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r Dloskova. ve Berhtesga.dende Avrupa.nın ---, • 1 ,. Fi .. .. 
L :tisini ta.yin edecek miiza.kerel:r oluyor _J DlılR ,e ın oruada dUUBU 
Mıhver devletler! Orta tetBiB ue gezintileri · 

Avrupada yenıden 
harekele mi geçiyorlar? 

nloskovada dün başhgan askeri 
müzakereler üç saat devam etti 

Hitler dün Kont Ciano ile bir saat görüştü, Amiral Hortinin de gelecek 
hafta Hitlere mülaki olacağını Macar gazeteleri haber veriyorlar 

Alman tasavvurlarına 1 
• 

karşı Italyanın vaziyeti 

' 
Bir nfünayi~ esııasıııda Hitler, Kont Ciano ve Ribentrop balkondan halkı 

• 
lngiltere 
Rusya ya 
kredi mi 
açıyor? 

seldmlar laricn. • L MO!kc>vCICfa temaBlard.ı bu.tmıan lngiliz, 
d ondra'. 12 (Hususi) - Dün Salzburg-ı dıa cereyan eden mülAkat dokuz ıaat 1;ür- Ruı, Fransız a.~keri heyetleri reisleri 
~n Rıbentrop ile Kont Ciano arasın- müştfrr. (Devamı 10 uncu Myfada) (Yazısı 3 üncü sayfada) 

Kral Ka.rol 
Bükre!fe döner 
dönmez kabine 

istanbula yapılacak hava taarruzu 
e rü esinin günü haber verilmiyecek 

f ayy~relerin hücumu Çorlu ve Marmara sahillerinden topl~ndı 
ıldınlecek ve 20 dakikada orun ma h l ... l k Londra, 12 (Hususı) - İki ha!tadan-

azır ıgı yapı aca beri hususi yatı ıle bır tenezzüh seyahati 
yapmakta olan Romanya kralı Karol, bu 
akşam Bükreşe dönmüştür. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

izmirde bir Bulgar 
casusu beş sene ağır 
hapse mahkom oldu 

' 
İzmir, 12 (Hususi) - Casusluktan suç-

lu Kostantin Raşef ve Koli adındaki Bul-
garların rnuhakeme~erl bugün nctıcelen-
1\ıiştir. Su91ulardan Kostantin beş sene 
ağır hapse mahkum oldu, Koli beraet 
etti. 

izmir elektrik, tramvay 
ve su şirketleri 
satın ahnıyor · 

ismet /nönünün Salı günü 
şehrimizden manevra sahasına 

hareket etmeleri bekleniyor 
Dün öğleye kadar Dolmabıiliçe sa

:rayında.k.i dai!relerinde me§gul olan 
Milli Şef İsmet İnönü, saat 12 de yan
lannda Bayan İnönü olduğu halde 
Florya deniz köşkünü teşrif etmişler
dir. 

İsmet İnönü 17,15 e kadar deniz 
!köŞkünde istirahat buyurmuşlar. bi
la.h.al'e refakatlerine VaH ve Beledi
ye Reisi Lütfi Kırdar, Polis Müdürü 
Sadri Aka ve Bakırköy kaymakamı-

nı alarak Florya dahilinde yaya bir 
gezinti yapmışlardır. 
Reisiclimlıurumuz Beledıye tı.ı.ra

fmdan istimlak edilen (Mustafanın 
bağı) ınamiie maruf araziyi, bır va
tanda§ln yaz için kurduğu kulübeyi, 
Florya terşih havuzunu, yeni ~apıl

makta olan büyük gazinoyu gezmiş
ler, Fl.oryanın müstakbel şekli hak
kında Vıaliden izahat almışlardır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

~~--~~ ~~ ··················································-·················---·-················································ 
Müthiş bi 
aile facias1. 

Evini benzinle tutuşturan adam, bundan 
kapıya dikilerek yangından kaçmak istiyen 

halkını tabancasile birer birer vurdu 

Katil kaçarken cezasını buldu 

sonra 
ailesi 

İneg01 12 (Hususi)-Burada şimdiye lismailin karısı Asiyeyi de yaraıamış • 
kadar eşine rastlanmıyan bir cinayet tır. Katil, bekçi Murtazanın h~dise ma. 
i§lenmiştir. Piç O man isminde biri a. halline yetiştiğini örünce kaçmak is • 
ile geçimsizliği yüzünden geceleyin ka temiş, fakat koşarken düşmüş, taban· 
rısının evini benzinle ateş1edikten son- cası patlıyarak çıkan son kurıun ağ. 
ra kapının önüne dikilmit, tabancasile zından girmiş ve kendisini Bldürmtiş • 
yangından kaçmak istiyen ev halkın- tür. 
dan kaynanası Emineyi, . kaynı Haticenin yarası ağır, Asiyenin ise 
Pabuççu İsmam ve Kalfa Ibrahimi hafiftir. Dört ölü, iki yaralı gece has • 
öldürmüştür. Kendi karısı Haticeyi ve taneye kaldırılmıştır· 

Silah yarışına aid 
korkunç rakamlar 

Aiti memlekette beş ayda altmış milyon ton 
demir ve çelik istihsal edilerek kısmıazamı 

harb malzemesi imalat.na harcandı 

Bir İngiliz sıldh fabrikasının dahili 

Bütün dünyada silahlanma yarışının tasile Mayıs bidayetinde talebler son de
devamı, modern harb silfthlarının belli receyi bulmuş ve ancak büyük sanayi 

Ankara, 12 (Hususi) - İzmir Beledi- başlı iptidai maddeyi teşkil eden demir müesseseleri Birinciteşrın nihayet ne irn
yeS'inin talebi üzerine N.afıa Vekaleti fz. ve çelik istihsaliıtını artırmış ve bu sana- dar olan ham demir ve çelik ıhtıyaçları
mir Elektrik, Tramvay ve Su Şirketle- yiin çaJıima haddi de, imkanın en yük- nı temin ettikten .;onrn vaziyet geçen se-
rinin satm alınmasına karar vermi~ir. sdk seviyesine vasıl olmuştur. nelerdek.i normal seyrıne dönmüştür. 
Mü:zake:relere ı.onbaharda başlanacaktır. İngilterede bilhassa N:sanın son haf- (lJevam.ı 10 uncu sayfada) 
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Tehlikeler büyüdükçe ..• 

- Yazan: Muhittin Birgen _J 
- Balatonfö!dvar, 9 -

le) irkaç gündenberı. gene Danzig 

19) meselesi siyaset dedikoduları

nın en iba§ta gelen 'kısmını teşkil ediyor
du. Haxbı de, 6UllıÜ de çabucdk yapıve
ren bir !k.ısım gazeteler, gümrük mesele
leri dolayısile Lehistan ve Danzig ara
sındaki ihtilfıflar üzerine Varşova hüku
metinin ültimatom mahiyetinde bir nota 
ile Danzig hükOmetini sıkıştırmasından 
endişeye düşrnüş!er, beklenHer. harbin 
çı:lanası için bu vesilenin ltafi geleceğini 
zannediyorlardı. Halbuki hiç te öyle ol
madı. Danzig hük.funeti, Berlin ile ko
nuştu ve sert olmakla beraber, gürültü 
çı'karnuyacak bir dille Lehistana cevab 
verdi. Bu cevab üzerine, şimdi hava yu
muşamış, Lehistan ile Danzig hukumeti
nin lbu mesele üzerinde anlaşacakları ka
naati kıuvvetlenm~tir. 

Geçen gün de dediğim gibi. Danzig 
meselesi, adım adım. safha safha kendi
liğinden halledilecek bir oahistır. Hatta, 
bu işin bu tarzda halledi1mesme, zahiren 
bu bahiste en müteassıb gibi görünen Le
histan bile muhalif değildir. Mademki 
Danzig şehrinin hususi bir istiklal hayatı 
vardır; mademki orada yaşıyan insanla
rın !hemen yüzde ddksan beşi Almandır; 
şu halde, bu şehir üzerindeki ihtilaflar· 
dan dolayı, ne l:>ir taraf, ne de öteki ta
raf bir harb çıkaracak teşebbüslere git
miyecclderd!r. Bir taraf, küçük küçük 
emri v~ileri bir araya toplayıp nihayet 
istediğini aiacaık, öbür taraf ta gene ayni 
ıtarzda, münferiden çok küçük ve çok e
hemmiyetsiz emrı vakilere razı ola ola, ni 
bayet bu akıbete varmaya _·azı olacaktır. 
Burru her w taraf ta biliyor ve hatta. 
bugünkü enternasyonıtl mücadeleye iş
tirak eden iber devlet bu vaziyetin bun
dan ibaret olduğuna kanidir. 

* Son günlerin asıl mühim olan hadise-
si ıbu deği1dh-. Beynelmilel vaziyet bakı· 
mından, doğuracağı neticeler itibarile, 
en mühim olan hAdiseler Tokyoda cere
yan ediyor. Avrupanın pepşanlığından 

!kendi hesabına azami derecede istifade 
etmek istiyen ve bu yolda d'a şimdiye 

kadar hayli ITerleıniş olan Japonya, U
znkşarkta giriştiği fütuhat siyasetirun 
uğradığı muha1efetJer önünde, Almanya 
ve İtalya ile bir ittif~ aktetmenin lazım 
olup olmadığını tetkik ile meşguldür. 

Bazı Fransız gazeteled, Japonyanın bu 
1ttüaka girmek üzere bulunduğuna dahi 
kani göılind'üklerine nazaran, Tokyonun 
bu istikamette hayli ilerlemiş olduğu 

tahmin edilebilir. 
Beliti, Japonya bu hareketi, İngiltere 

ile yapmakta olduğu müzakerelerm ken
di arzusuna göre inkişaf etmesı için bir 
taktik olarak yapıyor; belki de, Tokyo 
hissediyor ık.i, kendi giriştiği büyük te
§eb'büslerin akıbetini. Almanya ile İtal
yanın İngiltereye karşı aldıkları cephe
nin Akıbetine bağlıdır; yan\. eğer Japon
ya, bugün Berlin - Roma mihverini tak
viye etmiyecek olursa, yann, bu mihve
ri tahrib edecek olan İngiltere, bu defa 
da kuvvetini Japonyaya tevcih edecek
tir. Nihay!?t, üçüncü bir ihtimal olarak 
şunu da kaydedebiliriz ki, dünya mese
ieleri hakkında umwnt bir karar veril
mek üzere, günün birinde enternasyonal 
bir ıkon\Şil8 kapısı açılırsa, Japonya, 
müzakere salonuna, yanında iki kuvvet. 
Ii arkadaşla birlikte girmeği, yalnız ola 

rak bir köşede yer iilınaktan çok daha 
hayırlı saymaktadır. 

Her ne olursa olsun, bugün Tokyoda 
Berlin - Roma mihverine dahil olmak 

meselesinin ehemmiyetle konuşulmakta 

-olduğu şüphesizcli:r. Neticenın ne olaca
ğını, yakında göreceğiz. 

* Geçen gün de aöylediğimiz gibi, Ja-

= = Çocuk Sözün kısası 

Hodri deniz 

~·· ~ ekoslovakyadan çıkan a!tı yüz 

VYahudinin bir gemi içinde de· 

niz deniz dolaştıktan sonra nihayet Ak. 
denize geldiklerini birkaç gündenberl 

.. eteleroe okuyoruz. Aylardanberi top. 
ı hasret çe'ken bu Çekoslovakyanın 

, ı gün dostlan, bir kere de İzmirde ka
raya ayak basmak teşebbüsünde bulun· 
dular anuna, 'bu teşebbüs te boşuna çıktı 
ve nihayet karaya ayak basamıyaca:kla. 
rını anlamış olacaklar ki iki gündenberi 
sesleri çılanıyor. · 

Fakat yeni bir haber daha alıyoruz. 

Akdenizde Yahudi dolu üç gemi daha 
varmış. Göz !kapayıp açıncıya :k:ıdar bu 
üç gemi nereden Akdenize girdiler?. Ya. 
hudi dolu gemilerin sayısı bu tarzda art· 
makta devam ederse, az zaınan sonra Ak· 

' denizdeki gemiler dört. beş yüzü geçe .. 
Dünyanın ender yetiştirdiği büyük dehalardan birinin Bazı aileler görürüz ki bir ıkan kocadan ibareWrler ve ya- vek dernektir. İşte asırlardan, yıllardan ... 

hayatını tasvir eden bir muharrir ~yle diyor: şamak sahasında bu basitliğin verdiği kolaylıktan bahseder- beri m€vzuıibahs olan Akdeniz bakim! .. 

- En çok sevdiği §eY çocuktu, hayatta malik olmadığı ler, memnun görünürler, inanmayınız, yaptıkları g&ıterış, yeti davası da nihayet hallediliyor. Ya .. 
yegane ~ey de o idi. kendisine en fazla acı gelen mahrumi- aradıkları tese11idir. Unutmıyalım iti ölüm karşısında bize rınki Akdeniz hakimi, ne İngilizlerdir, 
yet muhakkak o, olmuştur. ferahlık ver~bilecek tek nokta arkamızda bizden çıkmış bir ne de İtalyanlar. Hakimiyet beş yüz par. 

ız::::=.:~=.:~~~~~=::==::==::====:::========:==:==~===~h;;a~y;at~h;ır~ak~t:ığ;ı:;mı:,:z~d;,:ü~şil,:n~oe~s~id~ir:,:·~===ıc::::ı:====== ça gemi ile Akdenizi istila etmiş olan Ya. 

;ş;f {;~~?!d~:~~:::.~:.0~~: 
Son on senede il adın r-H-...................... _············---·..... Bu kadını var ki •• sıra sıra dizilmiş gemilerile, ken·ı 

• \ dilerine Filistindekinden müstakjl, şura... 

Ayakkab.., larının ·.~ ergUn bir flkra ! Bir ballıtıla da buradakfoden kartı bir yurd temin e. 

d i t 
E v derler. Büyük gemileri büyük bırer ti· 

Geçir ig Is ihale i .. - E Tanıyabilir misiniz? caret merkezi haline koyar, küçük kayık .. 
· En yuksek kule ! larla da işporta işleri görebilirler. 

Yukandaki resimler son on senede 
kadın atakkabilarrıııın geçirdiği. isti • 
haleyi gösteriyor. 1929 ile 19 39 ayak
kabıları arasındaki farkın büyüklüğü. 
nü görüyor musunuz? 

Marsi!ya'lı Mariyüs Parise gitmi§ti. ~ Hem denizler karal:ırdan büyüktür, 
Eyf el kulesini gösterdiler: : senelerdenberi karada yaptıkları ticaret.. 

- Dünyada bundan yüksek kule 1 le epey kar ettiler, bundan blSyle de de-
yoktur/ i nizde kar etsinler. Gef\i balıklar alışvEr-

Dediler. Mariyüs güldü: i r.iş bilmezler, faizden, iskontodan haber .. 
- Bu bir fey 1714, dedi, bizim Mar- i dar d'e.ğiJJardir, yiyecek, içecelk almaz-

rilycıda bir ku.t.e var, bir ak§am kule· i lar, hele giyecek nedir. onu şimdiye ka-
nin en üstüne çıkmıştım. O esrıada da f dar hiç düşünmemişlerdir amma karada 
ay tam kulenin üzerinden ge~iyordu. l ticaret yapmasını bütün dünya Yahudl· 

J Barıma çarpmasın diye eği:lmek nwc- ! ler kadar öğrendi. Onlar denizde bu işi 
i buriyetinde kaldım. ; beceremiyecek olduktan sonra Yahudi .. 

J likleri nerede ıkalır. 
\.. - Ne olUırSa olsun deniz tiearet için en 
Çırçıplak banyo yapan bakir sahadır. Yahudiler bundan istifade 

Çocuk ve hakim ederlerse toprakta yaptıklanndan daha: 
büyük ~ yapmak imkanlarını bulmuşlar 
dernektir. Aikdenizden sonra Okyanusla. 
ra da hakim olacakları muhakkaktır. 
Hitlersiz, Mussolinisiz bir hiikirniyet .. , 
Hodri deniz! 

Bu gülümsiyen zarif kadım tanıyabi 
lecek misiniz bakalım!. Pek zannet • 
miyoruz. Zira onu hiçbir vakit bu 
şekilde gönnU., değ;Ul~nfzdir. Hef1ı.ıa. 

*** .............................................................. 
GUmUşhacıköy Ziraat Bankasınm 

tutUncUfere yardımı 
resinin, nihayet blıibirlle çarpıştıklarını nıza yardım etmek için kendisinin bir Gümüşhacıköy (Hususi) - Gümüş .. 
farzedersek dünyanın ne hale geleceğini sinema yllldm oldu{iunu, tip yarat - hacıköy Ziraan Bankası sandığı mütesel-
en bedbin muhayytleler bile tasavvur e- . makta pek mahlı bUlunduğunu.. şi • sil kefaletle bu yıl cm bin Uralık bira • 
demez. Hiçbir zaman :bısanlık. bu kadar Masaçosende Amerıkalı bir ana on bir mal memleketlerden birinden leli • vans tevziatı yapmak suretile ttitilncüle .. 

b . - -.J"1 · t d aylık çocuğunu çırılçıplak soyarak soka- • . .. . ge . _ . . . geni§ ölçüde ır muca.ue eyı asavvur e- x. bak k .... nd .. b gır(! so)'flıyellın. Bulaınadını.z\;a der • rın en mühım derdennı karşılamıştır. Tü. 
ğil, farz dahi etmiş değildir. Böyle bir 6 a tatmn apısıbnın onöu e guk neş 

1
andyo- hal haber vereUm ki, bu zarif ve gü- tün zürraı sevinç içindedir 

mücadeleden ikimin galtb, kimın mağlôb iUila u uş, unu g ren omşu ar an 1.. . b h . ld • umsıyen ayan, m~ ur sınema yı ı-

çıkacağıru. düşünmeğe bile mahal yoktur. biri cbu ne hayasızlık utanm1ıyor mu - zı Gretn Garbo'dur. 
Galib ve mağftı.b, bütün dünya, bu harb- sun?.> diye kadına çıkışmış. ş mahke -
den anca'k. perişanlık, 1efaleıt ve harablık meye aksetmiş. Hakinı vaziyeti tetkik et
bekliyebillr. miş. Çırılçıplak soyunan mahlukun 11 

Zannedlyorum !ki. böyle bir ihtimalin aylık bir bebek olduğunu görünce kema
doğuracağı Akıbetlerin büyüklüğü, niha- 11 ciddiyetle şu kararı vermiştir: 

Kafa vuruşlarile meşhur 
futbolcu beyin ameliyatı 

neticesinde öldü 

Gümüşhacıköy çocuk bahçesi 
inşaatı ilerliyor 

Gümüşhacıköy ~Hususi) - Münevver 
ve hamiyetperverlerin para yardımlarlle 

tesisine başlanılan çocuk bahçesi inşaat yet, bütün mı11etlerin haşhaşa verip bir cBrus çocuk her istediği zaman çırıt
anlaşma tecrübesine geçmelerini temin çıplak soyunarak her yerde güneş ban -

yosu yapabilir. Mahkeme masrafını şi -
etmek baicımından, en müessir rolil oynı- kAyetçi kadın ödiyecektir.» 
yacak bir mahiyeti haizdir. Avrupada, =============== 

Bilyük Harbden önceki meşhur İn- faliyeti ilerlemektedir. Kum havuzu bc-
giliz futbo1ci)~rindeın kafa vuruşlari- ton olarak ikmal edilmiş, diğer vesaitv
le maruf Şarli Ro'berts, 7,S saat süren de imaline başlanmak üzeredir. 

.sayacakıtır. 

Balıkesir vali muavinliği 
Fransa ile Aimanya arasındaki Tekabet
ten ıbaşhyarak. büyüye büyüye bugün
kü vaziyete gelm~ olan bir siyaset mü
cadelesi, eğer bütün dünya milletlerine, 
yeryüzünde mutla:k bir h!k.imiyet sev
dası yüzünden büyük bir harbe sebeb ol
manın ağır mes'uiiyetini, işlenn son saf
hasında o1Sun, ikat, surette anlatabile
cek olursa insan kendi kendisini bahtiyar 

Herhalde şunu unutmıya1ım: Tehlike 
büyiidUkçe, akıbetlerin vahameti arttık
ça. gelecek mücadelenin vasıtaları, mil
yonları, saha!laııu çoğalıp genişlediJcçe, 

harb ihtimalleri de azalmakta ve anlaş· 
ma yollan çoğalmaktadır. 

bir beyin ameliyatından kurtulamıya. 
rak S 7 yaşında olduğu halde ölmüş • 
tür. 

Am l . ta sırf gençliğind t Balıkesir (Hususi) - Diyarbakır va-
e ıya , e opa vur n· . 1 .• · d B ık · aı· 

d • k f ı r yüzünden be . d .. _ ıı muavın ıgın en a ı esır v ı mua· 
ugu a a a ynm e vu . r~· t . edil B Abdillk di 

cude gelen sarsıntılardan lüzum gö • vmlmı~e ayın. ~fn . · """' .. } a r 
rüldüğü anlaşılmıştır. Roberto 21 ya- !:. .... 1! .. ~~ .. ~:~ .. ::'~:1-~!~: .. ~~!!!.;~ 

vl{,uhitün c23ie9~n şında iken üç defa beynelmilel kupayı T A K V 1 M 
kazanmıştır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir okuyucumuzun yolladığı mektubdan aşağıda görece

ğiniz satırları çıkarıyoruz: 
c- İstanbuJda yarım litrelik lbir şişe bira 1308 tarihinde 

40 paraya t>atılıyordu. O zaman Türkiyede iki tane bira fab
rikası vardı, birinm adına Bomonti, diğerine Nektar der
lerdi. 

Tam o sıralarda Bomonti şirketi cNektar:. ı satın aldı, a
lınca da t;.)ira şişesinin fiatmı 40 paradan 50 paraya çıkardı. 
Eski bir gazete okuyucusu olduğum için gazetelerin derhal 

feryadı bastıklarını elAn hatırlanm. Bomonti şirketi itiraz
lara hemen cevab vererek fiat artmasının arpa piyasasında 
görülen yükselmeden doğduğunu, muvakkat ı.>lduğunu, pek 
yakında :ndirıleceğini söyled'i. Fakat ne gezer? Bira flab o 
tarihten itibaren yükseldikçe yükseldi. 50 paradan 60 para
ya, 60 paradan 2 kuruşa çıktı, nihayet 32 kuruşta karar kıldı, 
fakat her yüksciişinde de muhakkak indirileceği temin edil
dı. İlk yıikseliş ile son vaziyet arasında geçen zaman tam 31 
senedir.> 

1 STER 1 NAN, i STER iN A N MA! 
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ponyunın mihverle yapacağı kat'i bir 
anlaşma, siyasi ve askeri tam bir ittüak, 
dünyayı iki bilyü:k kutba ayırmakta olan 
gidişi .tamamlıyacakbr. Böyle hır ittifak 
Uı..haldruk etıtiği takdirde, geriye, bitaraf 
kuvvet olarak yalnız Amerik:t kalır ki o
nun bitaraflığı da nihayet nazari bir bi
taraflıktan ibarettir. Böyle bir aynlış, 
fiç büyük dünya kuvvetinin diğer üç bü
yük dünya kıuvvetile, bütün dünya ölçü. 
ıOnde çarpışmayı göze alması demek o
lan bu vaziyetteki azameti tasavvur et-! 
mek kolaydır. Eğer bu iiki milletler züm- '--------------------------------------------.J 

·· ı u. ..1 u 
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Türk-Bulgar münasebatı Daladye tatilini yarıda 
. . . hır akarak don 

Sofya gazetelerı ıkı komşu memleket arasındaki Parise döndu 
munasebatın dostane olduğunu harareti; 

makalelerle tebarüz ettiriyorlar 
Sofya 12 (A.A.) - Bulgar 

bildıriyor: 
ajansı içinde yaşıyacaklarını ve sulh ve u -

Yarı resmi cDnes:. gazetesi, başına. 
kalesini, Bulgar - Türk münasebetleri 
hakkında Ulus gazet~inin makale -
sine tahsis ederek büyük memnuniye
tini bıldirmektedir. 

cDnes» diyor ki: 
Bulgar • Türk münasebetleri hiçbir 

zam~n gerginleşmemiştir. Yarı resmi 
Tıürk gazetesinin bu makalesi, Avru • 
padaki endişe verici vaziyetten müte. 
cssir olmaması imkansız bulunan Bal
kanlar umumi havasının rahatlanması 
bahsinde büyük bir ehemmiyet arzet. 
ınektedir.• 

Gazete, bundan sonra, Köseivano -
fun son zamanlarda Ankaraya yaptığı 
Ziyareti hatırlamakta ve bu ziyaretin 
Türk - Bulgar dostluğunun samimi bir 
tezahürünü teşk~l e~lediğ\ni tLbarüz 
ettirdikten sonra sözlerine şöyle de -
vam eylemektedir: 

«Muhterem Türk· devlet adamları., 
Yasetinin sulhperver mahiyetini an -
bu ziyaret esnasında, Bulgaristan si -
lamışlar, ve Bulgar hükumet reisi ile 
beraber, iki komşu devletin dostluk 

muıni Balkan i.ş birliği siyasetini takib 
eyliyeceklerini beyan etmişlerdir. 

Avrupadaki endişe verici vaziyet i
çinde, Bulgaristan, mutlak bir bitaraf
lık muhafaza etmekte ve gerek kom
şularile, gerek büyük devletlerle dost 
luk münasebetleri halinde yaşamakta
dır. Türk harici siyasetinin Ebedi Şef 
Atatürk tarafından lronulan a:yurd» 
da sulh, c:dünya» da sulh, prensipi, 
Kral Boris'in hakimane idaresi altın· 
da Başvekil Köseivanof'un takib etti. 
ği Bulgar harici siyasetinin de prensi. 
pini teşkil eder. 

Slovo gazetesi de, ayni münasebetle 
Bulgaristan ve Türkiye arasındaki mü
nasebetleri, bahis mevzuu etmekte ve 
~öyle demektedir: 

Balkan harbindenberi, iki memleket 
arasındaki münasebetler, daimi bir dost 
luk havası içinde inkişaf eylemiştir. 
Türkiyeye karşı, evvelce olduğu gibi 
yine ayni iyi hissiyat ile mütehassis 
bulunmaktayız. Şurasını tebarüz etti • 
relim ki Türk komşularımızdan, dost
luklarından başka bir şey istem!Joruz. 

İngiltere Japonya arasmda 
müzakerelere tekrar başlanacak mı? 
Tokyo, 12 (A.A.) - Tokyodaki İngi

llz - Japon müzakerelerindP. Tientsin ma
kamatını 'temsil edE'.n heyet reisi Gene
ral Mut.o, İngiliz siyasetinin işleri sürün
ceınede bırakmak olduğunu müşahede et
tiğinden heyet.in daha fazla Tokyoda kal
ntasına lüzum görmediğini ve binaena
leyh Pazartesi giinü Tientsine cöneceği
ni bugün haricıyc nazırına bildirmiştir. 

Bunun üzerine hariciye nazırı Arita 
nezaret er.kanını toplamış ve şu karar it
tihaz olunmuştur: 

1 - Londradan gel~cek olan talimat 
Üzerine müzakerf'lere yenid~n başlamak 
hakkmı Japon hükl"tmeti muhafaza eder. 

2 - Japonyanın İngilterenin tekrar 

müzakerele.re başiama:ıt teklıfini ancak 
gelecek yeni talimat müzakerelerin mu
vaffakiyetini temin edecek mahiyette o
lursa ve eğer İngiltere iyi niyet göste
recek bulunursa kabul edecektir. 

V ehamet artıyor 
Tokyo ı 2 (A.A.) - Siyasi mehafil

den Tiençin vaziyetinin vahimleşme -
stinden korkulmakta~rr. Fı"f hakika en 
mühim meselelere İngiltere henüz ce
vab vermemiştir. 

Domei ajansı, vaziyetteki vehamet!n 
mütemadiyen arttığını ve Japonyanın 
İngiliz siyasi entrikalarından mütevel 
lid bir inf.. duyduğunu kaydeylemek 
tedir. 

Paris 12 (A.A.) - Haber alındığı. 
na göre Akdenizde bir gezinti yapmak 
ta olan ve Ağusoos ortalarına doğru 
Parise avdeti beki.enen Başvekil Da -
ladye, birdenbire tatilini yarıda hıra. 
karak Parise vazifesi başına dönmeğe 
karar vermiştir. 

Par is 1 2 ( A.A.) - Başvekil Dalad
ye, Akdenizde yaptığı tatil ceveltınını 
bitirmiştir. Mumaileyh, bu sabah tay. 
yare ile Hyeresiden hareket ederek 
öğleden biraz evvel Villacoublay'da 
karaya inmiştir· 

Daladye, saat 12, 15 te harbiye neza
retine giderek Bone'yi kabul etmiş -
tir. 

. 
lzmir limanındaki 
yurdsuz Yahudiler 

yar•n hareket ediyorlar 
İzmir. 12 (Hususi) - Yurdsuz Yahu

dileri hamil Paril'a vapurunun limanı

mızdan hareketi Pazartesinden sonraya 
kalmıştır. Vapur o güne kadar kuman
ya ve kömür alacaktır. 

Filihede iki Türk 
• 

idama n1ahkum 
Edildi 
Sofya. 12 (A.A.) - Fi:ıbe mahkeme

si, komşu bir memlekete as~er.i maıtımat 
veren iki Türkü idam ve üç Bulgan dn 
hapis ceza1arına mahkum etmiştir. 

İzmir Fuarını Ticaret 
Vekili açacak 

Ankara ı 2 (A.A.) - İzmir en ter • 
nasyonal fuarını hükumet namına Ti· 
caret Vekili Cezmi E:rçinin açması ta
karrür eylemiştir. Haber a\dığımıza 
göre Ticaret Vekilimiz bu münasebet
le umumi iktısadiyatımız ve bilhassa 
dış ticaretimizin başlıca meseleleri 
hakkında bir nutuk söyliyecektir. 

Dahiliye Vekaleti 
Kendi hesabına 
Talebe okutacak 

Mançukodaki Japon 
ordusunda harb 

aleyhinde hareketler 

Sayfa 3 

1Fransa Amerikadan 40 
milyon dolarhk silah 
ve mühimmat ahyor 

Hong-Kong, 12 (A..A.) - Chekiai a- Vaşington, 12 (A.A.) - Amerika bir· 
jansı bildiriyor: İtimada §~yan ecnebi !eşik devletleri hüktlmeti, Fransaya ih
haberlerine göre Mançurideki Japon or- raç edilecek kırk milyon dolarlık silah ve 
dusunda bilhassa Moğol hududunda mu- mühimmat için lazım gelen permiyi ver· 
hascmat başladl1ttar. sonra sık sık harb miştir. İhraç edilecek mallann otuz bet 
aleyıhinde hareket!er bıış göstermiştır. milyon dolarlık kısmı tayyaredir. Bu 
Söylendiğine göre 4.70 Japon zabit ve ef- permi. yeni bir silah ihracı anlaşması mu
radı muhakeme edilme küzere muhafaza cibincc verilmiştir. 
altında Dairene gönderilmiştir. Ameri:kanın lngiltereye verdiği silah 
-- ve mühimmat ihracı perm1leri de yekun 

Rum en - Macar olarak Kanunusanidenberi, 20 milyon do
lan bulmuştur. 

anlaşması 
Bükr~ 12 (A.A.) - Builn neşrolu

nan bir tebliğd~, Tiszauzerinde Macar 
gemilerinin seyrüseferi hakkında Ro
manya ile Macarıstan arasında Sınaid:ı 

9 Ağustosta bir an!aşma ımz:ılsr.dığı bil
dirilmektedir. Bu anlaşma H Ağustostan 
itibaren ;;nuva.kkaten mer'iyete girecek
tir. 

1939 senesinin ilk yedi ayı içinde ve
rilen permilerin umumi yekunu dl 120 
milyon dolarlıktır. 

Milli Şefin Floryada 
dunkU tetkik ve 

gezintileri 
(Baştarafı l inci sayfada) 

Balkın denizden ne suretle istüade et
tiğini, plaj ücretlerınin pı:.halı o!up ol
madığını soran İsmet İncnü Valinin be-

İngiltere Rusyaya 
kredi mi açıycr ? 

Londra, 12 (Hususi) _ Bu sabah ~os- d~va halk plajlarına aid verdi~~ iza~at-
kovad I

. ·ı · ........ S t _,, i tan memnun 'kalmışlar, Bak1rkoy Kay-
a ngı ız, r ransız ve .. ovye aSAer k Fl d 

heyetleri arasında ilk görüşmeler başla- ma amma orya !l otel olup olmadığını, 
t 

olmadığı cevabına karşı VahyC' ne zaman 
m.ış ır. . ~ 

Üç saat süren bu görüşmeler ihvır.i bır 0~1 yapılacagını sormuşlardır. 
mahiyette olmuclur. Esas müzakere'ere Vıalı, gelecek sene otelin yapılacağını 

j• v g . . 
Pazartesi günü başlanacaktır. ~ azı~~n~ ınşa_sının da bu ay sonunda 

İn,giliz ve Fransız heyetleri, dün Ma- btteceğını soylemıştır. 
reşal Voroşiloftan :maad:ı. Sovyet erka- R ~~r .. geçtiği yerde . şiddet~~ a1kış.lnnan 
nıharıbiye reisile hariciye komiserı Molo- eısıcümhurumuz c!atma mutebessım o-
tofu da ziyaret etmışlerdir. !arak halkı selamlam•şlardır. 

cDaily Express• gazetesine göre, Mos- Bu sırada manevra sahasına giden bir 
kovadaki askeri ve siyasi görüşmeler tren, Küçükçeknı~ istasyonund<l dur
müsbet bir netice verdiği ta:kdirde, İn- muş bulunmakta idi. 
giltere Sovyetlere mühim bir kredi aça- Trendeki askerler MHli Şefe karşı say-
caktır. gı tezahürlerinde bulunmu~lardır. 

Rus donanması takviye edilecek İsmet İnönü 40 dakika süren bu gez .. 
Stokholm, 12 (A.A.) - Dagıms Nyheter n:eden sonra yanlarımı General Kazım 

gazetesinin yazdığın:ı göre. İngiltere ve Öza pı .alarak. köşklerıne avdet buyur
Fransa, Sovyetler B!rliğine esasnn mü- muşlardır. 
him surette son zamanlarda kuvvetlen- İsmet İnönü yarın ve öbıirg•in dc>nız 
miş olan donanmasını artırmak için y:.ır- köşkünde istirahat erlecekler, kuvvetli 
d1m edecektir. bir ihtimale göre Salı günü manevra sa-

Sovyetler Bırli~lne mode!l«-r ve mü- hasına hare'ket buyuracaklardır. 
hendisler verilecek Vt? harb levazımı sa
tın alınası için de kredi açılacaktır. 

Mısır Kralı Başvekilin 
istifasını reddetti 

Kahire 12 - Kral, saat 17 de sıhhi 
ed~n başvekil Muharnrni~d Mahmud 
vaziyeti dolayısile istifasını takdim 
Paşayı kabul etmiş, fakat istifasını red 
delmiştir· 

İskenderiye 12 (A.A.) - Mısır baş. 

Slov~kyadR 
Yahuc.Ti düşmanlığı 
Bratislava 12 (A.A.) - Geçe meç. 

hul şahıslar Nitra'daki Yahudi hav -
rasına bir bomba atmışlardır· Hasarat 
ehemmiyetsizdir. 
Diğer cihetten birkaç yüz kişi ge • 

ce Bratislavanın Yahudi mahallesin • 
de birkaç mağazayı tahrib etmişler -
dir. Amerika ordusunun 

manevraları 
1 Japonyanın Avrupaya 

karşı siyaseti Ankara, 12 (Hususi) - Siyasal Bilgi- vekili Reuter Ajansı muhabirine de -
ler okulundan mezun olan ta1cbenın da- miştir ki: 
ha ziyade diğer veka!etlerde vazife al- Krala istifamı verdim. İstifar:ı ka -
dıklannı gören Dahil:ye Vekaleti bun- bul edilmedi, fakat kabul olunacaktır. 
dan böyle her sene bi:." kısım talebeyi Birkaç gün fatirahat etmek üzere Ka
kendi hesabına okutmağa karar vermiş- hireden ayrılıyorum. 

Birkaç havraya da taarruz edilmiş
tir. Polisin müdahalesine rağmen kar
gaşalık sabaha katlar devam etmiş • 
tir. 

V~ington. 12 (A.A.) - Şark sahilleri 
etrafında tecemmü etmiş 70 binden fazla 
ls'ker bu gece yarısı başlıyacak olan ma
tı.evralara iştirak etmektedir. 

. Bu kuvvetl(;:.f Amerikanın şark s1hili
~ tnelhuız bir taarruza karşı müdafaa e

ecektir. Amerika tarihinde en b;_jyük 
~anevra olan bu harekAtı General Drum 
dare edecekıtir. 

llamldlge 
lznıtrde 
~ lz:nnr, 12 (Hususi) - flamıaıye melc
e b g.em~z bugün limanımıza gelmiştir. 
l e.nııdek.i heyet. tarafmdan gedikli oku
)Una talebe kaydedilecektir. Hamitliye 
arın limanımızdan ayrılacaktır. 

l Romanyada 70 milyon 
ey kıymetinde neft yandı 

. B" ttı Ukreş, 12 (A.A.) - Moreni petrol 
~ntakasında bora esnasında Rumen 

troı endüstrisine aid neft deposu -

~~· .Yıldırım isabet ederek hazinenin 
g ılak etmesi üzerine büyük bir yan
~ın Çıkmış ve şimdiye kadar 70 mil • 
ı:n ley kıymetinde 400 vagon neft 

rab olmuştur. 
efrl?Ioestr'ye Bükreşten gelen, itfaiye 
ıe..!~1 henüz yangını söndürememiş • 

.. uır. 

Muğlada zelzele oldu 
le ~uğıa l 2 (A.&) - Bugün sabah
rtı~ın 8 de burada bir yer sarsıntısı ol

ştur. Hasar yoktur. 

Tokio 12 (A.A.) - Hariciye Nazırı A -
rita başvekAlete giderek başvekili Hira 
numa ile uzun bir mülakatta bulunmuş
tur. 

Domei Ajansı tasri.h ediyor ki: 

Hariciye Na7.ırı, Japonyanın Avn•pa si 
ya.seti haldunda tanzim edilen planı b:i
tün teferruatile Başvekile izah eylemjş
tir. 

Başvekil hafta tatilini geçirmek üzere 
öğleden sonra Tokiodan ayrıhnıştır. Sa -
lı günü İmparatorla görüştükten sonra 
Tokyoya dönecektir. 

Tokyo 12 (A.A-) - Başvekil Hira
numa, matbuata yaptığı beyanatta, İn 
giliz - Japon müzakerelerinin terakki
sinin Japonya tarafından Avrupa me
selelerinde takib olunan siyasetle hiç
bir alakası olmadığını, bu siyasetin e
sas hükumet tarafından S Haziranda 
konulmuş olduğunu söylemiştir . 

Başvekil tasrih etmiştir ki, mezkur 
siyaset belki de 20 Ağustostan evvel 
toplanacak olan beş nazır komitesi ta
rafından kat'i olarak tesbit edilecek • 
tir. 

Tiyatro ve sinemalardan 
alınacak resimler 

tir. Bu talebeler mektebi ikmal ettkten 
sonra yalnız Dahiliye Vektı:etinfn emrin
de çalışacalclaroı.r. ------
/nglltere Singapura 
Yeni deniz kuvvetleri 
Gönderiyor 
Londra 12 (Hususi) - İngiltere, Sin 

gapurdaki kara kuvvetlerinden maada, 
deniz kuvvetlerini de takviye etmekte

dir· 
Yakında 12 tahtelbahir, bir tayyare 

gemisi ve bir destroyer Singapura ge. 
lerek, bir müddet orada kalacaklardır. 

Yugoslavya Başvekili 
ltalyadan döndü 

Trieste 12 (A.A.) - Faşist teşek -
küllerini ziyaret etmek üzere dün Tri
este'ye gelmiş olan Yugoslav başve -
kili Çvekoviç, otomo'l:ii1le memleketi
ne dönmüştür. , 

Macar Hariciye Nazın 
Ankara. 12 (Hususi) - Tiyatro, sine- Berlinden döndü 

ma ve konserlerden alınacak damga, tay- Budapeşte 12 (A.A.) - Salzburg -
yare, '6elediye resim1erile darülaceze his- da Alınan hariciye nazın Von Ri
sesinin miktarına ve sureti is~·fasın:ı dair bentropu hususi olarak ziyaret eden 
olan 3702 sayılı kanunun tatbiki hakkın- Macar hariciye nazırı Kont Csaky Ma
da Maliye VekAleti alikadarlara uzun caristana dönmüştür. Mezuniyıetine 
bir tamim göndermiştir burada devam edecektir. 

iki yolcu treni çarpıştı 
Denver 12 (A.A.) - İki yolcu tre

ni çarpışmıştır. Şimdiye kadar 1 ölü 
ve 40 yaralı tesbit edilmiştir. 

cSlovakya, Alman partisi» nin şefi 

Karnasiu beyanatta bulunarak bu te. 
şekkülün şimdi 5.500 azası olduğunu 
ve bunların yedi kısma ayrıldıklarını 
söylemi.'ltir. Partinin teşekkülünde 
Alman nasyonal - sosyalist teşekkül • 
leri nümune ittihaz edilmiştir. 

......................... ·-···· ... ·····-············· ... ··················-············-································-
~b•htan Sabaha 

Garib bir iddia 
Alman propaganda nazırının gazetelerde çıkan bir müta.ieası var. Diyor ki: 

19 uncu asır efkA.nna Fransa hakimdi. Çünkü Fransız inkılabı Avrupayı ye
niden yaratacak kadar kuvvetli bir fikir inkılabı icti. Yirminci asır cfkAn .. 
na faşist ve nazist rejimlerin inkılabı ha.kim olacaktır. günkü bu rejimln. 
dir ki dünyaya yeni ideoloji zerketmişlerdir.ıt 

Propaganda nazın, omuzlarındaki üniformanın ve önünde oturduğu ma
sanın emrettiği vazifenin ilhamı ile bu iddiayı ortaya atarken bir mühim 
noktayı ihmal etmiştir. Fransa inkı lAbı bir siyasi zaruretle doğmuş değildir. 
Fransa inkılabı MonteSkiyö. Volter, Ruso gibi inkılAba takaddüm eden ve 

cemiyetin ruh ve ihtiyacını, yürüyüş istikametini siyaset dahilerinden önce 
!keşfeden ilim adamlarının cktikler i fikir tohwnlanndan doğmuştur. Franss 
lbu fikirleri önce kendisi bazmedebilme'k için otuz yıl kendi kanını döktü. 
Hatta Napolyon gibi bir kudret bu kan deryasından fışkırdı. Fransız fiklr 
ve san'at bayatı bu kan içinde cila landı, parladı. Ve inkılabın bayrağına 
Hukukubeşer beyannamesi gibi o zamana ~adar Avrupada hakim olan ce
reyanları gölgede bırakan can1ı fikirler yazıldl. Ve bunun içindir ki Fran
sız inkılabı Avrupanın bayatlamış monarşilerini kendi kendilerine deviren 
lbir inkılab oldu. Bugün hAlA dimdi k ayakta duran demokrasinin iköklerinJ 
yamız şekilde aramak tarihin akışım görmemektir. Propaganda nazırı va .. 
zife itibarile bu fikri yaymaya çalı şabilir. Fakat muhakeme ve idrak sahib
lcr.i için btmu kabul etmeye imkan mı var? 
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Tayyarelerin hücumu Çorlu ve Marmara sahillerinden 
bildirilecek ve 20 dakikada korunma hazırlığı yapılacak 

SON POSTA 

1 Sah gunu memleketin 
her tarafında bira 16 
kuruşa satılacak 

iBil'a fiatlarında hilkfunet tarafın -
dan yapılması kabul edilen tenzilA:tın 
tatbikina Salı gününden fübaren baş. 

Hava taarruzunc{an korunma ko • ri tarafından İstanbula haber verlle - lanacaktır.. Sali gürt,ilnden itibaren 
misyonu dün tekrar toplanmıştır. Top oektir. memleketin her tarafında bir şişe bira 
lantılara Pazar olmasına rağmen bugün Tayyarelerin gelişinden İstanbul an 16 kuruşa satılacaktır. 
ve yarın da devam olunacaktır. cak 20 dakika evvel haberdar olacak İnhisarlar İdaresi, bayilerden, yarın 

Dünkü toplantıda motörlü ve mo • ve seri korunma hazırlığına başlana • akşama kadar ellerinde bulunan eski 
törsüz nakil vasıtalarının maskelen • caktır. fiattaki biraların miktarını bir beyan 
mesi busu.slan konuşulmuştur. Kazalarda halkın sığınacakları ka • name ile bildirmelerini istemiştir. 1 . 

İ palı yerler ~~it edi1mişt~. Şelhir- dare bayilerin ellerinde bulunan bira. 
stanbula havadan yapılacak taarruz de Karaköyü Beyoğluna bağlıyan tü- larm farklarını ödiyecektir. 

günü henüz belli değildir. Taarruz gü- nelden de istifade edilecektir· 
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Belediyede memurların mesleld bilgilerini artırmak için bir kurs açıldığıro 
nı yazmıştık. Yukarıdaki resimde belediye memurları muamelat müdürili 
Zühtü Çubukçunun dersini dinlerken görülmektedir· nü İstanbul Vilayetine resmen bildiril Tramvay ~ Elektrik İdaresinde y • • • 

miyecektir. .. . . Dahiliye Vekili Faik Öztrak yanında enıcaminin tanzımı 
Hava taarruzu tecrubesımn Çanak- Vali olduğu halde dün öğleden evvel • • b 1 h 1 d Şehir iş lerl: 

kale veya Çorludan gelecek. tayyare • Metro hanına gitmiştir. Tramvay, E • fÇln ir p an azır an 1 
lerle yapı.lmasıı muhtemeldı.r. Trak • lekirik, Tünel İşletmesi Umum Müdü. . .. .. . .. Çöpleri sokağa atanlar cezalandınlacek Asteğmenler çağınlıyor 

A•llerlllı işleri: 

yadan İstanbul üstüne doğru uzanacak .. M t f H lki . . t' k'l M tro Emınonu meydanının tanzımine bu B w d""kk" .. Yerıı EmlnönU Askerlik Şulbeslnden: 
ru us a a u nın ış ıra 1 e e yük ehemmiyet verilmektedir Yeni azı magaza ve u anlardan çop • 45 günlük sitaJa tft.'bl ve 5 Eylfil 939 dı:t 

tayyareler, Çorlu üz.erinden geçtik - hanında yapılan toplantıda passif ko • . . t f . . t · d k 1• çiller· geçtikten sonra ço'"p.lerin S<>kag· a "' 
l 

. d İ t b·4'1 h ber il . . camının e ra ına camı ınşaa ın a u • t ld ğı .. . .. . kıt'ada bulunacak piyade Cye.rsüba.y) aa ~ 
en esna a s an ı . .ua a ver e • runma ışınde tramvay arabalarının .. . _ a ı ı gorillmuştür. Belediye zabıtası teğmenlerden devlet memuriyetinde olan .ııı 

cektir. İstanbul Vilayeti hava taarru • maskelenme tarzı konuşu1mu§, umum !anılan .~şlar doşc~e~k, _ ?e~ız .suyu bu gibUıeri takib ve her dükkAn ve Iar bulundukları daireden ma~larını gös 111 

zuna bu suretle muttali alacaktır. müdürlüğün binalnrile tesisatın hava nun tesınle renkl.erını degıştırmış ve mağazada kapalı çöp kutuları bulun- teren rcsmt vesika lle 20 Ağustos 939 gü ı 
Çanakka1edenı ge1ıecek tayyareler taarruzundan ne şekilde korunacağı koyulaşmış o1an duvarlar kazınacak - durulmasını temin edecektir. nüne kadar şubeye gelmeleri llftn olunur. 

Marmara sahillerindeki şehirlerden bi. tesbit edilmiştir. tır. Kazıma ameliyesi bittikten sonra Bir adam peynirden zehirlenerek öld~ 
cami duvarları eski halini alacaktır. Birgardöfren dü~Up yaralandı Çatalcada Aziz Arıkan namında btJ 

Ticaret işleri: ı M Dtef~rrlk: Caminin etrafında vücuc~ getirile- Kumkapuf,a Cinci meydanında 25 ri bakkaldan alldığı peyniri ye&kt~ 
Gümriilder Ummn Müdürü cek sedler teras haline konacak, ca - numaralı evde oturan gardöfren Bay. sonra zehirlenerek ç/.mlilştür. Cesed 

Fransız takas primlerinin düşeceği miden meydana üç merdivenle inilecek ram, Alpul1uda trenden düşerek ba - Morga kaldırılmış ~ bakkal tevkif e • 
tahmin ediliyor yann geliyor tir. Merdivenler kemerin dibinde, sa- şından ağır surette yaralanmıştır. dilmiştir. 

Fr il 
t' ret anlaşması müza- Gümrük ve İnhisarlar Vekfı.leti müs atin karşısında ve Balıkpazarı tara • Yaralı İstanbula ~tirilmiş ve Gu ............................................................ -

ansa e ıca t kT Gü" ··kı U M" B H f 
k 1 rlnin t

'celendim
1 

hakkında e.şar ve ı ı ve mru er mum u- fında olaaak, Balıkpazarı cihetindeki reba hastanesinde tedavi altına alın • u 8 ta 
ere e ne ı b- d"" .. Mah d Ned" a·· d"" 1 A haberler piyasada Fransız takas prim- uru mu ı~ . un uza p, _Ya- merdiven 14 metre uzunluğunda inşa mıştır. L L E ' d 8 

le 
. .. . d .. i olmaktadır rın Ankaradan şehrımı ze gelecektır. edilecektir. -······························-·· .... ·····--.. ·-· i . A L T I N A R AY A N 

n uzerın e muessr . a·· ··kı U M""d'" .. h. VEFAT 
Fransız takas1' 68 kuruş olmakla be- . ~m~ k er :.11~ 

1 
uk u;utk~~l n • Otomobillerin geçtiği yol tretuvar o. K 1 Z LA R 1939 

raber Acil bir ihtiyaç karşısında bu • ~ız be 
1 

ır at gun .. a a~~ ke ı erd - lacak, yol tretuarın altından geçirile. Miralaylıktan müteka.id Ahmed Enis DlCK POVELL ve 

1 
"thal4tçılar f:,,l'afından mu. e u unaca ve gumru anunun a · · · · Atabek og·lu ile emekli deniz yarbayla- JOAN BLONDELL 

unmıyan ı a yapılacak tadilat işi üzerinde meşgul o cektir. Yenıcammın etrafında muh -
bayaa edilmemektedir. lacaktır. telif yeşillikler meydana getirilecek • nndan Zihni Ertamın damadı, Fen Fa- 2 • CEHENNEM YOLU 

Primlerin yakında normal bir sevi- kültesi son sınıf talebesinden Mustafa PAT OBH!EN ve ANN Sherldan 
yeye d~eği kuvvetle tahmin edil- Bir gencimizin muvaf!akiyeti tir. . Kemal Umurta:k vefat etmiştir. Cenazesi 3 - Yeni METRO JURNAL 
mektedir. . kı Bu şeklin planı Belediye Imar İşle- arkadaşlarının ve kendisini sevenlerin el- ve Hataym HOk1lmeUmlze teslimi 

Romanya ile yeni bir ticaret Istanbul ATru?rikan z ko.lleji me • ri Müdürlıi.iğü tarafından hazırlanmış • leri üzerinde taşınarak Tanrının rahme- merasimi tntıbaları. Bugnn snat 11 
__ 

1 
............. sı yapılacak zunlarından Melek Siyret, Öncü, üç tır Valiye gösterildikten sonra mey - tine tevdi edilmiştir. ve 1 de tenzilatlı matineler 

~.... senedenberi Amerikada Welesley üni- · · . Ail · ta · ı be d ~M~hltm~ürere~anTu~- . ind kb .•. hh~ bednd~ın~~mıne o~zacy~ şe. ~~e=s~m:e~:u~y~e:ı:e~r~~y~a~n~e~e~r~iz~.=~~~~~~~~~~~~~~~~I 
. . versıtes e ta i ettıgı sı 1 e kilde devam olunacaktır. s:: ' 

Rumen ticaret anlaşmasını ~nılemek terbiyesi tahsilini bu kere muvaffaki- 1 f b l D ft d J ğ d J 
üzere bu ayın 15 inden sonra şehri- yetle bitirip en yüksek derece olan s an u e er ar l ın an : 

fırtına devam ediyor 
mize bir Rumen ticaret murahhas he· Maşter diplomasını kazanarak mem - Karadeniz ve Marmarada 
yeti gelecektir. Müzalrereler İstanbul- Iekete avdet etmiştir. Kendisi Nevyork 
da yapılacak ve hükfunetimiz namına Türk sergi heyetince Türk günündeki 
müzakereler Ticaret VekAlett ~ ti- bedii danslar programını tanzime de Karadeniz ve Marmara deniz1erin -
caret müdürü Bürhan Zihninin riya. memur edilmiş ve tertib ettiği prog • de fırt:U~ dün de dev~ etmiştir. F~r
aeti altında bir heyet iştirak edecek • ram binlerce yabancı ve davetli ara _ tına yuzunden .K~radenız vapuru dun 
tir. sında fevkalade takdir uyandırmış • teahhurla gelmıştır. 

Almanyaya mal sevkediliyor tır. Kendisine yurd haricinde olduğu Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 
Limanımıza gelen bir Alman vapu- gibi yurd dahilinde de başarılar te - aldığımız malumata göre, dün hava 

runa son haftalar zarfında bu memle. m7nni ~~riz: yurdun Karadeniz kıyılarında çok bu-
kete satılmış olan milhim miktarda pa. ktıcntl,,dovısıl1onuncu lutlu ve yağışlı, Trakya, Marmara hav 
çavra, tiftik, yapağı, bağırsak, arpa, Şehirlerarası iıclcfon tesisatı zası ve Orta Anadoluda bulutlu ve 
bakla ve yulaf yüklenmektedir. genişletilecek mevzii yağışlı geçmiştir. Dün ~hri • 

Bu memleket .hesabımı. piyasada mu 
bayaa faaliyeti devam etmektedir. Posta Telgraf ve Telefon İdaresi, mizde hava kapalı ve az ywğışlı geç -

mevcud şehirlerarası programının tat. miş, rüzgar şimal! istikametten sani -

Pollıte: 

Bir aşçı, kadın yilzündeo bir 
Ermeniyi yaraladı 

biki etrafındaki çalışmalarına devam yede 3.5 metre hızla esmiştir. Sühu -
etmektedir. İdare, mevcud programın net en yüksek 24,6 ve en düşük 16,5 
dışında kalan yurdun geniş mı)lta • santigrod olarak kaydedilmişt5r· 
kalarında ticari ve iktısadl ehemmi - ·····-············· .. •••·•·••••••·•··•·•••••••••••··•••• ... •·· 

Dün, Gala tada Demirciler sokağın. 
da kadın yüzündıen bir yaralama ha • 
disesi olmuş, ayni sokakta 34 numa • 
rada oturan Kıirkor, aşçı Uz Osman 
isminde biri tarafından bıçaklanmış -
tır. Kirkorun yarası ağırd1r ve hadi • 
ıe de Kirkorun metresi yüzünden pat
lak vermiştir. 

Uz Osman kaçmış, K.irkor Beyoğlu 
hastanesine kaldınlmı.ştır· 
Bir otomobil kamsmda bir adamuı Bd 

bacağı kınldı 

yeti olan ıjehir ve kasabalarda da te -
lefon şebekesi vücude getirmek ka • 
rarındadır. Tedricen ve tahsisat mik-
tarına göre yapılmakta olan rnevcud 
telefon program~n tahakkukundan 
sonra, bu telefon şebekelerinin tesisi. 
ne başlanacaktır. İdare, bunun için bir 
komisyon teşkil etmiştir. Komisyonun 
tetkiklerinden &lınacak neticeye göre, 
ikinci şeh)rlerarası telefbn program~ 
hazır }anacaktır· 

Çatalcanın Karagök köyünden İs • Bir amele gute zelıirlaıdi 
mail adında bir adam, dün İstanbula 
i\.ıadm ıcfaresindeki 3~ ı nu:mara]Jı Limanda demirli bulunan İngiliz 
kamyon çarpmıştır. İsmail kamyonun bandıralı vapurda çalışan tahmil ~ 
altına düşmüş, iki bacağı kırılmış ve tahliye amelesinden birisi, dün keres
vücudüniln muhbelif yerleı1 ezilmiş _ te kaldırırken ambardan intişar eden 
tir. gaz1erdıen zehiı'lenmiş, if.ade verem&.. 

Yaralan ağır olan İsmail Gureba diğinden hüviyeti tesbit ediJernemiş -
hastanesine kaldırılmıştır. tir. Amel~, berayıi tedavi Beyoğlu bas-
Kadm yü:dindcn bir adam yaralandı tanesine kaldınlınıştır. 

Gaılatada ınudağ ıµzpz fa~ııl- .Bir çoban arkadaşını taŞla yaraladı 

Ankara borsası 
-···.,__. 

AtıJıt - Eapanıf ti.atlan 12· 8- 939 

ç EKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 6.98 11.1026 

Nn - Yotll 126.67S 126.08 

P&r1a 8.31:16 S.14 

Mllt.no 6.661211 1.68 

oen.nr• 28.60 28.4ö76 

A.meateradDJ 67.8' 67.MS 

BerUn 60.841211 60.606 

r1lUtl . 21.61711 11.4176 

Una ı.0826 ı .07711 

fJ• 
1.116 1~215 

... 4.84 4.32 

adı14 \' ı4.08S J8.G7 

Vart<>T& \ aa.84ııs 23.782.5 

Budapefte M-'6~ 14.84 

Btltrtt 
UOll 0-"012r, 

9e1grad \ 1.8926 1.88 

Yokobam& ' 
84.62 84.'6 

Stokbolm 
80.117 1().48 

\foako'Ya 
\. ~.90 23.79 

da çalışan Nuri, Hasan ve Aıbdullah Eyübe tabi Küçükkay mer'ası çoban 
adında Uç arkadaş bir kadın ~sele. larından Bursalı Perld, bir koyun ot. 1--------.--------1 
sinden kavgaya tutuşmuşlar, ve dö • latmak meselıesinden kavga ettikleri 
vüşmeğe başlamışlardır· çoban Hasanı b14U1dan ~hı. tehlikeli 

. l8T1KRAZLAB 

Kapaaıı 

Bunlardan Hüseyin Abdullahı ya • surette yaralamıştır. Yaralı çoban Gu 
.ralamıştır. Yaralı tedavi altına alın - reba hastana;ine Jaıldııı.lırui, suçlu ya 
mış, suçlu yak•lanmıştır. kalanmıttır. 

'l'OB borcu I pefln 
• • 111 • 
a • 1 T&d 

19 !21S 19 !I 

Üsküdar Balaban Giimrük Muhafaza kulübesi enkazı. 
Çengelköy > , , , 
Kanlıca > > > , 

Çubuklu > > • , 
Büyükdere , > , > 

Hasköy > > > > 

Halıcıoğlu > > , , 

Galata Kürıkçii'kapısı > , > , 

> Musakkafat yerl , > > , 
> Azapkapı > Nokta > , 

İstanbul Tütün Gümr:.ik iskelesi Yağcılar Gümrük Mu'hafazaı 

Muhammer. 
kıymeti · 
Lıra 

20 
30 
20 
15 
30 
45 

35 
45 
45 
2 

ikulü,bcsi. 20 
İstanbul Rali iskelesi Gümrük nokta kulübesi 2 
İstanbul Ayazma yeni sebze hali arkasındaki kulübe emtazı. 8 
Haliçfeneri Gi.iımrü.k kulübesi enkazı. 45 
Ba'l'at , , > 50 
Ayvansaray > > , 40 

Yukarıd'a mevkileri yazılı 16 aded Gümrük Muhafaza. Nokta K1,11übeleri hiza• 
laTında yazılı muhammen bedelleri üzerinden 14-8-939 tarihine müsadif Pazar• 
tesi günil saat 14 te açı:k arttırma ile ayn ayn satılacaktır. Talfülerin % 7,5 pey 
akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezktir giln ve saatte Defter • 
darlık Milli Emlfilc Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (5657) 

Y ozgad Nafıa Müdürlüğünden: 
l - (27355) lira 40 kuruş keşif tutarlı vilayet merkezind'e Jandarma okuluna 

ilave edil'en iki dershaneli pavyonun inşaatı kapalı zarl usulile eksiltmeye çı • 
karılmıştır. 

2 - Bu işe :aid §arlnsıne ve evrak JUnlardır: 
A - Eksiltme §Cirlnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C -.,. Yapı işleri fennt şartnamHI. 
D - Nafia V ekil'e'ti genel prtnamesi.. 
E - Hwrust şartname • 
F - Projeler metraj, keşif billAsası. 
İstiyenlere bu şartnıme ile evrakları Nafia dairesinde görülebilir. 
8 - Eksiltme 29/8/939 Salı saat 14 de Nafia dairesinde müte~kkil komisyon 

tarafından yapıTacaktır. 

<i - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat mukabili (20511 
Ura 65 ktlruf vermesi ve bu işe mahsus olmak üzere eksiltmenin yapılacağı gün .. 
den en az .seı1dz gün evvel tarihli bir istida ile Nafia :komisyonundan verilecek 
ehliyet vesikasını ibraz etmesi ıarttır. 

~ - Teklif mek.tublan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadnt 
komisyon reisliğlıle makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektublarm nihayet ü~ncü madded'e yazılı saate kadar gelmiş olması ve dlŞ 
zaırlın mühil.r mumu. ile iyjce kapatılmıs bulunması §arttır. Postada olan gecik •. 
meler kabul e<fillmez. .(6182) 

• 
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Geredede bir orta 
okulu açıhyor 

Maarif Şurasının kararını öğrenen halk derhal 
faaliyete geçerek hazırlıklara başladı, muvakkat 

bir okul binası temin edildi 

SON POSTA 

Bursa 
Meb 'usları 
Müdangada 
Mudanyadan yazılıyor: Dün Bursa 

meb'uslan Mudanyaya gelerek balkın 
derdlerini ve <llleklerini dinledilex. Bu 
meyanda Mudanyanın ön plfında gelen 
ihtiyaçlarından olan orta mekteb, hal
kın kalkınmasını temin edecek bir fab 
rika, son zamanlarda inhisarlar umum 
müdürlüğünce Mudanyada iskele ci -
varında yapılmasına karar verilen ve 
günde 200 amele çalışacak olan Tütün 
İş ve Bakımevi, Gemlik körfezinde ba
lıkçılığın inkişafı, yeni bir şehir planı, 
bir Halkevi binasının yapılması, zeytin 
ihracatının temini gibi muhtelif mev • 
zular üzerinde uzun görüşmeler ve e. 
tildler yaparak ve lüzumlu notlar a -
larak köy'lü vatandaşlarımızla da ya • 
kından temas etmek üzere akşama doğ 
ru Tirilye nahiyesine hareket etmiş -
!erdir. ------

LUleburgazda 3 dükkanla 
2 ev yandı 

Lüleburgaz, (Hususi) - Dün gece 

Muva7ı;.'"atan orta oku.ltı Jıali ne getirilecek beleiiye binası saat 24 te fırıncı Yusufa aid fırınla 
G .şekerci Ahmed.in dükkanı arasında 

b. el\.~e (Hususi) - Maarif Şfırası • la, mektıeb binası inşa edilinceye kadar yangın çıkmıştır. Yangın gittikçe bü
k nı Gereci.ede bir orta okul açılmasına orta okul binası için maarif idaresi em- yüyerek dükkA.nları sarmış ve yanınn 
~rar ~ermesi Gerede halkını seneler- rine binayı terkedeoeğini bildirmiştir. sahasına gelen halk bir söndürme ~·e
te~ber.ı bekletmekte okluğu orta mek. Bu teklif belediyeoe memnuniyetle ka- saitiı1i.n bulunamaması yüzünden se-

e nıhayet kavuşturmuştur. bul edilmiştir. Yeni yapılacak orta yirci vaziyetinde kalmıştır. 
h Gerede halkı mesıerret içindedir. Bu mekteb binası şehrin en mutena bir Yangının söndürülmesi için Heh. 
i ~va~is şayi olur olmaz mekteb binası mahallinde olacak ve hakikaten şehri- tif Şirketinin arazözü getirilmiş ve 
~~a~ım olan arsa hemen tedarik e - mizi de güzelleştirecektir. Muhtelif or asken yardım temin edilmiştir. Yan -
lft-z ıştır. Diğer taraftan mektıeb için ta okullara devaı:n eden Geredeli ço - gın arazöz, asker ve halkın uğraşma • 
~ un olan sıra, masa, sandalya gibi eş. cuklarla Gerede ılk dkullarından me - lanna rağmen bir buçuk saat devam 
l> a de:hal sipariş edilmiş ve hemen ya. zun çocukların şimdiden GeredEde a • ettikten ve 3 dükkan tamamen, 2 dük. 
}> ı.lınaga başlanmıştır. Bütün halk her çılacak orta okul için şuraya buraya mü k!n da kısmen yanmış ve ateş müş • 
~rde bununla teşguldür. Bina inşası. racaat ettikleri görülmektedir. Öyle loUlAtla söndürülmüştür. Yangın halk 
diy derh~~ başlamak için bugün bele - anlaşılıyor ki, bu sene kaydolunacak arasında korku ve heyecan uyandır -
la. ede tuccarların iştirakile bir top • çocuk sayısı derhal 200 ü ge~ktir. mış, hemen bütiln kasaba halkı yan • 
~tı yapılmış, mekteb binası için la • Halk Cumhuriyetin bu feyzinden isti. gın sahasını doldtt.rmuştur. Yangın, 
~ .~ı~cak paranın tedariki maksadiy1e fade edeceği için adeta bayram yap • AlpuUu merkezine haber verilmiş, fa
Pa.trı ı ıanat nizamnamesine tevfikan maktadır. Bugünkü toplantıda mek • kat oradan arazöz zamanında getiri • 
~ll~a. to~~amağ~ müsaade istihsali için teb levazımı tesisiyesi listesiyle, yapı- lememiş ve belediyece de esaslı bir 
~!1 rnutecavız esnaf ve tüccann im- lacak mektebin plA.nının hemen Maa - yardım yapılamadığı için ateş uzamış
rn.Jle kaymakamlığa müracaat yapıl- l'İf Vekaletinden istenilmesi dilşünill • tır. Zarar ve ziyan miktarı henüz bel
len_i ır .. Halk sabırsızlıkla bu muame - müş ve ica'b eden makamata ha.'} wrul- 1i değildir. Yangın hakkında tahkikat 
hin~ ıntacını beklemektedir. Mekte • muştur. yapılmaktadır. 
bir t u sene açılabilmesini remin için Kıymetli ve enerjik sayın Maarif -----.-. ---. 
}'etı araftan bu muameleye ehemmi .. Vekilimiz Bay Hasan Ali Yücelin bu Bursa Halkevının lzm ı r ve 
ııa ~ ~evam edilmekte iken, derhal bi. kararı karşısında halkın Maarif Ve • Hatay seyahati 
ae,: tı~acını karşılamak üzere maarif kiline karşı duyduğu minnet ve şükra- Bursa (Hususi) _ Halkevim· r· 
....:.:r hır t b 1 d' b. i t' ·1-- . örrl ' ız, z. ~ za e e ıye ınasını s ıcar. nı aynca ı a~ye ltizum g üın. mir fuarı ve Hatayı ziyaret için bir se-

yahat tertibine teşebbüs etmektedir· 

_ _ M_a_ıa_t..;;.y_a_b_ö....;I g;;;..e_g;;..ü_· r_e...;;ş;._b_i_r_i n_c_is_i __ J Bursad a susuz'uk 
Bursa (Hususi) - Mevsim hasebile 

şehrin belli ba~lı su ihtiyacını temin 
eden Gökdere suyu azalmıştır. Bun • 
dan dolayı da belediye, depolarda ka
lan suyu tabiatile idareli kullanmakta 
mahallelere nöbetle su vermektedir. 
Bununla beraber yeni tedbirler alarak 
bu sıkııntının önüne geçmeğe çalışmak
tadır. Bununla beraber bu sene bunu 
temin edeceği şüpheli görülmektedir. 
Çünkü rn~vsim hayli ilerlemiş oldu • 
ğundan, sonbaharda bu vaziyet değişe 

~~~~~--~~~~ 
tl!'taıat 

ı cek, su bollanacaktır. Esasıen ne kadar 

1 sıkı tedbirler alınsa bu sene su ihtiya
cı tatmin edilmiş olmıyacaktır. Bu ka
dar bol ve kıymetli menba sularına 
malik olan şehrimizin böyle usuz kal
masına, evvelce yapilan tesisatı -
nm hesabsız ve istikbaldeki şehrin nü-
1\m 'kesafeti nazarı itibara alınmak • 
sızın yapılmış olmasına atfedilmekte • 
dir. 

-~ıaı/'ada güreş seçmelerinin yapıldığım bildirmiştik. Yukarıdaki resim 
~:~ı:~r.un bölge birincisi güreş takımını klüb başkanı ile bir arada 

Pazar Ola Ha~an Bey Oivor ki: 

~....._ liasan .B 
a. blt h ey bizim kom-

aı o.du. 

--·---
... Sabahleyin evden çı

karken bakıyorsun, elbise:.: 
mükemmel Ll.tülü. gömleği, 

kravatı tertemiz, saçıarı mun
tazam taralı .• 

... akşam ~ve gelirken ba
kıyorsını, sanki bir dilenci •• 
saç, baş da:mı.adağm, elbise 
beıibad •• ne oluyor, dersin? 

Hasan Bey - Meraklanma, 
senin ahbab ya Ada vapuru. 
na, yahıud da Fl'orya trenine 
biniyordur, azizim!. 

Sayfa 1 

Yozgad Halkevinin köy gezisi 
Yozga.~ HaThevi ~~~.taza~ ~ir .şeki~de köy gezileri yapmaktadır. Geçen haf .. 

ta da Kose~u koyune gıdılmış, koyl ü ile zirai ve içtimai bahisler üzerinde 
görüşmeler yapılmış, köy hastalarına bakılarak !k.b:ıin dağıtılmıştır • .Afağıda. re _ 
simler bu köy gezisinden intıbalardır. 

Köyün henüz tamamlanmamı§ olan 
-nıektebi 

Doktor köy efoC".ıklarmın 

muayenelerini yapıyor 

Yeni Naf ia 
M;ifettişi 
Edirne (Hu .. 

.susi) - Na -
fıa Müdürü Ke. 
mal Ölçer bu sa. 
ibahki trenle E • 
dirneden ayrı 1 

ınıştır. 

:Edirnede kıy 
,metli rnesaisi?e 
ıtemayüz eden 
Kemal Ölçeri 
müfettişlik ve vi Kemal Ölçer 
!Ayet müdiran ve memurları sevgi ile 
uğurlamışlardır. 

Kemal Ölçer İstanbulda bir iki gün 
kaldıktan sonra Ankaraya gidip yeni 
vazifesine başlıyacaktır. ·---

Erzincan valisi Elazıga gitti 
Erzincan, (Hususi) - Valimiz Os • 

man Nuri Tekeli vilayet umuru hak -
kında bazı görüşmelerde bulunmak 
ve icab eden emir ve direktifleri al • 
mak üzere Dördüncü Umum Müfettiş 
General Abdullah Alpdoğanı ziyaret 
için Pazartesi günü Elazığa hareket 
etmiştir. 

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

Çankırı Kızılay Kurumunun 
piyangosu 

Çankırı (Hususi)- Kızılay kurumu 
Çankırı şubesi menfaatine bir eşya pi
yangosu tertib edildi. Piyango Cümhu. 
riyet bayramında çekilecektir. Bin li
ralık ikramiye vardır. Biletler rağbet
le satılmaktadır. 

Köy çeşmesinde yii,n yıkıyan 
bir kadın 

Halkevliler köylü Ue 
bir arada 

Ceyhanda yeniden bir 
adam yarahyan sabıkah 

Ceyhandan ya 
7l'lıtYor: Evve1ki 

• rı çarşı ortasın 

bir yaraı1ama 
1 .·~k'ası olm~tur. 
Birçok yarala . 
rnalarıın suçlu 
olan ve birh 
;kıere hapse girip 
çtkan Sadık is 
minde bir dell • 
kanlı evvelce kar Sadık 
deşini yaraladığı ve bu yüzden 3 sene 
hapis cezası yediği Mahmud adında 
birinin kardeşi Ahmede kahvede otu • 
rurlren saldırmış, Ahmed kaçınca pe • 
şine düşm~. yakalamağa muvaffak 
olunca da kamasını zavallının sol böğ. 
rüne saplamıfo,tır. Yaralının yaraları 

ağırdır. Sadık yakalanmıştır· 

Bigada kinin satışları 
Biga (Hususi) - Şu aralık şehrimizin 

merzaği olan köylerınde sıtmadan göz a
çamıyıın köylüler, hz!a miktarda kın'n 

sarfetmektedir. Kinin satışı ahiren inhi
sarlar idaresine verilmiş olmakla bugan
lerde on kilo kinı:ı birden sipariş edil
miş ve derhal sıtmalı mıntakalara sevko
lunmuştur. 

Kırklarelinin yeni emniyet amiri 
Kırklareli, (Hususi) - Şehrimiz 

emniyet amirliğine tayin edilen tb • 
rahim Etem Balkut gelerek işe başla. 

mıştır. 

( __ S_ö_ke_B_i..;..çk_i_-_L_i_ki.;..ş _..;.y_ur_d_u_nu_n_y_en_i_m_e_z_un_ı_ar_ı _ ) 

Söıredıen yazılıyor: İzmirli Bayan Naci ye tarafından burada kurulmuş olan 
~ - d1kio yurdu ikinci yıl mezunlanru da ve.rmiftir. Yuka.rıdakı resimde me· 
zunlıa.rla Bayan Naciye bir arada görülmektedir. 
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Çocuk terbiyesi 
Bornova nahiye muduro 

kaymakam oldu 

Adliye tebliğat dairesinde vukubulan 
suiistimal tahkikatı neticelendi 

B aba, anne, çocuk oturuyorlar

dı. Baba, anneye: 
- Bizim dairedeki Necati gibi adam 

hiç görmedim, çok fena bir tabiati var •• 
selam vermek bile istemiyorum. 

Dedi. çocuk, babaya baktı: 
- Baba, bizim ~arşıki Nihad var ya, 

o çok fena çooı(k: ben onunla oynamıya 
cağım! 

Baba ka§lannı çattı: 
- Bir daha böyle bir söz işitrniyeyim. 

İnsalllllı aı1kad.3Şarı aleyhinde söyleme
leri ahfüksızlıktır. 

Bir müddet geçti, anne bir dolabın 

çekmecesini çekti. Bi!- cımbızla bir ayna 
çıkardı. Aynayı ~arşısına koydu, cımbız
la burnunun kıllannı yolmay:ı başladı. 

Çocuk ta bu esnada, burnunu karıştır
makla meşguldü. Annenin gözüne çarp
tı. bağırdı: 

- Elini burnundan çek, burun karış
tırmak lltadaT ayıb şey yoktur. 

Baba gazetesini eline aldı; anneyle ko-
n~: 

- Yarın işe gitmek istemiyorum! 
- Gitmeyiver! 
- Hastayım diye bir haber gönderi-

rim. 
- Baba! 
Baba, çocuğa döndü: 
- Ne var çocuğum? 
- Ben çiıloolata istiyoruır.. 

- Şimdi çikola.ta yemek zam.anı de
ğil! 

- Çikolata yemeden yatarsam, gece 
kamun ağrıyor. 

Baba hiddetlendi: 
- İşte bu yalan, yalan aöylemek en 

ayıb, en çlrltin şeydir. 
Çocuk sustu. Anne. burnunun kılları

nı yo1rn.ak ameliyesini bitirmişti. Ayağa 
kalktı: 

- Benim uy'kum geldi, yatıp uyuya
cağım! 

Yürüdfi. odadan çıklyol'du. Çocuk ta 
peşisıra yürümüştü. Baba sordu: 

- Nereye? 
- Uyuyacağım baba •• 
- Babaya, Allah rahatl'ık versiu· de-

meden uyumaya gidilir mi? 
Çocuk hataSlnı idrak etmişti: 
- Allah rahatlık versin baba! 
- Şimdi de git, hizmetçiye söyle. E-

lini, yüzünü, ayağını yıkasın, el, yüz, a
yak yııkanmadan yatağa girilmez. 

Anne yatak odasına, çocuk hizmetçi
nin yanına gitti. 

Baba, birbiri arkasına '>irkaç kere es
nedi; !kendi kendine: 

- Çocuğun üzerine düşüyı ıruz, o ka
dar itina ediyoruz. fakat gene ıstediğimiz 
gı'bi olmuyor, dedi. 

r:J .rmet J.Lu.LU.Ui 

Müddeh1mumilik iddianamesini dört suçlunun tecziyesı 
talebile sorgu hakimliğine verdi 

Adliye tebligat dairesinde vukubu-ı de bir tütüncüden, bir işini hal mak • 
lan suiistimal etrafında bir müddet - sadile, 1 O lira rüşvet aldığı iddia ~ 
tenberi cereyan eden adli tahkikat, mekıteycli. 
neticeye varmıştır. Mahkeme, hadisenin şahidlerini din 

Bornova, (Hususi) - İki seneyi mü- Hadisenin maznun.lan mevkiinde !edikten ve bütün delilleri topladıktan 
tecaviz bir zamandanberi nahiyemiz mü- bulunan tebligat müdürü Mustafa ile sonra suçu irtikab mahiyetinde sabif 
dürlüğünde bulunmakta olan Halid Ak- suç ortakları müba~ir Hamdi, Osman bularak, polis memuru Et.emin 6 a'YI 
kaya terfian Manavgat kaymakamlığına ve Kemal haklarında cereyan eden ilk müddetle hapsine ve 3 ay müddet.ne 
tayin edilmiş ve emri gelmiştir. tahkikat evrakı sorgu hakimliği tara- de memuriyetten mahrumiyetine ka-

Yarın mahalli memuriyetine hareket fından mütalea için müddeiumumili - rar vermiştir. 
edecek olan ıllumaileyh Bornova ken- ğe tevdi olunmuştur. Müddeiumumi - Birbirlerini yarahyan amcaza-
disini herkese sevdirmiştir. Yeni vazife- lik, dosyayı tetkik ve hadise ile ala - d 1 h k d"ld"I 
sinde muvaffakiyltler dileriz. kalı delilleri gözden geçirmiş ve mev- e er mu a eme e 1 1 er 

Biga itfaiye teşkilatı 
Islah edi'dl 

zuubahs suiistimalin mahiyetini zim _ Kasımpaşada iki amcazade arasın -
met olarak tesbit etmiştir. Tebligat da geçen kanlı bir vak'anın muhake -
müdürü Mustafamn defterde miktar- mesine asli)'le birinci ceza mahkeme-

ı ;an noksan göstermek ve buna mü • sinde dün başları;lmıştır. _ .. 
Biga (Hususi) masil hilelere tevessül etmek sureti - Suçlulardan Kazım amca oglu Hu.. 

- Şehrimiz it!ai - le, bu parayı zimmetine geçirdiği ve seytinle kadın yü21ünden bir kavgaya 
ye teşkilatı son isimleri yukarıda yazılı üç mübaşirin t~t~şmuş ve bu kavga sı:asında h~r t-
günlerd-2 birkaç de ayni suça iştirak ettikleri neticesi- kısı de bıçaklarını çekmışler, netıce • 
ctahrib kalıhh vs ne varılmıştır. de Hüseyin ağır, Kazım da hafif su • 
çift hortum mus - r tt a al m 1 d Müddeiumumilik, iddianamesini ha- e e Y r an ış ar ır. 

~~!:se .. ve :~~m:~ zırlıyarak 4 suçlunun da tecziyelerini Birbirlerini yaralıya~ wik~ ~eng. dün 

C 8 Un 1 a rl b ., , ,. yor mu ·ı d ı· n ,. z " ~ suretile yemden ta1eb etmiş ve iddianame ile dosyayı ~ahkemt edıel sduçu Soyekdı~erının uzerlde~ 
~ so~~ hakimliğine vermiştir. rı~e a mış ~r ır. .. r~d?rı sırasın_ tı 
1 ıslah edilmiş. on lddianame, dün maznunlara tebliğ Kazım vak aya Huseyının sarhoşlugu 

iki kişilik olan bı:. beb ld - H" · · 
i edilmiştir. Maznurilar üç gün zarfın- se . . o ugunu, .useyın ıse a~caza-

Made n i paramn icad1 teşkilatın amirli- da iddianameye itiraz edebilecekler desının karısını elınden almak ıste -
ğinP. de muktedil' ve bu mu"ddetı'n hı'tamında, 4 u"n"'Ü diğfai söylemişlerdir. Dünyanın en bü Madeni. paranın a / / • şoförlerden Tevfik '" H 'k" · d ~- f b l 

- k d'a ul b' t f: · kimler tarafından ı sorgu hakimligıw · h§disıe hakkında kara- er ı 1.sı e mevJ\u . u un,an am. • 
yu v u ır n- "" Özkan tayin olun- d h k k h d 
,gilizde bulunmak- icaö. edilmiş oldu- / rını hazırlıvacak, bu karar iddianame- caza elerın mu a eım?sı, va a sa 1 • 

tadır. mınu tesbit eyle- :: ~ muştur. Bu tcş - deki ta1ebl~re uygun olduğu takdirde lerinin celbi için bir başka güne bıra· 
':)-· -- k!lıita bir de- z:ı - k 1 

Bu davul İngil- mek im'.kruısızdır. - tebligat müdürü ile tebligat dairesi - 1 mıştır. 
bıta memuru ve- K k N · b 1 d 

terede yeni yapılmıştır. Yapılması bir Pek ~ki" zaman· . . .. rilmiş ve gece nöbet1eri intizama sokul- nin üç mübaşiri zimmet suçundan mah Uçli ermın u unamf' l 
buçuk sene silı:müştür. İki buçuk metre lard~ tücc:aı-lann _pa~yz bılı~e~ıkler! muştur. Belediye doktoru Niyazi Doğan- kemeye sev'kedilıeceklerdir. İkinci defa kaçtığı mahallebic.i Ali. 
kut.ıı.ındadır. Davulun yapılmasındaki ve tıcareterınde mubaaele usulunu tat- çay ve mezbaha baytarı Celal Başbuğ ta- Dikkats.zlik'e ö'Ume Sı\bebiyet nin evinden alınarak, öz anası Fatma 
müŞkülat yekpare bir oeri bulmak yü- bik eyledikleri anlaşılınıştır. rafından bir aydanberi zehirlı gaz topla- b' A""' İlhana teslim edilen küçük Nerminin 
zünden çıkmıştır. 720 Türk lirasına mal Mübadele usulleri ilk olarak Fenike- ma dersleri Yerilen itfaiyeci!er yeni elbi- veren ır vatman gırcezaya tekrar kaçırıldığmı di~nkü nüshamızı.. 
olmuştur. Şimdi bu davulun neye yara- lUer tarafından tatıbi:k edilmiştir. Made- se ve çizmelerle techi1. dilerek çok iyi bir Verilecek öa yazmıştık. 
yacağını merak etmişsinizciir değil mi? .• I ni para ilk olarak Çinde ve şark memle- 'tarzda yetiştirilmıs, ameli tecrübeler ya- Bundan bir ay kadar evvel Aksa - Çocuğun anası bir icra memuru H.e 
Bunu da izah edelim: . ketlerinde g~e~e başlanmış~ır. pılmıştır. · rayda İmrahor durak mahallinde ida- birlikte, diin mahadlebioi Alinin evi .. 

Bu davul yakında Glynebourne tıyat- Altın ve gumuş ıl'k olarak Çınde te- Re.sim itfaiye am:rim göstermektedir. re etmekte olduğu tramvay arabası i- ne giderek Nermini istemişler, ma -
roswıda oynanacak olan Verdinin Mac- davül olunmuştur. ---- le Seyfullah isminde birisine çarpa _ hallebici ise çocuğun kendisinde ol • 
beth piyesi için orikestra tarafından kul- Romada uzun zaman para diye bakır Cıyhanda bir köyün rak, ölümüne sebeb olan vatman . Ali madığı ve nerede olduğunu da bilme-
lanılacaktır. Bu davul sayesinde gök gü- levhalar kullanılmıştır. Bakır levhalar hlyvanfarına dadanan Sırtlan hakkmda Müddeiumumi1ikr•~ yapıl • diği cevabını vermiştir. 
rült~sü ımükemmel surette taklid edile- al~nbaacdeakl maedl'ıl~_!ıklSoEtin~lg~reb başadbahş b;r türlü yakalanamıyor makta olan tahkikat, sona ermiştir. Çocupun arattırılmasına devam e -: 
oektır. mu e ı ıruı. ma arı una a a HA d' h ır d b ı d' "h dilmektedir. Nerminin mahallebici ta• 

Bundan maada bu davul hu"cum halin- kolay bir •istem vermek için her bakrr Ceyhandan yazılıyor: Bir köy h:11kı . a .1se ma a ın e e e ıye mu en-
., d 1 t f d ı k f rafından kaçırıldığı tıesbit edildiPi ta~ de süvari alayının gürültüsünü· de andı- l h .. · sıkl t' h n h k haftalardır köyler'nden gece vakti hay ıs erı ara ın an yapı an eş e, şa -

"ac_,_.___ ~e~vilınaı:ıt~ uzerıne e ı ve a ı ası a l van kaldıran bir ;ırtlanı bir türlü y:ıka~ hidlerin ifadelerine ve diğer delillere dirde .hakkında kanuni ıf.akibata geçi • 
• CU\...u çU ış ır. 1 • t d kt h k lecektır· 

G ·t 'de b-n-- I h 1 · alt 1 lamağa muvaffak olamamışlardır. Bu nazaran, \:a manın ura an are e -

* Kapıdan 
. 
gırm9z, bacadan 
girebilir! 

İn.gilterede bir icra memuru tahsilat 

ı gı ölıwr ev a arır. yerme ın t' · .. t k b 30 t ·1 'd 
ve gümü-ş akçeler kalın olmuştur. vak'a Ceyhanın Dnruk koytlnde olmuş - mı mu ea .1 

• me re 1 erı e esasewn * tur, bana bu vak'ayı, bizzat sırtlanın pe- hasta ve alıl olan Seyfullaha çarptıgı 
1 1 ";> şinde dol aşan bir kC.:ylü anlnttı. ve Sevfullahın yere yuvarlanmasile, 
nsan SaÇI naSI Uzar• Bir aya yakın bir zamandan beri Ccy _ bevnıi parcaılanmak suretile öldüğü 

BahkAsirde bir köylU ka~·n 
doğururken öldü 

insan saçı muayyen bir uzunluğa ka- hanın Doruk kövüne dadanan bu sntlan te c:hit edilmiştir. 
için hiçbir za.man kapı kırmak salnhiye- dar uzar ve so::ra. d~şer, yerine bir ~aş- birçok merkez, da,nr, koyun ve sığırı ge- I ~:~ddei~muı::ili~: vaki'~da. vatm~n 
tini haiz değildir. Fakat eve bacadan gi- kası çıkar, tabu b•r ınsan başında mute- ce vakti ağıl ve avlulardan sırt!ıyarak Alı ı mes ul gorrnuş ve ıddıanamesın-
rebilir. madiyen uzyan saç çıkmaz. götürmekte idi. dP maznunun tedbirsizlik V1e dikkat· 

Balıkesir, (Hususi) - Şamh nahi .. 
ycsine bat.~ Ha~kapmar köyünden, 
Fatma adında bir genç kadın eksik o·. 
lara'k dünyaya bir çocuk getirm's, faz.. 
la kan zayi ettiğinden gittikçe a~ı:rla~· 
tığı görülerek Doğumevine kaldırıl -
mışsa da çocuk da, kadın da ölmüş • 
tür. 

._ .......................................................... -················ .. ··......................................... Köy halkı bu kunla:! ve ele avı1 ca sığ- sizlikloe vefata sebebiyetten ağırCC'za • 
s===s= mıyan vahşi hayvanı yakalamak üzere ya ı;e,·ldni istemiştir. 

L SLERI 
Hühme bağlanamıgan 
Mesele 

Bay cR. ş .• diyor ki: 
- Henüz 24 yaşında genç bir 

memurum. Maaşım bir aileyi rnü
ikemmel geçindirebiHir. AnStarada 
bulunduğum sırada genç bir kızla 
taruşmıştım. Bu tanışma anlaşmayı, 
anlaşma da sevişmeyi intaç etti, ev. 
aenmeye karar verdik. Kızın ailesi 
bu karan tasvib etti, fakat benimki 
bitaraf kaldı. 

Şimdi 5 aydanberi Ankaraya u -
uik bir -yerdeyim. Fakat gene kız
Ja muhabere halindeyim. Bana son 
yazdığı rnektubda vaziyetin değiş -
mediğini bildirdi· Yakında gene An. 
karaya döneceğim. O zaman mese
leyi netice1endir:mek icab edecek. 
Teyzeciğim, şimdi lCıtfun sen söy. 

le: Ne yapayım? Nasıl hareket ede
yiın? Beni pekala mes'ud edebile -
cek olan bu kızla evleneyim mi? 
Yoksa annemin ve kardeşlerimin 
bitaraf kalmalarından korkarak \'az 
mı geÇEyim, ııe dersin? 

Bu okuyucumu evvela tebrik e • 
deyim: 24 yaşında bir gencin me • 
muriyet hayatında bir aileyi mü -
kemmelen geçindirecek derecede 
maaş sahibi olabilmesi mühim bir 
muvaffakiyettir. Bu, kendisinin bü
yük kabiliyetine malik olduğunu 
gösterir, fıa'kat madem ki öyledir, 
bu tereddlidü neden? 

Ailesinin c bitaraf. kalışı izdivaca 
muhalefet ettiğini göstermez, 'bila -
kis lehte veya aleyhte bir karar e
dinemediğinin delllidir. 

Bu vaziyette Bay R. ş. madem 
ki hayatını kazana'biJiyor, madem 
ki müstakildir, madem ki bu kızla 
mes'ud olabileceğine kanidir, o hal 
de niçin bekliyor? 

* Bayan •P.K.,, ye: 

- Anlıyamadım, evlenmeye rar 
zısımz amma, şu kadar mücevherle, 
döşeli bir ev i~tiyorsunuz, güzel, fa
kat buna mukabil erkeğe siz ne te
min ediyorsunuz? 

TEYZE 

köyün muhtel if verlerine tuzak ve pusu Hadis.e etrafmda 7 nci sorgu hakim. 
kurarak beklem\ş ı ersr- de bir türlü mu- lF i. bir iki güne kadar kararını vere- Fatınanın annesi adliyeye müraca • 

at ederek kızının kocası tarafından 

dövüldiifünü, bu davak tesirile de 01-
dü~ünü iddia ve şikayet etmiştir. Işe 
Müdde;umumilik e1 koymuş, bes gün. 

l(t' vnffak olamarr.ışl:ırdır. cP 1r · 
üzerine saldıran köpeklerin havıama- Eir irtikab ~uclusu 6 ay hapse 

sına kulak asmıyan canavar uzakt-:n gör- mah~Om e"·l~i 
düğü insan l{Ö'gesinden derhal şüphP'e-
nerek kaçmaktadır. 

Kövlülerin söylediğine göre, eğer bn 
canavar yakında ımh ı edilmiyccak '>lur
sa daha ep~y ha •van telef edecektir. Köy 
halkı gcce'eri heyec·an ve dehşet içeri -
sinde rahat bir uyku uyuyamamaktarlır-

Aslive 2 nci ceza mahkemesinde bir evvel Başçeşme mezarlı.(!ına gömülen 
müddettenberi devam eden bir rüş - kadının cesedi çıkanlara'k muayene e
Ye t hadisesinin muhakemesi dün ni - dilmis. fakat bu iddianm ,rarid olma -
hayetlenmiştir. dığı, kadının doğ:um yüzünden öldü -ı 

Hadisede maznun bu1unan Pangal- ğü te5bit edildiğinden .kocası hakkın· 
tı merkezi memurlarından polis Ete - da takibat yapılmasına mahal bulun " 

lar. min, Pangaltıda Hasan Şahin ismin - madığı neticesine varılmıştlr. 
• ......,_ ........... __.. ........... .----• .-....-----••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ............................ ·-·····-··--·······-............ ...-... 

Bacaksızın maskaralıklan: Işık söndürme tecrübeleri 



13 AğastOs SON POSTA 

Nevyork sergisinde sık sık 
sorulan bir sual: "Türklerin 

hepsi böyle beyaz mıdır? 
Türk lokantasında bir masa bulmak 

beklemek lô.zım geliyor 

Sayfa 7 

Danzig İçin 
Müzakereye Doğru 

Mihver devletlerinin, dünya bu dava ile meşgul iken, 
Avrupanın başka bir noktasında bir darbe hazırladık· 

ları şayialarına kıymet vermiyoruz 
YAZAN 

Emekli General H. Emir Erkilet 
<<Son Posta» nın A•lıeri Muhanirı 

H. Emir Erkilet 
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BeMarıar nicin euıenmi SURUZ? 
Yarınki harbi, deniz 

devletleri mi, yoksa kara 
devletleri mi kazanabilir 
[Son Posta'nın deniz işleri mütehassısı yazıyor] 

Erkekler diyorlar ki Kadınlar 
diyorlar ki "Bir Bayan kabahatin hRngl tarafta oldağuuu 

öğrenmek isterseniz mahkeme hapıl1trına 
gidiniz, diyor. Bu iddianın aksini istatistik
lerle lsbat edersek mahcab olmazlar mı?,, 

" Ne yapsak, ne olsak 
erkeklere yaranamayız, 
çünkü onların evlenmek 

e Ferdi Germen (Ankara Yülı • gili bir kadının efendisidir. Kadınları - için hüsnüniyetleri 
yoktur r,, -~ek Ziraat En&titü•ii.): mız bu hakikati teslım ederlerse, bekar- --- ---- --- - -- - --cHenüz bokfmm! Evlenıneğe de has- ların yan endişeleri ortadan kalkacak - - --- - -. -...... ......... -....... - - -- -ret •. İstikbalim parlak. Her hususta ai - tır-> 

lemi tatmin edecek kudret ve kuvvette-
e F. T. (Kalarıııı): 

Baylarımızın ankete verdikleri cevaıbları 
dikkatle okuyorum. Dünyanın hiç bir yerin
de, kadınlar bugüne kndar bu kadar hakn 
rete uğramamışlardır sanırım. İçlerinde mn 
kul olanlar da var. Fakat bazıları pek saç-

.......... ......... -......_ -. 
Mı 

ylın. Mi~ uygun temiz bir kız ara
dım. Güze:lliğinden bana ne? Yeter ki 
beni mes'ud etsiın! 

Mahallemizde yüzlercesini gösterdiler. 
Zavallı annem, ~ bilsin; her gördüğünü 
·hacı kızı zannettı. Halbuki ben onların 
ne marifetlerini gördüm. Nasıl mes'ud o
lurum? 

Anık.etiniz malfünum olmıyan bence 
mühim noktaları da aydınlattı. Bugün 
eskisinden daha temkinli harekete mec
burum. 
Bayanlanmız ~en bu halde bilmem?. 

Her biri bir başka hava çalıyor. Daha on 
beş yaşında boyanmağn kalkanlar var •• 
Yemekten kesildilf'r, süse merak sardılar. 
Bu .k.ada.T olsa gene başımız üstünde .• 
şahidi bulunduğumuz yüzlerce hAdiseye 
ne demeli? •• 

Sonra kız sahibleri de işi yokup. ko -
§Uyorlıar. Yok biz şöy1e isteriz, ooyle is
teriz, diye.. Birinci ıartıarı oğlunu ana
ısından ayımıak •• 

Felsefelerince: Kızı rahat yüzii göre
~ zevcini kukla gibi oynatacak .• ne de 
olsa kaynana •• En iyisi püsküllü bela .• 
Zevcesi için ımasınaan geçenlere de ne 
demeli? Velhasıl neresinden bakılsa mili 
külat. Biz de pusı.asıı gemi gibi derya -
\arda kal~ık. AH.ah vere de bir kayaya 
flll>masak.·> 

~ 
,-

• Maha"enı Attila ( Diyarba • 
kır): 

c30 yqındayırn. Hayatta yegAne ar -
zum yuva ~k. mes'ud olmak.. Ge
çJ.nı tarzmı fena değt1 •. Fakat benim için •• 
Evlenmeğe cesaret verecek kadar faz1a 
sayılmaz. Bu yüT.den evlenmek saade -
tinden mahrumum. Dinçlik günlerim 

böyle yalnız geçıyor.. En iyi çağlarımı 
yuvasız geçirdiğime yanıyorum. 

Fakat bir yandan da beni teselli eden 
notkalar var: 

Kızlarımız pek hoppa .• Aza kanaat et
miyorlar. Bunun için geliri az olanın ev
lenmeğe kalkması bir cinnet.. 

Kız:Ianmız gazeW sayfalarında kendi 
meziyetlerinden bahsetmiş olsalar bile 
zorla kendilerini sevdiremezler. 

Saydırmak ve sevdirmek için ağır baş. 
h olmalı •. En cahil bir erKek bile en bil-

Edebi tefrikamı~: 44 

e Şükrü Alpan ( Eskİ§ehir): 
c32 yaşında bir bekarım. Pek çok yer- malıyorlar. Sonra da c:ha gayreti» diye bir

ler gez.dim. Bu geırlığim yerlerde pek birle-rini teşvik ediyorlar. Neşredilmek üzere 
sıra bekliyen mektoolar bu kaıblldense 

çok ailelerle tanıştım. Bunlar içinde kıymeUeri sıfırdır. Baylar kadınlara hücum 

r ıı6ttz41"-

-.!i t ..... 
mes'udlar: Günlük kazançlarına kanaat olsun diye akıllarına eseni hiç düşilnıne -
ederek yuwısına 1tadakat gösterenler; den, muhakeme etmeden yazıyorlar. Sonra: 
bedbaht1'lıl": Ya silse düşkün veya hercai 1 uİşte bunun lçln evleruniyoruzı> diylp işin 
meşreb olıı.nla.rd'ı. içinden çıkıyorlar. HattA bunu iblle unutan- 9 Ağustosta İngiltere knılı önünde geç!d resmi yapmak üzere Vcymut 

.. . . . . , . lar oluyor da nnket muharriri kendilerine 1>1'-1 "nd ı 1 zı- ..:ı~---
Her gun çeşıd çeşıd aile facıa.an gö - , ihtar ediyor. !Mantıkları ile halledemlye _ n.v• ıezı e top anan ngi u u.ununmasına bir bakış 

rüyoruz. Bunlardan kimin mes'ul oldu - ceklerl §eyl ağıZ'larına ne gelirse onu .savura Almanya bir kara devletidir. Gerçi ı Anadolu lruvvotlerinin Rumeliyo geç 
ğunu aşağıya nakledeceğim iki hadise 

1 
rak halle kalloşryorlar. Hele İzmlrden bir denizlerce bu Cermen memleketinin mesine bir basamak teşkil etmiştir. Do .. 

tayin edecektir. 

1 

bayın yılan, k6pek, taıvus efsanesine hiç de birkaç donanmasını görüyoruz. Fakat ne nanmanın Egeye hakim C'lması ordunun 
1 - T.anıchklanından birinin karısı zi- diyecek yok. Bize yılan, köpek, ta:vus kızları de olsa Alınanyaya, İngiltere gibi. bir Balkan fetihlerini tamamlamıştır. Genfl 
d ·ıe .. ı. h d- k"" Ç k diyor Ve onlnrdan şefkatsizlik, vefasızlık d . d 1 . . T .h. b"" "'k Ba b A ya esı sus ve seıa at·"? uş un.. o 1 tevnrüs ettiğimizi de UAve ediyor. Ya er _ enız ev eti nazarı!~ bakamayız. arı ı uyu· r arosun driyatlğc huklın oı .. 

güzel bir el'kck, bir de kız çocukları v~r: I kekler, onlar kimin çocuklan:. Nuhun Me _ deniz zaferlerile dolu b~ cfevlet karşısın- :rr.ası ordunun yanını taarruzdan kurtar • 
Kadının masrafına, kocanın kazancı kafı lek kızının desek, efsaneye gore o da kısır - da, Alman donanması bır mana ifade et- mış ve Avrupa fethini yapmıştır. Ynwz 
gelmiyor. Kadın iki yavrusunu bırakaralt dır. Demek onları da ,bl.zim analarımız gibi mez. Biz bu memlekete daha ziyade bir Mısıra kadar gitmesini de, şarki Akde .. 
bir baŞkasına kacıyor. Aylarca beraber kadınlar doğurmuş, 0 halde ayni soydnnız. kara devleti nazarile bakmalıyız. Esasen nize hakim o'lnn Türk donanmasına med· 

dikta .,. Genç kızları itham edelim derken, devirdik- .. . 
yaşa n sonra, sevgı.ı çocuklarından leri çamların had ve hesabı yok. Kendileri- A:lınanya, dunyayı, donanmasile değıl, yundur. 
ayrılım:.amasını yalvararak, kocasından at ni yetiştiren, adam eden, ıcfkat ve muhab- bütün esliha ve teclı.izatı tamam addedi· 
diliyor. betle üzerlerine titreyen analarını da kırı - len ordusile tehdid etmektedir. 

Kocası sırf çocnklarını:ı sefıl olmaması 

için onu affediyor, birleş\yorlar. Fakat 
k'~l bir müddet sonra kadın, tekrar ço -
cu'klarmı bırakarak kaçıyor. Kahrından 

zavallı koca hastctneye kaldırılacak ~a -
dar lhıastalanıyor. Ço-::ukiar da sefil bir 
halde merh~tli bir arkadaşın evine şı
ğınıyurlıar. 

2 - ~ne tanıctı.Jı::larımdan ziyadesile 
laska.nç bir koca, karısının ihanetine da
yanıamıyaxak, S!le.rini kirletU. Karısını 

öldrdü. 

Buna ıbcnzer birçok hakikatler mey
danda iken benim gibi bekarlar nasıl e\'
lensin!:t 

e K. S. (Bandırma): 
cKaclınlann ve erkekierin cevablarını 

okuyorum. Kadınların erkekleri kötüler
ken nümune göst~diklerı tiplerin sayısı 
acaba kaç binde bir nisbet;nde bulunur? 
OnJıar da bize ev kadını olınıyanları bu 
tip dahilinde gösterıyorlar. Fakat bu pek 
açı'k bir hakikattir ki, erkeklerin içinde 
karısına ihanet edenlerin sayısı. kocala
nna ihanet eden kadınların sayısından 

çok düşüktür. 
(Devamı 11 inci sayfada) 

yorlar. , 
Makul olsunlar, daima ibir taraflı düşün -

mekte ısrar etmesinler. Mes'ud olamıyan, 

kadın yüzünden iztırab çeken, nankör ka -
dına tesadüf eden bulunablllr. Dünya bu; 

Bunun yanında bir de muavini var •.• O 
da kara devletçiği ... Nihayet, bu muaz
zam kam irnJ>arator1uğunun karşısında 
bir su:1h cephesi görüyoruz. Bu cephe -

insanların içinde her türlü ahlftk ve tıynette . nin başında gelen Türkiye - Fransa gibi 
olanlar vardır. Fakat bu gibi fenalıklar, kara satvetine mali.k milletler yanında 
yalnız kadına münhasır değlldir. bir de deniz devi görüyoruz. Şu halde 

Erkeklerimiz hüsnüniyet sahibi olsunlar, Sl41h ceph€Qne bir de deııiz devleti işti -
gözlerini alle yuvalarına çevirsinler, orada' k ed" d kti t t b anza a 
kendi 1çl1ına1 seviyelerine göre ~ler bula - ra ıyor. eme r. ş e. u m . r 
caktırlar. eKadınlanmızın lçlerlnde mWıtes- karşısında ınsanm aklı..,a bır sual geliyor. 
nnlan vardır amma onları biz nereden bu - Müstakbel bir haııbin gHlibi, acaba deniz 
lalım!:t diyorlar. Kendllerine şu meşhur fık- devfot1eri mi, yoksa kıara devletleri mf 
ra ile cevab vereblllriz. Nasreddin hocayı olacaktır? 
evlendirmişler. Ertesi gün de karısının Is -
minin ne olduğunu sormuşlar: •Bilmiyorum• * der.o\ş. İnsan karısının ismini bilmez mi?, Bu suale cevab Vf'rebilmek, bugün 
dedlklı:z-1 zaman: ııSormadım. cevabını ver- için, artık pek güç dPğiJdir. Hedefi top _ 
mı.,: ılnsan karı.sının lsmini sormaz mı?11 . .. 
diye hayret ettikleri zaman da: cYaşamağa rak almak o1:'1n esk~ ~ucadelel~~de. hep 
gönlüm yok ki ismini sorayım .. ile mukal>e- orduların galıb geldığı kabul ec:!ılırdı. lier 
le etntiş. hangi bir tarih kitabını aç~rsak ordula -

Kul kusursuz olmaz derler. utaktefek ku rın kazandığı zaferleri yaldızlı sayfalarda 
surlar için alle hayatı zehirlenmez. Her iki görürüz. 
taraf birbirine müsamaha ederse mes'ud ol-
mak mfimkilndür. İddiamıza ibir mesned olur diye Osman 

Tam, mükemmel ve hlç kusursuz ne er _ h tarihie beralberce bakalım. Ordu Vi -
kek vardır ne de kadın. Evlenirken iki ta - yana kapısına gitmiştir, ordu Mısıra ~j -

raf ta taahhüd ıı.ltına giriyor deme~tlr. Bu rümüştüF. ordu Kafkası fethetmiştir. Fa
taahhüd karşılıklı fedakdrhk ister. I.ş _buna kat bu zaferlerde deniz ne yapmıştır ... 
katlanmak ve kadınların kendllerile musa - İ t ta "h b b"" ·· k ·şı · d ı tın ı 
vl haklara malik olduğunu kabul etmektir. ş e rı ' ~ uyu 1 erı ay ın a ış o.-
Erkeklerimiz buna yanaşmıyor. Kendilerin- saydı, d<!nitin milletler h~yatındaki rolü 
de bir imtiyaz hakkı görüyorlar. Bilhassa ev daha iyi anlaşılmış olurdu. Donanmanın 

(Devamı 11 inci sayfada) evvela Mannara denizine hakim olınası, 

* Biraz da yabancı tarihlere bakalım. En 
mühim vak'a Nap..~yon fütuhatıclır. Burs 
da donanma büsbütün başka bir rol oyna· 
mıştır. Kara muzafferiyetleri ile az za• 
manda tarih huzuruna çıkan Napolyon, 
deniz devleti olan İngiltereyi, mağlub e
deceğim d'iye (20) seneden fazla uğraştJ 
ve en nihayet Manş dcnizı sahillerinds 
denizin ikudsiyetini, ehemmiyetini ve 
devletlerin varlığındaki büyük kıymeti• 
ni §U sözlerle teslim etti: 

- İngiltereyi mağhib etmek imkansız., 
dır. Ancak Napolyona Hti gün için Manı 
hakimiyetini verirlerse; bu büyük devlet 
mağlub ve teslim olur. 

Napo!yon iki günde ne yapabilirdi? E
sasen o bu sözleri hakikaten ikı gtlndo 
İngiltereyi mağlub edeceğıni anlatmak 
için söylememi§ti. O daha ziyade deniz .. 
lerin ehemmiyetini dünyaya ilfuı ediyor
du ... 

* Fakat dünyaya Napolyonun sözleri de 
vız geldi. Nasıl ki Barbarosun: 

c- Denizlere hakim olan dünyaya hA
kim olur!> 

Sözleri de o dünyaya vı7. gelmişti. ı.a
kin dünya 500 sene ev\•el söylenen btl 
sözleri ancak bugün anlamış bulunuyor• 
Neden? Ma'kine ve tersiz devri bu anla-

( Devamı 15 inci sayfada) 

= • 

KÖYDEKi IDOSf 
rarlı bir mahlCıktur. Mevhum kuvvet- lanndı:ın bahsettiği ilk insanlar ecda- aydınlığından müteessiriz. Ruhlarımıı 
lere inanmaık insan ruhunun kapıldığı dınuzsa ve biz ellisinden sonra tabii ışık ister, vücudümüzün fiziyolojik ha* 
bir vahimedir. Güneşe tapan ve karan- ömrümüzde tehlike görüyorsak kaba- reketleri ile etimizin, sinirimizin ve 
lıktan korkan ilk insan tayyare bomba- hat hiç değişmiyen unsurlarinda de. guddelerimizin zevkini ararız. Bir gilll 
sına karşı yerin dibinde yer arayan in- ğil, bin bir keşif yaptıkları halde yaşa- tabiatin koynunda bir zerre olacak in• 
sandan daha çok budala değildir. Ve mak sırrını w saadetin tılsımını bul- san hayat dünyasında doymak bilml " 

-2Jul!ha1t, Galıid dritnotlar yapan insanın zekası ağaç makta aciz gösteren insanların kendi- yen bir ejder, hırsına nihayet olmıyaıı 
gövdesini oyup su üstürnie gezmeyi id- lerinded!ir. bir canavardır. 

!eni i~san!n~. ~.ede~. haya~m fel. ,bir .and~ bir~enbi~e ~alemde mürek. rak eden ceddinin zekasından ileri Bugünkü cemiyeti emniyet içinde Vücud fonksiyonundaki inoolik bf .. 
sefesı ve nyazı olçulennı tahl!il eden kebın bıtmcsı beru delı eder. gitmiş değildir. Sen Piyeri yapan eh - değildir deniyor. Filozofu, tarihçisi, zim idrak kudretimizin üstünde kal .. 
alimler bu saadet kıtlığını cemiyetinin Bir sigara yaktım ve yazıma şöyle ramları kuran insan eli ile Nevyork bi- ruhiyatçısı, fizikçisi ile beraber daha masa belki kendimizi de bir makine 
içinde, hareketlerinde, icablannda, teş başladım: nalarını çatan insan eli birdir. Arala- yavan ve daha kısa görüşlü olan politi. haline getirebfleoeğiz. Fakat hıqkatin 
rifatında buluyorlar. Çıkar~lan hü- * rmdaki mesafe bir dimağ höcresinin kacısı. gazetecisi iktısadcısı bu fikirde en nazlı ve muammalı mahlftku oJuŞU 
kilin şudur: ikinci kısım iki büklümünden ibarettir. birleşiyorlar. insanın beyin ve ruhca öteki hayvan" 

- Eğer insan bugünkü medeni var- • İnsan · hayal gibi gezer. Bo§ yere telA.ş Arzın yoğurulup döküldüğü günden Marks gi-bi Niçe gibi gene eski usul !ardan kuvvetli oluşundan değil. fizl• 
lığı j}e tabii hayat geçirse aradığı sn- ve heyecana kapılır. ve kime geçeceğini dü beri işleyen insan dimağının idare et- mezheb kurmak istiyenler insanlık yolojik teşekkülünün de esrar dolu bit 
adeti fazlasHe bulacaktır. Ne çare ki şünmeden mal, miilt edinmiye, dünya ma- tiğl vücuda mutlak saadeti vermesi dünyasını yeni uçurumlara düşüren alem oluşundandır. 
meden! zaruretler, içtimai hayatın bu. lına tamah etmlye çalışır... için kim bilir daha kaç tarih devri aç. yeni akidelerle ruhları ve fikirleri av. Bu esrar dolu vücudün huzur ve rs-

- Ahdi atik .. mezmur '1. S 674 - b" • ı .. }anıklığı onu serseme çevirmiştir. 'Bu. mak ve kapamak lhım. Elektrik gi ı lamıya çal~ıyorlar. Zekası ne kadar batını tepemizdeki akıl höcresi teın •· 
nun için saadetini kör gibi sadece kon- Bu, Kitabımukaddesten bir parça - mevhum kudreti arzularına rameden incelse, hayat seviyesi ne kadar yük- edemiyor. Hatta menfi sıçrayış ve par"" 
forda ve servette anyor. Halbuki ru- dır· Bir musikidir. insan zekasının henüz mesud yaşama. selse ne mevhum veya mevcud ilstün layışlarla büsbütün bozuyor. Tabiatteıı 
hunun ve uzviyetinin aradığı bütün Avamarya gibi ebedi bir musiki eseri- nın esrarını keşfedemeyişine hayret fikirlere inanmak meyli gösteren insan çıkardığı kuvveti kendi aleyhine kul• 
hazineler tabiatin koynundadır· Şu hal ne ilham membaı olan bir dua parçası. etmemelidir. Zıekfilarına ıemı1iyetleri için kimbilir ahmakça tapılacak daha ]anan insanın zekasından şüphe etınelC 
de tabiatıe yaklaşan insan daha mes. Bir parça ki musi'kisindeki azameti bi- olmıyan insanlar ahmak lUgatini bul. ne gülünç ve adi fikirler doğacaktır. Uzımdır. O insan ki kayaların kuca " 
uddur.• Ien~r belki yazısındaki ebedi fikirden makla kendilerini teselli edebilirler. * ğmda köpüre köpüre akan çağlıyarı .. 

İşte ben bu mevzuu işliyeceğ1m. &>.. bihaberdiı1Jer. Hayatımız heıp böyle Markoni Romadaki atelyeSinden A- ... Felsefe yaprnıryorum. Kendimi ]ardan elektrik kudreti aldığı için ke?,* 
manımın kahramanı şehirden köye dö- inandırıcı bir uyanıklıktan ibaret de- vustralyada, Sidney şehrinin ışıkları .. tahlil ediyorum. Şu insan milyarının dine tabiati yenmiş süsü veren nankot' 
nen t);r mlinevver'ln !hayatıdır. Te?.A- ğil mi? Tabiat gibi samimt olsak aldan. nı söndürdü· Mekanik mütehassıısları içinde bir damla bile değilim· Tıpkı in. bir ahmaktır. 
mi müdafaa etmek için kendimi tahlil manın karanlığına düşmiyebiliriz. LA. televizyon gibi harikaya benzer keşif. san vilcudilndekl emoglobin höcreleri Bu ahmak mahluk bilmelidir ki 0 

edeceğim. Müsvıedde kağıdlanmı ha- kin aldanmak ve inanmak olmasa za- ler yaptılar, fakat et ve kemikten ibaret gt'bi yaşıyan bir mahıtık. Fakat akan suda, o karnını doyurduğu buğ " 
zırladım. ten yan ıztıxab olan ömrümüz bir ne- insan vücudunun bu makineleten ha. bir insanın bütün bir dünya olduğunu dayı veren toprakta cıeddiJnin erirıılf 

iki stilomu doldur<ium. Çtinkü ya- fes zehir kesilir· yata dayamnıyacağlnı düşünmediler. ktm inkAr eder. Hepimiz dilnyam1zın yağı ve kül olmuş kemikleri vardır ··· 
zarken kafamın bir motör gibi işlediği Mefisto insan dimağının bulduğu es- Tarlhi kadJmin bin beş yüz yıl yapdık içindeyiz ve dünyamıun karanl.ıiı ile (Arkası "cır) 



sonbahar sanhası 
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Sayf~ ~ 

Cağala yeıpili 
'ık bir jile Nasıl ve ne vakit denize 

girmelisiniz? 
Deniz banyosu 

kalb hastalarına, ci
ğer veremine, fazla 
sinirlilere, tansiyonu 
yükseklere iyi gel -
mez. Bunların hari -
cinde sağlam veya 
şöyle böyle sağlam 

herkese faydası var
dır. Bazı hastalıklar -
da tedavi yerine ge
Qer. Umumiyetle 
bünyeyi kuvvetlen -
dirlr. 

Ancak hiç bir va
ldt yemekten üç saat 
geçmeden banyo al -
mamalıdır. Buna kar 

On ters, on düz ilmik beş sıra üstilste p eben iki saat son-
tekrarl:anır. Ondan sonra terslerin Us - ra giriyorum, ya -
tüne düz. düzlerin Ostüne ters ilmikler hud iki saat iOtlra gi
ör.iHlr. Beş sıra bu şekiide tekrarlanan ırenleri gördUm. Hiç 
ters - yüz ilmikler beş ~ra sonra aksi e - bir ıeycik olduğu 
diliır. Yani terslerin üzerine düz, düzle -

yG.ıc, diyenler bulu -
;rin üzerine ters ilmik örülür. nabillr. Fakat unut -

Her beş sırada bir değiştirme neticesi 
üstüste gelen ters ilmikler, kabarık birer mamalı kı bir defa, 
kare gibi görünür. Düz ilmikler yassı be§ defa, on defa. 
kareleri teşkil eder. hattA yüz defa bir 

k b dl şey olmaz da yüz bi-
Bu sonbahann en gcız.eı ıapk.alan birer birer ortay.a çıkıyor. Beyaz panama Koyu renJcle gösterilen enwr an a- rincide bir ıkan biri'kmesi yüzünden insan 1 ÇW.ü bir banyo bdar fayda bekleme • 

!:~p:k~an:;m::k:al:opu::;~be:yu=~blr=.•::ğ::l:a~s:.;;arılınıf;;~~v~e~u~çl~an~~b~ir~om-=uza===s ... a~r:"kı ... t-=ılmı===ş~t=ır=.=:~:'n=:k:-ah=ve=re=n=:gı:=·:dir:"" ... ·-=--=--==-ıı:::m-;--= 6UYW1 dibini boylıyabi.Jılır. . ınek J.Azun&.r. 
A • • Bir mevsimde otus banyo uzvıyeti İyi y{t7Jenler vücudleiııi yağlamayı u .. 

( El bakımı ) 1 En cık plaı· el bısesı kuvvetlendirir. Bundan fazluı yorar. mıtmamırlıdırlar. U.,nme; yüzücünün en 
_ - ~ Halbuki: Deoiz banyalıu yorulmak için büyük cNişmaımdır. Yağ tabakası vücu .. 

Ellerinizin guzellig"" ini &ekil ond'B.Il mümkün olduğu kadar fay- dün hassasiyetini azaltır. Üşümeyi ge -
dalanmak içJn yapıhr. clk.tirir 

h f d• •z Yüzme~ wda on, on be~ dakikadan • . •. mu 8 aza 8 ını çok kel:ma.mahdır. VA.kıl .ıoaatlerle deniz- Pek iyi yil7.Selll?: bile plaJdan açılırken 
Hergün ellerinizin betımına ayıraca -

ğınız birkaç dakika onlann güzel ve iyi 
~nı temin eder. Hu feyden evvel 
yapılması müm'k.ün ban tedbirleri göz ö
nünde tutmak llzım&r. 

Mesel~: Bulaşık ymrk.en ellerinizi 
muhaf n.za etmek içhı lbtllt eldiven kul -
lanınız. Ellerinizi boaoak başka işleri -
nizi görürken eSki eldlveınlerinizi giyi -
niz. Eldiven kulliının.ı.ktau sıkılırsanız iş
lerinizi eldivensiz görebilirsiniz. Fakat 
hergiin enerinizin baıkımrM birkaç daki
ka hasretme!k p.rtile. Bunun için de elle
rinizi her r.aman sc+ık ,.ıtud az ılık su 
ile yıkayınız. Kurulıa.Men kat'iyen ateşe 
tutmayınız, yumuışaık bir havlu ile bastı
ra bastıra kurulayıruz. 

Kışın soğuk havalarda üşü.düğünüz za 
l'l1an ellerinizi sıcak 111Uya daldırrnayınız. 
Deriniz bozulur, ellerinizde çatlaklar pey 
da olur. 

Yatmadan evvel ellerinize yağlı bir 
krem sürünüz. İki üç defa böyle yapınca 
ellerinizin kadife gibi yumuşadığını ve 
güzelleştiğini göreceksiniz. 

Ellerinize süreceğinjz losyonu kendi -
iliz hazırlayabilirsiniz. Biraz limon su -
Yuna biraz gHserm kan§tınnız. Bu mah
ltU ıc tırnaklanruzm ucundan bilekleri -
tıize kadar deriaıi7Je içincek gibi sürüp 
ovun~ 

* Elin mütemadiyen nemlenmesi ateşli 
bir mizaca delllet eder. Tamamen gide
l'ileınez. Fakat hafi~tnebilir: 

Elleri aloolat de lavaııde He iyice oğ
ltıab. 

Tı.rnaklannrz çabucalc kınlıyor, bu 
YÜZ-den onl.an kısa bmnek mecburiye -
tinde kalıyorsaııız fU kremi yapıp vakit 
"

8 kit tımağınızın dibine sürünüz. Çok 
.faydasını göreceksiniz: 

1 O gr. Lanolin 
ıo gr. Vaselin 

2 gr.5 Acide satkyifque 

* Elinize kıymık veym diken batınca 
ç;cı~ bile-- derMJ çıkarmalısınız. 
l n'kü: Biıraz gecikirse iltihablara sebeb 

o ur. 

ta?ı.Çıkarıntt için crrnbı% veya iğne kul -
ın.aıı, kuUSnmadan evvel bunları iyi

~ 'Y~lıdır. İcab ede~ dikenin veya 
d Ynııgın bartıtığJ yere jiletle bir par"'a 
~;ını.ıp yarmalıdır. Herhalde o kücü
'° Yaranın kaT1ama91 esastır. Bundan 
'nz;;a Yapılacak şey, yertni biraz alkol 
,.__ Ud tentürdivo<fla sin_, pansuman yap 
··-aktan ibarettir. 

Bu ya.z erlce!lc elbiselerini andıran aa do pijamalar son derece modadır. Ve 
bunlarlıa erkek gömlekleri tarzında fÖmi zie blumr ıfyilmeoktedir. Resimdeki pi
jama ile celreti beyaz ketenden yapılmıı tır. muzu aiyah - Yetil emprimedir. 

de ka.ldlğ.ı halde !hiç btr rahatsızlık. duy - yanum.da ya lbir ika.yık bulunmalı, yahud 
mayanlar yok değildir. Fakat bunlar kıyıda bir.ine sizi gözlerile takib etme • 
müstesna insanlar sayıhdar. Umumiyet., sini söylemelisiniz. İnsan bu ... Ne olut 
le fazla uzun bir deniz banyosundan öl- ne olmaz ... 

Ayaklarınıza 
bakmayı ihmal 
etmemelisiniz 

c Güzellik bilgileri 

Sağlam ve 
beyaz dişler 

J 

Dişleri beyazlatan ve parlatan şu di§ 

tozunu bir kere creneyinlz. Aldığınız ne. 

tıceden memnun kalırsanız haftada iki 

üç defa oksijenli suya batırılmış bir di7 
fırçasile kuDanınız. 

Birbirine yarı yarıya katıştınlmış ince 

kömür toou ve bikarbonat ... Kömür tozu 

elenmelidir ki dişlerin mmasını çlzmc:sin. 

Bundan ~ diflerinizi her yıkadı -

ğınız zaman yumuşak bir havlu ile oğa -

rak kurutmayı unutmamalısınız. Bu da 
onlan beyazlatlr. 

Onlan Rğlam saklamak haftadn iki 

kere lçiM :iki daml'a acide phenique dam 

latıhru§ ve kaynayıp soğutulmuş bir bar
dak su ile çal:kalamalıaınız. 

İnceden inceye temizlemenize rağmen 
c!iş eraaarında kalan yemek kınntılarının 

tahammüründen ileri gelen çürüklere 

me)'(hın veımemek için akşamları ağzı -

d . . • mzı bir :k&flk bit de magnesie ile karış
Ptajlarda 9J.Plak ayakla gez iğımız, tırılmış iki kaşık ılık su ile çalkalamah -

çıplak ayaldıanmısa sandallar giydiğimiz 
aınız. 

bu mevskn w billıama bu ay, ayağın 
Diş etlerinin gev~ne karşı şu for 

glbe nWmkOn ol<fuiu kadar bakımlı g~ mülü kullanınız. Mükemmel neticeler a -
rünmeSl icab eden bir devredir. Onun 

lmnnız: 

arıtı:k hiç~ bısuırıuınu kıce ipek çorap - Tanin 5 gram. Teınture d'iode 5 gram • 
larla örYLJnü~r, ika.palı, kalın ayakkabı - t d . (l) Eau de . . . . odure e potas.5ıwn gram. 
1ar lçmde gızlemiyoruz. Bınaenaleyh el- :roses 200 gram. Teinture de benjoin 2 
den geldiQi kadar itina etmeliyi% ki çir -

·· - · u..-- h ki t ,gr-~am=.==-============== kin gon.umıesm.. U\Ua er zaman e - ı ı 

ınizlA'lerl kAfi değild1r. Tırnaklarına da ruyuncaya kadar parnıak aralarını birer 
parça pamukla ayırmalıdır. 

aynca babnalt, onılen bafüıda bir cill - y -"·la __ ... ta nıu·· t · . azın ay- n Sl\.'lf.A n cessır o • 
lamaJııd:ır. Bunun içın: Geceden (tıpkı lanlar: Delikli ayait.kabılar giymelidir -
el tmıa:klanndıa oldufu gibi) tırnak ke - ler. Bunlar ayağın bol bol havalanma -
nanndaid derileri itmelidir. Yatarken sını temin ederler. Pek sıcak haval.ı.rda 
bu derinin üstüne krem sürmelidir. (Gün parmak aralarına talk pudrası serpiştir .. 
düz sürerseınıiz çorabınızı lekeler) melidir. 

Ertesi gün tırnakları düz ve oldukça Bakımsız ayak kendi kendini korumak 
kısa kesmeli. Cilayi silrmeden önce -ya- Uzere derisini değiştirir. Yeni derinin ça 
na doğru genlfleyip ete batmaması için- buk sü.rmESi için deği,en deriyi sünger 
tırnağı aıttan ıtörpülemeli. t&file <>imaJıdır. Yoksa katılaşan derinin 

Sonra Wrer birer ciW sürmelidir. Ku- eskimesi pek fena olur. 
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Alman tasavvurlarına karşı 
İtalyaiıın vaziyeti 

Silah yrrışına aid korkunç rakamlar 
(Baştarah 1 inci •Jfada) na yeniden 4 ~ane daha illvesi mukarrer 

Bununla beraber bu memlekette hususi bulwımuştıur. 
siparişt.er uzun molddetlere tal!k edıl- .Aşağıd1lki rakamlar bu dört memleke-
miştir. tin geçen 938 yılının ilk beş ayındaki ham 

'(Ba,tarafı ı inci ıaJlfadaj 

İngilterede büyük demir ve çelik sana- demir ve çel.Qc istihsalitile, içinde bulun
güçlaler, her dakika bir müdahaleyi sunda iki Mihver devleti arasında tam yi müesseseleri tercihan devlet siparişle- duğumuz sillhlanmaya hız verilen yılı11 
mudb olabilir. bir görüş birliği olmadığına dair ec _ rini karşılamakta oldu.k;arından, ran- ı ayni müddetindeki istihsalAt miktarını Mülakatın mevzuu hakkında hiçbir ıey 

ti;a edilmemiş olmakla beraber, ba§hca 
Danzig meselesi üzerinde durulduğu an
laşılmaktadır. 

Slovakyanm vaziyeti nebi neşriyatını İtalyan gazeteleri in- dımanlannı artmnaıt için bütün tedbir- ve aradaki muazzanı farkı vazıhan gös-
Bratislava. 12 (A.A.) - Slovenska Po- fial ile karşılamaktadır. lere baş vurmuş olmakla beraber arala- termek.tedir. 

Fon Ribentrop, bugün öğleden evvel 
litika gazetesi yazıyor: Gazeteler, Danzigin milli metaliba· rında bir de anlaşma yaparak hususi sı- 1938 senesi 

Halihazırda Slovakyanın muka.Jdera- pari.ş verenle':"den bu siparişlerini başka 
Bertıtesgadene giderek. dünkü müzake
ırelerin neticesini Hitlere bildirmlıtir. 

Hitler'in nezdinde 
Kont Cian<> ise Bavyera dağlarında o

tomobille bir gez•nti yaptıktan sonra, 
Hitlerin şatosuna geimi~ ve öğle yeme
ğini Führer ile lıirlıkte yemıştir. Yemek
te, diğer Nazi erkanı da hazır bulunmuş
lardır. 

Hitler, yemekten sonr.l Kont Ciano ile 
bir saat g<>rüşnıüştttr. Fon Ribentrop ta 
bu görüşmeye iştı.rak etmi§tir. 

İtalyanın vaziyeti 
cTimcs> gazP.t::?sine göre Kont Ciano, 

önümüzdeki haftalar için Almanyanın ne 
gfbi tasavvurlar beslediğini öğrenmek ü
zere Alman ricaline mülaki o!.ınuştur. 

İtalyanın, Alman tasavvurlarını ne de
receye kadar tasvib edeceğini ve bu ta
savvurların tahakkuku için ne dereceye 
!kadar Berline mühhir omcağı. henüz 
belli değildir. .,, 

l\1acnristanın talebleri 
Diğer taraftan Macar gazetelerine gö

re, Ribentrop - Ciano mülakatı esnnsmda 
Macaristanın revlzlonıst temayülleri de 
nazarı itibara alınmış ve bunların kuv
veden fiile çıkarılması çareleri gözden 
geçirilmiştir. 

Amiral Horti Bitlerle röriişccek 
Ayni gazetelere göre Macar naibi a

miral Horti, gelecek hafta Be~htesgadenc 
giderek, Hiilere mürnkı olacaktır. 

l\luahcdelerin tadili 

tının tatmini pekala Polonyanın meş. 
tı mevzuubah.s otuyor. Vaziyet vahimdir. fabrikalara da vermedikleri hakkında 

ı-u ekonomik menfaatlerile telif edi -
Cereyan edecek tarlht bAdıselerin bizi teminat taleb etmek yolunu tutmuşlar-

lebileceğini ve fakat her türlü musli-
birleşmiş bir halde bulması tazımdır. Al- hane hal suretinin Polonyanın empeı- dır. 
manya - Polonya münasebetleri şimdiki Bütün fabrikala! kapasitelerinin son 

yalist hırsına çarptığını yazmakta -vaziyetin sıklet merkezini teşkil etmek- haddine kadar çalışmakla beraber Nisan 
tedir. Bu mesele gelecek günler zarfında. dır. ayında hissedilen yarı işlenmı'i demir ve 
halledilecektir. Biz, Polonyanın Alma:ı.- Matbtıat, Polonyanın samimi ve tec çelik kıtlığı Ma)'ls zarfında bilhassa kes· 
yanın komşu.su ve Almanyanın müttefi- rübe görmüş bir dostluğu unutarak kinleşmiştir. Bu vaziyet demrr ve çelik 

k. f karanlık bir akibete atılınış olmasına t ·1 h · t . ı sı atile bu meselenın halli ile doğru- ihracatçısı olan ng,.tereye arıç en ya. 
dan doğruya aliikadanz. Biz, istikJaHmi- teessüf etmektedir. ; rı işlenıni§ ve hadde deminnin ithaHle 
zi Hitlere borçluyuz. Popola di Roma diyor ki: bertaraf edilmiştir. 

Hak ve şeref Po1onyanın dördüncü bir taksimi - Demir ve çelik mamu18tm:ı olan hu-
Berlin 12 (A.A.) _ cNational Zei- ne şahid olmak istemeyiz. Fakat bir sus! siparişlerin teslim müddeti asgari 

tung•, Salzburg'daki diplomatik mu - ihtilaf çıkarsa, bunun sonu her ne o - 6-8 hafta o1arak tesbıt edildiği gibi, tes
habirlnin bir yazısında Polonyaya kar lursa o'Isun Polonyanın akibeti çok Jimi muayyen bir müddet! bağlı sip:ıriş-
şı Alman davasına İtalyayı da iştirak karanlıktır. ler kabul edilmemekte bulunmuştur. 
ettirmek istiyerek ortada cyalnız bir Bir konferans mı toplanacak? Fransada da demır istihsalatı 938 sc-
hak değil, ayni zamanda bir şeref mev Londra 12 (A.A.) _ Financial Ti - nesi sonbaharındanberi mütemadi bir şe· 
zuubaiıs• (\lduğunu kaydederek şöyle mes gazetesi, Ciano - Von Ribbentrop kilde yükselmektedir. 
demektedir: mülakatmm neticeleni hakkıVda tef.. Yalnız Mayıs ayında 9 yükS('k fırın ye· 

- Kuvvetli ve büyük milletler için sirlerde bulunmaktan içtinab ediyor niden faaliyete gecmiş, sene başmdanbe
yalnız. hak rne9eleleri )")ktur. Ayni ve diyor ki: ri istihsale ilave edilen 14 tırınln b<?ra
zamanda şeref meseleleri de vardır. Danzig mühim zorluklar göstermek her Fransa demir endüstris~nd:? çalışan 
Çünkü Almanya ile İtalva arasında te devam ediyor. Fakat gümrükler me yU:ksek fırın adedi 102 yi bulmuştur. 
vskeri ittifak yalnız kat'i bir hakka selesi pekala halledi:tıebilir. Musso.li _ Demir cevheri madenlerinde faaliyet 
dayanan bir vesika değil, şerefe bağlı ni'nin Hitler'i al~lacıele bir hareketh artmış, ocaklard!l 2-3 vardiya ile çalışıl
kardeşçe ve arkadaşça bir dostluğa is- geçn,?kte:n menetmek ifın nüflızunu mağa başlanmıştır. 
tinad etmektedir. kullanacağı söyleniliyor. Keza Ro - Bilhassa silahl:uımaya yarayan demir 

İki taraftan birinin hakkı ve şerefi manın daha geniş bir proje tasarlarlı- ve çelik nevilerinin istihsali geçen sene
cebirJe tehdld edildiği .şu sırada Al - ğı da iddia ediliyor· Bu proie. Fran _ nin ayni aylarm:ı nazaran 2-3 misli artı
manya ve İtalya hariciye nazırları bu- sa, İngiltere, Almanya ve İtalya mil- nlmıştır. 
luşarak kenıdi şeflerinin ıfllmiyetine nasebetlerlni iyileştirmek ~ sonra da Birleşik Amerika devletleri de silA.h
uygun bir şekilde alınan ve alınacak daha geniş bir hedefe doğru ilerlemek I;.nma işine Avrupıı devletleri kadar e
olan bedbirleri tetkik etmektedirler.• üzere bir konferansın akdini istihdaf hemmiyet atfetmiş olduğundan, dünya-

Paris, 12 (A.A.) - Jour-Echo de Pa- Kararlar verilmı·s 
is t 

· · h • h b. · B ı· eylemektedir. Mussolini şahsen böy - nın en büyük müstnhsili olan bu memle-
r gaze csının ususı mu a :rı er m- Nazi gazetesi tumturaklı bir ı"fad~ ı·-- le bir proieve taraftardır ve bu yolda kette de geçen sP.nenın ilk beş ayına na-
den yazıyor: le bu mülakat ile demokrasilerin cpa- ı· d 62.3 cNazi matbuatının bcızı tefsirlerinden bir te.._ı:-.ebbüs yapması imkan dahilin. zaran demir istihsa ntı yüz e ve çe-

lavra• ları arasında bir mukavese yap dedir. ük istihsalatı yüzde 6P.,3 artmıştır. 
a~:ajıldığma göre Salzburgda bütün maı'kta ve Salzburg'da mes'ulivetlerin 
sulh muahedelerinin tadili derpiş edil- Sa1zburg göriişıncleri etrafında Ameriikada Haziranın son haftasına 
mektedir. Bu itibarla Macaristana ve bu tetkik edf'<liğini, kararlar verildi~ini tahminler doğru çelik sanayiınin çalışma derecesi 

k 
ve ona tröre hareket edildiğini~ yaz • 1 12 (A A ) H 5 1 b geçen senenin aynı haftasına nazaran 

memleketin arazi temayüllerine arşı maktad
1
r. Ber in, . • - avas: a z urg 

büyük bir alaka gösterildiği muhakkak- G .. .. .. temr görüşmeleri, bir hareketin arifesinde m~ taım bir misli artmıştır. Maamafih Ame-
tır. Söylendiğine göre bu temayülleri p . 

1
«
2 

unu l?OS ııtb, vuJ..."Ubuluyor? Askeri nakliyP. vasıtaları- rika çeli:k sanayii geçen yılın yüzde 28 
ans - Fi~r<>'da d'Onmı sson t~ik ~tm~e İtalya ile '?'lmanyn t:ıkib divur ki: nın mühim seyrüseferi, benzin satışının kapasitesine mukabil henüz yüzde 56 ile 

ettıklerı genışleme siyasetıne Macarısta- ft 
1 

d b" . b T sıkı bir vesika usulüne tAbi tutulması işçi çalışmaktadır. 
nın da iştirakini temin elmeğe uğraş- G ad~ad a, bırkeşı u unmDaz .sie.n?r ve ihtiyatların silah altına alınması na- Almanyanın demir ve çelik endüstrisi-

p 1 . k~ ay a an aş ·a, yann anzıg ıcın ..J\:kk · b kt d · l maktadırlar. o onyanın azım <trane tar- d.. .. k fik .. k b. d b" · . zarı uı atı cec etme· e ır. nın geçen yı a nazaran mukayesesi bize 
zı !hareketi Aln1anya üzerind!? bir tesir ovuşme rını a ul e ecek ır I- Alman siyasi rnehafilınde bazılarının bu memlekette de istihsal ve faaliyetin 

İngiltere 
Fransa 
Amerika 
Al.manya 

Ham demir (Ton) 
2.545,000 
2,715,000 
6,920,0DO 
7,401,514 

Çelik (Ton) 
4,125,000 
2,751,000 
9,303,000 
9.334,614 

19,581.514 25,51:i,614 

1939 senesi 
Ham demir (Ton) 

2,968.000 
3,016.000 

11,238,000 
8,176,469 

Çelik (Ton) 
5,315,000 
3,185,000 

15.658,000 
15.236,142 

25,398,469 34,394,142 

Şurasını da kaydetmek lazımdır ki ev
velki yılın istihsalatında hu3usi sipariş

lere ve harb sanayiine taalluk etm.iyen 
işlere muazzam demir ve çelik snrfodil
mişken, lbu yıl bazı memleketlerde bu 
haddi asgariye inmiş ve bir çoğunda da 
hemen hemen tamamen harb sanayiıne 
tahsis edilmekte bulunmuştur. 

Dünya demir ve çelik piyasasının al
dığı bu şekil bir demir istihsal ve ihra
catçısı olan Belçika ve Lüksemburg:h 
büyük bir memnuniyetle karşılanmış' .r. 
Belçikanın yarı işlenmiş demirlerı bı -
passa İngiltere tarafından satın alınnıa!-. 

tadır. 

Lüksemburg fabrikalar. da EylUl . 
hayetine kadar yüksek faaliyet temın t.· 

decek siparişler almışlardır. Bu fabrıka
lar bundan bilistifad izabehnne ve fahri-
kalar depolarını temizlemekte ve satışa 
yararnıyan malıarını bi!e sürmeğe mu
vaffak oLmaktachrl.ır. Bu arada Belçıka
nın dökme dem?r istihsalatı 1,101,000 ton. 
dan 1,121,000 tona v~ keza Lüksembur
gun dökme demir ıstihsalatı 603,000 ton
dan 805,000 tona ve çelik istihsal:ıt.ı rl .. 

605,000 tondan 750,000 tona yükselmıştır. 

bırakmıştır. Almanya Danzige taarruz talyan he~e~ he~en yok gibid.ir. Bu kanaatine göre Cenubi Tiroldeki Alman- ayni hızla inkişafını göstermektedir. Al
etmekten .ise evvela daha az mukavim noktada butun muşa~deler bırles • lann çekı1mesi ı~arşıiığ: olarak Alınan- manyada mevcud 175 yüksek fırının Ma
bi.r noktada muvaf!akiyet elde etmeğc mektedir. Bununla beraber, her türlü ya kendi isteKIPri yolunda İtalvayı dahn yıs ayında 149 u faaliyet sarfetmiş ve bu- mektedir. 
~~~~~ ihtirn~ekM~her~~~ind~rivL~~~~~etMhWd~tıM~~*~===========~~================== 

Yuık.andaki cetvel geçen yılın beş ayı
na nazaran bi.ı senenııı 5 ayında 6 mılyon 
ton demir ve 9 milyon ton çelik daha far.
la sariedild'iğini gostermektc olduğu gi
bi, bu yılın ~ ayı içinde yalnız bu al.tı 

memlekette 27,324,469 ton demır ve 
35,144,142 ton çeiik sarfedi!erek. dünya 
silih.lanma yarışınm mahiyeti hakkında 
sarih bır fikir edinilmesine yardım et-

Şimdiki halde ise daha az mukavim o- d~ m~~~yakkı~ bulunmamız .ıaz~mdır. emelindedir. Bır Alman müşahıdi geç~n-
lan noktanın Macaristandır. Dıktatörler, eger Fransada, In~ıltere- lerde diyordu ki: Bizce, Almanyanın Ce-

1\lncaristanla anJaşma de ve Polonya?~· te~ebbüslerine ... ucu - nubi Tire ide katlandığl fedakarlığı İtalya 
Ayni gazete Ciano - Ribentrop mülA- za mal etmek ıçın hu~u~ edeC€gı za - nın yakında biz~ yapacağı hizmetlerle te 

katından bahsederek diyor ki: yıf noktalar bulmak ıstıyorlarsa, çok la.fi olunacaktır. İtalyanlar ise, T•rol işini 
Son haftalar zarfında Almnnyanın Ma- aldanırlar· Su~h, a.ncak, kuvvete isti- daha evvelce Almanyaya yaptıklar: hız

caristan üzerindı:Jd tesirlerinin arttığı n.ad ede~ h~k~k .. at ıle ~rtarılabilecek: metlerin bir karşı:ığı olar9ic telakki e-ii
müşahede edilmekten hfıli kalmamıştır. tır. Hakıkatı ılan edelım ve kuvvetı 1 yorlar. 

H .. t . k n~ ı· ~f gösterelim. er şey şunu gos erıyor ı .u<.:r ın, mı u- t , Diğer taran· an Anım-im ~azetesi 
zunu ve lüzumu halinde askerlerini Ro- talynnlann Polonyaya ıhtarlan B ık ı d t k t a·1~t d b"l R 1 ı (AA y . a an ar a opra a ı u ın an ve ı 
manyaya ve Ro:nanyanın arzu ile bakılan 

1 1°~İ te · . ·) -;;:- arı resmı «ARe
1
- haı;sa Macaristandan bahsetmekte -

zenginliklerine kadar yaymağı mümkün az om . n rnazıonan• mecmuası, - dir. 
!kıl:mak için, Macaristanı bir anlaşma jm- manya ılc Polonya arasında çıkacak Macaristan şimdive kadar iki Mih • 
zasına mecbur etmek istiyor. Eğer Al- bir ihtilıili demokrasiler müdahale et- ver devleti arasında mahirane bir si • 
manya, filhakika, en müh:m gayretmi tiği takdir~ İtalyanın; Almanyanın k b d k k v~sPt ta i e ere endi istiklali için 
Orta Avrupaya t<:?vcih etmek istiyorsa, yanında y.er alacağını kaydettikten fo1aketli olacak bir itaat politikasın -
bugu·· n Danzi~ etrafında yapılan g&ültü- sonra Varşova'ya bir ihtarda buluna • d k b e. ·.m, ·açına ilmişti. Bundan sonra da 
[er. enternasyonal dikkati başka tarnfa rak şimdiki hattı hareketinde ısrar et avni oyuna devam etmek imkanı Ma-
çevirmcğe matuf hareketlerden başka tiği takdirde «intihar siyasetinin Po- c<ı .. ic;tana bırakılacak mıdır? 
bir şey değildir. lo.nvanm parçalanmasına müncer 0 - İkinci bir vakın da şudur: Bazı Al -

Havasa göre lac.ığını• yazmıtktad1r. 

Bcrlin, 12 (A.A.) - Havas muhabiri Bu mecmua, şöyle devam etmekte • 
Jl"l:l!'\ (Ya7etelerinı> göre Almanva art•k 
va 1 rıız Alman Danziı? şehrini değil, fa 

bildiriyor: AngriCf gazetesi, arazi vaziye- dir: h+ bnl kömür tedariki hakkını. yani 
ti ile atakadnr suih muahedelerinin tadi- Polonya Danzi~ meselesinin halli i- K" .. ;dordan masda yukarı Silezyayı 
li ımcselesini, Salzburgda görüşülen nok- çin bulunan bütün şekilleri reddede -- '1!:! 01za mıntakasını da Polonyadan is 
talardan birisi olarak göstermekte ve de- cek olursa Almanva bir iJiin bu mese-
vamlı bir sulhün ancak Trianon ve Saint- !eyi en a~ır ve en acı şekilde hallede -
Gernnain muahedelerinin tadili ile kabil cektf r. 
olabilec~ini :;öy:emektedir. Avrupada valnız dört bi.ivük devıet 

t•vor. 
Polonvava karsı tahrik olunan mat. 

hu~tın verilen oarolavı biran aştığı an 
lac::ılıvor. Cünkü bu aksamki gazetele
r n lisanı biraz daha mutedil gözükü-Diğer taraftar., Berlind" Kont Csaky- mevcud oldu~unu ve kendi<:inin Avru

nin son zamanlarda For. Ribentropa yap- pa müvazenesi icin elzem olmadıif• -
tığı ziyaret bahsinde Berlinde büyük ke- nı Pol6ryanın bi1mec;i laz•mdır. Bek. vor· 
t'.lLTlliyet muhafazı oiunmu~tur. Hitlerin eğer Beneş'in sivar,etini takib edecE'k 
Budapeşteyi zi~·arE't edeccğı de kat'i su- olursa bir gün Timc-s kıyılarında Be • l<r~I Karol Bükreşe 

döner dönmJz kabine 
toplandı 

rette yalanlanmalı:tadır. nes, Nef"1Üc; ve Zoe-u arasında yao·lan 
B!llkanlar konuıma 1ara işl~rak e~rnek mecburi. 

Fakat Angriff:n bu mül ·hazaları, mih- yetinde kalır. 
ver rnı?mlekctlerınin Ba kınlarda te~eb- Polonyanın Danzig'i hedef ve Bal -
büslerde bulumr.2larmın n•üsteb:ıd olma- tık denizini muhtemel bir hedef itti
ru ~ını gösteril" gibidir. Himaye altında- haz etmesi saçma bir hareket olur. 
ki Slovakya i]e mihver devlet1,,rinin dos- Çün'kü ~altık denizi tamamile Alman 
ı ı f)}aıı Maca"ı~tan arasındaki mün:ısc- donanmasının kontrolü altındadır. 

' 
1 tler daima çok gergin bulunmuştur. Bu Roma 1 2 (A.A·) - Danzig husu • 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) 
Kralın dönüşünü müteakıb, kabıne bir 

toplantı yapmış \'e uhtcs•ııe tevdi edilen 
niyabet hukukunu kra~a iade etmiştir. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukauelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli k.munla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 lnglllz Lirası 

TOrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MlSIR, KlBRIS, VUNANISTAN, IRAN, IRAK. flLISTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSlAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
~-,, 

Filyalleri ve bGtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mev('iuat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesail<li krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit, altın ve emtaa tlıerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarım haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasansn en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
~ kumbarasız) tasarruf ttesapları açılar. 

• 



BAŞ, DİŞ, .Pı EZLE SOGUKALGINLIGI, ROl~ATİZMA, NEVRALJİ, KIRIKLIK 
• 

ve bütün ağrıları derhal keser. icabında günde 3 kaşe alınabilir • 
. ' • 1~.-. ... ~• .. ,....ıı,;:o.ııe,;'.: A',·< t; . • '\ 1 • •• .~. • '• • • • 

•l':ı·....,, ... ,.~.,,,,.llJ.•.!ot;"",.-'~-,ptıfW} -~'I'" 14'". "'<.. ,- , ,• • T - - ' , • 
Ka 1 lar diyor ar ki 
(Bastarnfı 8 inci sa,yfada) man çalışan bir kadınla evlensinler. Fakat 

Erl{ekler 
diyorlar ki 

(lJActarafı 8 inci savfada) 
ll erkekler kat'iyen boyle bir imtiyaza ma - erkekler bunu da istemezler. 
llk değildirler. Kadın küçük bir daktilo ise: •Daktilo! -. Geçen gün bir bayan erkeklere hil -

Nevyork sergisinde sık sık sorulan bir 
sua!: Türklerin hepsi böyle beyaz mıdır? 

.. .. _ diye dudak bükerler. Eğer yük.5ek tahsil cum eden yazısında kabahatrn en zıya-
Kadından korü korune itaat istemekle görmüş bir kızsa: ıUkalftlı diye ona hiç ta- de hangi tarafta oldu~unu öğrenmek ıs -

~endilerlne bir hayat arkadaşı değil bir ca- hnmmül etmezler. ( Hastarafı 7 nci sayfada) rar, escflenirİJl'I. Eseflenmeme sebeb yal-
tur. Pavyonu~ geniş duvarlarına Sovyet nız bu olsa raz;ıyım.. rıye i te iş ı ı T rk kızlan .. vlllik ha terseniz, mahkeme kapılarında dolacınız, s m o ur ar. u ... - , E:er her şeyi kocanızdan beklerseniz bu :I' 

Yatında kendilerine düşen ödevi tamamUe sefer de: ıBlzi sömürüyorsunuz• diye avaz, diyordu. Ne hata! •• 
nıüdrlktlrler. Onlar itaati değil se..-gl ve say- avaz bağırırlar. Soranın, acaba yazdığmın aksi haki -
gıyı tanırlar. Çünkü bu his daha ınsanldlı". Velhasıl ne yapsak onlara yaranamayız, kati istatistikleı-J.e isbat edersek mahcub 
Elbette yekdi~erlni seven ve sayan insanl:ı.r çünkii onların evlenmek ve blrUkte yaşamak olmazlar mı? .. F'..rkekler;n yalnız şu ka
birblrlerlnln makul arzularına hürmet eder- ve bir aile yuvası kurmak için hüsnüniyet - bahatleri var: Karısını!l olsun, kızının ol-

halkının bugünkü yaşayışını gösteren, Pavyonlardan en geç (Irak) ınki açıl
oüyük Rus artistleri tarafından yapıl - dı. Dahili tertibatı göz &lan bir şekilde • 
mış renkH tablolar vazedilmiştir. dir. Teşhir ettiği eşya arasında modern 

Ecnebi pavyonlar içinde göze çarpan~ 1 gümüş işleri vardır ki, bir garb iabri .. 

ler Hiç bir genç kadın kendisini mes'ud eden !eri eksiktir. ı.. il 
!ardan birisi de Fransanınkidir. kası da ancak bu kadar muvaffak bir iş 

sun vir a · eye yakışmıyacai< şekilde gi -
erkeğine isyan etmez. Suad Derviş yinme ve boyanma tarzını kabul etme-

e Fransa par;yonu Normandi yapabilir. 

AsU Türk kadını çocuklnrına sonsuz bir si .. Fakat bu da bir zarurettir. Kabul et- §eklinde • Gene bu paviyonda olan, bir sedirde 
ınuhabbetle bağlıdır. Çocuk onun için en 
nıukaddes bir varlıktır. Bin bir lztırabla llı=m::::=====:=======-==I~ mese bu en birinci geçiınsizl:k sebebi o-
dünyaya getirdiği yavrusunu asla ihmal et- DOYÇE ORJE,~T BAW,( lacaktır. 
ınez. Sokağa atılan çocuk sefaletle çarp~an Kadınlan çe.kilm<'.'z bir kahırdır. diye 
aııeıertn çocuklarıdır. Dresdner Bank ŞubeıJ telakki etmek yanlış olm.asa gerek •• Bir 

Şeklen cNormandie> vapurunun arka dört Arab şeyhinin ibağdaş kurarak otu
güvertesine benziyor. Bu pavyon, men- ruşu, büyük alaka celbetmektedir. Amc
sub olduğu mil:letin karakterini gösteren rikalılar bunlara hayretle bakmaktadır· 
birçok hususiyetlerle doludur. Bınanm lar. 

Bizim müsrif ve tuvalete düşkün olmamı- çok tecrübe ve görgüleı :m beni inandı-Merkezi: Derlt:ı 
şekli, rengi, tezyinat ve tertibatı pek za - e Serginin eğlence cephesi: 

ıa gelince: rıyor ki: Arkada.şiarından duydukları, si- rif olmakla beraber, teşhir edilen eşya -
lann seçimindeki isab'i!t, ekonomi ve 
propaganda bakunından fevkaladedir. 

Zartf ve zevke uygun giyinmek ne israf, nc:m.alarda. gördükleri, romanlarda cku -
ne de lükstür. 11Lüksı bambaşka bir ~ydlr, Türkiye 'Vbeleri: dukları maceraları yaşamak, romantik 
bunu ancnk çok :büyük bir bütçeye malik o- duşünce:er, hülyalar peşinde kcşmak is- Yann'ki dünyaya Fra~sızların arzet -
lanı ı Galata - İstanbul - tzm·ır ar yapar ar. Zarif ve derli toplu olmak teyişlcri lkadınianmızın. kızlarımızın 1 tiklcri eser, hafif yapılı demiryolu va -
hcvımızın hakkıdır. Orta halll bir kadının Deposu: fst. Tütün Gümrüğil - k b ı ı · 
lkt çift iskarpini her m~slmde ihtiyacını y:g~ne . a a ıat <>r:dir. Gene crkeklrri 5- gonformın tekerleklerine lastik geçiril -
k cızlıklc ıtham edenler, kenrlı masrafla. -, mic: şeklidir. Tren1e uzun volculuk eden-
nrşılayacak birkaç elbl.sesi olursa blı lüks ~ J 

tnudür? Benim param buna da yetmez. Her * Her türlü 6anka ifi * nnı ne olursa olsun erkeğe kabul etıır- lor bu icadın ehemmiyetıni anlarlar. Ay-
Ye.re, her ~aman b"---a entari ile ge-... nler mek istiyen müsrH kadınlardl!'. İşte şu . üst. k t d "' k ll f b' 

_... ,..,1 •• kül d ,__ k nl nı pavyonun ·a m :ı mu e e ır 
denirse buna lmkrı.n yoktur sanırım. O z:ı. - mulş ~sen lilL. ve adı arı görerek lolı:anta, gaziM mevcuddur. Geceleri h:.ı-

T. C. ZiRAAT BANKASI~ 
l<uruluf terihlı 1885 

Sermayesi: 100.000.000 . Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve tic•ri t •. r nevi b•nlu mu• ntl ıl Jrl 

ev cnmıyoruz.> . . . . . e H G .. l 1ı· (B l k . rnda bır bıra ıçmek ıçın çok beklemek 
• u le n a ı esır): . F ,_ ~b .. . . 

c27 yaşındavım. Elime net olarak '.iO icab edıyoT • . azm rag et gormesının se ,: 
lira geçiyor. Yegane emelim, evlenip bir I bebi de, gazınonı.m _tam karşısında renkıı 
aile yuvası kunnak •• Bunun icin seneler- fıskiyelerle çok cazıb su oyunlar! yanıl -
denberi bfrço'k kızlarla tanıştım, görüş- m~sı~ır. 1:1:r gece bu meydana en az kırk 
tüm. anlaşmağa uğraştım. Tahayyül etti- ellı bın kışı toplanıyor. 

~m bu mes'ud yuvaya sarhk olabilecek e /ng.lizlerin me!Jhur bandoları .• 
bır tanesini bulamadım. Bunun seb<>ble
ri ~unlardır: İngiliz pavyonu ilk günde şöhret ka-

1 - Kızlarımız sine-maya, eğlenceye, zandı. İngiliz ordusu~~~ meşhur (Gold 
baloya çok düşkündürler. Stream) bandosu şık unıfomıalarıle ser-

2 - Kanaatsızdırıar. Herkesle boy öl- I ginin en büyük caddesi olan cCenstitu -
çüşmeğe kıalkıyorJar. ı tion Malle> de muhtelif saatle-rde geç;d 

3 - Aile yuvasına, kocalarına, cocuk- r€:Sllli yaparak, mızıka balkonuna çık -
Ianna bağlı değillt>r. · makta, her gün iki saat klasik parçalar 

4 - Ev işlerini bildikleri ha!de, Vöp- çulınaktdır. 
mak istemiyorlA:r. 

Şimdi bando ycrıni kırmız1 üniformalı 
Bunların da scbeb1erini şöyle hü ıas.1 etmek mümkiin: Kanada süvari alayına bıraktı. At o -

yunlarile bunlar halka heyecan vcrınek

tedi r' er. İngiliz pavyonu: tarih, sanayi, 

Serginin eğl-ence yerlerini uzun uza -
dıya anlatmağa değm~z. Cambaz, hok • 
kabaz. gözbağacı, kesik baş, çıpJ.ak kız -
lar, her şey her şey vaTdır. 

Hele çıplak kız oynatmak bir zaman
lar pek ileri gitmişti. Şimdi düzelttiler. 
Her tarafta lünapark eğlenceleri tıka 
basa doludur. 

Yalnız güzel vücudla Elenar Holm, 
Tarzan ve Jonny Weissmullerin program 
lan görülmeğe değer. 

Bence Nevyo:r.k sergistni görmek. bir 
devrialem seyahati yapmak kadar fayda .. 
lı. bir yüksek ıtahsil kadar ehemmiyet -
lidir. 

lbrahim Safı.. 
........................ _....... ··-··········--

Ra,it Rıza Ertut'jrul Sadi Tek 
Bu gece 

T<pcbaşı bahçesinde 
llcincl defa 

SAÇLARINOAN 
UTAN 

Vodvil 4 perde 
YAZAN: Mahmut Ye1a.ıJ 

BANKA:>I 
Tesis tarl.hl : 1888 

• 
Yüksek tahsil görüvorlar, umumi ha

yatta iş sahibi o!uycrlc:r, fazla imtiyaz -
lara sahibler, birçok iş1err tercihan ah
nıyorla~. Bu ııebeb?er d~ onları serbest 
yaşamağa sevkeöiyor. 

e-konomi, ticaret. seyahat, denizcilik, ha

vacılık bakımından tetkike değer eşya ile 
doludur. ldare Merkezi : İSTANBUL (GALATA); 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BilO Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrut heablannda en u. 
so lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile lljaiıdaki plılna 
&öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

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

~ DiKKAT: Huablanndaki paralar bir ıene içinde SO liradan qala 
dUfnıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde "' 20 fazlasile verilecektir. 

k11r'alar tenede 4 defa, 1 EyltJ. 1 BlriDcik&ııun, 1 Mart ve 1 BulraD 
taruaJerinde çekilecektir. 

EI'kekler tereddüd ediyor, evlenmegw o 
İngiliz hükümdarl·arının sergiyi ziyacesnret edemiyorlar. Kızlanmızın erkek-

lerle boy ölçüşmeği bırakıp, ideal birer reti çok mühim bir hadise oldu. On ları 
kadın o1ma1:arını tavsiye ederim.> her hnngi bir kazadan korumak iç.in Va-

Türkiyedeki Şubelerit 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamı 

MERSİN, ADANA Bilrosu 
Cevablar: 
e Y afDT Köse (Samııın SeUihi

ye mahallui lhlmnur •ok.ak No. 4): 
- Göndıerdiziniz mektubun niçin neş

redilımediğini tanmin edeceğinizı umuyo
rum. 

e Receb Sanay (Ankara): 
- Alakanıza te~ekkür ederim. Sırası 

gelince cevabınız neşrolacaktır. 
Nv.srt:t Sajıı Coşkun 

················································· EGE rı v AT R·ö·s·ü·· 
Nurettin Oençdur 

ve arkadaşları 
Bugün güodüıı: Üılciidar 

lnılrab bı.b9eıinde 
YIKILAN YUVA 

aqamı Ciiınburiyet bahçuinde 

KOR D060M 
Mlçe Peaoof varyete9i 

Dr. A. KUTİEL 
Galata Topçular Cad. No. 43 

şington hükfunetinin cSecret service> a -
damlan, Nevyor'k polis idaresi, İngfite -

renin cScotland Yardıt memurları o ka

dar sıkı tedbirler aldılar ki, halktan pek 
az kimse onları görıneğe muvaffak oldu. 

e Sergiden intıbalar .• 
Nevyork sergisine dünyanın dört kö -

şesinden gelen 61 millet iştirak etti. Bu 

milletlerin ser:gi münasebetile sarfettik

leri paranın miktarı 45,000,000 dolardan 

Yananidandaki Sobelmı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Cnzladır. Almanya, Bulgaristan, Çin, Mı- ==-~ 
sır. İ:ran, Efganistan ve Arabistan iştirak 
etmemişlerdir. Almanyanın iştirak etme- • 

mesinin rebebi, Amerikanın jcplinlerde [:.. Doktor. 1. Z~ll Oget ~ 
ku!lanılm.-ik üzere Almanlara yanmaz Beledıye karşısındakı muayeneba-
gaz olan cHelium> u (Almanların elinde nesin1e öğleden sonra hastalarını 

· kabul eder. 
bir vasıtaı harb olur) filtrile satmamış ol-

masıdır. "' 

Sergide lçelıandın teşhir ettiği bir f T~~Tbi Ratip TUrkoglu ) 
koyun tipi var. Bunu her görüşümde ni- Sirk.eci : Viyana oteli ıırnı. No. 26, Kat 

· b' · t'ft'k • ·1 · \ de heraüo öQ:ledea 10nra saat 14 dca çın pavyonumuza ızını ı ı Keçı erm-
d •=~edi-imi · 1.--..ı: k d' iQ 70 kad41' ba."ldıaJarı-.ı kabul eder. en aew.ı..m g Zl ~ en ıme so -
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rm .. ıv "Son Posta,, nın Rikayesi nınm .. nmm .. 1111~ Satllık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden 

1 - Büyük düz bölgesi katiyatından Kara'bilkte istasyonda istifte mevcud 
(809) aded muadili (6~3) metre mikB.b (449) desimetre mikab köknar tomruğu 
açık arttırma ile satılacaktır. 

1 = ii = LUCl'Ni HüLYASI i 
illlll .. lllllllUlll .. lll1111Ul~ .. ı .. Çevire• • • Hatice Hatib ..dllll .. UUii 2 - Tomruklar evsafı yüksele budaksız olup ayrıca baş kesme paylan mevcud 

''e kabukları soyulmuştur. Hacim orta kutur üzerinden hesablanmıştır • 

- Aman ne sıcak! idi. Küçücük elierile irl köpeği-r.. başını 
· Küçük Luci, sabırsız bir hareketle severken neş'e ile şöyl~ düJlinüyordu: 
ensesine düşmüş olan ipek gibi san sllç- cDaktorla evlendiğim zaman bu köpeği 
arını ellerile başının üstüne doğru kal - de beraber onun evine götüreceğim. Dou 

Lud .kendisini doktorun açılmış kolla
rı :arasına a~ Fakat o, gözlerini ka
payarak kendisini bu kollara atmak is -
tiyordu. 

3 - Tomruklara aid satıf prtna.mesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde 

Ankara, İstanbul Orman çevirme Müdürlüğünde ve Karabükte devlet orman i§
let:rnesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomruklann muhamm{?n bedeli (13) liradır. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 16/8/939 günü saat (11) de 
Knrabükteki revir merkezine müracaatları. (5786) 

Luci çok mem."lundu. Doktora: dırara'k yerinden doğruldu. Yarunda kn- cermi :tabii beraber alırım. Kedim ne 
ınapenin üstünde sevgili kedisi Doucer güzel bir kedidir ... O beyu tuylerile - Babamla annıem uyuyorlar doktor! 

Demişti. tembel tembel uyukluyordu. Lucinin canı saten bir elbisenin eteğinde n~ güzel ya. 
sıkılıyordu. Hiç şüphesiz ki doktoru da • tar ... Bu ne h09 bir manzara olur. Bu • 
ha fazla beklemek doğro.ı değıl:ii. Bugün nu görünce doktorum bana: 

- Ne zararı var. Siıı varsınız ya ... 
Hem ben bugün sizin için geldim. 

Luci kulaklarına inanmak istemiyor-
du. Sevinçle başım kaldırarak doktora 

gelmiyeceği aşikardı. Saat üçe geliy~ • - Ne kadar güzelsin Luci. .. 
du. Hastalarını ziyarete çık~ olması Diyecek.. beyaz abajuritı hir lamba -

G R l P NEZLE NEVRALJi !fızundı! .. BePki bugün daha uzaklara, nın IŞğl altında ben kedim:e otururken 
mesela Villans'a kadar gitmcğe mecbıır onun bu sözlerini dinleyeceğim. Elimde 
!kalmıştı. Luci yer.inden asabiyetle kal - de bir gül bulunacak, kocam bana: 

bakmıştı: 
Bahçede gezelim. 

- Nasıl istersen .küçük kız! BAŞ DiŞ karken dizinin üstündeki kitahı yere dü- - Sevgiıli. Luci, diyeceK, bilcmezsın Luci bu cküçük kız. hitabına aanl -
mıyordu. Doktorun gözünde bi.r çocuk 
olmadığını !biliyordu. Zaten çocuk değil
di ya ... Tam on beş yaşında bir genç kız
dı! Doktorla beraber derenin :kenarında 
otuPmuşlardı. Luci doktorun her sözünü 
iki manalı olarak arlıyorciu. Ona: 

şürdü. benim için ne büyük bir saadctsin... Kü KIRIKLIK 
* Luci öyle kolaylıkla kimseye derdini 

açmazdı. Bunun için hatta sevgili Dou
ccr'sine hitab ederken bil.:? kat'iyen aş -
kından ve üzüntülerinnen bahsetmez -
di. Yine eğilip beyaz kedisinin başını ok· 
şarken ona gayet havai şeylerden bah -
ısetmeği münasib görmüştü: 

- Doucer bu ne sıcak değil mi? Bu 
kadar sıcak mı olurmuş! •. Öleceğiz. 

Doucer bir tek gözünü aralıyarak tem
bel tembel Luciye bakmış sonra yeniden 
gözlerini kapayarak hayallcrinP. dalmıı • 
ıtı. Luci sabırsız ve hırçın bir sesle: 

- Doucer, dedi. Ben derenin başına 
ikadar gidiyorum. İstcr.s~:ı berdber gel! 

Hayır beyaz kedi Luci kadar çılgın 

değildi. Bu sıcakta dışan çıkmak hiç iıi
ne gelınediği için hanımınm bu sözlerini 
~itmemezliğe geldi. 

Bahçe, sıcak güne.şin altrnda sararmış 
. gibi idi. Çiçeklerin ve yapralclanıı renk-
1eri soluktu. Luci bu hali görünce asabi 
bir hareketle dudak.lannı büktü: cDok 
ıtorun gönlü .olup rta yeniden gelinceye ka 
dar bahçede bir yaprak bile ka1mıyacag. 

. Hepsi hepimiz harab oltcağız ... Ölece . 
' ğiz ... > diye dü§i.indü. 

Fakat birden gülümsedi ~ yüksek 
sesle: 

çille kız sen benim hayatımı değiştadin. 
Kendimi yeniden çok ge;1g hisserHyo -
rum... Bunu bana sizin gençliğiniz ve • 
riyor ... Sakın bir gün bu Iı.:dalli'ığınıza 
teessüf etmeyiniz..> 

Yıarabbi dokıtor bugün aca~a nf?yc gel
medi. Pekila o da bilir ki günün bu sa
atinde Lucinin annesile babası sıcaktan 
b.çarak, pancurları kapalı odalarda u
yuklarlar. Eğer şimdi gelmiş •>lsaydı tıp
kı geçen günkü gibi. .. 

- Luci demişti. Sayfiye hayatını se
ver misiniz? 

- O kadar çok severim 'ki bütün ha
yatımı burada geçirebilsem ne kadar 
bahtiyar olurdum. 

Soğuk algınlıkları ve ağrıları 

MID L~INl 
TESKiN EDER 

:::.ıhhat VekQletintn 15- 4 · 936 tı.ırih ve 4 • 45 numaralı ruhsatını haizdir. 
Luci bu söz1eri heyecan içinde söyle -

mişti. Aman yarabbi doktor ca ne kadar 
Bu cgeçen gün> geçen Çarşamba günü mahcub bır· adamdı'. Şım" dı bı'r fı"lmde b lıkl h ·· bek 1 kt "d" U kt ddk 1 ni mişti. Luci onu sa ırsız a ergun - me e ı ı. za an tora s~e yor -

idi. -Luci bugünü düşündükçe hala kal- olsa fışık hemen: cBütiin hayatınızı be - liyordu. Bugün asabiyetı pek fazla idi. du: 
bi şiddetle çarpıyordu. Luci kucağında nim yanımda geçirmek ister misini?.?• Yanında kedisi eve doğru giderken bah - - Doktor ne iyi ettiniz de gddiniz ... 
kedisile yolun üstündeki di.lvann üstüne diye sorar, ve işler kendilığmdıeı:n kolay- çe kapısının ziıli çalındı. Ve akabinde e- Dur bakayım .. yanınızda bir delikanlı 
çıkmıştı. Bu aralık doktorun otomobili 
.k l~ıverirdi! O: vin bir pen~eresi açılarak annesi seslen- görüyorum ... 

apıci.a durmuş, ve o, genç kızın şimdiye - Luci diyıordu. Balık avını sever mi- di: - Evet madam, yeğenim Laurent, ta-
kk~~-~da görmediği a..;1k gri güzel bir siniz? til zamanını benim yanımda gt;çiucek. 
ı.x;~u.ııue otomobilden atlayıp bahçe ka - Luci ... Bak. Doktor geldi. Kendi -.. - - Pek fazla değil... Bunu Luci biraz bilıiyordu sayılır ... Çün-

pısından içeri girmişti. Henüz ne genç - O ... Bu pek zevkli bir ı;cydır. Bu- sini salona al, ben hemen inivorum. kil ona geçen gün kendisine bir sürpriz 
bir yüzü vardı. Başının üstundeki beyaz günlerde sizi bizim tarafa davet edeyim Lucinin kalbi dehşetli surette çarpı - hazırladığımdan bahsetmiştim ... İ§te La-
saçları dünyadaki bütün saç.ardan daha de orada beraber balık avlıyalım. yordu. Muhakkak bugün doktor onun iz- urent sana bahsettiğim küçilk Luci bu -
gii.zeldi. Luci onu görür görmez büyük cBirden gülümsiyerelc durmuş, w Lu- divacına talib olmak için gel~uşti. Bu - dur ... Pek iyi anlaşacağınızdan eminim. 
bir heyecana kapılmış, ve kendisini gör- cinin omuzunu ~ıyarakı fakat bir kaç gün onu annesinden ve babasından is - Lucinin annesi memnuniyetle gülü -
meden geçen ddktorun arkasından hay - gün daha beklemek lazım, :liye ilavt:! et- tiyecckti. Koşarak bahçe kapıı;ma geldi yordu: 
kırmıştı: 

mişti. Size büyük bir sii.rpri7. haıırhyo - ve kapıyı açtı. Doktor kapının önünde - Yeğeniniz ıne güzel bir delikanlı 1 -
- Doktor!... rum küçu""k dostum! miı:.! Kızım. senin için ı.ş· te mükemmel idi ve yalnız değildi. Yanında kü1ı'lik ve -s • 
Dolator hayretle başım kaldınp c.na Artık doktor bundan daha açı'k hir su- bir arkadaş ... Haydi misafirine bahreyl 

bakını be çok genç bir delik.anlı vardı. Bu kısa boy • 
ş, sonra mbeyaz dişlerini göste - rette konuşamazdı ya! Gi?nç kız ı;evındn- gezdir ... Doktor biz salona girelim. 

b" kahk h il lu çelimsiz çocuk, beresıni elinde tut -
- O gelince ben öyle sevineceğim ki. ren ır a a · e güle-rek: den deli oluyordu. O gün saat dörde ka - - Emredersiniz sevgili madam. 
Dedi. - Nasıl küçük Luci demiştı. Kuşlar- dar bahçede dolaşmışlar, ve b:ıbaı.."l bRh - makta idi. Gayet sıkılgan bir hali var - Ve içeri girmeden evvel arkuma dö _ 

* 
la konuşmak için mi böyle vükseklerE:. çeye indiği zaman doktr.rla kız.nı. yere dı, doktor neş'e ile: nerek ötekilere seslendi: 
çıktm! uzanmış ve kemali dikkatle bir karınca - Küçük Luci. dedi. Bugünkü ziyare- - Çocu'klar iyi eğleniniz: 

Şimdi köpeği onu bahçede göriince se-. - Hayır doktor. Doucer'ye bulutları yuvasını muayene ed~tlerken bulmuş ~ tim gayet resmidir. Size bir mis<!fir geti- Fakat Luci o kadar hiddetlenmit idi 
vinçle yanına yaklaşmış, adımıannın a - gösteriyorwn. T.utwı.uz kedimı .. İniyo _ tu.. riyonun. ki biçare Laurent'in yüzüne bile bakma-
rasında hopluyordu. Luci hayal içinde ru.m. !şte 0 günden sonra bir daha gelme - Lucinin annesi taş merdivenlerden in- dan koşar.ak bahçenin bir köşesine kaçtı. 

- Arkamdan geliniz! diyerek çift • cSon Posta,. nın tefrikası: 5 Bu fırlayıp kaçan şeyin ne olduğunu 
lik yolunu tuttum. L merak etmeden doğruca dolaba yak • 

il D .. A ~; aJ\ nıN laştım ve bir elimde Tintini tutarak 
Dörtler çiftliği Uludağın en eski ve ~~ ~l<. • ötekile kapısını açtım, iri bir elma al-

en tanınmış çiftliklerinden biridir. Bu- E ,;, ..... .Aı.. ~ [ dım. 
rası vaktile çok zengin bir paşanınmış. U - ~ ~ l'<I Ferah dadı birdenbire sözUnn kese. 
İyi süte ve kaymağa meraklı olan pa. rek bana çıkıştı: 
şa, en iyi cins hayvanları buraya ge • - Gene elma aşırmıya mı geldin? 
tirltiği gibi mükemmel bir peynir, ne- Tabii en iyilerini alıp gidecebin ... 
fis bir kaymak, hfüls bir tereyağı: elde bur~ her ne kadar ni dinliyor, her ha. Gelinlik kız oldun, bu huyundan hAIA 
etmek için de hiç bir fedakarlıktan çe- eski ıse de tahtala- lile: cAıiladım.. bir vazgeçemiyorsun. 
kinmemiş. Öyle ki burası Bursanm etı rın ar~sm~an yağ • daha seni yalnız bı-

d kın ~..... eli - Bana baksana dadı, o aşırmak sö. 
meşhur çiftliklerinden biri haline gel- mur gırmıyor, am ra t ~aca6:d: • zü de ne oluyor? Alıyorsam senin ma-
miş. Paşa kışın İstanbulda yaşadıktan akını.yor ··· Fakat yde e rar yor • lını mı alıyorum? 
sonra yazları birkaç ay bu çiftliğe ge- bura~.a o kad~r sık u. 

ve yuksek ag l s·· ·· ·· b"t" d"k Hiddetle başımı çevirmiş, sert sert lir ve tam bir köy hayatı sürermiş. Bir . .. . aç ar ozumu ı ır 1 -
tarafta inekler, koyunlar, keçiler, di- var kı guneşı~ ~ir ten sonra onu affet ona bakıyordum. Bu halimden ürkmüş 
ğer tarafta zengin bir kümesi, bol mah- yol bulup ıçerıye tiğimi gBstermek i- olacak ki: 
sul veren bir meyva bahçesi ile cesim girmesine de imkan çin başını okşadım - Hayır, benim malım değil... di-
bir bağ... olmuyor. Zavallı ve onunla birlikte yerek önüne baktı. Dişsiz ağzının için. 

Zengin paşanın ölümünden sonra .teyzemle ihtiyar odunluktan dışarı den homurdanıyor; fakat sesini yfik -
çiftlik mirasçılar elinde birçok zarar- öadımın ve lalamı çıktım. seltmiye cesaret edle.miyordu. Çünkü, 
Iara uğramış ve neticede Namiye tey- romatizmadan bu Avluda kimseler sadık olduğu kadar hırçın olan bu ih-
zenin bilyük babas? tarafından 'satın kadar şikayet et • olmadığına gCSre Fe. tiyar kalfayı susturmak için söylen • 
alınmış. O zaman küçücük bir çocuk rnelerine başka bir rah. dadı misafiri i· mesi lazım g<flen sözleri billyorum 
olan Namiye teyze her yaz annesile be- S€-beb aramamalı ··· çerıye alınış ola~ak. ben .. böyle olmasam, teyzeme yaptığı 
raber buraya gelir, iki üç ayı çiftlikte· Evin korkunç de. t:· Ken~ _kendıme gi'bi bana da kafa tutmıya başlıyacak· 
geçirirmiş. Sonradan, dul kalınca, ken- neook kadar hüzün ~öyl~ düşünüyor • Halbuki ben onun hükmü altına gir -
disine annesinden miras kalan bu çift: v:ren manzarası, um. mek istemiyorum. Diğer taraftan, cse-
liğe çekilip ömrünün sonunu burada d~rt tarafını saran . . ~ - Varsın teyzem-
beklemiye karar vermiş. agaçl~rı:ı orasını :V~ oradakılen bog - Galiba baba~ akrabasından ·ıle konuşsun; beni rahat bıraksınlar da nin malın değil!> dediğim zaman onun 

yarı müteessir, yarı gücenmiş bir ta-

vırla önüne bakması da pek hoşuma 
gider. 

Ancak, Namiye teyzenin büyük ba _ ~ak_ ı~tı!ormuş_ gı~ı dallarını sıkı sıkı mış ... Vay, sen burada mıydın yara - ne halleri varsa görsünler! Niçin geldi 
bası ve annesi zengin olmadıkların : b~rbırlerıne g~ır~~ş olmaları yanım.d~ maz? acaba? Sanki onu görmeği pek pek is
dan ·çiftlik yavaş yavaş eski güzelliği- ki ya~ı mısafır~n :ıa~rı dikkatını Odunluğun aralık kapısından ta pek tiyormuşum gibi.· amma da azametli 
ni kaybetmive, harab olmıya yüz ttiL celbetmış olacak kı d~erı arasından: sivri burnunu görmü.,tüm· Hemen o adam ha! Gözleri şimşek gibi ... Fakat İşte istediğim elmayı seçip dolabı ka-
,muş, hele Namiye teyzenin tek başına - Bu kızcağızı mezar gibi kuytu o - tarafa koşarak kapıyı arkasına kadar _ne güzel giyinmiş! fstanbuldan geldiği padıktan sonra mutfağın bir köşesin
buraya çekilmesinden sonra hergiln lan bu yerlerde bırakmak ne büyük ve açıp içeriye girdim. Köpek bir odun besbelli..· deki eski hasır sandalyayn oturdumı 
biraz daha bakımsız kalınca büsbütün affedilmez günah! dediğini işttim... yığınıntn arkasına saldıaruruştı. Onun Kuyunun dibinde zavallı Tintin .size kedimi dizlerime yatırarak elmayı ısır· 
mpı.c;ul vermemiye başlftmış· Onun ye- Evin önündeki taşlıkta Ferah dadı yalnız pembe burnunu ve af dileyen takdim ederim: İhtiyar bir kedtdir, mnğa başladım. Birkaç saniye mut -
gane varisi olduğum için bu verler bir kuyudan su çekiyordu. Uzun ve buru- kahve rengi gözlerini görebiliyordum. gözleri de görmez- kollarını açmı,, fakta benim elmayı ısıran dişlerimin 
gün benim malım olacak ... Bu sebeb- §uk yüzünü çevirdi, dişsizlikten ağzı. Maamafih, kendisini çağırınca gizlen - teı;nbel tembel geriniyordu. Eğilip onu sesile fasulyaların tepsiye düşmesin 
ten bazı gün)er yıikı~mı!ya yüz tutan na dayanan çenesini iki parmağı ara- diği yerden çıkmıya mecbur kaldı, to. kucağıma aldım ve ipek gibi başını ok- den başka bir gürü1tü duyulmadı. 
bu binalara bakınca içim acıyor. Otur. sında tutarak bize baktı. Gözleri hay- pallıya topallıya yaklaşarak ayakları- şıyarak mutfağa gittim. Orada Ferah 
du~umuz evin bir tarafı şimdiden bat •. retle açılmıştı. mm dibine yattı. Onun böyle yaltak - kalfa kocasına yüksek sesle bir şeyler 
tal edilmiştir. Her kış geçtikten sonra - Bize kimi getiriyorsun? O yanın- !andığını görünce kabahatini anlamış anlatıyordu. Onun sağır olduğunu ve 
burasının bir az daha çöktüğünü gö • daki adam da kim? olduğuna hükmederek sesimi yumu - bize bahçıvanlık ettiğini söylemiş 
rüvorum. Sesinde şaşkınlığın getirdiği hırçınlık ~attım ve onu bir ala azarladım. Uzun miydim? Tam yanına varınca fırlayıp 

Evı'l oturduğumuz tarafına gelince, vardı. !kulaklarını yavaş yavaş sallıyarak be- kaçmasın mı? 

Birdenbire sordum: 
- Dadı, sen babamın böyle bir ak

rabası olduğunu biliyor muydun? on
dan bahsedildiğini hiç işitmiş miydin? 

(Arkaft var) 

• 

t 

1 
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Öldürülen Yeniçeri 
Softalar, yeniçerileri g.orur görmez 1 makla beraber, metanetini muhafaza l ''e e~emmiy~tin~ yalnız bu cihete has. 

büsbütün azdılar· Derhal biribirlerini etti: retmış.. yenıçerıleri herkesin gözün _ 
bıraktılar. - Baka, yeniçeri! .. Ben, zabitim. Sa. den düşürmek için de onların raht ve 

- Bre, kaldırım kabadayıları! .. İşi - na, emrediyorum. Var, edebinle git· zaptlarına zerre kadar alaka göster _ 
lnize ne karışırsınız?.. Yoksa, halin haraba varır. memişti. 

Diye, yeniçerilerin üzerine öyle bir Dedi: .· .. A • Yıeniçeriler, omm devrinde o'lduğu 
atılış atıldlılar ki, der.hal hepsini yer- Ykmçeı ı, bu sozlere evvela kaba hı r j kadar, hiç bir zaman bu derecede az • 
lere yatırdılar. Silahlarını aldılar. kahkaha_ ile mukabele etti. Sonra, küs- ınamışlar .. halka ve kadınlara karşı bu 
Yumruklar, sopalar ve tekmeler altın- tahça bır tavırla ba~aklarını gerdi: kadar küstah ve cür'etkarane muame. 
da, oradan oraya sürüklemiye başladı- - Hele ulaş gel .. bak bakalım, şu şal- lelerde bulunmamışlardı. 
lar. varımın ağı, kaç okka. Şimdi 3 üncü Selim, bunun cezasını 

Yeniçerilerin uğradığı bu hezimet, .. Diye, muka?e1::! ~tti. Ve bu sözleri bizzat çekmiş .. gördüğü şu acı baka _ 
Sultan Selimin son derecede gücüne soylerken, belındekı palayı da yarısı - retten sonra, eHni bir yeniçeri kanı ile 
gitti. Derhal, işe müdahale etmek iste. na k~da~. çekt!. lekedar etmek mecburiyetini hisset _ 
di. Fakat yanındakiler, muhalefet et- 3 uncu Selım, artık dayanamadı. O mişti. 

tiler: anda, yatağanını çekeı~k havada sal- O zamana kadar bir padişahın, kendi 
- Aman, Şcvketlum!. Bu softa mil- ladı: eli ile bir yeniçeriyi vurup öldürdüğü 

leti, pek nadan olur. Belki hürmet ve --: Al, .. bre mel'un... görülmüş ve işitilmiş bir şey değildi. 
itaatte kusur ederler. Saltanatının şe- Dıye~ o~le. k~vvetl~ yen.~çerının ka- Asıl hayrete şayan olan bir şey varsa, 
ref ve haysiyetini rencide eylerler .. fasına ındırdı kı •. ~u d~v cusseli adam, ilk defa yapılmış olan bu korkunç ve 
Varın, teşrif eyleyin. Ne halleri varsa, o anda kanlar ıçınde yere yuvarlan. kanlı si ·asetin, 3 üncü Selim gibi cid-
görsünler. dı. ( 1) den halim ve selim .. hatta bir genç kız 

Diye, padişahı cami avlusundan çı • Vakı~ ~ iincii Snlim, kc!1dAisinde.n kadar hassas ve nazik olan bir padişah 
karıp götürdüler. be~lenıın:~vecek. d.erecede, şahane bır tarafından icrrı edilmiş olması idi. * c~Iadet gostermıştı. Fakat, o yeniçe ·i- Et!er 3 iincü Selim, 0 eün gösterdiqi 

Sultan SdJim, Çemberfüaşıın karşı. yı bu derecede küstahane teca,·iize bu şahane co1adeti, saltanatının ilk 
sındaki caddeyi takib ediyordu. Artık, sev~:de~ de gene bizzat kendisi idi. devrinde vöc:termiş olsavdı, yalnız bir 
ınanen ve maddeten yorulduğu için, Çunku o, yeniçerilere karşı garib kad•mn 1rz, ıtamus ve havatını kurtar. 
bu caddeden Sultanahmed meydanına bir sivaset takib etmişti.. mış olmakla knlmıvacak .. hic şüphesiz 
Çıkarak oradan da doğruca saraya git- Halkın ·nazar'Jarıını (nızamı cedid) ki memleketi ahlak sukutundan, veni. 
inek istiyordu. üzerine cıelbetmek için büti.in dikkat ceri ocafünı büsbütün tereddi çuku~una 
Şimdiki Sanayi mektebi civarında yuvarlanmaktan, Ye nihavet kendi ha-

bu1 Sok 11 M h -.:ı • • (•) Vak'a hayali değildir. Acı, bir hakl-
unan u u c mt"Upaşa camısı kattır. vatını da feci ve kanlı bir akibete kur. 

Yokuşunun başına geldikleri ııaman (Ata tarlhll nln. 3 Uncii cildinin 92 nci ve ban olmaktan koruyacaktı· 
Suıtan Selim birdenbire duraladı. Kaş 93 üncfi sayfalarına bakınız. (Arkası t•ıır) 
larını çatarak bakmıya başladı· 
Yokuştan aşağı, ç.arşafıına sımsıkı 

bürünmüş bir kadın gidiyordu. İri ya
rı, tulumbacı kıyafetinde bir yeniçeri 
lleferi de sıkı srkı kadını takib ediyor
du. 

'Yeniçeri, adımlarını sıklaştırarak, 
~adının önüne geçti. Evvela, şehvet ve 
ihtirastan pürüzlenen bir sesle: 

- Dur, bre .. 
k Dedi. Ve sonra, elini yatağanının 
abzasına dayayarak ilave etti: 
- Düş önüme ... 
}(adın, can IJ'ıevlile geri sıçrayarak 

sırtını duvara dayadı. 
d -:- Yiğitim!.. Dünya ve ahret, kar-
eşım ol... Ben, ırz ehli bir hatunum. 
~Ut?da, Küçükayasofyada otururum· 
f ;bı yavrucağım, hastalandı, gittim, 
lac aldım. İşte ilfic.. inanmazsan, evi-
~e varalım. Sübyancağızı da gör ... Ben 
~1.leyin namuslu bir avrata, senin gibi 
~r babayiğitin musallat olması yaraş. 
kaz. Var, git yoluna .. benden el çek, 
araeşim. 

Diye yalvarmıya başladı. 
tn 'Yeniçeri, sarhoştu. Kadının yalvar
ll asına ehemmiyet venniyordu· Kadı
ya rnütemadiyen iğrenç sözler söylü. 
'IJ or .. müstehcen küfürler ediyor .. cebir 
b ~ ~azyik ile, oradaki bir yangın hara-
e~ arsaya götürmek istiyordu. 

talı adın, fena halde bunalmıştı. Artık 
arn!11ill edemiyerek: 

ta - "ümmeti Muhammed!.. Can kur. 
tan Y k ? "' o mu .... 
Ôiye bağırdı· · ~P' -- - ' -

tit !kesinden vücudil zangır zangır 
h .. ~eYen Sultan Selim, daha fazla daya 
--n1dı: 

~ }(orkma, hatun .. btz varız. 
tın Ye koşarak kadınla yeniçerini ara
tera ~tıldı.Maiyetinde ki üç kişi de bi. 
~ıı goige gibi padişahı taktb etmişler .. 
?ıa e~ni bellerindeki palaların kabza .. 
ba 8 Yanarak, 3 üncü Selimin omuz 
ra sıralanmışlardı. 

bir ~rhoş ~cntçe:t: dı.tdaklannda acı 
lll ~bessumle, ışıne karışan ve keyfi· 
l'on zan bu gemi kaptanı ile üç kal
"~ ~~~a baktı. Bunları muhakkirane 

_ Ustehziyane süzdükten sonra: 
liik klJıan denJz martileri! Ulan çöp • 
't\"tat argalan!. Gürültüye getirip de 
~lın 1 elbnden almak mı istersiniz? .. 
bir Yez .nııstnız ki, ancak on kalyoncu, 
daşın enıçertye bedeldir· Gidin, altı yol. 
takla ızı daha getirin. Ondan sonra, bı-

t>ı rımızı ~kip ayırd olalım. · 
3 ~e homurdandı. • 

Uncu Selim, son derecede öfkeli ol 

Çorum 
ninden: 

Vilayeti Daiıni Encüme-

Çorum vilayet hastaııcsinde meycud 1920 adedi devirli ve 20 santim kutrunda 
dinamoyu tahrik etmek üzere 18-20 beygir kuvvetinde beher beygir başına sa -
atte 180-200 gram mazot yakan marş tertibatlı ve yedek deposunu havi olacak 
ve susturueu tertibatı bulunacaktır. 1000 lira bedeli muhammen!! bulunan alı -

nacak bu motör Ağustosun 22 nci Salı günü saat 16.50 de Çorum vilayeti daimi 
encümeni Tiyaset odasında ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açık <:ksiltmeyc 
konulduğundan a'hcı olanların % 7,50 teminat a.kçelerini ve tek1if mekt•ıblarmı 
ibare gününden evvel Çorum vilayeti encümen riyasetine göndemıeleri. c6219, 

Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesinden: 
Türkiye demir ve çelik fabrikalan mü~ssesesine boru fabrikası için lüzumu 

olan aşağıda miktarları yazılı mevad Karabükte 31/8/1939 tarihinde teslim edil
mek şartilc satın alıncıcaktır. Şartnameler Sümerbank lstanbul şubesinden An

kara Sümerbank umumi müdürlüğü Ticnet şubesinden ve Karabükte müessese 

müdürlüğünden ~-edels•z olarak alınabilir. Satmağa talih olanları.ı en geç 15/8/939 

tarihinde saat 12 yt! kadar fabrika müdürlüğüne teklifte bulunmaları ilan olu

nur. Aşağıda ya7.tlı malzemelerin hepsine veya her hangi birisine fiat teklif 

edilebilir. 
1 - Pot çamuru (bir nevi killi kum) miktarı 200 ton. 

2 - Madeni kara boya (döküm. kalıbı için) miktarı 24 ton. 

3 - Maça zamkı (Core gurns) mıktan 

4 - Hayvan kıh, miktarı 15 ton. 

5 - Beygir gübresi 200 ton. 

6 - Kuru ot 15 ton. 

4 ton. 

7 - Keten yağı (Ham bezir yağı) mı.dan 50 varil. 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden 

(6043) 

Muhanunen bP.de!i -:19') fü:ı ohn Ku:nkapı mendireği ağz.ındaki geçitte sığlık 
taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çıkan taşların mendire
ğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması işi pazarlıkla yaptırılaeaktır. 

Pazarlık 16 Ağusto:; Çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında müteşekkil 
komisyondn yapılacJ.ktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yevm ve saati mezkftrda 
müracaatları ve şartname ve keşifnameyi görmek istiyWl}erin idare jubesine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (6141) 

Sayfa 13 

1
18 ncı asırda 'stanbuJa gelen Bohemyalı 

, _______ B_ar_o_n_W_r_a_ti_sr_aw_'_m_h_aı_ır_aı_a_rı_: _3_7_. -
1.'ürkçeye çev!ren: Süreyya Dilmen 

Esir pazarı 
Mustafa, aslen Bohemyalı o~ ~\sine ~larak değişmeler beli.rmeğe başla 

duğu için bana karşı daima ıyı dı. Zıra hersene Osmanlı Imparatorlu. 
ve nazikane hareketherde buluınurdu· ğuna vermekte q~duğumu.z ı( cizye) 
Binaenaleyh kendisini severdim. gönderi~emişti. Çünkü Hasan Pa.şa 
Mustafanın sevgilisi olan kadının ga- adında bır kumandan Hırvatıstan l~· 

yet yaşlı bir kocası vardı, karısına da lerine bir akın. yaparak ~Wyhysht) ~ı. 
hiç emniyet ve itimadı yoktu. Kadın, sarını zaptetmış ( 1) ve lstanbula, bu
davet olunduğu saatte (ki sefaretteki yük şenlikler V€ nümayişlerle karşıla. 
çavuşun namaz için camiye gittiği ikin- nan üç yüz esir göndermişti. Bu esir. 
di vakti idi) Mustafanm yanına gele- lerin her biri ellerinde beş altı maktu. 
bilmek için rıe yapacağını bilemiyor- lün kesilmiş kafalannı taşıyorlardı. 
du· Şüphesiz ki biraz düşündükten son Tü:rkler, Hırvatistan akınından, elde 
ra şu çareyi bulmuştu: Kocasına h~.m~- ettikleri ganimetler ve esirlerle dön
ma gitmek ihtiyacında olduğunu soyli- dükleri vakit büyük bir alay halinde 
yerıek beraberine iki halayık almıştı. ikametgfilıımızıın önünden geçmişler. 
Bu~'lar hanımın elbise bohçalarını di. Kfimilen atlı bulunan bu akıncılar 
-adet olduğu üzere- başlarında taşıyor- kavukları üzerine birer de (Brunswick), 
lardı. Hanım önde, halayıklar arkada, şapkaları geçirmişlerdi. Yanlarına gilı 
konağımızın önünden geçtiler ve bu- müş kmh yatağanlar, gümüşle işlen. 
raya uzak olmıyan ve padişahın miş ve süslenmiş palalar asmışlar, el· 
zevcelerinden Ruska? Sultanın inşa lerinde kargılar ve harb baltaları taş1 
ettirdiği güzel hamama gittiler. Bu ha makta bulunmuşlardı. 
marn valnız kadınların yıkanmasına (Arkası var) 

mahsu~tu. Bir erkeg·in bu esnada oraya 1 

o) Hedayayı mutade ve feıvkaltı.denin Herr 
girmesine imkan yoktu. Meğer ki bu Kerviç tarafından henüz takdim olundu u 
adam ölümü göze aldırmış olsun. sırada Bosna vallsl Hasan Paşa, Harstowtlz 

İşte bu kadın, konağımızın önünden ve Gora'yı zaptetmck. Petrtna ve Kalpa ır
geçerken Mustafaya gizli bi!". i0şar:t makları mansabında Petrlna palangası yap-

çektl. ,,e davetine icabet edecegmı bıl- mak, dördüncü Beln'danberl üç yüz em se- 1 

nedir Macarlstnn hududunun en mühim m" 
<lirmiş oldu. va'kllnden olan BLhaç'ı teshir eylemek suret-

K.adının müvesvis kocası ise, karısı- lerlle yeniden sulbü nakzettl. (Nisan 1592) 
nı adım adım takib ediyordu. Nihayet Mikaçi Slsekte güzel blr müdafaada bu
onun hamama girdiğini görünce ken- lundu ise de bu eseri şecantl vahşiyane hn.·1 

k bek rnııtetlerlle lekedar eyledi: Hasnn Paşadan 
disi de oralarda bir yere ilişere - mektub getirenler! hisarın üzerinden Tuna-' 
lemiyc başladı. Fakat erkeğini aldat- ya attırdı ve teslim olacak gibi görllnUp ku-· 
mıya niyet eden bir kadının hilesini lübc içine aldığı sl.pahlleri barut fıçılarına 
kim önliyebilir?.· bağlatarak fıçılara at6' verdirdi. (19 Ağus-' 

Bu kadın konağımızın önünden ge. tos 1592) 1 
d Hasan Paşa bunun intikamını alaca~ınn. 

çerken sırtında yeşil bir elbise var ı. yemin ederek Sonbaharın hitamından evvel 
Halbuki hamama girince, banyo takım yeminini yerine getirdi: Kendisini muhare
!arı arasında getirttiği, kırmızı renk beye davet etmiş olan Nadadi'yl mağlüb 
bir elbise giymişti. Halayıkları haman:- ederek CO zamanlar ıbu hallere mütemcddln, 

da bırakarak sokag~ a fırlamış ve bır Awupalılar örnek gösterirlerdi. (Haınmer 
müterclml) bin esir, 12 top, yedi bayrak nl~ 

kaç dakika sonra soluğu yeniçeri Mus- dı. üç yüz esir muznfferane istanbulda Avus 
tafanın odasında almıştı. turya seflrlnln lkametg!Uu önüne gctlrlldl 

Yıeniçeri, kadını büyük bir sevinç1e (19 Te~inievvel 1692) 

karşılayarak elden gelen ikramda-~~- - Hammer, Cild - 7. s 177 
lundu, yedirip içirdikten sonra kuçuk ............................................................. . 

kapıdan dışarı koyuverdi. kadın da tek r ~ 
rar hamama döndü. yıkanıp arındık- e·ı r doktorun gUnlDk 
tan sonra kendisini bekleyen kocasile 

birlikte evine avdet eyledi. notlarından 
Bu kadının kocasına karşı oynadığı 11================,I 

bu şavanı hayret oyunu ar~ sıra .. hatır- Böbrek taşları 
ladıkça yeniçeri Mustafa ıle gulmek-
ten kırılırdık. 

* 
İnsanların umumiyetle !bünyeleri iki 

büyük kısma ayrılır: Çok yakanlar ve hiç 
· t ·· ı yakınıyanlar. Bazı klınseler -.·ardır ki 

Bir gün elçi efendimız, gaye guze mütemadiyen ıve hemen herkesten çok 
altı baş at satm almıştı· Bilhassa bun- yedikleri halde yine zayıftırlar. Yedikle-
ların arasında kır bir hayvan vardı ki rlni yakarlar ve böylece bir türlfi topla -
hepsinden daha güzel, da~a g~:ünüşlü namazlar. Bu glbllerl kat'11stira.hate koy 
ve yakıştKlı idi. Bu at sefıre yuz duka maktan başka çare. yoktur. Adeta bir 

nevi sanatocyom hayatını evlerinde tat-
altınına mal olmuştu. blk etmek H\.zımdır. Gündüz ve gecenin 

Bu muhteşem küheylan ıçın iki bi.. mühim ve ekser saatlerini yatakta veya-
nek takımı yaptırılmış ve her ikisinin hud bir koltukta geçirmek surctllc fazla 
tutarı iki bin dukaya varmıştı. Sefir 1htirakat.ı.n önüne geçilmiş olur ve bu 

bo'"yle zengı"n takımlı ve muhteşem at gibllerln böylece birkaç haftn zarfında 
klloları artar ve başkalaşırlar. Diğer 

üzerinde, ara sıra, geziler yapaııken bünyelere gelince t>unlar umumiyetle 
herkesin dikkatini celbetmekle kalmaz, yağlı ve §1şman cln5tendirler. Yedikle -
fakat birçok kimselerin de kıskançlık rtnı yakamazlar veyalıud bunlnrda Ih -
ve hased duygularını kaynaştınrdı ve tırakat natnmn.m olarak vaki olur. O za-
hatta vakit vakit: man bu nato.mo.m ihtirakatın mahsulü 

b"" ı b" bi olan maddeler asldürik, uratıar vesaire 
- Bir gavurun oy e ır ata 'nme- glbl vücudiin ötesinde berlslnde tavaz-

si nice yakışık alır? .zu eder. ve kum, ta§, nlkrls ctt>l hasta-
Sözleri sefirin Jculağına gelirdi. Jıklar meydana gellr. İşte bunlardan ibl· 
Atın, seyisleri tarafından çok dik- risi de böbrek tnşlıındır. Böbrek çukur 

kat ve itina ile bakı1.mış bulunmasının yeri olan hüveyzada husule gelen bu taş-

temı"ni işi benim vazifelerimden biri lar günün birinde mesaneye doğru ha -
rekete geçerler ve o saatte derhal şid -

arasına konulmuştu. Binaenaleyh iste- detu sancılar bat g&sterlr. Bu sancılar 
diğim zaman buna binerek, yeniçeri 90k şiddetlidir. Hangi böbrekte 1se o ta-
Mustafa ile birlikte, gezintiler yapar. rafın arkasında bel hlzasmdan ba§lıya-

dım. Bazan da Atmeydanında Türk _ rak öne idrar yoluna doğru lntlfar eder, 
- hastayı kıvrandırır. Bazan bu sancılar 

Ierle -ziyafetJ.ne- at yarıştırır ve ko. tnhnmmfilfersa .bir hal aıır. ve heklmln 
nağımızdan uzak olmıyan bir yerde bi müdahalesine mecburi.yet. .hasıl olur. Ge-
ribirimizi yemeğe davet ederek çok rek tednıvl 1le ve gerek bazan taşın me-
hoş vakitler geçirirdim. sımeye düşmeal veya.hud tekrar hüvey-

f ..+L> böylece ilk yılı, fstanbulda, çok zaya avdeti dolayıslle espnzm hali biter, 
':l""' sancı da sükftnet bulur. Yeni bir krlze 

eğlenceli ve neşeli geçirmiştik, bundan kadar bu bnhse devıı.m edeceğiz. 
daha mes'udane geçebilecek bir ömür ı--------------1 
tasavvur etmiyorduk. Cenb 11t11en okuyucularımın posta 

Fakat .. bu neşe ve şa!aret içinde ge. pulu 7oll&malannı rica. edcrlm. Aksi tak
d1rdl! tııelderl mutabeleJ121 kalAbWr. 

çen yıl sona erip de ikinci yıla dönü - .._ .. 
mümüzle beraber yaşayışımızda da ter '-·------------~ 
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ı uursavı ili uun idare eden e Btva 
POskDlsOz-ısmallin maceralan ' 

Yazan: Ziya Şakir 

Püskülsüzle bir çarpışma 
Uzerimizde en küçük bir menfaat ı 

şüphe ve şaibesi olmadığı için biz bu 
§ikayetlere zerre kadar ehemmiyet ver 
miyorduk. Büyük bir inad ve sebat ile, 
vazifemizde devam ediyorduk. Fakat, 
Antalyalı Naciye ile Tatar Lemandan 
çok kuvvetli ve sadıkane himaye gö. 
ren Püskülsüzü bir türlü bastıramı

yorduk. 
Bir gece, sabaha karşı (Ahmedpaşa 

feneri) mahallesi, silfilı seslerile alt 
üst olmıya başladı... Sonradan haber 
ald:k ki, o mahallede devriye gezen po. 
lis Hafız Hasan efendi ile arkadaşı, 

bird.:nbi~ Pilıs.külsüz ile kartıılaşını.ş.. 
Iar.. ve biribirlerine silah atmıya baş. 
lamısfor. 

Tabiidir ki İsmail ele geçmedi. Fakat 
bu hadise, adeta şehre heyecan verdi. 

Gene bu sırada, (Işıklar Mektebi) nin 
muallimlerinden iki zatın, gece mek. 
tebden şehre iner.ken, çırıl çıplak so
yuldukları rivayet edild'.i. Fakat, ekse
risi arkadaşlarımızdan ~lan bu zatlar. 
dan yaptığımız hususi tahkikatta, bu 
rivayet teeyyüd etmedi. 

Ancak, mekteb hademelerinden bi
ri hakikaten gece mektebden şehre 
iru?rJ.-<>n, - adını unuttuğum - bilmem 
ne deresi kenarında, birkaç S'ilahlı He 
karşılaşmış... Hepsi de sarho.ş olan bu 
silahlılar, evvela hademeyi anadan 
doğma soymuşlar .. sonra da: 

- Hadi .. oyna bakalım. 
Diye türkü söylemiye başlamışlar. 
Zavallı adam, oyun bilmiyormuş. 

Fakat, feci akıbete uğramamak için, el
lerini kaldırarak ortada dönüp duru. 
yormuş. 

Silahlılar, oyunu beyenmem'işler: 
- Ulan, kıvır ... 
Diye, biçare hademeyi bir hayli taz. 

yik etmişler. Niha~t, insafa gelerek 
yarı baygın bir halde adamcağızı- salı

vermişler.. kendileı1 de, (Şeyh Sa
bit) in tekkesine doğru çıkıp gitmiş. 
ler. 

Sual - Bunlar, kim olabilir? .. 
Bilatereddüd verilen oevab - Püs

külsüz İsmail ... 
Artık, en küçük ve en ehemmiyet. 

siz hadiseler bile Pü9külsüz fsmaile at. 
fedilivor .. damdan bir kedi atlasa: 

- Acaba Püskülsüz mü geliyor?. 
Diye, herKes bir korku geçiriyordu. 

(MERKEZ KUMANDANI) UNVA
NINI ~içiN VE NASU.. ALDIM? 

Tam bu sırada, mahud Koko da elin. 
de bir tebdilhava tezkeresi ile Bursa
ya çıkagelmişti. 

Bu azılı çapkın, tebdilhava müdde. 
tini, oldukça sakin bir halde geçirdi. 
Fakat tam müddeti biteceğine yakın, 
birden bire kay'bolu~rdt 

Birkaç gün sonra, 'Şube Kokoyu biz
den istedi· Fakat onu saklandığı delik. 
ten bulup çıkarmak mümkün değildi. 
Artık Muradiye mahallesindeki ev

leri basmıya başladık. Her defasında, 
beşer, onar kaçak yakaladık. 

Fakat, Kokonuıı adı, o mıntakaya 
dehşet veriyordu. O civarda sakin olan 
halk da, bu dev cüsseli şertrden kor. 
kuyordu. 

Eh .. Bursanın vaziyeti de, artık ha. 
kikaten korkulacak hale gelmişti. Ve 
bizi, çok şiddetli hareketlere mecbur 
edeoek hadiselr baş göstermişti. 

(Dehşet siyaseti) ni, tam manasile 
ele alrnıya mecbur kalmıştık. Ancak bu 
sayede, şerirler güruhuna galebe çala
caktık... Fakat bu şiddetli hareketimiz 
den dolayı, bir hayli aleyhdar kazan -
mıştık· 

* 
Bu aleyhdarlarımız, asker kaçakları 

yüzünden geçinen ve şimdi de kArları. 
na kesat gelen umumhanecilerden, kol 
tuk meyhanecfü:!rinden, gizlice kumar 
oynatan kahvccilerd~ ve zor gören 
kaçak ailelerinden mürekkebdi. 
Şimdi bunlara, başka bir unsur da 

iltihak etmişti. O da, bizim hastanenin 
bazı kaşarlanmış hademeleri idi. 

İstitraden şunu da .anedeyim ki: 

Tehcir edilen ermenilerin, Kilise cad. 
desindeki büyük evlerinde, tarafımız. 
dan üç yüz yataklı bir hastahane te· 
şekkül etmişti. Bu hastanenin intizam 
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lan arabadan indirmek hususunda bil4t 
ürkek davranıyorlardb 

Bunlarda vazife hissini kuvvetle~ 

dirmek için, hastalan arabadan bizzat 
kucaklıyarak indiriyordum. Ve günde 
birkaç defa, hastahane binalarını ince. 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUÖU -

1548 m. 182 K~. 120 Kw. 
.A.Q. 111,'74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
.A.P. 11,70 m. 9465 Kcı:. 20 Kw. 

Ağustos 13 

1 Son Posta 1 SPOR 
Boğazı geçme yarışı 

çok güzel oldu 
Müsabakaya Galatasarayın eski futbol yıldızt Nihadla, 
futbol hakem heyeti reisi avukat Abdullah da girdi ve 

ikisi de Boğazı geçmiye muvaffak oldular 

Bugun yapılacak 
at yarışları 

Heyecanla takib edilmekte olan at yı
rışlarının dördünoo hafta koşulan bugilJI 
gene Ba'kırköyde Velief endl yarı~ ınahaY 
linde yapılaca.kıtır. 

Bu hafta - geçen defaki gibi - biri j .. 

kinci ve üçüncü, diğert de dördilncil ; 
beşinci koŞ"Ular arasında olacak olan 

(Devamı 16 inci sayfada) 

t 
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annki harbi, deniz devletleri mi, yoksa 
kara devletleri mi kazanabilir? 
(Başfarafı 8 inci sayfada) Hava yeni bir vasıtadır. Bunun yarm-

az davayı biraz aydıniatmı§tır. ki durumu pek münakaşa edilemez. l<'a-
Otomatik aletler, seri nakil vasıtaları kat bugün hava. daha ziyade, seri yolcu

dünya haberlerinin deve yolundan luk için elverişli bi.r vasıtadır. Yoksa ik
iz mevoosi haline intikal etmesi, miJ_ tısadiyıattaki mevkii pek mühim sayıla -

lerin menfaat ve birlbirile olan alakası- maz. Zira bir geminin getirdiğı malze -
birbiri içine mezcetımiştir. O kadar ki j .meyi anca'k (5000) tayyare nakledebilir 

,au GON 
KUM&AllAStNA 
.PAll~ATAN 
~OCOKEL 

nfaati yalnız kendisine inhisar eden ki bu halde na;.n masrafı sermayeden bi
milleti bulmak güçtür. İşte dünya- le fazla gelir. Buna ticaret demezler. 
bugün'kü durumu ... Bır devlete te - . Kara da aşağı yııkarı böyledir. Deniz 

vilz eden diğer biri herkesi, bütün dev- yollarının faydnsı kaırşısında kara yolla
leri mütecssır ediyor. Ve nihayet dün- nna bir kıymet vermek ve onu deniz yo-
iki cepheye ayrılıverıyor. lundan üstün tutmak fahiş bir hata o -

* ~~ 
Bu bize neyi ifham ede~? Demek ki Şu halde müstakbel muhariblere ne 
ikbal harblerinin çıkmasına sebeb ola- düşüyor? Bu va~ife esas itibarile coğrafi 
k vak'alaır bir arazi meselesi olamaz. duruma tabi olmakla beraber, rüchan o
·yle ha.rbfcrin gayesi de arazi zaptı de- larak, şunları düşünmek lazımdır. 
dir. Ancak milletleri boğuşmıya gö - 1 - Deniz yollarının serbesti ve haki-
ren ve onlara gaye olan hayati mese - miyetini kazanmak. · 
er i'ktısnd kelimesi altında toplanır. Q - Denizyollarını d'üşmana kapamak. 
ye falan devletin, fi15n devleti iktısa- Ancak bu suret1e düşman iktısadıya -
n mahvetmesidir. tına dırrbe vurulur. Bunun misali Büyük 
Mademki mesele ikhsadi bir şekil al- Harbd'cki Almnnyadır. Deniz yollarının 
ştır. O hafde şunu düşünmek lazım ge- hakimiyeti ise ancak deniz kuvvetlerile 

- Hava, kara ve denizden hangisi 
illeUerin iktısadiyatında daha mües -
dir. 

alınır. Bu da deniz devletlerinin işıdir. 

Şu halde müstakbel bir harbde zafer 
ümidi sulh cephesinin hakk!dır. 

F.L. 

Bugün yapılacak at yarışları 
(Baştarafı 14 iincü sayfada) 

bahis ile dördüncü yarıştaki ikili 
is bulunacak olan koşuların progra

ı şud'ur: 

100 yardalık yarışta Amerikalı '.Vat
son 9.8 saniyede ko~uyu kazanmıştır. 

Y~ksek atlamayı Amerikalı Wılson 

1.94 metre ile kazanmı~tır. 

Fransada fu\bol baçtarı başladı Bi:rincl yanş: Dört ve daha yukan 
taki yarıınkan İngilızlere mahsustur. 
anıiyesi 510 lira, mesafesi: 2400 metre. Fransız takımları yeni futbol me\·si -
İştirak edecekler de şunlardır: nıine hazırlanmağa başlamışıardır. Pa -
Sağnak (P.rcns Hal•m), Nova (Şaban zar günü Stadc <le Parist~ mevsimin iik 
tlı), Ceylan (Salih Temel), Mahmure maçı yapılmıştır. Parısın Red Star ta -
aUh Temel), Sevim (Dervi§). kımı Macaı- Kispest takımını davet ede
İkinci yarış: İki yaşında ve şimdiye rek yeni futbol mevsimini açmıştır. ~faç

adar !hiç koşu kazanrr.amış yerli halis- ta Mac.arlar 3-2 gallb gelmişlerdir. 
an İngiliz atlarına mnhsustur. İkramı- Fransa - Macaristan yüzme 
~i 400 lira, mesafesi llOC metre. 
~ l (Fikret Atlı), Gürayak (S. Baş- mUsabakaSI 
gıç), Sigctvar (Fikret Atlı). Mis (Ni- Fransa - Macaristan arasındaki s ne -

aı. Atlı). lik yüzme karşıla~ması Pazar günü ya -
'üçüncü yarış: Dört ve daha yukarı pılmıştır. Neticeleri yazıyoruz: 
~a haliskan Arab atlarına mahsus sa- 100 metre serbes: ı - Korosi (Macar) 
ş k<>şusudur. derece 1,01,3/10. 2 -- Nacache (Pransız, 

anuyesi 190 Jira, mesafesi 2100 met- derece 1,01, 4/10. r~-------------..... , 1 
edir. 100 metre sırtüstü: 1 - Zins (Fran -

~l Derviş (Fehmi Vural}, Ceylan (Re- sız) derece: 1,11,9/10. 2 - Lengyel (Ml-ı S OD 
E: Balkan), Çetin (İhsan Atlı), Ünlü oar), derece: 1,14,2/10. !=========~:======I 
hıned Geliş). 400 metre serbc9t: 1 - Grof (Macar), Yevmi, Siyasi, Havad!8 ve Haııc ııazetes~ 
bordüncü yarış: Uç ve daha yukan derece: 5,04,2/10. 2 - Pallard (Fransız), Yerebat.s.n, çat~;~-;;me sokak, 2& 

~Şta İngiliz atlarma mahsustur. İkra- dıercce: 5,06,4/10. t 5 T A N B U L 
1Yesi 850 lira, mesafesi: 2400 metredir. 4X200 bayrak: 1 - Macaristan (Graf, 

(ll l:>andy (Asım Çırpan), Sun Andair Takos, Elemeri, Korosı), derece: 9,21. 
r~:ns }fallın), Komisarj (Bürhan Işıl), 8/10. 2 - F.raıısa, derece 9,22,2/10. 1 
~a. (Bayan Statathu), Ateş (Gene- Tr.a.:mplenden atlama: 1 - Mulinghau-
a liaıım), Romans (Prens Halim). Ka- sen (Fransız), 137 puvan, 2 - Hidvegi 
~A~f Esenbel'). (Macar) 135 puvan. 

~a C§ı~ci yarış: Dört ve daha yukan Vıatrpolo müsabıakasında: Macaristan 
gu §!akı haliskan Arab kısraklarma mah- Fransayı 4-0 mağlCıb etmiştir. 
ls: ~~a~::Safesi 1800 metre. İkramiyesi Beynelnnlel Un~versiteliler 

.\Jtllahtiyar (Şemsi Tanak), inci (Hasan şampiyonası 
ay), Selma (Kadri Şcnyur). Sekizinci beynelmilel üniversiteliler 
F şampiyona.sı bu sene 20-27 Ağustosta 1 

ransa kupas:na 778 klUb Monacoda yapılacaktır. Bu seneki mü -
giriyor saıbakalan Monako pr~nsi himayesine al-

li'ran ıruştır. Müsabakalara 20 milletin gönde-
lia.ıı ten~~ fu.tbol federasyonu tarafın - ;receği 1200 atlet iştirak edecektir. Müsa-
~ ı edrlen lı.11pa maçları 10 Eylul-1 bakalaırın programı ı - Atlet;zm, 2 - 1 

ltıiib ~lııya~tır. Kupa maçlarına 778 Yüzme, kürek ve vaterpolo, 3 - Futbol, 
bıaçla:r.aYdedılm!ştir •. İlk t~rda yapılacak 4 _ Esloim. 5 _ Boks, 6 _ Bisiket, 
1 O Q 254 klub gırecektır. 7 - Atıcılık, 8 - Tenis, 9 - Basketbo! 
. oo metre dünya rekorunu ve voleyboldur. Üniversiteliler ıampiyo-

kırma müsabakası nasına Türkiye de iştirak etmektedir. 

lie~~~diy.a.Iıla.rın meşhur atletlerin -
~ ~nen ile Pehurl, vatandaşları 
t'e d'Q ~arafından Le;;ıs edilen 10,000 met
htılun n.ya ~korunu kırma teşebbüsünde 
~u acaklaırdır. 

~ilta<hr nıesafenin dünya rekoru 30,2 da -

~ille :k rı ah atletler ilk müsabakayı 
lskoçyada yaptılar 

J\ınerikah tı-%ıı lann, Avrupaya muhtelif 
~tleu baltala;r yapmak üzere gönderdıği 
)ada ~1.takunı ilk n:üsabakasını İskoç -

İbra askov şchrınde yapmıştır. 
tıııan ~.~tadında 50,000 ki~i önünde ya
~d~n ~~bakalarrh Amerikalı atlet -
t'rıan.ialı {ai koşucusu Jeffrey 120 yarde 
~ ~~da har.dıkapla koşmuş ve 

eyi 11.a sanıyede yapmıştır. 

Nöbetçi eczaneler 
---··--

Bu rece nöbetçi olan eczaneler ıun -
lardır: 

istanbııl clbetlndeltiler: 
eehzadebaşında: (Hamdi), Em1nönün

de: (Bensason), Ak.'!arayda: <Sarım), A
lemdarda: (Sırrı Asım>, Beyazıdda (Bel 
k.18), Fatihte: <Viiam, Bakırköyiinde: 
(Merkez), Eyübde: (Eyübsultan). 
Beyotıa clbetindeldler: 
İstiltW caddesinde: (Kanzuk), Tepe -

başında: <Klnyolt), Taksimde: (Tak -
sim:) Tarlabaşında: (Nihad), Kurtuluş
ta: <Necdet>, Beşlttaşta: <Vldin), Be -
şikta.şta: CBUleyman Receb>. 

Bofazlçl. Kadıköy Te Adalardakiler: 
Kadıköyünde: <Halk, Hultmi Osman), 

tisküdarda: CBellmfö'e), Sanyerde: <Nu
ri), Adalarda: CŞ1nu1 Rıza). 

Gazetemizde çıj(an yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-····-
ABONE FıATLARI 

1 6 :-, 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14ıJO 75u 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
:l700 14Uv 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kunqtur. 

-···--

1 
Ay 
Kr. 

15u 
270 
iiOU 

Gelen eoralı gai verilme:. 
ilanlardan mea'uliyet alınma:. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi Iazımd!r_ ,. ............................................• , 
! Posta. kutuıu : 741 İstanbul \ 

1 i Telgraf : Son Posta • 1 
i Telef<>" : 20203 1 
... l ···············································•' \. I 

~m> ÇOCUK HEKiMi 4m~ 

Dr.Ahmed Akkoyunlu 
Takılın - Talimhane Palas No. ' 

Pazardan maada hergün ıaat 16 ten 
ıonra Tel : 40127 

Zayi ebllyetııame - SaJıibi bulundu~um 
1196 nmnaralı ehllyetnanıemı kaybettim. 
Hükmü ,ottur. 

Balat Ayan caddesi No. 93 Küçük Bay
ramollu Bohor oğlu David 

································-·············-·· ..... ·-
Son Posta ~latbaaa 

Meıriyat Müdürll.: Selim Ragıp Bmeg 
.... -..... ... ~+. S. Rag&p EM:IÇ 

SADJ.Cl4.llW A. ftNm VŞAKLIGU. 

YAD.iN 
CEK DEFTEll(NEİ 

IMZA,ATAH 
~OYOK EL 

OLACAK TIR 

T0RK(Y 
rş 

r>ANKASI 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

1 - Ilgın ve Sarayönü istasyonlarında yapılacak ambar, idare binası ile buna 
mütefcrriğ işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedelleri Ilgın için 63928.48, Sa ray önü için 63176.36 liradır. 
2 - Eksil1.me evrakı .6,5:ı altı buçuk lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlü , 

ğü:nden, İstanbul ve İzmir şubelerinden a !ınabilir. 

3 - Eksiltme, 25.8.939 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis binasında yapıla. 
cak.tır. Teklif mektubbr.nı havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin Muhabe ' 
rat Servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Ilgın için 4446.42, Sarayönü için 4408.82 ll -

radır. 

5 - İstekliler tekl'if evrakı meyanına şimdiye ckadar y.aptrklaır bu gibi işlere 
aid vesikalan ve eksiltmeye girebilmek için Ofisten alacakları e!ıliyet vesikasını 

koyacak?a:rdır • 
6 - I nci maddede yazılı inşaat ayn ayrı kimselere ihale edilebilir. c6207;ıı. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

12.000 ıkilo tutya beyıazı 
29.000 lkilo kristal t>e-Lir 
7 .000 ikilo neft 

15.000 kilo ham bezir 
1.000 lkilo kaynaanlŞ bezir 
2.000 kilo kurşun üstü'beç 
9.000 kilo kaba üstübeç 

ı.6.000 koo sülyen tozu 
40 kiw glotelin 
40 kilo helyQgen Blau 

1 - Tahmin edilen bedeli (44.320) lira 
olan yı.ılkarıôa cins ve m.iıktan yazılı 10 
kalem boya malzemesi 15/ Ağıustos/939 

tarihine rashyan Salı günü saat 14,30 da 

ka,palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (~324) lira olup şart.. 
namesi tıergün komisyondan 222 kurq 
bedel unu'ka!bilinde alınabilir • 

3 - 1stcltlilerin '.?490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim eddece'kleri &· 
palı teıklif mektublarını en g~ belli gQn 

ve saatten bir saat evveline kadar Kaı
Sml(paşa<ia builunan komisyıon lbaşkanl> 
ğına veıımeleri. (5636) 

Istanbul Defterdarlığından : 
24/8/939 tarihine müsadü Perşembe gpnü saat 15 de İstanbul Defterdarlıtı 

Miffi EmIA.k Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında' (19998) 
lira (37) kuTuJ Jte§if bedelli Defterdarlık binasının esaslı tamiratı işi kapalı zarl 
usuıne eksirtmeye konu.lmuştur. 

Muvakkat teminat (1500) liradır. İsteklilerin teklif ımektublan ve en u 
(10000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesat. 
ke istinaden İstanbul VilAyet•.nden eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmlf 
ehliyet ve 939 yılına ald Ticaret Odası vesikalarını havi kapalı zarflarını md\ 

'kt1r iUnde saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünd-e toplanan 
komisyon bqkanlıtma vermeleri ve saat 15 te zarflar a~en komisyonda 
hazır buhmmalırrı. (5693) 
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16 Sayfa SON POSTA Ağustos JS 

• •. • .. ft .. • • 
. . - ., 

Piyango bayileri arasında daima hakikati söyliyen 

Bu keşidede beş büyük ikramiyeyi birden verdi : 

, 

ler ay müşterilerine daima 
büyük iluaoıiyeler dağıtan 

Tek Kollu Cemal 

1-Divanyolu eaddede No. 35 hanede Emekli Yarbay 
Bay İbrahim Etem 31038 numaralı biletle 50.000 
lira kazandı ve paralarını TEK KOLLU CEMAL
den tamamen aldı. 

2 - isim ve adresinin gizli tutulmas nı arzu eden bir 
bayan müşterimiz 36961 numaralı biletle 15.000 
lira. 

S-Kadıköy 
numaralı 

Altıyolağzı No. 77 
biletle 12.000 lira. 

Bay Necati 16928 

4- Emirganda No. 22 yalıda Bay Osman 22046 numa
ralı biletle 10.000 lira. 

1 

Bu keşidede büyüle ikramİ} 
50.000 lirayı kazanan Emekli 
Yarbay Bay İbrahim Etem 

S - Haydarpaşa Koşuyolu No.17 Bayan Gülsüm 25.639 numaralı biletle 10.000 lira kazandılar 

Adrese çok dikkat ! 
Eminönü cadde No. 27 Tek Kollu Cemal Gişesi sahibi 

•• v N' 
Hiçbir yerde şubesi yoktur • 

................................... , ............................. -........ ,~,. ............... , ........................................ .. 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 

temizlemek içhı HELMOBLÖ kullanımz. 

Böbreklerin çalıımak kudretini arttınr. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eıki ve yeni belıoğuk· 
luğunu, meıane iltihabını, bel atnıını, ıık 11k idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol ıdrar temin eder. İdrarda kumların ve mesanede taılann tqekkillüne mani olur. Her 
eczanede bulunur. 

DIKKA T: HELMOBLÖ idrarınızı temizleyerek mavileştirir. 
Sıhhat VekMetinln H- 7 - 932 tarih ve 2- 27 numaralı ruhsatını haiztlir. 

inhisarlar İstanbul Başmüdilrlü
ğilnden: 

15 Ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kwı.ışa satılacağı ilAn edilmiş olan 50 
ve 62 santilitrelik şişelerdeki biraların tenzili fiatla satışına 16 Ağustos 939 gü
nü sabahından itibaren başlanacaktır. 

15 Ağustos 939 güniJ ak§amı ellerinde eski fiatlı bira bulunan bayilerin mev
cudlarını gösterir beyannamelerini en yakın satış depolannn vermeleri illn olu-
nur. (6217) 

Fl}etı ı 10 llred .. 11111.,tııı. 

Satıt yeri ralnıs ı 

.1. ROUSSIEL 
~--. Parlı1 166 Bel. Heu11maH 

ISTANBUl, B•roülıı 
Th el 1t1•1da111 12 No. hı. 

Ma§aıamııı ılyı,.t edinir .. ,, 
16 No.I• tarlfemltl lıhrfıılı. 

L.l _____ ı_tt_a_n_h_u_ı_E_e_ı_e_d_iJ_·e_s_i~İ-la~n-Ia_r_ı __ ~_._.I ............................................................ .. 
1 ş ı N N E v· 1 Han Tarif em iz Şartnamenin 

lbedcli 

1,70 

1,49 

ı.oo 

İlk 
teminat 
2543,28 

2230.54 

1495.80 

Muhammen 
bedeli 
33910,35 Tn1wim bahçe gazinosunda yaptırılacak 

elektrik, havagazi, kalorifer, sıcak ve 
soğuk su; mutfak. yangın ve sıhhıi te
sisat. 

29740,43 Taksim bahçesinin deniz tarafındaki is
tinad duvarı inşaatı. 

19943,88 Taksim bahçesind'dki havuzun fıskiye 

ve elektrik tenviratı ile Taksim meyda
nı havuz ve kaskadl:an elektrik tenvi-
ratı. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları ve şartname bedelleri yukarıda ya
%1lı işler ayn ayn kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 16/8/939 Çarşam-
ba günü saat 15 te İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılac:ıktır. Şart

nameler hizalarında yazıh bedeller mukabilinde İstanbul Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünden alınabilir. Talihlerin 1939 yılına aid Ticaret Odası, ihaleden 8 
gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla a1'acaklar1 fenni ehliyet vesika

ları ve ilk teminat makbuz veya mektublari1e 2490 numaralı kanuna göre hazır
lıyacakJarı kapalı zarflarını ihale gün:.i saat 14 e kadar İstanbul Belediyesi Dai-
mi Encümenine vermeleri. (5619) 

Tek sntun santımı .................... ······ 
Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

Oçüncü ıahile 200 » 
Dörd üncü ıahile 100 )) 

iç sahifeler 60 )) 

Son ıahile 40 )1 

Muayyen bir müdde: zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 

ıar ayrıca tenzilatlı tıırifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derp'ş edilm:ştir. 

Son Posta'nın ticad ilanlarına 

aid işler için şu adre.oe müracaat 
edilmelidir: 

blncılılt Kollektlf ŞlrkeU 
K.a.br aman1.nde Dan 

Ankara caddesi 

Keadilitindcın 8 plak 
det iftiren otomatik 

rramofonlar 

Bauer bisiklet-
leri komple 
6 ay vadeli 

Marelli masa ve 
tavan vantilatör-
leri 4-6 11y vade 

Avizeler 
6 ay vade 

Balda fotoğraf 
makineleri 
6 ay nde 

Kadın-Erkek cep, 
kol, altın metal. 
saatler 6 ay vade 

Kappel yazı 
makineleri 
6 ay vade 

Havagazı 
ooaklan 

6 ay vade 

Elektrik e v 
aletleri 

6 ay vade 

KömQr sobalan 

4 - 6 ay Yade 

Hediyelik 
eşyalar 

6 ay vade 

HORNYPHON 
radyolan 

12 ay vade 

.. 

MOaHaseelnde 
Oalata: Bankalar cad. No 47 Voy
voda han zemin kat. Telefon: .f2769 
Beyazıt: Üniversite cad. No. 28 
Elektrik idttreıi karşısı. 

t•k•ltle satılır. 

Diğer satlş yerleri: 
Beyoölu: istiklal cud. No. i.116 
Foto Spor mağazası. 
BDyOkada: Gnlistan cad. No. 2 
Ligeros mağıızası. Kadı kfy: İskele cad. No. 38 - 2 

KANZU.K 
... :- ~.: ... . . . . : . . DER.~ ··ı ... ·'i/;/;:··>xt -· ... 
. :·:.- : · . Veni • · .. ·:·~· ,·~.:;:::; :<-..,; · 

., .... ~. MEA .HEM·· · ,.,. .......... :·"·":' ~ ·~ 
. 1 . •.·. '.·· ··~· · ı "'.'! 

· ~ 1 ~ı:ı O;,~~~ . c i 1 d hast~h~~l~re'~~~~.~ ı~ ~ 
: tavsiy~ ··edilen en müke"."'".'el mef; ... '!! 

.~ .:,e,,.;dir;:· SoAuk ve sıcaktan.:.~ütevel· _ ~. ; 
)ld · chci t ça~ia~aıarında, eö:~·ema ,,.. . · ~ı 
u~tura' yaralartnda muanni d ve ka· ~ 

. Pa.nnt~yan yaralarda faidelidir. . ~ 1 

···,Veni . cfe'ri ~ merhemi · her ecıatıede bulunur . .. .,,. ••• . . ,_ - ~ · · ~ ~. . . ,,. . ~ . 

> lNGIUZ KANZUK ECZANESi~. - · . Beyoğlu/ · istanbul 
..... ~ .. • c., ~ .. :""> , . # • 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amir:iği Sat·nalma Kem· syonundan: 

ı - Gümrük muhafaza teşkılatı eratı için satın alınacı:ı:C 2000 adet erat ka-

putunun kapalı zarfla 28/8/93~1 Pazartesi günü sant 15 de eksiltmesi ynpılacaktlf• 
2 _ Tnsınlannn tutarı 18,fıOO lira ve ),k teminatı 13e5 liradır. 
3 - Evsaf, şartnam~ ve nümune komisyondadır, görülebilir. 
4 - isteklilerin eksiltme saat!nden bir saat evveline kadar 24QO sayılı kanU -

nunun tarifi veçhile hazırlıyacakları tekl.if mektublarını Galata Rıhtım cıddeli 
Veli Alemdar han 2 ncı kattaki komisyona vermeleri. (589lJ) 


