ulm bu akşam. 4 - da - Doktor Muhit Tümerkan tarafından) Yarınki program. 

1
21935 36164 24525 38111 19283 7129 
33375 1920 29041 4659 29063 17942 
18974 27979 14~38 3826 29012 10217 
26474 4204 375~3 3Jd23 20445 14933 
37118 35131 18627 14255 20181 22963 
28571 28755 1684U 1506 283'/5 13100 
2647 14704 36228 4976 14106 39309 

26110 9725 9529 29029 3341ı 23812 
69 24258 23147 13133 3470€ 11577 

35613 33761 21963 120G6 35177 11675 • . ... _ Eviç türkü: Yürüdükçe seLvt salla- 21.45: Neşeli plfıklar - R. 21.50: Müzik !Bir * 
ır. 5 - ij.alf ıbey - Karclğar şarkı: Gülü - operanın takdlml.l Pi. 23: Son ajans haber- CU:\IA 18/8/939 
er se•dlğlm. 6 - ......... _ Karclğar köçek: lerl, ziraat. e<fuam, tnhvilfıt. kambiyo - nu- 12.30: Program. 12.35: Türk müziği - Pi. 

Sonları ( 38 ) rakamlaril'! nihayet- 13503 35514 38410 18füi0 5267 34312 
14138 39510 23878 14637 25U69 31197 

lenen bütün biictler 20 lira, onda bir 
23345 22640 39363 2605~ 31~03 "548 

hesabile 2 şer lira amortı kazanmışlardır. 
10296 6809 8197 26872 29116 829~ 

15. 000 lira kazanan 6396 29101 149ö9 7170 11015 31701 

ınann başında. 7 - Sadettin Kaynak - kut borsası <nat.> 23.20: Müzik (Ca~band - 18: Memleket saat A.yan: ajans ve meteoro-
üzzanı şarkı: Bir hüzün çöktü. 8 - ..•... - Pi.) 23.55 - 24: Yarınki program. JoJI haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karışık 

• türküsü: Akşam oldu yine bastı kare- * program - Pi.) 19: Program. 19.05: Müzik 
r. 9 - Arif bey - Hüzzam şarkı: Bahar ÇARŞAI\IBA 16/8/939 <Dans müziei - Pl.l 19.30: Türk müziği (Fa-
cldl beyim evde durulmaz. 10 - ......... - 12.30: Program. 12.35: Türk müziği _ Pi. sıl heyeti.) 20.15: Konuşma (Haftalık spor 
üzzam türkü: Sana da yaptırayım Naci - 13: Memleket saat A.yan, ajans ve meteoro- servisi.) 20.30: Memleket saat ayarı, ajans 

em n.man. 21.40: Konuşma. 21.55: Neşeli loji haberleri. 13.15 _ 14: Müzik (Karışık ve meteoroloji haberleri. 20.50: Türk müziği 
laklar - R. 22: Haftalık posta kutusu (Ec- program _ Pi.) 19: Progrnm. 19.05: Müzik 1 - LAtl! ağa - Hicaz şarkı: Niçin şepta se
ehl rllllerde.) 22.30: Müzik (Karışık hafit (Hafit müzik _ Pi.) 19.30: Türk müziği (Fa- her ben zan zarım. 2 - Bedriye H~ör -
üzik _ Pi.> 23: Son ajans haberleri, ziraat. sıl heyeti.) 20.15: Konuııma. 20.30: Memle _ Hicaz şarkı: Mümtezlç aşkınla. 3 - L!i.tlf a-

am, ta;bvllft.t, kambiyo - nukuıt borsası ket saat ayarı. ajans ve meteoroloji haber _ ğa - Hicazklır şarkı: Yoktur zaman gel. 
fiat.) 23.20: Müzik (Cazband - Pl.) lerl. 20.so: Türk müziıtl: 1 _ All nğa _ Şeh- f - Nefise - Hicazkar şarkı: Severim her 
3.55 - 24: Ynnnki program. naz p~evl 2 _Şemsettin Ziya _ Hicaz ş::ı.r- güzeli. 5 - Osman Nilıad - Kürdilihlcazkii.r Sonları öl ) kaml 1 'h t * kı: Anılsı~ vnr ile. 3 _ ~I _ Hicaz şarkı: şarkı: Kaç yıl yilreğim. 7 - Salil.hattln Pı - .... ( . , ra .arı e nı ayc. -

PAZAR 13/8/939 Sorulmasın bana yelsim. 4 - Suphl Ziya - nar - KürdlllhicazkA.r şarkı: Ne gelen vnr. lenen. butup ~ılet.er 2~ lira, onda bır 
12.30: Program, 12.35: Türk müziği: 1 - Hicaz şarkı: Dün gece vesile. 5 - ......... - 8 - Musa Süreyya _ Kürdilihicazkar şarkı: hesabıle 2 şer lira aır.ortı kazanmışlardır. 

........ _ Bestenigar peşrevi. 2 - Suphi Ziya- Kemençe taksimi. 6 - Rifat bey - Hicaz şıır Dün doğmıyacak. 9 - ......... - Muhayyer 12 000 ı· k 
aba şarkı: Semti dlldare bu demler. 3 - kı: Niçin bülbül figan f'V]Pr. "! - Rükrü - şarkı: Niçin mahzun bakarsın öyle. 10 - • ıra azanan 

im bey - Bestenigar şarkı: Kaçma mec- Hicaz şarkı: Bir bakışta beni me.::tctti. 8 - Bedriye Hoşgör - Muhayyer şarkı: Bahara 
urundcın. 4 - Mahmud Celfiletttn P~a - ......... - Halk tilrküo;ü - Bü!bül ne gezersin. bak. 21.30: Konuşma. 21.45: Neşeli plaklar-R. 16928 
aba şarkı: Firakın sinemi dağlar. 5 - Ha- 9 - ......... - Halk türküsü: Ikl karpuz. 10 - 21.50: Müzik (Riyaseti Cumhur Bandosu -
ız Hüsnü - Bestenlgfı.r şarkı: Ç<>'k sürmedi ........ - Ovun haıvnsı. 21.30: Haftalık posta Şef: İhsan Künçcr.) 1 - Meyerbeer - Marş. 
eçtl. 6 - Aşık Mustafa - Saba şarkı: Bir kutusu. 21 45: Nesell pll\klar - R 2L50: Mü- 2 - A Thomas _ Hamlet operasından orp - 10 000 ıı·ra kaz"nan 
smere gönül verdim. 13: Memleket saat A - zlk (Opera arvalan - Pl.) 22: Müzlk <Küçük helle aryası. Clarnette si. B. için. 3 _ Bel - • Q 
a~ı. aja~ ~e meteoro}Qjl haberleri. 13.15: Orkestra - Şef: Necib Aşkın.l 1 - Michell - llnl - Norma operasının uvertürü. 4 - Os - 25639 
ıı:uzik (Kuçuk Orkestra - Şef: Necib Aş - Cardaş No. 2. 2 - Keler Bı>la - Ren nehri tıır. straUS! _ Vals rüyası (fantezi.) 5 _ oo
ın.) 1 - Pnul Lincke - Miza.hl marş. 2 - kıyılarında. 3 - Borodln - İkinci kuvarte - unod _ Faust operasının baleti. 22.40: Müzik 
duard Künneke - Mai elbiseli hemşireler tin Notturnosu. 4 - Miohell - Ç<>cuk oyun - (Opera aryaları _ Pl.l 23: Son ajans haber
tcretlnde~ marş - Final. 3 - Jae Grlt - Çl- ları. 5 - Offenbach - Musette ('17 ci. nsır lerJ, ziraat. esham, tnhvllAt, kambiyo _ nukut 
eklerin guzelllği valsi. 4 - Rlch Heuberger- dans havalı:ırı.) 6 - Kart Komzak _ Viva - borsası <fiat.ı 23.20: Müzik (Cazband _ pl.) 500 lira kazananlar 

4712 36384 11712 12010 36J7 ?.785 

32580 13029 28877 2H02:i l ?a06 ı;~995 

13970 35185 39482 25853 18441 7355 

20525 13885 20841 ~0513 1~383 686 

8939 31265 11808 153:-0 9253 J~044 

30657 12373 21568 6463 33667 lü711 

6517 17184 35614 ~9733 11~44 2641fl 

18786 1611 14671 382~2 33400 21812 

4983 15905 20210 39~30 27260 39493 

22388 26927 33619 16092 4787 9654 

17509 9390 6682 777 33711 2256 

24049 6040 17013 1JC3 36669 37794 

29359 

15445 

1601 

25264 2331 27750 

5295 24301 

21567 31430 

18543 11122 

3W76 24971 

a:oo 17765 

19341 13848 24766 28P42 12092 22227 

22550 

37716 

20.000 lira mükafat 
7704 23492 22369 a;,1os 2:rn90 

"arkta süitinden - Rakseden kızlar. 5 - Er- nada gece. 23: Son alnns haberleri, ziraat, 23.55 _ 24: Yannkl p~ram. 
t Sorge - Köy evinde ışıklar (vals). 6 - esham, tahvllAt, kambiyo - nukut borsası Cu:\IARTESt 19/81939 

32111 10515 284 29M6 24~37 35775 17665 
4980 25844 37116 13693 3&187 132:i4 25201 
9291 13550 

39023 36695 3620ô 3254$\ 

3326:1 

314!1 

2127 

19106 

23518 

14752 

23450 

27!l87 

arl Frid\C - Ren kıvılnrında ben evlmd_e - <fiat.) 23 20: Müzik (Cazband _ Pl.) 13 30: Program. 13.35: Türk müzlği (Fasıl 
im 7 - Alols Pachernegg - Viyana sultl. 23.55 - 24: Yarınki program. heyeti.l 14: Memleket snat fı.yarı, ajans ve 
> Kuçuk geçid resmi. bl 0,perada balet mü- * meteı:ıroloji haberleri. 14.10 - 15.30: Müzik 
ğl, c) Grabende gezinti. d) Parterde atlı 

arınca. 14.15 - 14.30: Müzik <Dans müzlği-
2 00 lira kazananlar 

PERŞEl\IBE 17/8/939 (Dans müziği - Pi.> 18.30: Program. 18.35: 
Müz.ik (Kfıçük Orkestra - Şef: Necib Aş - 29854 38423 9773 12975 t6i78 14117 

4803 

7178 

995 

5030 303l5 

5484 18893 

7578 39294 26701 3fi719 19157 

7132 15290 658 10349 10"!76 
1.) 18.30: Program. 18.35: Müzik {Şen oda 12.30: Program. 12.35: Türk müziği: ı 
üziği _ İbrahim Özgür ve Ateşböceklerl.) ......... - Mahur peşrevi. 2 - Arlf bey _ Ma- km.) 1 - Franz Lehar - Vals. 2 - Zlehrer- 38208 18070 1120 2-t522 389l'i 1:!053 19397 17079 36810 2943·1 
.05: Çocuk saat!. 19.35: Türlt müziği (Fasıl hur ~arkı: Seninle durmak derdlnak eyler. Eşklyn operetinden potnurl. 3 - Dellbe~ - 26213 24216 7685 908-t 23't:i2 38119 

eyetl.l 20.10: Nes'ell plaklar - R. 20.15: Mü- 3 - Şerif İçli - Mahur şartı: Alamam doğ- Kopelya balesinden bebek dansı. l9.lO: Turk 13496 12894 13617 160B 20361 11936 
k <Operetler - Pl.l 20.30: Memleket saat rwıu desti emele. 4 - Reflk Fersan - Ma - müziği (İncesaz faslı.) 20: Memleket saat A- 21266 
yarı, nJnns ve meteoroloji haberler!. 20.45: hur şartı: Bir neşe yarat hasta gönül. 5 _ yarı. 20: Temsil. 20._~o: AJ_:ıns. ve meteoro -
- k müziği: ı - Tanburt CemU - Mahur ......... _ santur taksimi. 15 _ Dede _ Rast loJI haberleri. 21: Türk muziğı. 1 - ......... -
arkı: Var iken zatında böyle hüsnü. 2 - şarkı: Çnlıma bak efede. 13: Memleket saat Ro..cıt peşrevi. 2 - Le.mi - Rast şarkı: Yok 
atit nğa - Mahur ş:ırkı: Dü.şdüm yine bir nyarı, ajans Te meteoroloji haberleri. mu cana d.şıka hiç ülfetin. 3 - Udi Meh - 19891 21180 8248 123ll 36·1o3 4515 
lhl sltemkara 3 - - Tanbur tak - 13 15 1... Mü ik med - Rast şarkı: Öyle yakında kl beni. · ......... •. - ... : z (Karışık pr ram - Pl) 31757 22830 136tt3 414 26771 6771 

imi. 4 - Musa Süreyya - Mahur ~arkı: Ta- 19 . Pro r m 19 . .. og · 4 - Lemi - Suzlnftk şarkı: Yeter hlçran1ı 
h .. - h''k .. 5 _ M Sü _ · g a · .05. Muzik <Operetlerden sözler. 5 - Neyzen Rıza - Suzlnfık şarkı: 34107 12370 24730 5i'ı35 9097 8583 

usnun u meuer. usa reyya secme parçalar Pi l 19 30• Tü k ·· iği 
ahu•· ııarkı: Halı\ ""!'\!!yan kalbimi aşk a- (F 

1 
h ti) 2-0 

· · · r muz Çaldırıp çalgıyı. 6 - Refik Fersan - Suzinak 28545 16381 256f>O 2!?602 2934·1 29988 
ası eve . .15: Konuşma <Ziraat s:ı- . ki i ıs 

l. 6 - ......... - Mahur saz semaisi. 7 - şarkı. Canım m terse. 7 - ......... - Su- 13264 13311 19049 32690 34175 2423 
atU 20.30: Memleket s:ıat ayan, ajans ve zi fik isi 8 H Ik tfı kil 

100 lira kazananlar 

İkramiyelerin hepsi çekildikten sonra 
numara dolabından (40) numara dahn 
çekilm~ ve yukarıdaki numaralar 5 er 
yüz lira, onda bir hesabile (50) şer lirP 
kazanmışlardır. 

10.000 lira mükafat 
22046 

akımın - Uşşak s:ı_rkı~ ~llemem blr gün. meteoroloji haberleri. 2o.so: Türk müzl~i ü~ sbazh.tnsema k. 
1 
... -t ···

9
······ - a U' - 31181 38186 3611 201)63 l'f315 40D6 

- ········· - Halk turkusu: !'111 dağıdır_ da~- ı - ......... - Neveser peşrevi. 2 - SadeUln stü.ksüsaü~ U fn 1 a" ıml.d -10 ......... - Halk 23398 27885 7941 3~~8:J 21634 7228 Dolabdan en son çekile:ı yuk:u-ıdaki 
rın l"•c;1. 9 - ......... - Rumeli halk turku- Ka nk . r · r ıı. ıyım eze en. - ......... - ,.., (10 000) ıır· a onda bir hesabıla 
: S<ıh!lh olsun. ıı - ......... - Rumeli halk yn - Neveser şarkı. Hk:ranln harab ol- Halk türküsü: Ekin ektim çöllere. 21.40· Ko- 23318 32734 36071 7"73 2:.:S72 3502 numar... , ' 

ürkiı Çıkayım gideyim be kuzum. 21.30: du sevda. 3 - Osman Nihad - Nihavend nuşm1. 21.55: Ne~eu plAklar - R. 22: Hafta- 12358 12682 2421 13058 (1000) liralık mükafatı kazanmıştır. 
üzıı- 'Cnzband _ PU 22.45 : Son ajans, sarkı: Yine bu yıl Ada sensiz. 4 - ........ - lık posta kutusu <Ecnebi dillerde.) 22.30: Mü 5 o ı · k 1 ···········L······,·····b··········· .. ·····d···········5········· .. 
or haberleri ve yarınki program K~man taksimi. 5 - Medeni - Aziz efendi - zik (Dans müzllU - PU 23: Son ajans haber- ıra azan an ar Ü e urgaz a 

...ı.. Hıcazkô.r şarkı: Va~eçlp nAzu edadan. 6 - lerl, 7Jraııt, e'lhnm, tnhvllt\t. kambiyo - nu -
PA7..ART"Si l4f8'939 Zekfll dede - Hicazkar yfirük semai: Bülbül kut borsası mau 23.20: Müzik (Cazb:ınd - 6567 28441 6252 2668'1 32714 28194 dUkka"' n yandı 

12 30 . Program. 12.35 : Türk müziği _ Pl. gibi pür. 7 - ......... - IIlcazkfı.r saz semaisi. PU 23.55 - 24: Yarınki program. 39352 4185 255f\9 4160 20855 2243 

3: Ml'mleket saat Ayarı, ajans ve meteoro- İ 21916 13059 11358 819-1 36994 14224 Lüleburgaz (Hususi) - Dün gece 
Ji haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Tebaikovs - s t anbul Emniyet Sandıg,.; 1 8985 10286 31077 16209 37~65 31483 L~· eburgazda saat 24 de bir yangın 
inin \'I senfonisi - Pl.l 19: Program. 19.05: 28363 1955 13725 25.23 14803 25095 
üzik (Oda müziği - Pi.) 19 30: Türk müzl- Mu·· du·· rıu·· g"' u·· nden •• çı mış. 3 dükkan tamamen 2 dükkan 

4.) 7!) 93" 10~96 126'Jl 8634 .29195 da kısmen yandıktan sonra söndürül • 
1 (Fa'!ıl heyeti.) 20.15: Konu'j?Tla (Opera 8397 31422 6583 17;;43 21451 35407 mu··ştu··r. 
akkıııda - Cevad Memduh tarafından.ı 938/361 
.30: 1emleket saat ti.yarı, ajans ve mete- Em.n. S d w bo ı · 808 14240 39930 20llO 8792 21i174 Yangın fırıncı Yusufa aid fırınla, ~e-
l 

.i h b l i 20.50 Tü k - ği ıyet an ıgın:ı rç u Bay Ibrahim mirasçılarına ilfin yolile son tebliğ 22918 23670 35278 2148 1340 28615 d k 
ro OJ a er er· : r muıl : l - Murisiniz sağlığında 3252 hesab No. si'e Sandığımızdan nldı:ıı 650 lı'raya kar~ı kerci Ahmedin diikkanı arasın n çı -

Hl 1 2 D S i .. ., 'S 12609 32560 4256 31085 21496 39166 ······· - caz peşrev· - r. uphi - H - Fatihte Kumrulumescid namı diğer Mimarsinan mahaııcsiııiıı Bakkalzade 50 _ mıştır. Alevleri gören halk, vesaitsiz • 
z be3te: B:ıktıkça hüsnüfmına. 3 _ Hafız k ğ d k' 5 ıvr·· 146 19517 6902 21;345 4127 31842 w b- ··k b. tl a ın a es ı u. yeni 5f!/3, en yeni 60 No. Iu ahşnb bu· evin tamamını bı· _ Ii<Te ragmen uyu • ır gayre e yangı-

usuf - Hicaz şarkı: Sevdayı ruhun aşk e- 38738 30565 3!124 867:) 2W66 6909 ,., 
ne. 4 _ ......... _ Ud taksimi. 5 _ Yesari rinci derecede ipotı:-k göstermiş idi. 25593 21896 20818 39196 3275.ı 

23343 
m sönkdü.rmiyrd·e çaldışmıştl?rd~r. Bub sıra-

ım - Hicaz şarkı: Sazlar çalınır. 6 - Bi - Vadesinde ödenmediğinden faiz ve k..ımisyon vesair mar.raf!arla birlikte bt')rç 21051 33507 ~802 1049'.) 7656 36708 da as erı ya ı.m a ye ırfşmışd ve_ ud~u-
en Ş"n - Hüseyni şarkı: İçtim suyunu şu miktarı 12/3/938 tarihincfo l3:J lira 4a kuruşa varmıştır. Bu sebebie 3202 No. retle yangın bır saat za ın a son u -

kun derenin. 7 - Udi Ahmed - Karcığar 1 k ib. 9 / 28014 39249 158W 9028 23587 26227 ru··ımu"'ştu··r. ı·nsanca za~"at yoktur. Mcad. . . u an un mucı met~ ve 38 3~1 No. ra ile yapı!an ta:kib ve açık arttırma ı;eti _ J • 
rkı: Varken göniılde. 8 - ......... - Karci- . d k• • 29679 2059 39971 3953 21)380 l'r.l81 a·ı zarar henu'"z tesbit edilmemiştir. 

ar şarl:ı · Bilmem ki sara, neşe bu ömrün. cesın e mez ur gJ.yrimenkul 1105 Hra bedelle müşterisi namına muvakkaten 3 , 18 1653~ 22758 n0"8 , 
ihale edilmiştir. / " "' ' "' 13510 ::rn:$76 Yangının ne suretle vukubulduğu araş 

- Re!lk Fersan - Muhayyer şarkı: Her 14079 10382 6085 23·r9:>· 14607 ı:.:n44 
üzel b~ğından. ıo - Sadettin Kaynak - Hü İşbu i'iın tarihinden itibaren bir ay içinde borcu ödenıediğiı~1z takdirde 3 23834 42 "' ' "~' tırırlmakladır. 
J~aT~~k0~;,r~~r:1;u~12~~::i. ~!~!~~ ~~k= kat'i ihaıe kararı veri1mek üzen· <losvasın•n ıcra hakimlığııw tevdi oıunacsğı son :;~ 60·12 195~~ 14!~:~ ~~;~~ 1~:~; ••••••• ,f"a!Ö·v·ada···Kİzİ.İay···ba°İÖsÜ····-
r - R. 21.50: Müzik (Bir solist _ Pi.) 22: ihbarname ma:karrııı::ı kaim olmak iizere ilan olunur. (ôl95) 8992 32328 22633 8:i58 11244 20362 
üzJk '<Küçük Orke~tra _ Şef: Necib ıı... _ Türk Hava Kurumu Yalova şubesi tnrıı.-

'"i 28493 39436 17964 38884 30449 1949 fından 19 Ağustos günü gecesi Ynlovada 
n.> 1 • Wllly Engel - Berger _ Aşk hüznü. G. ..k M h f f 

U·mru ·ıu a aza G l K " 1 ... t b 1 17599 19635 33410 27R~O 3:>&61 116:~21 kaplıcaların büyük otelinde bir balo tertib - Arnold Melster - Bohemya rapsodisi. .a ene mu an ıgt S an U 
- Nc>wadba - Loreley şarkısı üzerine fan- L A" . , •..,. S 12110 1277 1273 14979 18525 39309 edilmektedir. Hem hayır ve hem eğlenceye 
zi. 4 - Robert Vollstedt - Şen kardeşler. vazım m r.JQ'l atınalma . KoT.İsyoııundan 30112 30730 10180 140~" 2C718 23835 iştirak ediniz. 

- ""t"midt Gentner - Bana dalma söyle Cinsi Miktarı Tahminı Muvokkat Gü.ı ve saat 31123 4511 131 462·1 864() 5108 * 
;~:. v~t~:rı~ 7 r'ra~~e~;~a~~h~aa et~~:~ = fiat teminatı 23641 723ô Erenltöy Kızılay balosu 
ezz'1) 8 - Luntibye - Şampanya CGalop.) Pamuk çorap 4000 1120 84 24/8/939 Perşemb~ saat 14 30 lı"ra k~zananı~r 
: S n ajans haberleri, ziraat. esh:ım, tı.h- Q Q. 
!at, kambiyo - nukut bor 1 ı ( fht ı 2'J 20: Kilim 1000 3500 263 24/8/939 Perşembe saat 15 

12 Ağustos 939 akşamı Bostancı iskelesi ga 
zinosunda Erenköy Kızılay şubesi tarafından 
zengin programlı bir kır eğlencesi tertib 
edllmlştlr. üzil' <Cazb::ı.nd _ Pl.) 2:ı.~5 _ 24: Yarınki 1 - Komutanlık ihtiyacı için yuknnda gösterilen iki kalem eşya açık ek-

rogram. sillmeye konmuştur. 

* SAU 15 '8/93!) 
'2.30: Program. 12.35: Türk müziği. 1 -

.. . - Rast peşrevi. 2 - Lemi - Rast şar -
. Sazın gibi sinem dnhl. 3 - Lemi _ Nlha-

2 - Şartname ve nümt.ınesi komısyondadır. G<irülcbilir. 
3 - İsteklilerin lıiza:am1dn gbster!len tahmin fiatlarına göre hesahlanan te

minat makbuzları ve kanuni vesikal:ırile gün ve saatinde Galat:;ı Rıhtnn cadde-
sinde Velı Alemdar han ikınci kattaki komisyona gelmelerı. (GOOI) 

1083 38622 35426 23310 11211 6335 
39540 7931 13236 387~6 14239 33141 
18179 22659 1~565 16037 23045.. 
30795 7781 8986 29532 36476 
38505 17001 30158 22ır.2 2078:3 
34383 9U41 2067 35107 3~93 

25702 24109 26410 36030 16736 

34Bö1 
1 

. Q 
3939 r:· Doktor. . Zatı get ~) 
7099 Belediye karşısındaki muayeneha· 
6134 nesinde öğleden sonra hastalarını 

16257 > kabul eder. 

raı 

ıan 

tay, 
ne1 

N 



12 Ağ'mtos SON POSTA Sayfa 11 

Milli Şef Valiye sordu: "İstanbulu hava Etibank ve S~merbank 
' ? hakkında ıktısad 

taarruzlarına karşı haz1rladm1z mı • n Vekilinin beyanatı 

• 
lnönü - Kral Karo) 

mülikatı bir saat sürdü 
(Bqtarafı ı inci sayfadcı) \ 9eyreden İsmet İnönü yanındakilere de- (Başta.rafı 3 ncil sayfada) (Baştarafı 1 inci sayfada) Ayni mahfeli erin kanaatine göre, iti 

ismet İnönü, Haydarpaşada Adliye nire girip girmediklerini sormuştur. Filhakika diğer ileri memleketlerde sicüımh:unımuz İsınet İnönü Majeste Kra- dost devlet reisinın pek samimi o1an bu 
Vekili Fethi Okyar, Nafıa Vekili Gene- Cü:rrihutte:isimiz bir aralık Dcnizyol- görülen ve haklın olan şekil de bu • lı sarayın rıhtımında karşı:amış. elinden mülakatlar neticesırıde. ~.irkiyc: ile Ko
ral Ali Fuad cebesoy. Maarif Vekili Ha- lan Umum Müdürü İbrahim Kemali yan- dur. Bu bakımdan Partimizin son ka- tutarak m.otörden rıhtıma almıştır. Bu manya ıa:rasındaiti sıyasi bağların daha 
san Ali Yücel, Orgeneral Fahreddin Al- larına çağırmış. vapurlarımız hakkında rarı memleketimizin iktısadi inkişa _ esnada yata gitmiş olan Romanya s efiri fazla kuvvetlenmesin<? ve her sahada ~ 
tay, Orgeneral Asım Gündüz, Parti ~ muhtelif sualk?r sormuşlardır: fımn bir icabını ve bu sahada kate _ ve heyetimiz azaları d:ı rıhtımda hazır ha sıkı bir teşriki mesaiye intızar edile-
ne} Sekreteri Fıkrl Tuze!", Hariciye Ve- - Vapurlannız nasLl~ yolda vapuru- dilmesi lazım gelen bir tekamül mer bulunuyorlardı. bilir. 
kaıeti Umumi Kat:bi Numan Rifat Me- nm var mı? halesini ifade etmektedir. Romanya Kralı, Milli Şef ve beraber- Hariçteki akisler 
nemencioğlu, İstanbui. Parti :Müfettişi - VKadeş1 va~~rum.,uz yoldadır. Vekil Sümarbank ve Etiba:nkın !kısa !erindeki zevat sarayın bahçesini birl:k- Dün M 
'.Fikret Sılay, eskı Başvekil Celal Bayar, - apur ar ıvı mı. . tc geçmiş, sarayın büyük kapısından gi- gece, ajeste Karol'un tekra? 
~neral Kazım Öza'p, Tayfur Sökmen, - Tırhnn on .üç buçuk mil üzerinden b~r tarihçesini y.aptıktan .sonra demiştn rerek doğruca üst kattaki salona çıkmış- İstanbula muvasalatını ve Cümhurrei. 
birçok generaller. saylavlar, Partı,. \'ila- sipariş edildiği halde on be~ mil yapmak- ki: !ardır. simize mülaki olduğunu haber veren 
Yet. Belediye erk..~nı ve kalabalık bir tadır. Vapurlar.muz iyidir. - Halen Devlet Sanayi ve Maadın İş- Mülakat bazı Avrupa radyoları, iki devlet re. 
halk kütlesi tarafından karşı•ar.ınışlar- - öteki vapurlar da geliyor mu? letmelerile ve Devl~t Sanayi ve Maanin isi arasında kendi memleketlerine mü.. 
dır. Milli Şef trenden inmiş, kendisini - Doğu A1.man tezgahlannda hazır 'kredisi işleri bu jJd bankanın elinde top- Milli Şefimiz ile Majeste Krnl arasın- tealli:k meselelerle beynrimilel vaıJi-
karşılamağa gel'Cnlerin ellerini beşuş bir bir haldedir. Ya.kında yola çıkarılacak- lanmış ve bankacılık fonksiyonlarile sa- daki mülakat bir sııat kadar sürmüşt~r. yetin gö21den geçirildiğini bildirdik • 
çehre ile sı~ Valiye; tır. nayii ve maden 1s1etmeleTin1 'kunna1t ve Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracr.ğlu ve ten sonra, Kral Karol'un Köstıenoeye 

_ Nasılsın? Hava taarruzuna karşl _Başka vapurlarmız var mı? işldmek fonksivonlan kez::ı bu iki ban- Romanya büyük elçisi Stoyka ınülakatta l dönerken Varnaya da uğrıyarak BW-
İstanbulıu hazırladınıl mı"? diye sormuş- - Doğudan sonra Savaş bitirilecek ve kanın etinde birlcşmış bulunuyor. hazır bulurunuşlardır. gar Kralı Boris ile görüşeceğini ilAvt 
tur. geti:rilecdktir. Egemen de tezıgahlarda Yeni teşekküller Majeste Kral Dolmabahç~ sarayında etmişlerdir. 

Vali: hazırlanmaktadır. .. bulunduğu esnada, İngUterenin Ankara Dün gece şehrimizde bu haberi te. 
da 1 . Ancak aradan geçen muddet zarfın- sefiri Sir Hugessen de saraya gelerek. "d d l" t ud d - ·ıdi _ Şehr.io nav.a taarruzuna karşı mü- - Hepsi ne kadar zaman ge mış o- d . t . 1 . . .1 1 yı e en ma uma mevc egı . 

1 a sanayı esıs ermın ı er emesı ve ma- Harici ·e Vekilimiz tarafından kabul e- . ~m:;,: 
dafaası için her türlü hazırlıklar tamam- ur? adin işletme fnaliyetin•n genişlemesi. bu d"lmişt)· AJ8DSID ~· 
ianmıştır, cevabını vermiştir. - Bir iki ay içinde hepsi getirilecektir. işlerin idare ve işletme~inde yeni ve miis- 1 ır. İstanbul l I (A·A) - Bir müddet • 

_ Havalar nasıl! İstanbud.a sıcaklar Bu esnada Suvnt vapuru Dolmabahçe takil tesı:!kıkül1cıre vücud vermek zar.ı- Sa~t 17.15 te Dolm.abahçe sarayına t.enher.i Akdenizde ve Adalar deni • 
~k mu? sarayımn rıhtımına gelmiş bulunuyordu. :retini artay.a oııtannıştır. Mese}A S:i- gelmış olan Kral Karol. saat 20 de sara!- zinde husus1 mahiyette bir seyahat 

- Düne .kadar çok ~ıcaktı. Bug:in se- * merbankta tonlanan sana"li züm~lPri a- dan haoreketle yatına av~let etmıştır. yapmakta olan dost ve müttefik Ro • 
tinleru. Milli Şef öğle yemeğ!ni Dolmabahçe rasında Kaırabük dı>mir ve re;ik fabrika· Cümhurrejsimiz, K:-alı sarayın rıhtımı- rnanva Kralı Majeste Karol ve Veli • 

k saTayında yemişleruır. . ] ,,..... serıınayesı"nı·n b:h.;•klu·· .ın; ve ı·ş hac- na kadar teşyi buy-.ırnıu~lardır. ahd v Altes Prens Mihael bugu .. n saat 
Milli Şef gardan çıknrken hal tara- u..... -J.. ... .. 

fından eoşkun bir şekilde alkışlanmıştır. Yemekten sonra sarayın bahçesinde minin genişlfüi ı1ibar:ie bashb::ısma mu- Ya'ııı h raketi 14,50 de Luciafarul yatile limanımıza 
Gardan çıkıldıktan sonra rıhtıma yanaş- gezinmişler, mütE'akiben istirahate çekil- azzam bir iktısadi tcşebbi1-s halini almış Majeste Kralı hamıl bulunan cLuçia- gelmiştir. 
tllış olan Suat va.ouruna binilmiştir. mişlerdir. bu'unma'k1adır. Bıı tf'sr>bbiis bu!!iinder. farul:t yatı, refakatinde cMaraşeşfü tor~ Yat Dolmabahçe önünde demirlemi\ 

Milli Şef vapuTda Na!ıa Vekili Gene- rniic:t:ıkil bir isl>Ptme idaresbe muhtac ve pitosu olduğu halde saat 22 de. Kösten- tir. Hariciye Vekili Şükrü SaracoğlUı 
raı Ali Fuad Cebesuya iltifat etmiş ve: T rakyadaki manevralar 1 Tl"'iistalı:ık bir Va'Zive·t.e bulu~l""aktn. 'k:za C€ye müteveccihen \imanımızdan ayrıl- lliyaseticümhur Umumi Katibi Kemal 

_ Seni süzülmüş gördüm• demiştir. Sümerbankta trm':ırı :rı Te.ı.1 ı F>brıkaıar mıştıx. bir heyet Dolmabahçeden hususi bh 
Nafıa. Vekili: lBauaTUfa 1 tnci ımıtada• icin de -avni mil1alta7.a ve ;htiv:-ıc kr>n:H. Sq'irin be va '1atı Ged:leç, 'başyaver Celalden mürekkeb 

- Hastalandım. Şimdi iyiyim. Miisa
~ ederseniz manevralara gideceğin:;.-. 

Cevabını vermiştir. 

- Manevralara meo'uslar da gelec~k. 
sini h~11tirmelcteriir. F,tib•rnktıı toph- _ . _ motorla yata giderek dost ni"'mleket 
nan maden gruolan arasında 'ErelYli Kô- Kralın hareketrrıı m~:enkıo, bdu:r:. gece hükümdarinı se,3mlarnaşt:\r. 

Kafi miktarda yerımz mevcud mu? •. . . ~- A;yadp:ışı.ıı:laki i.kametganıncıa ır mu- V 1. . mur havzasııım ıstısrr.a!'l v .,l,..17 ,,.. .. .,na ed R b .... k e ıahd Altes Prens Mıhael saat 

Bundan sonra Nafıa Vekili Millt Şefe 
l:rturum, Samsun baklanda izahat ver
lb.iş, seyahat intıbalarını anlatmış,. de
tltiştir ki: 

- Her şeyimiz tamamdır. Manenafa
ra gelecek olanları Edirnede bannd:ra
cağız. Yerler hazırlanmıştır.-. 

bir idıırevl r·c.-ba "'Cfecek kadar mühim ve harrir.i.mizi .kabul edn ~~anky~ uyu t 15,45 de bir motörle karaya çıkarak 
h t• b" _,_ (elçisi Stoyka, kısar1 emıştır ı: b" d b·ı b. . . aya ı ır mevzumır. . .. şe ır e otomo ı le ır gezıntı yapm11 

. . c- MaJeste Kral, bugur. saat 17.15 te I ve akşam üzeri tekrar yata dönmüş .. 
lhtıvndara karsı Dol:mahah.ıv> sarayında, C5mhurreisi Ek- t-Marctal Çakmak ve Milli Müdafaa r ur 

Vekili şehrim.izde Binaenı:ııevh vapılmakt;ı oh'l etüd1er, selans ismet lnönüne mü.akı olmuştuı. · . 17 15 
k d. · · h. t•· )s,. b11 c:-ııvan ibtiv~c- M·· ı:.n-t ""''!.. • • k _ 1 1 MaJeste Kral Karol saat , te hu 

E.._ • ..,."" t .. enı"nı· Te§rın· ı"evvelin yir- <'n ı51 ııı ıs<:<> "''"H'~' u &Atı ~-- sa.mınu ve ço guze o - • · ·· Do hah 
- '" ........... • Ankara. 11 (Hususi) - Genel Kur- larrı cevııh V"rnıPlY" ve O""'ntin iktı~aıli muştur.> susı bır motorle lma çe sarayına 

~iruie açmaık iltiyoruz. may Başkanı Mare~l fevzi Çakmıtk 1 fanlivetleri sahasında vaTılrn:ı•n ieab Pclen gitmiştir. Cümhurreisimiz İnÖ'lÜ saray 
- ErzW"llm nasıl, gUzelleşl.yor mu? 19,25 trenile İstallbul:ı hareket etmişt.ir. voni b;l" t~karniil mı>~İ'lfllp,ı:İnin esaslarını Rumen mahfellerinin intıbaı rlhtımmda ken6'~ı<>1'ini. lrarş \' ım)#ltır. 

~ - Erzurum çoıc güzel bir ıehir hali- Milli Müdafaa Vekili Generaı Naci tesbit eyJemiye matuftur. Şehrimizdeki Rumen saJfıhiyettar mal:- Cümhurrei3'rni-.f'e ~ Karol Do~ 
girdi. Bilhassa uzaktan manzarası pek Tınaz da saat 17 de kaıkan trenle h t:m- fel:erinde bilhassa ehemmiyetle teb:ırüz maba'hce sarayında bır saat k adar go. 

~. bubı hareket etınijt~. Miistakbel sekil ettiri!diğine göre. geçen Temmuz ayının 
1 

rfü~müşlerdir. 
- Gümüşhane nasıl? Kumandanlann manevra ahasına HU:1asa, anlasılı:;or ki, ~imdi tetkiki- 1.7 sindanbrolİ Karaoenizdc ba.şlıyarü Majeste Kral gene rıhtımdan bir 
Orası da güreldit. Bayburd da gü- hareketleri mi:re esa'S olan fildT Sümer bank ve Eti- Adalardcnizinde ve Yunanistan sulann- ı motör1e yata ~miş ve Milli Şefimiz 

~lleşmekte<fir. Karabükteki faaliyet l>iJ- ban'kı, banka-cıJ•k fonks;von1an itihariJe da bir tenezzüh ~yahatı yapmakta olan tarafından rıhtfo1<la uğu~lanmıştır. 
1.. -,. m"""'nuru"etbahştıı· Durmadan Şehrimizde buhınmakt;. olan birinci b" ı · k · .ı h • iah ~ ...... -~ , • ır eştırere aynı zamanua ususı sana- Kral Karol, bu münasebeth ileri sürulcn \ Dost memleket hükümdarı ve Vel' 
~alatadır. ordu müfettişi Orgeneral Fahrettin Al- yi ve maadin isli'nn" de kredi t'"min ~- muhtelif tahminlere rağmen, yalnız d~ di hamil olan yat akşam geç vakit Ro. 

- Karsa gittin mi? tay ve Genel Kurmay Asbaşkanı ')rgene- dPn tek bir cEndiistrı ve Maadin Finans- ve müttefik TiWkiyenm devlet reJsi!c gö- manyaya gitmek üzere İstanbu1dan ay 
- Hayır. oraya kadar gidemedim. E- ral Asını Gündüzle diğer kumand:ınJar man ve Kredi Bankası" na vücud ver- rüşmüştür. rılmıstıT. 

lii<tJere l,..,.,ı ... <hk. Sarıkamışa varacak bugün. manevra sahasına hareket edecek- mek ve diğer tnraf• an da DPvfot Sanavi 
)'Ol.lan ~üd ediyoruz., lerdir. ve Maad;n İsletmelerıni muayyım ~ruı>-
~afıa _ Vekili Samsunun imarından Jar haliJıed birles-tirerek mü.,t:ıkil d"vl~t 

... ~ ve mendirek hakkında: . A ,<denizde Musevilerle müesseseleri vücude getirmC'ktır. Bu su-
): - Samsundakı mendireği muhakkak retle ıırredi ve finqnsmıın is1er• cok bü-

~~ bir zamanda in!Ja edeceğlz. Bura- dolu vapurl~rın adedı· yük serma~li bir t!'k b~nkanın (mPı:.e1a 
AınazonlaT zamanından. kalmış bir SümC'l'bankl elindP top1amrnıkt;ı, i~l~t-

aluran enıkazına rasladık. Mendirek ÇJg"' ( lrı meler ise tktısad 'Vl'kaletinin tl'ftış, ne-
nde bundan istifade edeceğiz. Sam- zaret Ve rnürmcabf>sı altındl't ve keza 3460 

:liına.nuun inşaatını İngilızlere hesab- (B~tarafı 1 inci ıauın<iai No. lu Müra'kabe Kanununa tabı t>larik 
t~ Temaslara devam edıyoruz. de- . . 

1 
Devlet Alhr Endüqtri Müesc:ec:esi. De,·let 

ir. sev~lerıe dolu daha. ı~ı vapur bek.~rnek-1 Kimya Endüstrisı Mtlesc:er:e~ gibı ve lıer 
tedır. Bunlardan hm su almak ı~ın sa-1 biri büvük scrmavelı miistı:ıkil müesse
hile fazla ya.kl.aşmı~ ve karaya otur!llUŞ c:el{'r haı1inde tesk"15t'andmlm:ıktadır. - Samsun mendireğini ne zaman 

});ıl"sın ız? 

...... :Meclis açıhnc•ya kadar hazırlıkbn
bitirmiş olac:ığız. 

\r"eltiı, Çanakkale hakkında da izahat 
iş ve: 

- Çan~ye giden yolları kamilen 
~~ağız, dıedikten sonra yol inşaatında 
. ~ ettikleri usulden bahsetmi~ ve 

~ı vermiştir: 
- 'Makalen ilzerıne çimento döküy-:>
tı.::= kır.ma taştım kanştırıyorui. Hem 
-..:ın, hem de ucuz yol kazanıyoruz. 
).ı'hıonda bu UBU 1ii tecrübe etmekteyiz. 
~ ilU Şef, kömüderimt:ı; hakkında Ve· 
\r SUoalJer sormuşLur. 
~kil: ' 

::.ı ltön:ürlerimiıde mütezayid bir is
~aı1!e~~ tema~:.ı etmekteyiz. B_ay-
tı~ l komur piyasasına mutlaka gıre
lstn ~vabını vermiştir. 
li ~t İnö!1ü, bundan sonra Maarif Ve

asan Ali Yücele teveccüh etmiş: -s 
? ~nasılsın, tetkiklerde bulundun 
li ştir. 

_ ~ Ali Yücel: 

d 
.. etkik:ter yapmakfayım. Mane\•ra-
ond""k ~illl u ten son-:-:ı bun.1 devam ede-

~il~t cevabında bulunmuştu:. 
"ttin A. Şef bundan sonra Orgeneral Fah

ii :ıay ile manevralar hakkında gö-
~ r.ur. 

ise de ertesi gün gene kendi vesaıti ile '" edb" 1 . f .3 
Vekil hu t 1 r erın avualannı i -

kurtulmuştur. İ.i.dnc! vapur da erzak al- h tt''·t T" beyan t . . za e , ..... f"n son o a ına şu su-
maktadırr. Yıurosu:ı: Musevilerın karaya tl "h t rm·stir· . . . . d db" 1 re e nı ave ve l . 
çdc.ınamalan ıçın ıcao e en te ır er a-
lın~tır. Kuracavım.ıız müesseS€1erin Vekalet 

Buraya gelen haberler:? göre Ak-ieniz· merkezinde bir veva birkar umum mü 
de yurdsuz Musevi~erle dolu üç vapur 

1 

dürlüiie bai?lanmak suretı;le ilktısadi 
dolaşınaktadır. olmaktan zivade idari bir teskilAt ha • 

Londrada ışıkları söndür
me ta:~mleri yapıldı iki 

tayyare d ~ ştü 

Londra, 11 (A.A.) - Geoe bütün Lon
drada ışıkları tamami e söndürme tahm. 
lcri yapılmıştır. 

Tayyarelere Karşı rn!.ida!aa teş'kilatmı 

yapmağa memur nazır Sir John Anuer
son. gece bütün Lorıdradc; teftişlerd<' bu
lunduktan sonra şafağa doğru. gazeteci
lere demiştir ki: 

- Bu gece yapılan ekzersizler, bütün 
ışıkların söndürülmesi gibr çok güç bir 
meselenin halli bahsınde gayet faydalı 
bi'I' tecrübe ~kil etmlştir. Bu geceki mü
şahedeler, büyük bir kıymeti haiz bulun
maktadır. 

Lond.ra, 11 (A.A.) - Bütün ıııkların 
söndürülmesi ~ersizleri esnasında iki 
tayyare Sussexde Tatsfieldde yere düş
müş ve bu iki tayyarenin pilotlan bulu

linde vücude getiri'leceVi haberleri ise 
hiçbir suretle varid değildir. 

B!r Holanda bankası tediyatım 
tatil etti 

Amsterdam, 11 (A.A.) - Öğren:Jdiği
ne göre Amsterdamdaki Mendc:ssohu 
bankası, tecfiyatın• tatil etmiştir. B:lnka
nın nnüdürü Manuheimer, dün P:ıris ci
varında birdEnbire ölmüştür. 

Paris, 11 (A.A.) - Mendelssohu ban
kasının tediyatım tatil etmesi, bor5ada 
derin bir hayret uyandırmıştır. 

Bigada yeni bir diş atelyesi 
açıldı 

Unu :rnüteaıkılS bir müddet denizl nan iki sübay Mmüştilr. 

Biga (Hususi) - Şebdmizin mOhim 
bir sağlık iıhtiyacını karşılamak için diş 
doktoru LAtif Öilten tarafından yeni bjr 
diş atelyesi açılmıştır. Bu yeni sağlık mü
essesesi pek fakir olan yurddaşlarm diı
lerini meccant tedavi edecektir. 

~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuripeti ile miinakit muftavekn~sl 
2292 Numaralı J0/6/ 1933 tar:ilıli kanunla tasdik «lilmipir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazel~) 

Sermayesi: 

ihtlrat akçesi: 

to.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Uraaı 

T6rkiyenin bathca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISJR, KIBRIS, YUNANiSTAN, IRA.~. IRAK, flllSTIN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Mttkez ve Şubeleri 

VUOOSLAWA. RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE. LOBNAN 

" filyalleri ve bGtiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabi cart ve mevcfuat !ıesap1arı küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler iizerine keşide senedJt iskoatOML 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve eıntaa üzerine avans. 
Senedaı tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mcıNft ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf heuplan açılır. 
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12 Sayfa SON POSTA 

~u .. 1111r "Son Posta,, nm HikAyesi 

FIRTINADAN SONRA 
i = 1 
ifn .. _lllllllHll .. ~ Yazan : Muazzez Tahsin Berkand 

Ja'le ile N-ejad, çok sevişmiş bu iki ni- Bir tf~k... blr yıldmm .• milthlı bir dım bir tek kelime çıkmıyor ... Şimdi Ne-
pnlı, ıhiç yoktan birbirlerine darılmış • tarrake ... Tam HacJOsman bayırında, a· jad da birkaç saniye evvelki sözlerini dü
iardı. Ja'.l:e Nejadı kabahatli buluyor, ğa~ arasında bulunan Jalenin koiku - şünmüyor, yalnız bu dakikayı, sevgili -
Nejad da tamamile suçsuz olduğunu bil- dan ~lerl birbiri·ne çarpıyor, elleri a _ sinin korku ile tıtremekte olduğunu · gö

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Ağustos 12 

Umum 

Acentalanmız tarafından görülmesi lazım ge!en yolcu ve yük işleri il~ va-
purlarımıza verilen eşyanın nakil, teslim ve tesellümüne aid 
herhangi bir müracnat veya ihtilaf ıiıaktkında yapılacak tif:aht 
ve ıtabx-i.rl müracaatların doğrudan doğruya alakadar acentalanmıza ya-
pı.lınası icab ederken Umum Müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu gibi 
hususlara aid iLfahi ve tahriri milracaatlann, İstanbul Galatada eski Merkez 

Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Telefon 42362) baf acenta
lığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahalU 
acentalıarırnıza yapı iması lüzumu ilan olunur. (6175) 

diği halde kendisini bir mücrim mevkii- y.a'klan titriyoniu. Bu vaziyette bfsiklctf rüyor ve ona acıyor. 
Mk~p~~~m$~~cym~id~~ftbfry~~~mmM -~~a~e;~~~~.~~~~---•••••••••••••••••••••••••~ 
F'akat çok in.dacı ve şimarık olan nişan- imkAn yoktu. Esasel'l hangi tarafa dı:>nse, vetli bir yaz fırtımısıdır, beş on dakika- , 
!lısına lbir söz söylemenin, hatta kendisi- yüksek ağaçlardan başk:ı hir ŞP.Y g<Sremi- ya kadaT .geçer, hava açar. biz de jster -
rtl affettirmek içln olsun ricada bu!un- yordu. Halbuki böyle fırtınalı havalarda sen geri döner, dilersen beraber Tarab -
marun imkanı yoktu, daha ağzını açar bir ağaç altına sığınmanın tehlfke.ııfni de yaya gideriz. Kollarım arasında v:..icu -
açmaz Ja'le hırçın ve sinirli bir sesle: takdir ediyordu. dün zangır zangır titriyor. Bana iyice 

1 - Seni dinliyecek vaktim yok! diye - Birdenbire gürletfci bir ışık ve yerin yaslan. b~ını omuzu~:ıa koy, gözlerini 
re~ odadan dışan çıkıyordu. altından yükselen müthiş bir gümbürtü kapa! 

Ilık günleri bu vaziyeti alayla, eğlence ile a'lrh başından gitt!. Bırkaç adım u- Nişanlısının kumral saçlarını büyük 
ile !kabul eden dcl;lranlı yavaş yav~ ~~ zaklıa bir ağacın üzerine yıldırım düş- bir şefkat ve sev.giyle okşuyor, ağzını o
~lmeğe. sinirleıuneğe baş1amışt; çunk.u müştü. Ne yapaC'::ığım. nereye kaçaca _ nun kula,ğına yaklaştırarak onu tcsJdn 
lhıç sebeOOiz başhyan bu dargınlığın bır ğını bilemeden eUcrini yüzüne kapadı ve edici binbir söz söylüyor. 
e.ydan:beri devam edip gitmesi nişanlı - bi1ai:htiyar: Ve Jale yavaş yava~ kendine ge1E'rek 
lri'l.e aralarında ciddi bir anlaşamaınazhğa _ Nejad! diye bağırarak ağlamağa göz1erini a.'Çıyor. Ya~mur durmuş, gök 
sebebiyet verebiliı'di. başladı. gürültüleri uzakl~mıi ... Şimdi nişanlı-

Bunun için, bir sabah Jalcnin bisik - Tam !' dakikada nişanlısı ona yetisıniş, sile yıkık bir kuliibede bulunduğunun 
!etle Tar.abyaya gideceğini haber alınca onun korku ile kendisini imdadına çağır- farkına var_ı~or. .. . . 
ona beraber gitme1erıni teklif etti; fakat dığını duyın~. Bir hamlede ona ko _ Başının lç.ınde muthış bır kabusla ka
bu teklifi de, bundan evvelki!er gibi inad şarak kollarından tuttu ve onu yakında- rışılc tatlı.' munis, sevimli bi~. ses ve bir 
ve hırçınlıkla karşılandı : ki yıkık ve metruk bir kulübeye kadar aydan~.n mahrum olduğu guzel ve cık-

- Hayır, aııkadaşa ihtiyacım yok; yal- sürükledi. şaıyıcı sozlEr ..• 
nız ,gezeceğim.. Nişanlısının korku al'3sında hi" nii~nn. YıldırımlaT ve şimşekler uzaklaştıkça 

- Sen bilirsin. meden ve en tabU bir hlımi gibi kendi _ genç 'kız kendi içindeki fırtınanın da din-
Bu cevabı vermesine rağmen. Nejad sini hatrrlama.sı ve kendisiııi cai?ırması mekte olduğunu hic;sediyor, bunun ye -

nişanlısını uzaıktan ve ona belli etme • delikanlıYl mes'ud etme~e kafi gelmic;ti; rine saadet verici bir sükunetin varlığı
den t~b etıneği muvafık buldu. Bir ay- fakat bu saad~ti arasında da birkaç dakl- nı kapladığını anlıyordu. 
danberı devam eden bu dargınlığın altın- ka evveıki ıztırabım ve bir avdanberi de- - Fırtına dindi'. İstersen dışarıya çı-
da, inad ve kapriste:ı daha mühim bir vam ed u··run·· tü"l . . kJ · d k .k:abiliriz sevgilim. 

'E"TI ennı a ın an rı ::ıra-
sebebin gizlenmiş olmasından korkmağa mıyor, aralarmda.ki bu manasız dar~ın- Genç kız başını kaldırarak nişanlısı -
bııolnnm:tı 1 ,,._ bu f nın yu·· züne baktı ve onun gözlerjnde ken 

-Y -·~ • ı,.. ırsattan isti!ade ederek ortadan * ka!dı:rmak istiyordu. Bunun için, J:ıle disi:ı:ııe çok yakın olan ışığı görünce gü -
Jale ~lısını üzdüğünden dolayı için şaşkın ve korkak bir halde. her simşek lümsedi. 

fçin seviniyor ve bu sevincin getirdiği çakışta., ıber gOk gürJeyişte onun göğsüne - Evet fırtı.na dindi; haydi seninle 
vıahşi bir zev'kle bisikletinin pedallarını sokulurken 0 konuşuyordu : Tarabyaya kadar bir gezinti yapalım Ne-
çeviriyordu. Arkasından Nejadın kendi- - Lüzumsuz yert> hem kendl'li, hem ja<i. 
sini takib ettiğinin farkında olmadan de beni üzüvorsun Jale; aramızda d:ır- Elele vererek yıkık kulübeden dışan 
'Maslak yolunda sıiratle ilerlemekte iken gınM~a sebeb olacak hiç bir vak'a f!eÇ _ çıktılar ve nemli toprak kokusunu ciğer
havanın !karardığını, simsiyah bulutların rned1ği halde bir aydanberi bana karşı lerine sindire sinrlire bisikletlerine atla
ortalığı örttüğünü ilkin göremedi ve fır- göstermekte oldulron bu soğuk muame- dılar. 
tuıanın yaklaştı~ını ancak şiddetli bir leye cidden ço'k mfüeessir oluyorum. s~- ......................... ~·~·~··-;İ·;·~·~·~·~·;~·· 
gök gürültüsünden anladı. nf !ne kad'ar gevdiğımi ve biitü:ı kapric:le-

Şimşeıklerle karışık rüzgar ve yağmur, rine boyun eğdi~imi bildi~in halde hic 
Jalenin en zayıf taraflarından biri idi. •oktMl 'böyle bir h~d!.c:e cıkarman ne ka: 
Ba§ka vaziyetlerde kendisini cesur gibi dar büyük bir haksızlık! 

/ g&termeğe muvaffak olan genç kız, ilk Bi:r ~mşek •. bir gök gürüıtilsil ve yağ-
gö1c gürültüsHe beraber silahlarım tes - murun ağaçlar ii?:erinde çıkardığı ses ... 
Hm ederdi. Ja.fe nişanlısına 90kuluyor; fakat ağzın • Mi~ 

Nurettin Oençdur 
ve arkadaşları 

Bu alc!Jarn 
İJeylerheyi iıkele tiyatrosunda 

DÖRT CiHAR 
Pençof varyeteıi 

SlNIR AGRILARl - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
ASABI ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN İLERi GELEN 

Bütün rahatsızlıkları 

Dindirir 
Sıhhat VekAletinin 3·6·935 tarihli ve 3-13 numaralı ruhsatını haizdir. 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden 
Muharrunen bPdeli -49!) lir:ı ohm Y..umkapı mendireği ağzındaki geçitte llflık 

taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çıkan taşların mendire
ğin kenarında göst~rilen mahalle bırakılması işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında mütqekkil 
komisyonda yapılac.ıktır. Pazarlığa ıştirak edeceklerin yevm ve saati mezkiltda 
müracaatları ve şartname ve keşifnameyi gömlek istiyenlerin idare tubealne 
müracaat etmeleri lüzumu illn oıunur. (6141) 

-çoktan, pek çoktan geçmiştir bile yav-

gi 
di 
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1 
18 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 1 

-- Baron Wratislaw'm hatıraları: 36 r-Tebdil gezen hükümdar 
f Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Türk kadınları Mahmudpaşa camisinin avlusuna 1 yalancı ,şahidlerle, ibadullahın hakları 1 p d" h b ld v d h 1 ni d" A 1 d k' kah 1 .. d' 1 h" 1 .. .. . . a ışa , unun ne o ugunu, er a 
'> r ı. v u a ı ve ere goz gez ır- a ey ıne mkumler verılıyordu. 1 d v kl k h t 
cı· y··ks k 1 1 h 1 an a ı. e çocu u zaman:ı.nı a ır-

ı. u e çınar arın a tına asır ar Padişah, o derin teessürle: 1 d 
&erilmişti. İşsiz güçsüz bir takım adam- - Varay1m, mahkemeye gideyim. a ı. 
lar, bu hasırlann üzerine yan gelmiş· Kadıyı kolundan tutup atarak yerine (Ulema) zümresine mensub ve zen
~rdi. Kahve ve çubuk i~rek çınarla. ben geçeyim. Şu davaya, ben hükme- gin olanlar, dµği.in yaptıkları zaman, 
tın serin gölgelerinde tatlı tatlı sohbet deyim. medreselere tablalarla düğün şekeri 
etmektelerdi. Diye, düşündü ... Fakat böyle yaptı- gônderirlercfı. Medrese1erin softaları 

Yahud o esnada çavuş paşa ya- bizi deniz yolile gidilen bir bahçeye da 
nılıp da, bu ölüm meydanına gelmiş vet etti. Beraberimizde Yeniçeri nefer 
olsaydı muhakkak ki Orpheus'un başı- leri ve bir de yamakları olduğu halde 
na geldiği gibi, hailenin dehşetinden bir kayığa atladık ve yelken açtıra 
çılgınlaşmış bulunan kadınlar tarafın- rak denize açıldık. Biraz sonra kendi 
dan parça parça edilmiş veya bütün mizi bahçede buldUk. Yıeniçeriler bi 
halkın taş hücumuna uğrayarak öl- zi burada yamakla bırakarak ikinci öır 
dürülmüş bulunacaktı!.. bahçeye girdiler, orada uzunca bir müd 

I<ahveci çırakları, bir gemi kapta • ğı takdirde, derhal kendisi tanınacak, bu şeker tablasını dört gözle beklerler .. 
n:nın durarak etrafına bakındığım gö. artık tebdil gezmive imkan kalmıya- tabla, cami avlusuna girer girmez, üze 
runce: cakh. ' rine üşüşürler.. aralarında müretteb 

- Buyurun, reis ağa·. buyurun. Halb k' ( .11 t) .,_ k d te olan kısa ve zararsız bir kavgadan son-D u ı, mı e ı't: ya ın an - . 
iye, seslendiler. mas etmenin faydasını, bugün tamami- ra, tabladakı şekeri aralarında taksim 

Genç kadın bu aralık dualarını biti- det kaldıktan sonra tekrar yanımıza 
rip ölüme hazırlanmış bulununca ya- geldiler ve kadın dostlarının öteki hah 
nındaki kadınlar dövünerek ve ağlaşa- çede olduğunu söyliyerek bizi oraya 
rak kendisind~ ayrıüyorlardı, bed- isal ettiler. 

liemen, şadırvanın yanına bir hasır 1 t kd" t . t' B" k t .. d ederlerdi. 
~rdiler. e a ır e mış ı. ır aç saa ıçın e, 

bir hayli şeyler işitmiş.. ve bilhassa Buna (sof\aların şeker tabla kavga. 
Fazla yol yu"rümiye alışmamış olan ) d ·ı· a· \T ....,.,, I> (Şeriat ve adalet) namına yapılan en sı em ır ı. ·e, bir medreseye 'i~er 
adişah, kendisinde bir yorgunluk f · b' h k"k t' ·· w • t' tablası gönderilece<ri haber alındıg~ ı za 

baht kadın da kendinden geçiyor ve Dört kişiden ibaret olan biz hıristi 

his etmişti. Ayni zamanda, avlunun ecı ır a ı a ı ogrenmış ı. n 

İ d . b ·· b · · h .. l' man, ~idilip seyredilirdi. 
lllanzarası da hoşuna gitmişti. Kah • - m ı.. ugun, u ışı oş gore ım. 

yüzü bir çarşaf gibi bembeyaz kesili.- yanlar bu ikinci bahçeye girdik ve beş 
yordu. altı genç kadının bahçenin öbür nihaye 

'~ci çıraklarının serdikleri hasıra Hele, şu ahvali alemi bir eyüce öğre
~mnuniyetle geçip oturarak kahve ve nelim. Ondan arthk, naçaları sıvayıp 
Subuk istedi. bir eyuce ıslahata girişelim. 

Sultan Selim de, babasının sağlığın
da, daha henüz küçük. bir şehzade iken, 
lalaları tarafından alınıp medreselere 
götürülmüş, şeker tabla kavgası sey. 
rettirilmişti. 

Celladlardan biri kendisini katırdan tinde gezinmekte olduklarını g6rdük. 
aşağı alarak ellerini bir kumaş parça - Yeniçeri yamağının elinde (Nay=Ney) 
si1e sıkı sıkı bağladı, ikinci bir parçayı dedikleri bir musiki aleti vardı· Bunu 
belinin etrafına geçirdi ve üçüncü bir çalmıya başladı. Ve bunun kimin tara 
bağ ile de ayaklarını bağladı, ağzı aşa- fından çalındığını anlamak için bakı .. 
ğı gelmek üzere küçük bir sandalın içi nıyor1ardı. Bunun üzerine Yeniçeri ar-

Avlunun sağ tarafında, meşhur 
(Afahmudpaşa mahkemesi)nin binası 
bulunuyordu. Birçok ka.dmlar ve er -
kekler, mahkemenin kapısından girip 
Sıkıyordu. 

Mahkeme Mühürü kıyafetinde bir 
Qclam vakik vakit mahke~e kapısından 
~~ktyor.. kahve müşterilerini arasında 
~laşıyor.. oturanlara göz gezdiriyor·. 
&ozünün kestiklerinin yanına çömeli
l>or.. onlarla kısaca fısıJdaşıyor.. son
;a, bunlardan iki kişiyi peşine taka. 
ak alıp mahkemeye götürüyordu. 

Ce :Padişah, bunun sebebini, son dere
b· de merak etti. Kahveci çıraklarından 
lt.ırfni çağırarak öğrenmek istedi. Fa. 

1 at, bu tahkik ve tecessüsün, oradaki
l~t üzerinde bir şüphe uyandırması ih
ıı lnalini düşünerek, bu fikirden vaz:
~eçıı. 

t l3ereket versin ki, padişahın bu me
akı uzun sürmedi. O adam, tekrar 
:ahkeıne kapısından çıktı. Etrafa göz 
~~~irirken, gözüne kaptan kıyafetin-

ı Padişah ilişti. 

te~~r~f, kırk yıllık ahbab imiş gibi, 
~ıfsızce padişahın yanına geldi. Se
llt Vereli. Oraya çömeldi. Padişah ile 
alarında şöyle bir muhavere geçti: 
- Merhaba, kaptan dayı. 
- Merhaba ... 
- Galiba, işin yok. , 
- Eh .. şimdilik öyle. 

lta~ Zahmet olmazsa, ~ rnalil{emeye 
ar varır mısın? .• 

'Sebeb?· 
- Bir şahid lazım. 
- l\Te şahidi? .. 

~;-- Canım.. bir veraset meselesi var. 
ıanı:avanın şahidlerinden biri hasta. 
~dış, ge1€memiş ... Mesele, mühim. 
biti ı efendi, bugün h~m vererek işi 
li\ l'lnek istiyor ... Eğer gelir de, şahid
~rı. .. ~ersen, iki rubye altını kazanır
le ik~eş dakikada, on çift laf söylemek 
filı.. 1 altın kazanmak, fena bir şey de-

t>aa· 
......_ İ iŞ.ah. fena halde şaşırmıştı· 

<4 ll. Yı anıma .. ben bu mesele hakkın
e bIUrim ki, ne söyliyeyim. 

~· ~dırun katibi, şahid düzmekte 
~~~~dit-. Ne türlli kelam takrir ede' t .senin kulaP:Jna fısıldayıverir. 
~ahicıuYi anıma, bu keyfiyet, yalancı 
Ubat k olur. İbadullahın hakkını zıyaa 
li l'nak, revayı hak mıdır? .. 
~lif .. fk -...... B , 0 e ile yerinden fırladı.: 

~e he ehey, ağa! .. Ben, iş bitirip cebi
()tul'rn ş on ak~ atmak isterim. Sen de 
~at So~ bana nasihat verirsin ... O· ka-

a.r, }i· isen, burada ne durursun? .. 
biy ıcaza git de mücavir ol. ( 1 ) 

~tı. e, homurdana homurdana uzak-

lQ ~tldişaıı ti .. - Se . 
~ l.iteess. çuncu lım, fena halde 
'l.~lirı a~r 0lınu.ştu. Demek ki memle
"'<lç l>a alet işleri böyle gidiyor .. bir-

.......__ ra mukabilinde tedarik edilen 
la(l)~ 
ıe;darı ~it, dllnya ııe ali.kasını kesen sofu-
111~ "ak:ıtıtıları, (Medine) ye gidip yerleşir
)~ &lhı.ıe~r:lnl orada ibadetle geçirerek, ö
~ llJ. <llaır nı be'klerler. Bunlara <Mücavir) 

· etı PoJill.iıi.berm komşusu) 4er-

Diye, içinden söylene söylene kalka
rak cami avlusunu terketti. Kapa1ıçar· 
şının Nuruosmaniye kapısının önünden 
geçerek Tavukpazarına doğru ilerledi. 

Onun için bu manzara, 3 üncü Se- k d k ne koydu ve küreklere yap~arak kıyı a aşımız endilerine doğru il<~rledi 
1im'e yabancı gelmemişti... Ancak şu dan iki kulaç kadar denize açıldı. Dar- ve başını dizleri hizası:ıa kadar getire 
var ki, şimdi gördüğü şu kavga, çocuk- ~ğaçları sahilden uzak değildi. Cellad rek genç kadınları selamladı ve her bi * Tavukpazarı meyhaneleri, adeta se- luğunda gördükleri gibi değildi. Biri- bundan sonra uzunca bir sopayı kadı- rinin ellerini öperek bah~ye dört ga 

faletı·n meşher· hal' d ·a· Sok kl birlerine saldıran, en mu··steh"°n kil- d' · 1 ın e ı ı. a ar, '""'" nın belindeki bağdan geçirdi, ken ısı- vur getirmiş bulunmasını fena telakki 
insana ikrah verecek derecede pis ve fürlerle bağırıp çağıran softaların çeh. ni yavaşça kaldırarak sandaldan dışarı etmemelerini rica etti. 
mülevvesti. Bütün o muhiti, iğrenç bir releri, mintanları, cüppe ve şalvarları, itti ve suya batırarak boğuluncaya ka- Bunlarla bir hayli konuştuktan son· 
korku istila etmişti. kan içinde idi. dar bekledi... Sonra sandala alıp sa- ra bizleri çağırdı. Gittik. Evvela genç 
Bazı meyhanelerden, zuma ve na- Birkaç softa, ağır yaralı olarak yer- hile getirdi. hanımların ellerini öperek kendilerinin 

ra sesleri·. mestane şarkılar arasında, lere serilmişti. Cami avlusu, adeta kor- Bahtsız kadının cesedi bir çarşafa burada bulunduklarından haberimiz 
korkunç sarhoş naraları iştiliyordu. kunç bir harb meydanı haline gelmişti· sarılarak bir teskereye konuldu ve olmadığını söyliyerek özürler diledik, 

Padişah, bu süfli manzaraya, daha Softaların bazılar: Türkler tarafından gömülmiye götü. onları rahatsız etmiş olduğumuzdan 
fazla tahammül edemedi. Bu mülev. - Yahu!. Kol, Kulluk yok mu?. rüldü. dolayı da aflarını rica ettik. 
ves sokaklardan çarçabuk geçerek, kar Diye bağırışıyorlardı. Çengellerden biri üzerine atılan gen- Bahçede bir kameriye vardı, hanım .. 
şısına çıkan merdivenden, bir cami Bir kısım softalar da: ce gelince: Bu, üç gün kadar asıldığı larla birlikte bu kameriyeye girdik. 
a\'lusuna girdi... Burası, Atikalipaşa - Hay bre, medet .. bire kadar kı • yerde kaldı. Devamlı bir surette susuz Bir müddet • mümkün olabildiği kadar. 
camisinin avlusu idi. rılacağız. luktan şikayet etti ve kendisine bir yu konuştulk. Anlatamadığ•mız fikirleri 

Fakat padişah buraya girer girmez, Diye, haykırarak, ellerinc~ki kanh dum su verilmesi için acı acı yalvardı. Yeniçeriler kendilerine izah ediyorlar-
mühim bir hadise ile karşıJaştı. Bir sopaları etraflarına savurmakta devam Fakat bunun bu son arzusunu yerine dı. Nihayet Mustafanın ısrarlı ricaları 
takım genç softalar yumruklar ve so- ediyorlardı. getirmek cüretini kimse gösteremedi. iizerine - biri müstesna - yüzlerini aç. 
palarla birbirlerine saldırıyorlar .. kü- Bu sırada, Çemberlitaştaki Vezir ha- Nihayet üçüncü günü akşamı. zavallı- tılar. Fakat biz, bunlarda öyle fevka
für1e ve sövmelerle boğazlaşıyorlardı. nı kulluğundan, birkaç yeniçıeri koşup nın bu haline acıyan biri gizlice hare- lade bir güzellik görmedik, kara ve • 

Bazı softalar da, yerlere saçılmış 0 • geldi. Softaları ayırmak için aralarına kete geçti ve delikanlıyı bir kurşunla ya ela gözlü idiler· Saçları boyanmış, 
lan rengarenk akide şekerlerini topla- girdi. başından vurarak işkenceden kurtar - kaşlarına rastık çekilmişti. 
mıya çalışıyorlardı. ( ılTkası var) mış oldu. Fakat bu işi yapanın kim ol - Hanımlar bu esnada bize portakal 
======================~========du~~~~akmü~~clm~. clmawYirrne~~ar~rame~i~~ 

Hergün: Ağaç sevgisi 
* di. İşte böylece bunlarla bir müddet 

Gene biz istanbulda iken sabık Ulah konuştuktan sonra müsaadelerini ala .. 
Voyvodasını idam etmişlerdi. Bu adam, rak ayrıldık. 

f Bastarafı 2 nci sayfada) 
kayeleri anlatırken, mesela, büyük ba
basının babası eme dikılmiş şu çınar a -
ğacının hayatı hakkıwfa.ki ta.fsilfıtı vc
riııken, Macar adet..ı mukaddes biı tari -
hin devirleri arasında dolaşmak zevlule 
canlanır! 

halkı metbuları bulunan Osmanlı ba
hafazaya muvaffak olabilirler miydi? kanı ve kendi yerine getirilmiş olan 
Halbuki onlar, bu ruhu s.ade muhafaza Voyvoda aleyhine ayaklandınnıya te
etmeklc kalmanuslar, bellu de, yaymış - sebbüs etmişti. Maksadı gene kendisi
lnr, genişletmişler, orts Avrupa içınde, ~in Voyvodalığa tayinini temin kılmak 
başka milletlerden aJdık~arı tesirin, h:ıt- tı. Fakat Eflaklılar kendisini yakala
ta fazlasını onl~r~ vennışle:· Bu iş, an- mışlar, burun ve kulaklarını keserek 
cak bu. ~ydettığim manevı kuvvetlerle İstanbula yollamışlardı. Hünkar da ken * yapılabihr. disi aleyhinde baş kaldıran bu adama 

Ah, bu ğaaç sevgisi, bu hayvan sev - Ormanları, annan bekçileri, ahırları asla merhamet eseri gıöstermemiş ve 

* Burada, bizim Yeniçeri Mustafa ile 
bir Türk hanımı arasında cereyan eden 
küçük bir macerayı anlatmaktan ken-
dimi alamıyacağım: 

Mustafa; vaktile tanıştığı bu hanımı 
bir gün davet etmişti. Ben de bu husus 
için en alfisından şarab ve şekerleme 
hazırlamıştım. 

(Arkası vnr) gisi, bu eser ve ya<ligar sevgisi bize ne ve ağılları ba.:tarta: ve kanunlar değil, çengele asılarak cezalandırılması buy. 
kadar lazımdır! cŞu eseri ben yarattım!ıt ancak, bu nevı sevgı!er ve bu nevi duy - v • t' ............................................................. . 

1 h r d b"l .. : rugunu vermış ı· 
diye her hangi bir şey karşısında bir ıfti- gu ar mu a aza e e 1 ı.. Voyvoda çok yakışıklı ve.. bir~k dil- ,. 

har duygusu duymak, cŞU eserı ben şu hal vliulıitti.n c:l3i~aen ler, bilhassa Latince, Yunanca, Italyan s o D p o s ta 
de buldum ve onu bu halı'? getirdim!> diye T ca ve Macarca bilen bir adamdı. ······························································ göğsünün kabardığım hissetmek, foı;an Zamanımızda, birçok Türklerin de Yevmi. Slyas1. Havadis ve Halk gazeıeın 
için, medeni insan olabılmenin Jlk şartı- Kurbağnlıdere. t~zleniyor ölüm cezasına çarptırtlarak asıldıkla-

K b w ı d edekı fagımlar t · v Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 dır. Ağacda ve hayv""'41d:ı olduğu kadar ur aga ı er . .. ın emız rmı, elleri, ayaklan baglanarak • sığır t S TAN BUL 
içtimai .işler sahasmcia idarede ve hatta lenmesi hususunda bır muddettenberi boğazlanır gibi - kesildiklerini, kesilen .1----------------1 
siyasette, devam, istıkrar, inkişaf v~ devam eden çalışma sona ermiş, dere lerin bütün kanları akıncaya kadar çır- Gazetemizde çıkan yazı ve 
ilerleme şartlarının en başında gelen şart lağımlardan tamamen temizlenmiş - pındıklarını da müşahede etmiştik. resimlerin bütün hakları 
budur. Macar ruhunda ben bu nevi sev- tir. İdam cezalarından biri de şöylece tat- mahfuz ve gazetemize aiddir. 
gilerin çok kuvvetle mevcud buhındu - Derenin temizlenmesi için bugüne bik edilirdi: Mahkiımun boynuna, ucu Q -···-
ğuna kaniim. Eğer öyle olmasaydı, şu bir kadar yapılan masraf 2,200 lirayı bul bir direğe bağlı bulunan bir ip geçiri- AB NE flATLARI 
avuç mitlet, bu kadar biıyük nüfuslu muştur. lir ve adamın ayaklan yerden kesilin. 

ve büyük medenıyetli milletler arasın- Derenin çamur vesaire gibi şeyler • ceye kadar kaldırılır, bu suretle haya
da, on asırdanberi Macar olarak k:ilmıya den de temizlenmesi için çalı§rnalara tına son verilerek bir müddet bu va. 
ve Macarhğın çok orijinal: ruhunu mu- devam edilecektir. ziyette asılı bırakılırd. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Alınacak malzeme Muhammen bedeli 

İkinci hariciye kliniğine 
bir aded epidiaskop 
Tedavi kliniğine bir a-
ded Bazol metobolima alatı 
Cam ve sair laboratuvar 
levazımı 

8 aded buz dolabı 

4350 lira 

600 > 

1466 > 

2528 :t 

Teminatı 

327 Li. 

45 > 

110 > 

1'90 > 

İhale ~.inü 

24/8/939 saat 15 

> > » 15,5 

W/8/939 > 15 

> > :t 15,5 

Yukar.ıda yazılı 4 iş ayrı ayrı Üniversite Rektörlüğünde açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin ihafo günü Ticaret Od.ası kağıdlarile gelmell!ri liste ve 

Şu hakikati kaydedeyim ki Türkler, 
böyle ölüme mahkfun mücrimlerle a
lay etmiyorlar, eğlenmiyorlar ve fakat 
onların hayatlarına süratle son veriyor 
lar. 

* İstanbul şehri içinde veya civarında 
gezip görmemize müsaade edilen şey
leri ve yerleri gördükten sonra bir gün 
yeniçeri Mustafadan, bir tehlike olma
dığı takdirde, bize Türk kadınlan gös
termesini istedik. Bu yol ile Türk ka
dınlarının gii'zellik derecesini öğren

ı 1 e 3 
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Kr. Kr. 

TU'RKlYE 760 400 

YUNANİSTAN 1220 710 

ECNEBİ 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği.§tirmek 2:S kuruftur. 

1 
Ay 
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Gelen crJTalı gm verilme:. 
ilanlardan me•'uliyel alınma:. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi llzımdır. •............................................ , 
( Posta kutusu : 741 İstanbul 'ı 
İ Telgraf : Son Posta • 
ı:.. Telefon : 20203 ; 
... , .............................................. -~ 

ıartnaıneleri Pazartesi, Perşembe günleri Rektörlükte görülür. .(6009) 
miş bulunacaktık. 

Filhakika birkaç gün sonra Mustafa, ~ ... ._ ___________ _..~ 
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1 Son Posta 1 S P O R 
Beynelmilel atletizm 

müsabakaları Yamn: Zi7a Şakir 

Yol kesen çocuklar Londrada yapılan müsabakaya iştirak eden 
Amerikahlar 8 galibiyet kazandılar 

Fakat bu merhametten, maraz hasıl \ 
olmuş .. Püskülsüz İsmai'l, Ahmed Fev-' 
zi efendinin gözünün önünden, bir an. 
da sırrolmuş ... 

* PÜSKÜLSÜZ ARTIK 
EŞKIYALIGA !BAŞLIYOR 

Püskülsüz İsmailin gi~i, o gidişti. 
Bir müddet, ortadan silinmişti. 

Onun nereye gittiğini merak ediyor. 
duk. Aara. sıra, şundan bundan soruş
turuyorduk. Ve, muhtelif rivayetlerle 
karşılaşıyordu. 

Bazıları, Keşiş dağındaki çobanların 

yanında saklandığından bahsediyor • 
!ardı. Bazıları da, Bursa civarındaki Yül:s.:~ atlamada kaıa nan Amerikalı Steerı 
köylerde, sefil ve serseri bir halde do.. • Amerikanın on kişiden mürekkeb kuv-1 3 - Pehlivan güreşinde başa (75). 
laştığını söylüyorlardı. vetli bl.r atlet takımı, Avrupada birçok b~tına (50). ortaya (30), küçük ortay• 

Benim vazifem, şehir dahiline mün- müsabak.a.lıar yapmak ve olimpiyaddan (20) lira ikramiye verilecektir. 
hasırdı. Onun şehirden çıkıp gitmesile evwl, Amerika ta.kımının kuvvetini ölç- 4 - At yarışı yerli hayvanlanna mab-
b~ımdan büyük bir gaile ek.silmişti. mek rnaıksadıile seyahate çıkmıştır. Ta .. sus olup birindye (25), ikinciye (15) liri 

Esasen bana tahmil edfien işler, o lara da, (soyunun) diye bağumışlar· - Püskülsüz İsmail, bazı geceler, şe kını ilk müsabakayı, İngilterede yaptı. verilecektir. 
Böylece korkutarak arabalardakileri bire sokuluyormııc: İh +._, __ kadar müteferrik şeylerdi ki, bunlara '"""''.. Bu müsabakıa 1944 olimpiyadının ya- tar: ııciııci maddede yazılı ikraıniY• 

yetişmek için bile zaman kAfi değildi. soymuşlar ... Eşyaları, çocukların elle- Atpazarında, (Antalyalı Naciye) nin pılacağı White City stadında yapıldı. İn· ler har.içten tanınml§ pehlivanlar iştira) 
* rin<ien aldık. Saklad'ı.k. Derhal teslime umumhanesine gırıyormuş. Orada, giliz, Alman, Finland;ya, Estonya, İsveç, etmediği takdird-e aynca kararla§tırıla· 

• hazırız. Aradan, bir hayli zaman geçti. Gü- dostu (Tatar Leman) ile düşüp kalkı- Fransız, Polonya ve Yunanistanın tanın. caktır. 
nün birinde, şu garib rivayet işitildi. De~iş.... • . . yormuş. Bu iki kadının himayesinde, nuş ıatletl.erinin iştirakıle yapılan bu bey- Gür~şte ~enme ~ec.buriye~i olup akil 

-Püskülsüz, çete teşkil etmiş.. eş- İşte, bırkaç çocugun bır demır boru sabaha kadar eğlendikten sonra, orta- nelmilel atletiıZm. müsabakalarını 60,000 halde ikramıye verılımyecektır. 
kıya olmuş. ile yol bağı yaptıkları böyle bir zaman lık ağarmıya başlarken, çıkıp gidiyor- kişi seyretti: k • Boksa davet 

Buna,, evveıa inanmak istemedim. da başına bir kaç silahlı arkadaş topla- Urunca bır yolculu tan sonra yapı an 
- Bu adam, ciddi bir şekilde bu işi yan Püskülsüz İsmail, etrafa bir hayli muş. ilk müsabaka Amerika atletlerinin tam Ankara Demir- ---- ., d hşe Evvela, bu habere de inanmak isteme yapamaz. Olsa o1sa, başına birkaç as- e t saçabilir .. bu sayede de hem sak- kıymetin~ meydana koyamadı. spor klübünün 

ker kaçağı toplamıştır. Dağlarda aç kal lanır, hem de kendisini bedavaca köy. dim. Fakat meseleyi biraz derinleşti- Londxada yapıla11. müsabakaların bir genç boksörlerin· 
mamak için köylülere arasıra nilmayiş. lülere besletirdi. rince, bunun mükemmel bir hakikat kısnundıa galib gelen Amerikalılar, mü~ den Cafer Çık ga. 
ler yapacak .. böylece hem karnını do- ismailin, büyük ve kanlı maceralara olduğunu öğrendim. sabakaların diğer bir kısmında mağh1b zetemize bir mek· 
yuracak, hem de saklanacaktır. atılacak kadar cüretkar olmadığım bi- Tekrar polis ile başbaşa verdik. Ve oldular. tub gör.dcrmiştir. 

- Dedim. liyordum. ( kanun ) korkusunu ak - tekrar harakete geçtik. Londradan, diler Avrupa merkezleri- Boksör Cafer bıı 
' Zaman, buna çok müsaiddi. Jantlar- lından çıkarmıyan bu zeki ve kurnaz 0 k d ık b 1 d k ki ne hareket edE!n Amerikalıların mütea- tnektubunda An-

k a ar uyan u unuyor u • kıb ·· bak.al.arda dah ı k d 
ma uvvetı_· o kadar aza .. lmıştı ki, değil adamın, (eşkiyalık)ı kendisine meslek . b t d i . d d h 1 t 1m h musa · a para erece- kara boksörlerirı-

k 
ınzı a a resın e, er a a ı ıya a- 1 lde decekl A ·k d k' d 

eş ıya takıb etmek, hukumet tarafın. yapacağını katiyen tahmin etmiyor- er e e en, merı a a ı erece- den ş. MchmediQ 
dan köylere tebligat icra etmek bile bir dum. zır, bir (bekleyen ~ıt'a) halinde nöbet lerine mutlaka yanaşacakları kuvvetle maç yapmak üzere 
hayli güçleşmişti. . .. . . . _ tutuyorduk· Ve ıhbar vukubulduğu ümid edilebilir. tngiltereye gidecc-

Köylüler, (eşkıya) kelimesinin te. .. HA.dısat goste_:dı ~· OC:11m. bu. d~- anda Atpazarına koşuyor. Bütün şüp. Lond.rada yapıJ.an müsabakalarda alı- ğinı haber aldığını, 
laffuzundan bile korkuyorlardı. Yol- şuncem, çok .dogru ıdi. Nıtekı~, ıle~ı- heli evleri basıyorduk. nan dereceler şunlardır. halbukı kendisinin 
cular, ancak bir kafile halinde yola çı- de arzedeceğimiz kanlı ve meş um bır . . . • 100 yarda - Jf':!Irey (Amerika) ·9.8, Mehmedle karşı· Dcrrıirspor boksörll 
kabiliyorlardı. v~k'a olimas~ydı, hiç ~-p~iz ~i Pil~- AdleyhUunızdeh, deh~ltl'i şbıkaybetlekr ol~u- Sweney (İngiliz). laşmak için müte· rindcn Cafer 

H tt b d .. 1.. f k t külsüz smaıl, (kan doken hır ı::akı) yor u. mum anecı er, u as ın ar- 200 yarda Jeffrev (Amerika) 21 8 bit a a u sıra a gu unç, a a zama. ~ • w - • • • • addid defalar haber gönderdiğini ve .ı 
nın haleti ruhiyesini gösteren bir ha. mevkiine girmiyecekti. dan dolayı karlarına kesat geldiginden Sweney (İngiliz). cevab alamadığını yamıakta. memleJttP 
dise vukua gelmişti· * dolayı Valiye ve adliyeye resmen şi. . 44?. - Lanzi (Halya) 47.6, Penington yabancı yerlerde telllSil edecek bir bo1"' 

Rivayete nazaran, bir kaç araba yol· Aradan, biraz zaman daha geçti. ~ kayctte bulunuyorlardı· (Ingılız). ı;örü.n böyle alei&ccle ve hiçbir seçıneY'' 
tulan birleşmişler, (Gemlik)e gidiyor Bize, inanılınıyacak bir haber geldi. (Arkası var) 120 yarda manin - Lidman (İsveç) ttıbi tutulmadan gönderilmesinin doğr1' 
Jarmış. Tam (Derbend) e geldikleri l 4.4, Batiste (Amerika). olmadığını da ılave etmektedir. 

2aman, pusudan bir delikli demir uzan- f ~ ~ : ~ ~ J 440 
yarma ~a - Coc!ıarn (Ameri- Cafer, 8 senedenberi boks yapınaıct• 

~~şd~::~:.::~:=!.b:1~::~~y:: ~ Bir dok
1
torun gunluk :.:~ri?::.~=- l~rik•) ~~~::1:~:::y::: 

cular! .. Siz de arabalardan ininiz .. so. ı 2 8 4: 1> e 7 f! 9 10 not arından . ır - Pell (İngıliz) 4•15•2• Sta- çtkmak ıniyetindedir. Yaptıg-1 prograııı' 
nıszwski (Polonya·), J,ı• 

yunun uz· 

r 
Diye, bağırmış. 
Arabacılar ve yolcular, bu emir kar-

şısında sakır sakır titremlye başlamış
lar. Can korkusile birer ikişer araba
lardan atlayarak soyunmıya başlamış
lar. 

Arkadan, bir emir daha: 
- Hadi .. arabalarınıza bininiz. Defo 

l'up gidiniz. 

Yolcular, hemen .arabalarına atla. 
ınışlar arabacılar da hayvani.an kırbaç 
lıyarak bu pusu yerinden kaçmıya baş. 
lamışlar· 

(Gemlik) e gelmt,ler. Derhal hilkO.
a.nete müracaat etmişler. Başlarına ge. 
~n vakayı naklederek: 

- Biz, kendi mallarımızdan vaıgeç. 
Uk. Yolun bağlı olduğunu biltntz. Baş
ka yolcuları ikaz ediniz. Bari, bqka bir 
felaketin önüne geçiniz. 

Demişler. 

Tabiidir ki meseleye karşı hllldlınet 
Uakayd kalmamış. Yol kesenlerin takib 
ve derdestleri için, Bursa ile bf r muha. 
bere başlamış. 

Bu sırada, Derbend civarındaki köy. 
terden birinin muhtarı gelmlş·. doğru
ca Kaymakama müracaat etmiş: 

- Aman efendim! .. Bizim köyUn ço. 
l'Uklarından bir kaç kişi, bir halt et
mişler ... Nasılsa ellerine bir demir bo-
ru geçirmişler.. eşkıyalık oyunu oyna. 
mıya karar vermişler. Bu sırada uzak
tan gelen arabaları görmüşler. (Hadi, 
~unları korkutalım.) demişler ... Yolun 

öönemeç yerine, demir boruyu uzat. 
ınışlar. Guya, yolu bağlamışlar. Yolcu-

ı 

2 
8 

' 
6 

7 
8 
8 

10 

ı-

-

ı- -
,_ 

• - -• -
- -
=-= 

- -

• 
,_ • 
- -
~ -

• -• - - - -• • 
• • • - - - - -

- • '-- - -• - -• • 
Boldan safa " yabn4aa a.şata: 
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-

• -

• -
-
-

ı - Bailaınlık - Baf bart1 sonda da olsa 
bir nm puta 

~ _ Emniyet edilerek bırakılan şey-Baş. 

s _ Bütün - İsimlerden .ntat yapmaya ya 
rıyan bir lA.htta 

t - Valide - Btıyilkler 
G - Bana ne 
ı - Kasabın sattılı - ıı:ü1 deTirde M • 

kim - Nefer 

'I - Ara.sıra 

8 - sonunda crak» olsa bırak - İyi ol -
mıyan 

t - Cümlenin eczuı - Rlltubet 
10 - Erimek mMdanndan müzart mur -

red gaR> - Gö'Zlerl görmlycn 
Geçen bulmacanın hallecfümi!J şekli 

Soldan safa: 
ı - Ayalet 
2 - Kamara 
3 - Sa. - İm - A' 
4-An-Re-La 

5 - Lake - Aman 
6 - Aciz - 8 

7-Ta-A.Y-Eb 
8-Ak-L&-Te 
9 - Emelim 

10 - Tevali 
3 - Bütün - f.stmıerden ııtat 

Üç ınn _ Maki (Finlandiya) l3.l59.4. göre 30 Ağustosta İstanbul, 9 Eyltllde 
Caspar (Macar). mir ve 1 Teşri.nievvelde Ankarada JJ1119' 

Burada mide ve barsak bozukluklan Yüksek _ S~rs (Am .k ) 1 lar yapmak arzusur.cıadı:-. Bu tariblE'rcl' 
neticesi sık sık görlilen nezlevt sarılıktan Marlenıs (ALma.n). erı a .sn, gideceği şehi.Mınn orta ve yan ıJır sı: 

S1trılık 

bahsetmek istiyoruz. Filhakika. barsak - let bütün boksörlerine meydan -1,.,·Jll• 
Sınk - Varrof (Amerı·'--) ... ıı. w-ts- VA... ı"' larımızdakl koll basil mikroblarının tah- - ':r "' ta Ia--"- bü' .. kl.f er• il lurg (İsveç). ve yapı \;cı:ı\. tün te ı ve f 

tı tesirinde olarak satra yollarında lltl- §imdiden kabul etmektedir. Allkadatl• 
hab husule gelir. Bittabi safra yollan bu Disk - Wotapek (Alınan) 48.83.5, nn kendisile ~--sa gerTn--'-· t>eld" 
lltlhıwb dolayıslle daralır, hattA. tıkanır Syllaa (Yu ) _.,ua _.c.:ıuu n.an • mektedir. 
ve böylece barsaklara mütemadiyen dö- Cirid _ Sulle CEstonya.) 69.59, Iasak 
külen safra bu mania dolayıslle teraküm 8 h f f 8 
eder, kana karı.~ır, böylece sarılık hasta- (Estonya). u a ta yapı acak yozm 
lığı meydana gelir. bk zamanlarda sa - Uzun - Wat.son (Amerika) 7.46, müsabakaları 
rılık bqlarken azçok fiynr yani af.e1 gö- Mersclı (Lüksemburg). SıJ 
rlillir, dil pa.slıdır,.hast.ada bulantı bazan Gülle - Wateon (Amerika) 16.05, Beden Terbiyesi İstanbul Bölge6i 
kay .sıkıntıları görlilür, idrar çay rengini Kree.k (Estonya). sporlan ajanlığından: 
alır. Buna mukabil den tabiinin rengi a-
çılır, adeta töpet pısıığıne benzer. A - Galatasaraym boğazı geçme Yüzme: o' 
çıt trem rengindedir. İfUhuızlık çoktur. 1 - Bölge yüzme şampiyonluğu ~ 
Bllhusa yağlı yemeklere karşı umuml mUsabakası sabaıb.I:aı-ı 12 \-e 13 A~stos Cunı• ' 
bir ihtiraz ve nefret ~er. En çok sa- ve P.arıaır günleri Be~ktaı klilbü yntJ1> 
n görlilen yer gözlerin beyaz tabakası - Galatasaray, denizcilik fUbesi tarafın- ha·-·-·-~ ,_ k dan hazırl vUJ.w.ıua yapıJ.Uca tır. ·" 
dır. Hattl bu sarılıt en son oradan kay- anan mukavemet yüzme yarı- 2 _Müsabakalara 12 Ağustos OJJ"~ 
.\>olur. Bazan sarılık çok devam ederıe şı bu aqam yapılacaktır. Yarıı Anadolu- tesi ,.n,,..,ü sa&t 15 de, 13 A~ustOI p,.ıP 
kaııntılar da olur. Bltha&a aatranm hisarından 6 30 .• b 1 k B 15 ... ' 15 

• ua aş ıyaca tır. ebek- ·· ü .. 13 de ba ı ktır 
kana kanflllaslle hastada görülen aıkın- teki Gaır--- kl-bü - d . gun saa. §anaca • 41' 
tı da çok müz'lıçtir. Karaciğerin hacmi bul '"'cı'"'1·u.ıy u önun e nihayet 3 - Bu müsabakalara seçmelerde 
de büyür. acaktır. ala .. - u· . . k d b"lit• .. . rece n yuzuc ıer ışüra e e ı .dr 

Teda'rlsf: Hant milshlllerdir. Hergiln Musa.baka rk1 kategori olarak yapıla- 4 _ Jilni. heyetı: Ahmed Fetgerl, P 

so~uk: l•vman, safrayı bol dök1lcü ve c~~e otuzdan faila yüzücü iştirak ede- durra.hman Benliog"lu, Rıza Sueri· "", 
barsaklardakl mikrobları temizleyici 110.Ç ceA.w- .,., 
lar urut.r(1)ln, salısJIM dö.sud, bikarbo- • ~r: Sıtkı Eryar, Ali .Rıza pdd' 
nat ~ud, maden suları çok iyidir. Has- Karadeniz Ereglisinde zeralp, Bekir Macur, Hikmet 1)',st{l 
ta mutlak perhiz edtıcektlr. u ... a.t, çay, h N11....; B,.,.,,,,t Hu··samn..ttin Güreli 

• pelte, mahallebl, komı>03to suyu, llk gün .ı. · .ı.a. A.MJY pP ıı·van gUreşlerı· ~eM-e.n....,. .. : ' .... • ~ 
lerln yemekleridir. Bl!A.hare haatalık ly1- Karadendz Ere11ııt Türk Hava Kurumu ı _ Mevsimin. ikinci ye!l.ken tı? ... w 
leşttkçe perhiz de aoııır. Sarılığın tyi ol- 15 il JV 
duğunu gösteren alA.metler idrarın ren- şubesi başkanlığından: müsabakası 13 Ağustos Pazar gün 
glnln normal blr hal alması ve den tabi- 1 - Cümhuriyet Hlk Partisll.e Türk da koyunda yapılacaktır. ,,. 
inin koyula.şması ve hastanın ahvall Hava Kurumu tarafından müşterok ola· 2 - Müsabakalara saat 14 de bB§· 

;-sıhh1--y_esı_n_ın_d_uze_ım_es_ı _gl.b_i_şe_y_1_er_d_ir_. --1 rak pehlivan güreşi ve at yarıp tertib e· nacaktır. 11şıP' dilmiştir. 3 - Program mucibince bu Y~ 1tı-Onab lltlyen okuyucularımın l>Ol&a 
pulu 10Uamalarını rtca ıdırtm. Ab1 tat. 
dit~ tateklert mukabelem bJabWı. 

2 - Müsa.mc:re :Ağustosun ao uncu Çar- bütün amatörlere açıktır. Her ne 
~amba günü Erdli kasabasında yapıla· ken tek:neleri girebiUr. 1 caktır. (Devanu 16 inci sayfada 



12 Ağustos 

Bu hafta yapılacak yüzme müsabakaları 
(Baştarafı 14 üncü sayfada) letizm faaliyeti olmıyacaktır. 

4 - Y.a.rışlar beynelmilel yarış nizam- 2 - 1stanbulu11 üçüncü ve dördüncü 
llaınesine göre yapılacaktır. kategori atletren için (pentatlon h:ıriç) 

5 - Yelken rotası geçen senenin ay-11939 yılı açık hava mevsimi müsabaka 
ll~Hr. programı bitmiştir. 

6 - Hakemler: Ahmed Fetgeri, Ab - Babaeski Halkspor klUbUnUn 
tliirrahman Benlioğlu, Rıza Sueri, Beh- h 
~ Baydar, Haırun 'Olman, mühendis yeni idare ayeti 
liüsamettm, mühe:ıdis Naci, Ziya Kap- Babaeskiden yazıhyor cHalkspor> 
~, eeıaı Gözen. klübü yıllık fevkalade toplantısını yap-

B b k 1 mıştır. Toplantıda yeni heyeti idare se-
ölge tenis musı a a armm çildi ve yeni birçok kararlar kabul edildi. 

nefİCleri Yeni heyeti idare şöyle teşekkül et -
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi T'!- rniştir: Reis: Bahaeddin Eker, reis mua-

tı.is aıjanlığından: 6 Ağustos Pazar günü vini ve umwni kaptan: 'Fabreddin Ku -
bağcılık .k.lübünde nihayetlenen bölge - ter, veznedar: Osman Altınçekiç, muha
ltıız tenis birinciııklcrı neticeleri: sib: İbrahim Pakay, katib: Cavid Çağlar, 

'I'ek bayan: Bn. Gorodelsk1y. (T.D.K.) mür.akib: Remzi ve Tahir. 
'I'ek erkek: Telyan (T.D.K.) Yeni hey-eti idare ilk iş olarak T. S. K. 
Çift e:rkc'k: İbrahim Cimcoz - Armita- genel merkezinden gelen üye sicil fişle-

ge (Fencrbahçe) rini k:Iüp üyelerine dağıtmış ve yelerin 
ltadın - er.kek: Bn. Gorodetsky • Ha- kayıdlarını yenilemiş. binnci takım fut-

&an Akcv (T.D.K.) boı oyu.nculrurını seçmiş ve ekzersize baş-

SON POSTA 

Nöbetçi eczaneler 
Ba &'tıce nöbetçi ola.n ecza.neler pn -

!ardır: 

istanbul clbetindekller: 
Şehzadebaşında: ( tl'nwersı te) , Emln

ön tlnde: <Yorgt), Aksa.rayda: (Şeref), A
lemdarda: <Abdülkadir), Beyazıdda: 

(Cemil), Fatihte: (Jllmllyadl), Bakulı:l) -
yünde: <HUM), Eyübde: (Arif ~lr). 

Beyotlu elhetlndeldler: 
İstlklA.l cadde.sinde: (Dellasuda), Bos

tanbaoında: <İthnad), Taksimde: (Ll -
monclyan), Pangaltıda: (Narglleciyan), 
Ferlköyde: <Hllseyln Hllsnü), Beşlktq -
ta: <Nail Halid). 

Botazfçl, Kadıköy ve Ad.ab.rdakller: 
Kadıköyünde: (Yenimoda, Merkez), 

Üsküdarda: <İmr&hor), Sanyerde: (Os
man), Adalaroa: <Şlnası Rıza). 

\,_~-----------------------1 -···-... ···c··E·p;;·A .. L····s·-;:·tt•i••R ... ----
Bn akşam Defterdar iılıele tiyatroeunda 

en 1evilen operet 

MEÇHUL SERSERi 
8 Perde 

Bllf lııdın rolBnde Bayaıı Leyla Rdik 
Şermin Zerrin b,.lcai varyete 

'I'a."kım itibarııe: (Yalnız finalistler pu- larnıştı:r. 
"an alır). Birinci takım fcin 11 çift ayakkabı, 11 Sıvas asliye hukuk mahkemesinden: 

Birinci: 10,1/2 puvanla Dağcılık klü- çift çorab, 8 forma, 8 aded kısa pantaJon Sıva.sın Örtlllüpmar mahallesinden Teber 
bu. almıştır. Takım e'k7.ersizlerinı bitirdikten ı oğullarından Ali vereselerlnden ~dillkadlr 

tı. . . ve Hall.s ve ZeUha ve Hatice ve Türkmen o-
!Jtinci: 3 puvanla Fenerbahçc. sonra mnç mevsıminde Kırklareh, Ed:r- ğullarından Alinin oğulları Turan ve Ayşe 
liçüncü: 1,1/2 puvanla Bebek. ne ve diğer 'l'rakya klüblerini birer maç ve Şemsi ve Fatma ve Makbule taraflann-
bördüncü: 1 puvanla Beyoğluspor. yapmak için Babaeskiye davet edecektir. dan esasen Srvasın Örtülilpınar mahallesin-

• ··············································-:··········-· den Göğdlinlil oltullarınd.an llalll 'Bey toru-At 13tıım müsabc.kaları Ratlt Rıza ErtuOrul Sıdı Tek nu ve Abdullah Fevzlnin oğlu sftvari yüz -

mUYakkafan fafil edi'dj Tepcb!: t:~~• nde başılığından mQrekald ve btanbulun Bey-
13 . . l . • oğlu tarafların.da Cihangir maıhalleslnin 

l . eden Terbıyes! slanbul Bolgesı At- SAÇLARINDAN Cihangir soltaA-ında 68 numaralı hanede 
l:!tı-.. A. 1 y nd - . ... ,, Jan ıgı an: musteciren oturmakta bulunan Ih.san aley 

1 
1 - İstanbul bö).gesi atletleri 21 Ağus- UTAN hine Tapu kaydtnin tashihi davasında UA -

Os gilnüne kadar mevsim tatii.i yapacak- Vodvil 4 perde nat yapıldığı teb11gat üzerine müddeialeyh 
~ndan bugüne Ju.ıdar hiç bir resmi at- YAZAN: Mahmut Yesari İ1:'>an mıılhkemeye gelm1>ml.ş ve bir vekil de 
~ gondermemiş olduğundan ıve 'hakkındaki 

Değirmi mendil genişliğindeki l Bir isnanın el ~areketlerinden ~~;:::nfa~n.b~~:a:ı~~;:n~1:,;; ;:~";~~ 
ülkede neler gördüm? karakteri belli olur mu? nü saat 10 da mahkemeye gelmediği ve -ve-

• kll de göndermediği takdirde muhakemesi-

Sa"fa l: 

Ecnebi Memleketlere Talebe 
Gönderiliyor. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahsilde bulun • 
mak üze.re ecnebı memlekeUere müsabaka He 12 talebe seçilecektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması ~azımdır: 
a - Türk olmak. 

b - Madenlerde veya saha üzerinde ~bilecek kabiliyette ve sıhhati 
tam olmak «Sıhhi muayene An.karada ya pı1acaktır.. 

c - Uakal lise veya kollej mezunu o1 up, olgunluk vesikasını alını~ buJunmatr. 
d - Yqı 18 d"en aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Nazati hesab. 
b- Cebir. 
c - Hendese. 

d - Müsellesat. 
e - Fizik. 
f- Kimya. 
g - Jeoloji. 
i - Ecnebi bir dil. 
4 - Açılacak müsabakada fismi mizanı kazanmış olmakla beraber, ııönderile

cek talcbeloerin, ihraz ettikleri derece itibarile, .kazananl.srın ilk 12 si arasında 
bulunmaları prttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket. müsabakadaki 
derslerden ihraz edilen notlara göre te:;bit edilecek, ve alakadarlar kendilerine 
bu hususta verilece'.it direktifleri, mü sa bakaya iştirak elmiş olmakla peşinen 
kabul etmi§ sayılacaklardır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir misli kadar 
devlet emrinde hizmete tabi olduklarından bu hususta mükelle!iyetlerinı tevs11( 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil gös. 
tereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M. T. A. Enstitüsüne son mür~caat tarihi: 4 Eylül 193!). 
ib - Sıhht muaycn~ tarihJ: 6 Eyh11 1939. 
c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eyh11 1939. 

7 - Talıölerin; nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mekteb şehadet
n~.ni ~ olgunluk vesikasını veya bun1:ann tasdikli birer suretlerini, ol 
aded fotoğraf ve dilekçelerını; son miiracaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. 
Enstitüsü Genel D~rektörfüğüne göndermeleri ve sıhht muayeneleri için de ta
yin edilmiş olıan günde öğleden ~vveı Bay Hasan apaTtımanındaki Enstitü 

~ (Baştarafı 7 nci saYfada) (Baştarafı 7 nci sayfada) ne gıya.ben ba'klla.cağıno. dair olan kararı 

~~~b~~ü~~m~ile~~~~~cl~~~~hl~,~~~~~~!~-··-~-------------------------~------
Şa çıkmak mlmkün mü? rnes'uliyetlerini severek yüklenen, iyi, Son Posta Matbaan TaDbi'ı·bı Ratip TUrkog"lu 

4
) r:~ Doktor. 1. Zati Oget 

merkezinde bulunmala!'ı ilan olunur. c30&h c5994> 

~endir. Söz Türk iyeye intikal edin- 2. Ucu dış.anda _ Son derece dikkatli Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp E~ Sirkeci: Viyan oteli ••mı. No. 26, Kat Belediye karşısındaki mmıyeneba· 
ı ~or Hubb mcmleket!mizın muhıb- ncş'eli bir karakter. (? 

ve uyanık. görünüşe aldanmıyan, d:ıima Hİ t S. Ragıp EMEC ı de hcrııüıı ötlcdn 10lll'a 1aat 14 dn nesinrte Oğleden sonra hastalarını 
- Tü SA PLER : A. Ekrem USAKLIGlL > 20 ye kadar baetalarını kabul eder. • kabul eder. ••--"' ~ "rklere karşı hayranlığım vardır; cyoldle hareket eden:. entelektüel bir in-

gı~LÇok büyük i~ler başarmış ve ileri san. 
~""§ bir milıletsiniz. Devlet adamları - 3. Ucu öne doğru uzatılmıı - Çekini
) Avrupa siyasetinde birinci planda lecek bir rakib. Münakaşayı sever, kolay 
~~-ail.nıışlnrdır. Yazık ki Atatürkü genç konU§UI, bol isl:xıt. delil bulur. 
~nettiniz. Lakin gene de t:ılfüiniz var- 4. El açık, siga<anm ucu dışarıda ·
~·ki yeri.ne get:rdi1iniz İsmet İnönü İyi bir arkadaş. Bol yaşamayı, cömcrd
)ı ~ Politikayı takib ediyor. Bu gidişle liği sever. ·Ne söylediğini bilir. 
l>:=:_,~rk.iyenin at:si şüphesiz ki çek 5. AYUçta ha_P6olunan sigara - Sahi-
--ı{tır. bi sosyeteden sıkıur, sohbeti, sevmez. Te-

lıl ~. ~apıp yapıp: cDünya ahvahni na - sire kapılır, bilhassa fena tesire. 
te &o~yorsunuz'ı'> sua!tni ortaya atıve - 6. Baş parmak boyunca uzanan siga
lti, ~t.iın. Doktor Hubb bunu galiba sez- ra - Muayyen meraklan vardır. Hasis
~e.t;:ağa kalktı. Sual d~ ağzuna tıkanı- tir. Kendinden emin değildir. Bununla 

beraber büyük derdleri getiştirmeyi bi-
l.!QJakat bitmıştt. lir. 

~ ~lt! dönerken, yolda bir inek sürüsi- 7. Sigara baş parmağın burnunda -
~t\._l'şılaştım. Bu mübarek hayvanlara Büyüık bir entelektüel faaliyet. Planda 
~ ~ ihtiramla yoi veriyor, kenara çe- tefeı.rcüaıt!La uğraşma. İnadcı, bilhassa 

>'ordu. görünüşte • 
..._..~ günlük aıışkanJık saikasile, acab:ı 8. Ucu aşağıda sıgara - Tesire müsa-
-~ da: · id. Tembellik ve inhitata müstaid. Din-
' Q~ Gott! lemeyi soylemekten çok ~ver. 

~~E!I' mı d:ye be!dedım. -Beıki Mektub yazarken 
~ en söylernJşlerdir amma ben duy- ı. Mektub yaZM'Ken kağıdm daima ta 
~ • kenarından başlamak - Dikkat ve eko-

hq!~e ameliyatlıdan başka hastası nomi. 
~e!t 1Yan hastanenin de önünden ge - 2. Kenarda gittı-kçe genişliyen bir boş-
~ 'OteHme gel<lim. luk bı.r.a-kmak - Kazanciığından fazla 
~, ~a~~ olmasa!. Şu memleket harcamak arzusu. 
~rü, dünya derdlerinden uzak ya- 3. Kaleminin sapını kemirmek - Dur-

ne cıennet gibı yer doğrusu'. madan işliyen, endişeli bır fikir. 6inirli-
' Ercümcml Ekrem Talu. l~. 

Gihnrük Mu haf aza Genel Ko. Is tan bul Levazım ,... 
· Amirliği sahn alma komisyonundan 

1 
,~ 306 çüt erkek kolcu futinile 20 çift kadın lkıolcu iskarpiııinin 14/8/939 Pa-

2 1 g\iınü saat 10,30 da açı!k eksiltmesi yapılacaktır. 
a - 'l'asınlanan tutarı 1499 lira 60 kur~ ve ilk teminatı 113 liredır. 
i - Şartname ve evsafı komisyonda dır. GöriilebiJir. 

l'ile ~ İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanunt vesikala
hl~ tırlikte Galata Rıh.tun caddesi Veli Alemdar han lkat 2 delki komisyona 
~~le· 

rt. c:wi35.ı> 

Deniz Levazım Satın alma Komisyonu lıanlar ı 
~.~=----------------------------------..... • "V. Deniz Merkez Satınalma r.uş mukabil'inde hergün lkamisyklından a-
l Komisyonundan lmabilir. 

~tı ~ 'rahznin edilen bcdleli c25250> lira 3 - Münaıkasaya ginnelk iGteyenlerin 
~ a.c!.~ '.lürbü ve bir adt>d de Di.7.el 2490 sayılı 'kamunun emrettiği ve komis
la1': e~ k:ı-pal zaI1flıa müi!Ta[oosası yoncu d:ırnıadıklan haadoncfuk:i vesaik ve 
bil ~Ul/939 ta .. 

1 
1893.75 liraiık ilk teminatlarını haıVii ka-

~ü .rill'lne rnstırı~ Çarşaım- pai~ Wklif zaırfiazım bıeni.i gUndıe müna-
~ ~ 15 de Anka.Mda Velkilet bi- kasa saatinden bü- saat eıvıve1. maklxız 
" ~ ~ ic- mUkabiliırıde kom~ vamelsi. Pa& 

~......, lil..... • tada dlacek gecikmeler kabul edUinez. 
'~i ve idari ~ 126 ku- c3345a c5626. 

BUGÔN 
'KUM&AllASINA 
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Şiddetli Baş ve Diş ağrılarını keser, ROMATiZMA, SiNiR, ADALE, 
BEL ağrılar1na karşı bilhassa maessirdir. KIRIKLIGI NELLEYi1 

. SOGUK algınlıklarından mOtevellid bDtOn ağr1, sızı ve sancıla· 
r1nı geçirir. icabında gOnde 3 kaşe allnabilir~ 

• • 
1 

Her feyden e't'Yel aıh· 
hatli Ye parlak bir tene, 
lekesiz Ye dlbgün bir cil· 
de malik olmak lAzımdır. 

ıizin de cildinizi gli· 
ı;elleıtirir, guddeleriııi be.
liyerek canlandınr. 

40 ıenelik bir tecrllbe mabıulll olan KREM PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayıııyle, tenin fazla yağlanma, 
ıına mini olur. Yağsız olarak suaust tüp ve vazolarda sablır. 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

nazarı dikkatine: 
Avrupada büyük rağbet kazanan ye ıubaylara 

çok yarayan 3 renkli 

DAiMON 
Askı fenerleri gelmittir. 

Her yerde DAIMON plllerlnl ve ampullerlnl de ısrara. 
iateylnlz. DAIMON markasına dikkat ediniz. 

HR$RRRT 
sıhhahnJzi 
h/Jdid edigor 

lu ""~ 

OtlLnlli 
iT 

ilı 6~ rü.rUnlir. .... _.,. ................... ...--._ 

"""""- ------------""I ~~~~ 

SELANlK BANKASI 
Teell tarihi : ı• 

• 
idare Merkelll : İSTANBUL (GALATA) 

Tli71ıiyeJelıi Şubelerlı 

fSTANBuL (Galata ve Yentcamt) 

MERSİN, ADANA BüroN 

Yunanİ•tanJalıi Şııbi!lerlı 

SELANlK • ATtNA 

• 
Her nevı banka muameleler\ 

Kiralık kasalar aervisl 

Adalar Çocuk Estrgemc Kurumu 
menfaatine 

MÜNİR NURETTiN 
Kcnseri 

12/ Ağustos/1939 Cumart.esi günü saat 
22 de Plfij Oteli salonunda. ı6037 • 

,-. TIFOBIL ~ 
Dr. IHSAN SAMI 1 

ito ve nnratiro hasttthkhınna hı
tulmamak için ağ11dan alınan uro 
aplımdır. Hiç rahatsızlık vermez., 
Herkes alabilir. Kutusu 50 Kr.~ 

Zayl - SUivri Ortaköy llk okulundan al -
d~ım şahadetnameyl ka(ylbettlm. Yenisini 
alacatımdan e.ski.s1nin hUkınü yoktur. 

Silini Ortaköy No. 199 : İbrahim Güner 

Sermayedar aramyor 
Mtlhim kazanç temin edebile· 

cek olan bir sınat keşif işine ser
mayelerUe iştirak etmek ısteyen· 

lerin Taksimde, COmhuriyet cad· 
deıinde 17-3 numaralı dnkkllnda 
Bay Şamil Yoncaya müracaatları. 

Zayl - Silivri Ortaköy llk okulundan al
dığım şahadetnamemi zayi ettlm. Yenisini 
alacatımdan esld.stnln hükmü yoktur. 

SiliTri-Ortaköy No. 191 : Hüseyin Taııhan 

\lan Tarifemiz 
Tek .Ctun aanumı ·························· 

Birinci .ahile 400 lıuruı 
llrinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahil• 200 » 
Dördüncü sahile 100 » 
iç Mhileler 60 » 
Son .ahil• ıfO » 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda Uln yaptıracu. 
ıar aynca tenzillth tarifemizden 
iltifade edeceklerdir. Tam, yarını 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari illnlanna 

aid ifler için ıu ad.rete müracaat 
edilmelidir: 

...... llollektU llıbta .............. ... 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kuralut tarlhf ı 1889 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Ziral ve Ucarl t.ar nevi banka muamelehrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEj( 

Ziraat Bankeau>da kumbaralı Ye ihbarsız tuarruf ~ • d 
50 lirast bulunanlara lemde 4 dılta çekilecek kur'a ile qaiJd•ltj plbl 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lir~ 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 .. 
160 " 20 " 3,200 ,. 

olKKA'f: Hesablarındakl paralar bir sen• içinde SO liradan ..... 
clü.fmiyenlere ikramiye çıktıjı takdirde % 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senetle 4 defa, 1 1!:1'161. 1 Birinciklnun, l Mart•• 1 &pil:J
tarihlertnde ~ldlewktlr. 

- - --- ...._ .............. -- ....-.. --- ....... -- ....... -- ....... --~J'ft 

inhisarlar lstanbul 
Başmtldtlrlüğünden 

61 
15/ Ağustos/939 tarihinden itibaren 50 santimetrelik bira şişel-eri perak:J'I' 

olarak 16 ve 62 santimetrelik salo~ ~iralar~ da 20 kuruşa ~tılacaktır. 14/ ~ 
tos/939 günü aqamı ellerinde eski fiath bıra bulunan bayıler mevcu~ J:l11 rJI' 
gösterir bir beyannameyi on yakın inhısa.r satış depolarına vermeleri tlAsl 

t;.,..~,.._~--ıııw~-..ııwı--.. ..... ~, _.. '412Q) 


