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1 KlYMETLI T ARIHI BiR VESiKA 1 
AtatDrkDn babası ve 

mensub olduğu Sellnik 
Asakirl Milliye taburu 
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1
. Ba ıabaran laanbala ••idili ıün Babıaliy• de afrayaralı bine• ta. 
ıınJa kendi.ini iatiltbal eden Sadrazam Midhat Ptqayı ,uldctle 

1 alltıtlcancm AbJBlhamlJl I• na halde lwılıalandırmlfft. 
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Yazan: \hsan Sungu TUrk Tarih Kurumu Asba,kam 

Tüm Tarih Kurumu tarafından net• 
redilen Belletenin Nisan 1939 aayı.eı. 
fevkallde sayı olarak, Ebedt Şef Ata. 
türkün aziz hatırasına ithaf olunmU§-

D 
. ~ 

ilek sahibleri maden ve odun kömürü, devlet ormanlannın biran evvel faaliyete MilH Şef inönünün bq yazılan bu 

geçirilmesi ve tütün alım sahmı işleri üzerinde durmuşlardır nüsh.ayı :ez~ etmektedir· Çokb:~: 

. Cümhurreisi bu akşam 
Ankaraya dönüyorlar 

._ ........................ ·-·-···-·······-----·······- metli, degerli yazılar bul\1Jl8ll 
yıda: cAtatürldin babası Ali Efendi 

Atatürkün 
_aziz hatuasma 

ve mensub olduğu Selanik Asaldri 
M\lliye taburu• ba\ lı~ aıtındh Türk 
Tarih Kurumu asbaıjkanı ihsan Sun. 
gunun ~k değerli uzun bir etüdü çık. 
mıştır. Bu kıymetli vesikayı aynen ıil
tun larımızda neşrediyoruz: 

M•llt "'C2 f k Ebedi Şefin babası merhum Ali E-
l y8 1 n ço fendi hakkında şimdiye kadar neşre -

kıymetli bir yazısı dilen ~funat, Atatütkün hayatıtııın 
Türk Tarih Kurumu tarahndan muhtelif safiıaları hakkında Vakit ~a-
11~ Belleten'in son Nisa zetesi başmuharriri Bay Ahmed Emin 
1938 aaym AtatürkQn aziz batıra - Yalmana bizzat anlattık.lan habralar-
sma tttı.f edJlrniftir. Bu fevbl!de da pederleri hakkında söyledi~rin -
nWııhayı cAtatilrk'iln Aziz Hatıra - den ibarettir. V:akit gazetesinin 1 O t. 

(Devamı 3 üncü sayfada) kincikanun 1922 tarihli ve 1458 sayılı 
nüshasında çıkan bu hatıralarda Ebe-

-·-···-·-··--·--····-···-·· ..... ··- dl Şef: 
Pavli adasında .çocu1duğuma dair nk hatır1aaığım 

b
* d l şey, mektebe gitmek meselesine aid • 
11' S&D 8. dir. Bundan dolayı anamla babam a-

da 
•ildi 3 kit1f rasında şiddetli bir mücadele vardı. Atatürk'ün ba'.valftıı~ göJJjµUl. 

y r T lOP.vnm1 1 o uncu .;nvf-,ufa) zabit kıyajeti 

boğuldu ,, D . p I 
Milli Şefin !'On .Kastamonu se yahat.ıterine cdd bir mtıba Dün öjleden .so:ıra üç sulannd-a P.avli an z 1 g o on yal ı d 1 r 

. BOlu 6 (Hususi) - Dündenberi şeb- yetin muhtelif yeri.erinden gelen heyet - adası.ııdıa ~ç. kifin~ boğulmasile netıce -
~tn.izi şereflendiren Milli Şef İSinet İn • leri kabul ederek dUekledni dirilemit • leneıı feci bır de~ kazası olml)ftur. . p ı ı k ı kt 
::::u bugün tetkiklerine başlamışlar, vill- !erdir. (Dnaıw 11 ia<i ea:rfaıla) llÖ~-= :::::~ nazaran hldtse o on ya 1 a aca 1 r" 
T k L• · • d ş• k t• Saat 11 dıe Pendik ıhalkından üç ka -; a as ımıte ır e 1 ::.ı,üç0=:.:r;ı-k~::.~~~~~ Mareşal Smigly Ridz dün heyecanlı 

bi.r ermeni ailesi bir aaında1a birunişler, b • h •t b d b [ d 
denize ~ılnuşlardır. ır l a e e u un u 

iptida küre'kle idare edilen sandala 
3 Milli banka tarafından kurulan ıirket lstanbulda 

bir müddet sonra hava çıkınca yelken a: Varşova 6 - Pilsudski'nin fikirleri- ket etmiş olan yüz, yüz elli gönüllü • 

. Ankara, 6 _ Memleketimizin gerek bağh olmadığı memleketlerle ticari çı1ıruf ve Pavli adasına doğru yol alın • ni kabul etmiyen milli ve radikal mil- ye aid hatıralara ve vesikalara sütun -
ticaret anlaşmalarile bağlı bulunduğu mübadelelerinde mühim bir mevki tu (Devamı 3 üncü sayfada) ıı parti gazeteleri müstesna olm~ Ü • l~r dolusu yaz1.<lar tahsis eylemekte • 
llıenile~tler ve gerek an1aşrnalaI'la (Devamı t ı inci sayfada) - zere bütün Polonya basını, 6 Agustos dır. 

\şe başladı, bir kararname neşredildi 

Dost İngiliz filosu 
sularımızdan ayrlldı 

Amiral limanımızdan ayrılırken: "Güzel T ürkiyeden 
ayrıldığımızdan dolayı çok müteessirim,, dedi, 

Malaya kumandanı lzmirde ihtisaslarını anlatb 

Warspite limandan ayrıiırke n Yavuzdan mta•tlW!itlll' 
(YaZ191 ti in 

I 

Japon tayyarelerı· 1914 te Krakovi civarında kain A - Mareşal Sınigly'nin hitabesi 
• lexandrow kampliildan Pi!sudski'nin Cracovie, 6 - Muazuını bir hal\ iki ıngilİz kumandası altında Polony.~ın istik - kütlesi, Mareşal Sm~gl~ Rydz'in p 0 • 

lBli mücadelesine atılmak uzere hare - (Devamı 1 ı met sayfada) 

vapurunu bombaladılar l k .. ı!:!:..!~:~:.ı.rı1:.~:,ik:-:ı~ At koşu arı ve urek 
İfan'g'ı bombardıman etmişlerdir. ı .. ı ld 

İkinci taarruz ~ntJa İnıtliz ban - yarış arı guze O U 
dıralt Kinagvo ve Şıavo vapurlarına ha
va torpilleri isabet etmiştir. Vapurlar a
~t!J§ alınış ve tamamil~ harab olmuştur. 

fn.giltereden ölü yoksa d:a birçok Çln
lhıin ölmüş olmasından korkuluyor. ······························································ 

Dağların 
esrarı 

Yeni aik ve macera 
romanımız . 

,~···;~~Z::A~ 8-~~;;·ı 
cSoDSUZ gece•, cBir genç kızın ı• 
roınanu, cMuaUA,, cBiılbül Yuva-
sıt eserlerınin müellifi ve nakili. i 

'········· .. ············· .. ············· .......... ) 
Pek ya.kında. 

Veliefendideki koşuları binlerce halk seyretti. 
Küreklerde Beykoz birinci geldi 

At koşıılarmd4n ve küre~ ya.rı§ı.nda.n birer iTıtıb,. 
(8'lblrii spor ~ aW JUl n ns1mler1 '1 inci say!amı.ı.da bulacaamıa> 



Sayfa 

ı Sayfa 

Hergin 
Bugdag meselesi 
Karşısında Türkiye 

\__Yazan: Muhlttln Birıen 
fR\ ün, dünyada yeni bir buğday 

l!:::::U buhranı önünde bulunduğu -

muzdan bahsediyordum. Biz, bir buğday 
ihracatçısı {)lmadıöımız için ibu buhran, 
büyüdüğü ve diğer sahalara tesirini yap. 
bğı takdirde, bizi ancak bu tesirleri ve 
akisleri nisbctinde alakadar eder. Fakat, 
mevzu. ayni zamanda uzun uzadıya dü
şündürecek bir bahLc;tiT. Bu sütunlarda 
uzun uzadıya düşünıneğe imkan olma -
dığı için, biz yalnız birkaç nokta üre -
rine göz gezdireceğız. 

Evvela, şu nokta: Romada·ki meşhur 
beynelmilel ziraat enstitüsünün yapbğı 
en son tetkiklere göre, buğday ziraatinin 
kazanç verme kabiliyetleri geniş olmadı~ 
ğı halde, yer yüzünde buğday ziraatine 
tahsis edilen toprak sahası, seneden se
neye artmaktadır. Bunun sebebi, bu zi
raatin çok karlı bir şey olması değildir; 
hemen hemen her memlekette hüküm 
6iiren c'.kendi kendisir.e küayet:ıı siyaseti
nin vücude getirmiş old'uğu bir neticedir. 
Mesela, yalnız bil"kaç memleketi zikret-
miş olmak için kaydedelim: İngiltere, 
Almanya, İtalya, Yunanistan, kendi hu-
dudları içinde buğday ziraatini ileri gö
türmek üzere geniş bir teşvik siyaseti ta
kib ediyorlar. Bilfarz İngilterede neşre
dilen son bir kanuna göre, şimdiye kadar 
buğday ziraati yapıln•amış topraklarda 
buğday z.iraati yapacak olan çiftçilere, 
hükfunet hektar başına altı İngiliz lirası 
6iibvansiyon verecektir. Bunun gibi, buğ
day ihtiyacında olan diğer memleketler 
de buğday ziraatini teşvik için türlü tür
lü tedbirler almışlardır ve bir yand'an da 
Plıyoriar. Bütün bu tedbirlerin neticesi 
olarak, yer yüzünce buğday ziraatine 
nynlan toprak sathı, son on sene içinde, 
yüde sekiz derecesinde artmıştır. Fakat, 
bu artma hAdisesi 5atıh itibarile o kadar 
büyük bir şıey değil<iir. Çünkü on sene 
içinde yer yüzünde elbet nüfus da art-

SON POSTA 

Resimli Makale: Kullanılmıyan servet 

Bir gün Yunan hAkim.i Solmataı memleketin en büyük 
servetini kaza~ bir adamı göstererek, im servete Jayı;Jc 

olup oladığını sormuşlardı, Sokrat şu cevabı verdi: 

Serveti bir vasıta değil, fakat bir gaye adtlediyorsanız., 
onu hiç el .sürmeden muhafaza etmek arzusundaysanız ken
dinizi gayenize varmış f.arzedebil:irsiniz! Para dokunulmıya
cak, §U veya bu arzunun tatminine sarfedilmiyecek olduk -
tan sonra ha bankanın kasasında durmuş, ha sizin oobiniz
de, daima ayni neticeyi verir •• 

- Servetinden jstif.ade ed:ip etmediğine bakınız. Sordu
ğunuz sualin cevabını kendiliğinizden bulabilirsiniz. 

Bir mihrace Papayı r--...... --.. -· ... ···-···· .. ·--°' Balyoz &!lllıgan 
Ziyaret etti Hergun bir fıkra Sarısın 

Kanun bilir 
Çalgılı gazinola.rdan birine kanun 

1 

çalmasını bilen iki kişi ldzımdı. Ga • 
zetelerc şu ilan verildi: 

: cKanun bilir iki kişiye ihtiyaç var
: dır, maaş dolgu'1dur. Fil8.n gazinoya 
i müracaat.-
: Erten gün gazifloya on tane hukuk 
• 
l~-=~ müracaat etmişti. 

mıştır. Fakat, !lyni hadiseye bir de mah- . . . . . 

_./ 
/ngilizlerin aiit verme 
Şapmlgonu ineği 

,-
Sözün kısası 

Radyoda posta kutusu 

~·· Spikerin sesi duyuldu: 

' 

- Şimdi posta kutusunu açıyorum. 
Posta kutusu aa neymiş. diye dinle • 

dim. 
- Alo, Afuned Taner .• 

Milyonlara hitab etmek için yapılmış 
radyo, milyonlar arasından bir tek kişiye 
s-esleniyordu: 

- Alakan":'ra teşekkür ederiz. 
Başluı ne diyecek diye bekledim: 

- Alo, alo Konyada Necmedclin 

Tektar etti: 
- Necmeddin Necmeddm. 

- Mektubunuzu aldık. 
Mdktubunu almıştı ki cevab veriyor -

du. Bunu söylemesine lüzum yoktu. 

- Biz bize gelen mektublan tasnif e
deriz. 

Her halde öyle olacaktı. B~a türlü 
bir şey yapılamazdı. 

- Bu mektubların içinden bir kısmını 
yırtar, -atarız, cevab Y('rmeyiz •• 

Acaba neye? 
- Çünkü bunlar şahsi olanlardır. 
Haklı idi. Tanıdığının ayıbını, k~ 

sunun bahçesindeki çamaşırların kirli ol .. 
duğunu, sevgilisinin kendisine yüz ver • 
medii;ini Tadyoya yazanlar olursa mek • 
tublan tabii yırtılır. 

- Bunlar, şahsi mektublar hakkında 
izahat veriyordu. 

- FiHin kimseye radyoda şarkı söylet
meyin, falancaya söyletin tarzında meıc;. 
tublardır. 

Bir şey daha öğreniyordum. Böyle meli 
tublara şahsi denilirmiş. Neresi §ahsi? •• 
Hem bir !radyo dinleyicisi, radyoda şarikı 
söyliyenlerden, saz çalanlardan şikayet 

edemez mi?. Bu şikayet k~d sepetine 
mi atılmalıdır? Haydi bunu yapıyorlar 

diyelim, üstelik ilan etmekten de çekin .. 
miyorfar. Garib şey •• 

- Alo Halide Toksoy. 
6Ul tarafından bakacak olursak, nisbetin Servetı 80 ırulyon İugılız lirası tah -
yüzde sekizde k.ahnıyarak yüzde on yP. min olunan Mysore mihracesi, PaJ>'\yı 
diye 'kadar çıktığını görüyoruz ki, bu da yazl~ . sa.rayın~a ziy~ret ~tmiş, Pa'P'.1 da 
buğday zira.atinin, günden güne daha ~en~~sıne 2 .. b~ İngiliz lirası. değerinde, 
fazla randımanını arttıran bir tekenmıü! fildışı ve gu.muşten mamul bır haç he -

cAmerikada cbalyoz sallıyan sarışın> Fazla dinliyemezdim. Radyoyu kapa• 
dlye anılan 'Velma Vest kocasını öldür - dun. Yarım saat kadar ıbir zaman geçti. 
rnekten mahkfun olarak rnüebbed hapiı: Radyoyu açacak oldum .• Gene ayni ses: 
cezasına çarptırılmış, cezasını da Ohio 1s- - Orduda sarı çizme!: Mehmed ağa! 

h.ar'E!k.eti içinde bulunduğunu gösterir. diye etmiştir. lahhanesinde geçirmekte iken, kadın ar- Tekrar kapad1m. Çok uzaklarda bul\J\o 

Ekilen sathın artmasını makine ile, mah- =============== 
sulün artmasını da toprağa yapılan kim- day ihracatı yapabiliyorlar. Maliyet fiat-

ları Amerika maliyetlerine göre yüksek 
yevi müdahale ile izah etmek lazım geli

olmakla beraber, istihlAk piyasalarına o
yor. Şu halde, dünya, buğday ziraati ba-
kımından çok seri bir tekemmül lan yakınlıkları, bunların buğday istih -

salinde köylüye kazanç temin edebilme -

kad~larından birile bir yolunu bularsık nan ve radyoya aiaka göc;tercn birkaç ki
kaçmış ve 40 gün süren bir arqtımı.a.dan şiye cevab ver.ilebilir.. Fakat saatlerce 
:.onra yakayı elevermiştir. Resimde Vel- Aliye Veliye teşekkür etmenin, Ahmedt 
ma soldaki kadındır. Katil kadın koca- Mehmedi azarlamanın, Fatınanın, Ayşe
sını balyozla öldürmüş, param p~ça et- nin gönlünü almanın manası yoktur. 

içinde, i?eriye doğru mütemadiyen inki
lErini mümkün kılıyor. Halbuki Türki -

miştir. Milyona hitab etmek için yapılan rsı.d\-
şaf ediyor, demektir. 

yede böyJe bir vazıyet yoktur. Bugünkü 
* dünya piyasası vaziyetine göre Türkiye, 

Şimdi, yalnız bu nokta üzerinde Tür- dahildeki buğday fiatmın yansı ile dahi 
kiy-enin dünyaya karşı olan vaziyetine ba buğday ihraç edemez; bu, bir vakıadır 
kalını: Biz, buğdayı yakın zamana kadar ve bizim toprak mahsulleri ofisimiz elin
yalnız kendi ihtiyacımız için ekip biçmi- deki stdltunu ihraç etmeğe davet olunsa, 
yoruz. Memleketin büyük bir kısmı he - vereceği lıesab aÇJğını ne ile ıkarşılıyabi-
rnen hemen yalnız bu ziraatle meşgul ol- leceği.ni tayin edemeyiz! · 
duğu halde, yakın zamanlara kadar, Tür
kiye haricden buğday ithal eden bir * 

İngilizlerin süt verme şampiyonu olan 

ineği Fensi Londra köylülerinden birine 

aiddir. Resmini gördüğilnüz zat hayvana 

psiko anliz tecrübesi yaparak ineğin se-
memleketti. Harb gailelerinden ve onla- Ziraat işi, Türkiyenin ötedenberi yap- nede 2 bin galon süt vermesini temin et _ 
rın tesirlerinden uzaklaşmak sayesinde rnıya alıştığı işlerin başındadır. Buğdsıy miştir. 
Türkiye, keneli ekmeğini kendi toprakln- ziraati, köylülerimizin baş!ıca m:itehassıs =============== 
nndan istihsal ettiği buğdayla temin dev- olduğu ziraat şekillerinin de en önünde betimiz artnuş, ne ihracatımız bir mana 
rine girdi ve zaman zaman, çok basit mik- gelir. Böyle olduğu halde, yukarıda zik- ifade edebilir hale gelmiş. ne de dünya 
tarlar da ol'sa buğday ihracına başladı. rettiğimiz müşahedelerden anlaşılacağına piyasası karşısındaki vaziyetimizde bir 
Bu hal, bizatihi mütaleR edildiği takdir- göre, memleketimiz bu sahada, son on salah hAsıl olmuştur. Bunlar çok acı.Jdıı 
de, belki de şükredilecek bir neticedir. senede, hiç rbir bakımdan ileri gitmiş de-
Fırkat, diğer alfiltalarile birlikte müta - ğildir. Elde ettiğimiz bütün iyi netice, son mUşahedelerdir. Ben bu müşahedeleri 
lca edildiği zaman Türkiyenin bu vaziye- on senelik müddet zarfında sulhün bize kaydedeyim, bunlar üzerinde düşünmek 
tinde şükreclilerecek bir şey olmadıktan temin etmiş oltluğu iyilikler ve köy mu- te, bu davanın hallinde benden fazla ala
bn.şka bildkis endişeyi mucib noktalar hitinde göze çarpan nüfus artına hadi _ ka ve ihtısasları olanlara kalsın! 
pek çoktur. Mesela, MaC'aristanı, Yugos- sesinin eseridir. Ne buğdıty sathımız kA- _ "'[ 1 t1J 

Gülümseyen asri }okont 
Amerikada Floridada 15 y~larmda 

bir genç kız sokakta rasladığı yaşlıca bir 

kadına ta•bil bir şekilde gülümseyince, 
kadının kanı derhal bu genç kıza kayna
yıverm.iş. Ahbab olm~lar. Birbirlerile 
mektub1~ışlar. Geçenlerde bu yaşlı 

kadın ölmüı w 20 bin İngiliz lirası tutan 
servetini ibu güzel tebessümlü kıza ba

ğışlamış. Şimdi Nansiye, gülümseyen as
ri Jokont denmektedir. 

Bombayda içki yasa~ı 
Bombayda men'i müskirat 'kanunu 

tatbik edilmeğe başlanmıştır. Bütün 
yerliler bu kanuna göre hareket etme. 
ğe mecbur ve mükellef tutulmuşlar -
dır. Yalnız Avrupalılar ve ecnebiler 
bu karardan muaftırlar. Ancak onlar 
da içki ruhsatiyesi almak mecburiye -
tindedirler. l:avyayı, Romanyayı, Hulgeristanı ele a - fi dereoode genıişlemiş, ne randıman nis- l/1( uhi.ftin U...Jit!9en 

lırsak görüyoruz ki oralarda buğdny zi- ·~::::;;:::=;;::;=::=:;:;::;:;;;;;;;:;,;;:::;===========:==;;;:;::::::;;;::::;;::;;;;;===========""'~ 
raat satıhları ya hiç art:maıruş, yahud 1 5 T E R 1 N A N j S T E R 
pek az artmış oTduğu halde, mahsul mik- ' 
tan ve bununla birlikte ihracat nisbeti şu 
son on sene içinde mütemadiyen yüksel
mi§tir. HattA, bunlardan Macaristan, ay
ni müddet zarfında eki.len toprak sathını 

azalttığı halde, ihracat nisbetini mahsu
lün yüzde on dördüne kadar yükseltmiş
tir. Bulgaristanda, Rom;ınyada bu mik -
tar yüzde 9 raddesinrle kalıyor. Türkiye 

ihracatı ise, yüzde bir buçuğu geçmemiş
tir. Romadaki enstitünün verdiği bu ra
kronlar, bu gıöi istatistikler için en fazla 
kontroldan geçmiş rakamlardan olduğu -
na göre, bunlann hiç olmazsa başka mem 
!eketlcre aid olanTarının doğrulukların -
dan şüpheye nınhal yoktur. 

üç beş yıl tvvel bu eütunlarda bir gazetecinin başından 
geçen bir vak'ayı anlatımıştık: 

_ Meslekdaşumz tramvay durağında trıımvay bekliyor
muş, ayni maksad:JA bekliyen iki kişinin gülüştüklerini işit
mi~ çaresiz dinlemii. ve öğrenmiş ki, bu iki kişi orada bir 
apartımanın bilmem kaçıncı dairesine bir teneke yağ sat
mışlar. Tenekenin üst :kısmı fevkalade iyj, fakat altı ağıza 
alınmaz bir nesnedir. 

Arkadaşımız da gülmüş, sonra !hadiseyi bE>men bir polise 
haber verip veremiyeceğini düşünmüş. etrafına bakınmış, 
polis yoktur, o sırada tramvay da gelmiş, hadise bu nok
tada kalmış, fakat akşam geç vakit arkndnf;ımız eve dönün
ce anlamış 1ci yağ tenekesini almış olanı ev kendi evidir. 

* Dün bir gazetede küçük bir fıkra gördük: Gemici kıya-

iNANMA! 
fetinde ıki kişi sırtlarında bir çuval sabun ile bir apa.rtmıa-

na müracaat <'tmişler: 

- Bu sabun gemiden hissemize düştü, ucuz fiatbı vere-
ceğiz. 

Sabun iyi sabundur, kokusu, damgası. kuruluğu yerinde, 
fiatı da ucuzdur. Ve !kolaylıkla satılmıştır, fakat ne çare ki, 
çuvalın üstü başka, altı başkadır. 

Sabun hikayesini tadan arkadaşın bir hayli zaman evvel 

yağ tenekesinin gadrine uğrıyan meslekc!aş olup olmadı -

ğını bilmiyoruz, fakat şüpheleniyoruz, eğer şüphemiz ye -

rinde ise arkadaşımızın vaktile yaptığı tıcrilbeden ders 
almış olduğuna: 

Gelelim, buğdayın ihracat bakımın _ 
dan mukayesesine ... Bütün Balkan mcm 
leketleri, az veya çok yardımlarla, buğ -

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

yo, ferde ccvab vermek iç-m f§gal edilmez. 

*** .............................................................. 
Edirne elektriği belediyeye geçti 

Edirne (Hususi) - Belediyece devit' 

ve tesellüm edilmeğe başlandığını bil • 

dirdiğim elektrik işi bugünden itibaren 
belediyeye geçmiştir. 

Bu 6CDC illanektebler 18 Eyliilde 
açılacak 

Bu sene ilkmektebler 18 Eylfil Pa .. 
zartesi gününden itibaren açılacaktır. 
25 Eylfı.lde resmen derslere başla~ 
olacaktır. 

Orta mek~l1Jer, i\seler, muallim 
mektebleri ve san'at mekteb1ıeri ise 

Eyllılden itibaren namzed talebe kay • 
dına başlıyacaklardır. Bu mektebl~.r • 
de 25 Eyllıle kadar bütün hazırlıkla • 
rını ikmal ederek bu tarihten itibaren 
derslere başlamış olacaklardır. 

Bu sene bir hafta erken olarak ders 
lere başlanması, bir haftadan sonra 
kapanması suretile tedrisat müddeti 
40 haftaya çıkmış o'lmaktadır. .............................................................. 

TAKViM 

US TOS 
Rumi MDO 7 Arabi .... 

U61 ısn 

Reıar -Tcmmuı •o•• Hıxır 

25 1~39 g' - PAZARTES 
,.. __, 

GÜNEŞ Ce. Ahir MSAK 
s.

1 
o. s. D. 

s 02 21 5 08 
9 48 7 44 

Otl• lkl•dl Akıa• Ya ... 

•• "· 3, u. "· IJ, .s • 
z. 1J 20 10 18 .ı \9 :.il 06 
E. 6 oo d ti8 u 1 46 



Tigençin meselesinde 
İngiltere ile japonga 
arasında itiliif oldu 

Londra 6 (A.A.) - Tokyodan bildi -J söylendiğine göre, Şimı:ıli Çinde gitgid~ 
rildiğine göre, İngiltere ile Japonya ara- bir İngiliz aleyhtarlığından Japonya m~ 
aında prensip itibarile b1r itilaf hasıl ol- ul değildir. Bu aleyhtarlık Şan-Kay-Şek 
muştur. hük.funetine müzahere: ecicn ve bu su • 
T.ı.entsin mesele.:.inde, aşağıdaki yedi retle de sulbü isteyen Çir. halkının gaz~. 

nokta üzerinde mutabık kalınmıştır. bini davet eyliyen İ:lgilt<?renin tahrikat-
ı - Oheg - Hsi - Kang gümrüğü ko- çı hattı hareketinden doğmaktadır. 

ıniserinin katilleri de:-hal Japon makam- Japonyadaki İngiliz aleyhtarlığına ge-
l.arına teslim edilec~ktir. lince, bu Japonyanın yeni bir Uzakşark 

2 - Japon aleyhtarı komünist ele - kurmak yolundaki gayretler.ine İngilte
rnanlarla sureti umumiyede İngiliz im - renin çıkardığı engellerin tabii bir neti -
tiyaz mıntaka.5ına iltica ~den mücrim - cesidir. 
lerin kontrol ve nezaret altına alınması Japonya, Tientsin mmtakasında asa
için Japon makamları ile belediye mec- yişin teessüsüne, Çin bankalarındaki pa
lisı teşriki mesai edecektir. ranın Japonyaya teslimir'E: ve Çin dola -

3 - İtilfıfın tatbiki için Japon ve fn- ruun tedavülden kaldırılmasına bü~k 
giliz makamları arasm,fa bir irtibat or _ bir ehemmiyet aUetmektedir. Eğer In -
ganı faaliyette bulunacaktır. gfltere bu meselelerin hallini .~idd.i bir 

4 - imtiyaz mıntakaknnda Japon . surette arzu etmezse; Tokyo muzakere -
lar aleyhinde yapılacıık her türlü faali _ lerinin inkıtaı ve bundan ronr:a da ortrı
Yet sıkı bir konlrole tabi tutulacaktır. ya çıkacak bütün hadiselerin mesuliye -

5 - Polis te§kilatındaki Japon aleyh- tini taşı~acaktır. 
tarı memurların vazifelımre nihayet ve- İmtıyazlı nuntakalardiı kıtlık 
tılccektir. Tientsin 6 (A.A..) - İngiliz mıntaka -

6 - Belediye meclisinde Japon polfs sının iaşesindeki müşkülat gün geçtikçe 
O.mirleri istihdam edilecektir. artmaktadır. Bir çok otel, lokanta ve ma 

7 - Belediye m~clisir.e Japon aza ka· ğaza yiyecek satamadıkl.:ırından veya ye 
bul edilecektir. mek · pişiremcdiklerin.:ren dolayı kapata. 

Jaı><>nlara göre İngiliz aleyhtarlığının 
6ebebleri 

Tokyo 6 (A.A.l - Dornei ajansı bil -
d friyor: 

İyi malumat alan Japon mehafilinde 

C'aklarını ilan etmişlerdir. Bununla bera
ber un ve pirinç stoku bir kaç ay daha 
kifayet edecek mikdardad:r. 
Fransız mıntakasında, mevaridat mü

tenevvi değilse de vaziyet çok daha iyi -
dir . Fiatlar fevkalAde yuksrktir. 

SON POSTA 

italya~ ordusunun 
manevraları 

bugun sona eriyor 
Roma 6 (A.A.) - Btiyük manevralar

da, genel kurmaya taarruz hazırlıklarını 
tamamlamak imkanını veren bir günlük 
istirahatten sonra mııncv!"aların ikinci 
safhası öğle üzeri başlamıştır. Harekn -
tın mevzuu şudur: 
Düşman, Alp geç.idlerinden inerek 

Perde hattını taramış ve Doire, Ripaire 
ve Chisone vadilerine kadar ilerledikt~ıı 
sonra Asticasale - Montferı·at hattı üze
rinde mevzi almış bulunan İtalyan or -
dusu ile ansızın temasa gelmiştir. Tama
mile motörlü olan bu 1t3lyan ordusu 
tayyarelerin ciddi müzı.hcretile Alp isti
kametinde düşmana karşı ır.ukabil taar -
ruz.da bulunacaktır. 

Manevraların bu ikinci safhasının 7 
Ağustosta nihayet bulması muhtemel -
dir. 

Haber verildiğine göre .Kral manev1a
lardan sonra kıtaatı Torıno'da tefti~ ede
cektir. 

navli adasında bir 
sandal devrildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

mıştır. Evvela çok zevkh ve eğlenceli de
vam eden deniz gezisi sonNıdan havanın 
gittikçe şiddetini artırması üzerine ren -
gini değiştirmiş, bir aralık sandala ya -
vaş yavaş su dolmağa başlamıştır. Niha
yet Pav'li adasının 200 metre kadar ile -
risinde büsbütün şiddetlenen hava yel -
keni birkaç defa yerinden sarstıktan so:ı 
ra alaşağı etmiş, içmciek~h~ri denize dbk
müştiır. 

Daha havanın şiddetle esip kayığın 
tehlikeler atlattığı sıralarda içinde bu -
lunan çocuk ve kadınlar istimdad etme
ğe başlamışlardı. Kayık d~vrilfoken fer
yadlar yükseldiğinden der'hal etrafında 
bulunan motör ve kayıklar harekete ge
çip vak'a mahalline koşmuşlardır. 

Yetişen sandal ve motörler denize dö
külenlerden sandalcı Hasnn ile kayı~ta 
bulurarllardan Stella. Agob ve Sergisi 
kurtarmışlardır. 

Vahram, Antranik ve Zarohinin de 
cesedleri bulunmuş ve sahıle çıkarılmış
tır. 

Kurtarılıp baygın bir halde bulunan-
Amerikada ların ilk tedavileri belediye doktoru t. -

Nevyork 6 (A.A.) _ Büyük Ameri _ rafından yapılmış diğerlerinin de c~d
kan manevraları, dün bir taraftan Vir _ leri muayene edilerek öldükleri tesbıt ve 
jinya ve diğer taraftan Kaliforniyadr. baş defnlerine ruhsat verilmiştir. 
lamıştır. Hadiseye Kartal müddcıumumiliği ve 

• jandarma kumandanlığı el ko~muştur. 

ispanyada 
60 kişi 
Kurşuna dizildi 
Madrid 6 (A.A. ) - İki gün evvel 

"Parayı ben vereceğim,, 
münakaşası yüzünden 

bir adam ağır yaralandı 
Talavera yolunda katledilen Madrid Dün Feriköyünde Şiskonun meyh:ınt•-
asker i inzibat müfrezesinin kumanda- sinde bir cinayet olmuştıu. 
nı binbaşı G abaldon'un katillerinin Durmuş ve Haydaı· adında iki arkadaş 
muhakemesi neti~de verilen karar bera~rlerinde daha ıki k~i olduğu hal
mucibince dün gere 5 3 kişi kurşuna de Şişkonun meyhanesine gelmişler ve 
dizilmiştir. Sabaha karşı saat 3 de ye- bir masaya toplanarak r&kı içmeğe baş-

Sayfa 3 

Atatürkün 
aziz hatırasına 

(B04tarafı ı inci say fada) 

sına.. başlığı altında Milli Şef İnönünüu 
çok kıymetli bir yazısı tezyin etmekte -
dir. Yazı aynen şudut: 

cTürk Tarih Kurumu bu nüshada bir 
toplantı tertib etmiş oluyor. Buna hepi
miz hürmet ve muhabbetle, koşarak gE'l· 
dik. Cemiyet kurmak, cPmıyet içinde ko
nuşmak Atatürk'ün sevdiği bir adeti ve 
çok hususi bir mehareti idı. Bu tophn
tıdan onun ruhu şadolacaktır. Bize bu 
fırsatı verdiği için de 'l'ürk T.arih Kuru
muna teşekkür etmeliyiz. 

Türk Tarih Kurumu, m!lli icültüni -
müz, kültürel terbiyemız için birinci de
recede faydalı bir müessesemiz olmuş -
tur. Geni§ mikyasta enternasyonal nes -

riyala, eski eserlere ve vesikalara ve ar
keolojiye dayan.an araştırmaları, ilim ve 
ideal ufkumuzda yenı aiemler açmıştır. 

Bir milletin en büyük kaybı, kendine ı
timadını kaybetm!?sidir. Cümhuriyete k~ 

dar iki yüz seneye yakıntlu ki, bu meTl1· 

leketin okumuş geçınpnlerı, kendi me • 
deniyet kuvvetlerin~ ını;nmadan konu -
şurlardı. Türklerin mılli hayatını ha _ 
raretten mahrum etmek isteyen bir ya
bancı edebiyatın zehirli telkini, en dik

katli olduğunı,ı zanned~n ilim muhitle _ 
rimizde bile yerlesmişıi. 'rurk Tarih Ku
rumu. Atatürkün hususi alakası ve tesi:-i 
sayesinde, tetkiRlerındc başlı başına dii
şünür ve hüküm verir bir müsta'kil zih -
niyetle temavüz etmiştir. Bu, milli kiil
tür için büyük kazanç ve çok sağlam l>rr 
esastır. Kurumun, kırk yıllık hurafelt>r 

ve sabit fikirler karşısrnda tereddüd et. 
meksizin, hakikatleri bu1mak ve söyle . 
mek cesaretini muhafaza etmesini iste • 
riz. Türk Tarih Kurumu, Türk millPti -

nin medeni kabiliyet ve hizmetlerini, in· 
sanlık aleminde teşrih edPt'ken yeni ne
sillerin temiz ideallerine de taze can kat 
tığından emin olabilir. Rus - Japon tayyareleri 

hergün çarpışıyorlar 
d . k. · d h k a· ') ~-ı· Sevgili Ebedi Atatürk! , ı ışı a a urşuna ızı ece.11.. ır. Jamışlardır. . 

Madrid matbuatı bir nota neşrede - Tarıh Kurumundan beklediğin mak -

Mançuko hududunda şiddetli hava muharebeleri 
oldu ve 64 Japon tayyaresi düşürüldü 

Moskova 6 ( A.A.) - Tass Ajansı/ Sovyet • 'Moğol tayyareleri zayiata uğ 
~blığ ediyor: ramamıştır. 

Moğolistan Cümhnriyetindeki Sov • 3 Ağustosta, J apon bombardıman tay. 
Yet - Moğol karargahından 26 Tem - yareleri avcı tayyarelerinin himayesi al
ıntıdan 5 Ağdstosa kadar alınan haber tında olarak Sovyet - l\fogfJl kıtaatına 
lere göre, Sovyet - Moğol kıtaatı Ja • taarruz te§eb'büsünde bulunmuştur. Fa -
Pon - Mançu kıtaatile mütemadi mü - kat Sovyet - Mogol avcı tayyar~leri bun. 
Sademe halinde Kalkıngöl nehrinin lan tardetmiştir • .Japonların iki tayya -
Şark sahilinde bulunan toprakları mu resi Mogo1 top~akl:ırına düş-"Jrülmüştür. 
hafaza etmektedir. 4 Ağustosta, Japon baınbardıman ve av 
l Bu~ünlerde birçok hava muharebe. cı tayyarelerile Sovyet Mogol hava kuv-
en de olmuştur. vetleri arasında iki müsademe olmuştur. 

28 Temmuzda, Sovyet - Moğol tay. Japonların on tayyaresi düşürülmüştür. 
~~~leri brr h:av.a hücumu esnasında Bir Sovyet - Mogol tayyaresi üssüne 
ıçbır zayiata uğramaksızın beş Ja • dönmemiştir. 

Pon tayyaresini tahrib etmiştir. ---------
'I' Japon hava kuvvetleri bilhassa 29 
~rnrnuzda büyük bir faaliyet göster

~ıştir. Moğol toprakları üzerinde vu. 
.ubulan birçok müsademeler netice -

~ıncte Japonlar 29 Temmuz günü 32 
~YYare kaybetmişlerdir. Ayni gün, 

Bir Alman yolcu 
Tayyaresi diiştü 
Barselona 6 (A.A.) - Dün Hospita -

lct'de yere düşerek parçalanan üç m0 -
törlü Alman tayyaresı Madrid - Bı:rlin 
muntazam hava postasını yapan tayya -
redir. 

vyet - Moğol tayyareleri, Tok)'Q, Fi
gudı adlarında iki Japon pilotu ile teğ 
lnc-n Tabubi'yi düşürmüşler ve esir al Tayyare sis jçinde yolunu şaşırnıl§ 
~~l~rdır. Dört Sovyet _ Moğol tayya ve bir yere çarparak srı.ğ kanat ve mo _ 
r ecısı üslerine dönmemistir. Bunlar a törü tayyareden ayrılmıştır. Bunun üze-
aştırılrnaktadır. . rine de tayyare alevler ıçınde yere düş -

h 31 Temmuzda, müteaddid hava mu - müştür. 
t :U-ebeloen olmuş ve Sovyet • Moğol A------ ----
ayyarelen Japonların bes avcı tayya. merikadan Avrupaya 

:sini düş~rmÜştür. Sov
0

yet • Moğol 24 saatte gid;Hyor 
~31'1elerınden biri üssüne dönme -

ll1ıştir. 
1 A~ 

ta gustosta, Japon bombardıman 
atY~areleri Moğol topraklarını istila 

Ve~~S: .de, Sovyet - Moğol hava kuv -
te . .. 1~.ın ve hava bataryalarının a -
'?vrşı onunde harbi kabul etmeksizin 
Ye~n~uri ~razisine çekilmişlerdir. Sov 
kih ~ogol tayyareleri bunlan ta • 
r:L etrnış ve ikisini düsürmüştür. Bir 

Londra 6 (A.A.) - Amerikan cClip -
per> deniz po:;ta tayyaresi bugün öğle -
den sonra Nevyorktan Southampton a 
gelmiştir. Tayyare bu ~cferinde Şimali 
Atlantik uçuşunda yeni bir rekor lesıs 
etmiştir. Nevyork - Southampton yolu -
nu yirmi dört sa;ıtten bın,z daha faz n 
bir müddetle kateylemiştir. 

Tayyarede 39 kişi vardır. 

ı.;>OVYet "} • v pı otu hafif surette ,·ara1anmıf; f 
ff~ tayyare meydanına sali~cn inmi; zmir fuarı 
i Av İzmir 6 (A.A.) - Dokuzuncu entcr -

?ılf.oğıorstosta sabah saat 8 de Sovyet- nasyonal İzmir fuarının bu seneJ:-i açıl -
llleyd tayyareleri düşman tayyare ma merasiminin önünde yapılacağı 9 Ey
fayy anı~ı bombardıman ederek sekiz IUI :kapısı inşaatı iluna} edilmiştir. Bu 
~Üt~;r:yı tahrib erlemL~ ve havalanan 4'<apının üzerine yapılan .qazino da ta . 

uc tayyareyı de düşürmüştür. mamlanmış bulunmaktadır. 

Eğlenceli bir surette haşlayan bu içki sadla b" b" d rek «adaletin yerini bulduğur.nu ve • . . . . . rı, ız ve ız en sonrP gelecekler, 
cbu gibi hadiselerin bir daha tekerrür ~kl~mı hararet kels~et~ıkçelm şışcl~r ihıkı$ert aşk ile takib edeceğiz. 

• v. • ı ışer masaya ge ıp ;.ıoşa ış ve n aye 
etmıyecegı» nı kaydeylemcktedır. d .. t k d d k"" küt" k h 1 İsml't inönü 
B 1 da da ık.arıla • or ar a aş a or u sar oş o muş-

arse on mey na ç n cenııyct t Tür1ciye neisicümhuru 
Madrid 6 (A.A.) - Emniyeti umu- ur. . _ . 

m . b" ı k ti · ·ıt· Hesab zamanı gelınce Havdar ıle Dur-
ıve, ecne ı meme e erme ı ıca e • • 

de~ Kızıl elemanlarla birlikte bazı si - ~uş arasında c~arar.ı ~n vereceğıır:!~ Bu sabahki infilak hadisesi 
· · ti .:J. tm k .. t k dıye aralarında bır mun'.iKaşa açılmış, ıkt 

yası emaye er l'..l\.a e e uzere ese - . 
k .. 1 d B ı d d • hovarda arkadaş nihayet tOkad tokada 

Bugün sabaha karşı saat :~,55 de şehri
mizde şiddetli infilaklar duyulm~ ve bu 
bir saat kadar dev'im etmiştir. 

u e en ve arseon a mey ana çı • . . 
ka 1 P . . 1 E 1 t . . gelmiştır. 

rı an « ımpıne a scar a a• ısmın • 
de bir cem iyet ha'kıkında tahk.katt Bir aralık büsbütün kendini kaybc -
bulunmaktadır. ı a den Durmuş, belinde taşıdığı sivri bıça-

Hadise hakkında yaptığımız tahkikata 
göre, Metris Topçu ntış mt:ktebi ·civarın
da imha edilmek üzere ;ıyrılan eski ve 
işe yaramaz top mermilerınden bir kısım 
tahallül neticesinde patlamıştır. Bu ontıa 
yış saat 3,55 de başlamış ve 4,30 a k;ıda:
devam etmiştir. 

T ekirdağında bir 
motosiklet denize 

yuvarlandı, 1 kişi öldü 
Tekirdağ 6 (A.A.) - Bu sabah Te

kirdağında feci bir kaza olmuştur. Diş 
doktoru Nadir sepetli motosikleti.ile 
ve yanında iki arkadaşı olduğu halde 
sahil istikametini takiben ava gider -
ken motosiklet yarlardan denize yu • 
varlanmıştır. Bu kaza neticesinde fut. 
bol ajanı Nadir ölmüş, yanındakiler -
den biri ağır surette yaralanmış, diğe
ri kurtulmuştur. 

Hitlerle Mussolini 
görüşUcekler mi? 

Berlin 6 (A.A.) - İyi malfımat almak
ta olan mehafil. bazı ecnebi gazetelerin -
de Mussolini ile Hitlerin yakında görü -
şeceklerine dair intışar etmiş olan haber 
hakkında ademi malUmat beyan etme!k -
tedir. 

Trakyar'a ar ı cıhk kongresi 
yarm açılıyor 

Edirne 6 (Hususi) - 1'rakya arıcJlık 
kongresi yarın Halkevinde aktedilccek -
tir. 

Başta Trakya Umumi müfettişi Gen"
rn1 Kazım Dirik olduğu halde muhterem 
Trakya meb'u.slarının seref vereceği bu 
kongrede Trakya bölgesindeki yeni arıcı
lık hareketinin verdiği neticeler üzerin
de ve fenni arıcılığın bir kat daha il~r
letilmesi için alınmış ve alınması lazım 
gelen tedbirl<rr etrafında görüşülecekt;r. 

Kongreye T rakv ... nm tıütün arıcıları cia
vet edildi. 

ğını çekmiş ve Haydarın aJmna sapla _ 
mıştır. Bu yüzden meyhane altüst ol -
muş. polisler yetişerek Durmuşu elinde 
bıçakla, Haydan da can çekişir bir tarz
da yerde görmüşlerdir. 

Haydarın yarası ağır olduğundan Bey-
oğlu hastane.c;ine kaldırıimış, Durmuş 
tevkif edilmiştir. 

Masanın diğer sarhoşları ortadan kay
bolduklanndan hüviyetleri tesbit oluna-
mamıştır. 

Hadise mahalline İstanbul ciheti itfa
iye grupları d.a yetişerek, :htiyati tedbir 
alınmıştır. İnfilak esnasında insanca za
yiat ve civar mebanide hasar vuku bul
mamış ve itfaiye grupları sabah1eyın 

geri dönmüşlerdir. 
································································ ............................................................. . 

Sabahtan Sabaha 

Bir atımlık barut 
.harb ve .;ulh üzerinde salahiyet sahibi ağızlardan dhledığimi.z habE>r 

şudur: 

_ Ağuslus ayı harb hazırlıklarının nihayet bulduğu aydır, ne olacaksa bu 
ay içinde ol;ıcaktır.~ 

Takib ettığimız vak'alor da şunlardır: 
- İtalyanlar bir Fransız hiicumuna karşı bütün kuvvetterıni şımal hu~ 

dudlarına toplamış!ardır. Alman orduları Lehistanı ve Romanyayı tazyik 
etmek için geçen harbde Belçikaya yaptıkları gi-bi 1.ıu sefer dı? Macar arıı
zisini yarıp geçerek bu iki hükumetin hududuna daynnacaklardır. Roman
ya bu tehl:keyi karşılamak içın üç yüz elli bin mevcudlu bır ordu ile şi
mal hududlarında mavenrays başlamıştır. 

Bulgari.standa gızli bir seferberl:k n"eticesi köylerde ihtiyarlardan başka 
erkek kalmamış ve hükfunet motcirlü nakil vasıtalarile benzine el koymuş
tur. İngiliz bombardırr.an hava iiloları Fransada buiunuyorlaı· ve İngilız 
don:ınmalan istim üzerindedirler. Fransız, İngiliz erkanıharbiyelerı daiml 
temas halindet:lirler. Cebelüttarık yeniden tahkim edilmiştir.:> 

Bu haberler Ağustos ayına atfodilen tehlikenin yabar.a atılamıyacağını 

gösteriyor. Büyük Harbdenberı Avrupa bugünkü kadar silahlanmış değıl
dir. Almanyanı~ı yapmak ist0diği yıldırım harbini bu şartlar içinde başar
maya imkarı var mı acaba., Yeni harb silahları gevçı ezicıd;r. Fakat yeni mü
dafaa silahları da o nisbett~ muırnvemetlidir. Denizlere ve kıta'lara hakim 
olan sulh cephesinin bir atımlı~ barut demek olan yı1dırım harbi ile kırıl
mayacağına invnmaf; için erkümharb olmağa lüzum yoit. Bununla beraber 
Almanya içi:ı bu hır atımlık b:ı.rutu harcamak bir talih tecrübesi olabilir. 
Daha ilerisi düşünülmeden atılmış :ıdımlann mes'uliyeti zekanın değil, gaf
letindir!. ! . 

'-13U1Jhan Calıid 
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Ticaret gemilerimizde 
zehirli gaz tertibatı 

Devlet Şiira.sınca tanzim edilen 
nizamnamenin tatbikine pek 

yakında başlanıyor 

ı Yeni Tahran Elçimiz Zahire borsasında bir 
şehrimize geldi haftalık vaziyetin hülisası 

Suad D~vaz Türk· Fr~n~ız Hafta zarfında mühim ihraç fa=lliyeti olmadi. Piyasaya 
dostlugunun kıymetını fazla mal geldiğinden buğday fiatları bir miktar düştü 

izah ediyor 
__ Hafta içinde ihracat faal1yeti yalnız J racatçıları mübayaat :l apmamış ve piya .. 

Tahran Büyük Elçiliği~ tayin ohm.an hayvani maddelere inhisar etmlş, toprak sayı tetkik etmişlerdir. Piyasaya 125 ton 
eski Par..is Büyük Elçimiz Suad Davaz mahsulleri için dış piyasalardan alaka a.. tiftik gelmiş, 1380 balye satış muamele _ 
Jön Semplon ekspresile tehri:m.i..ze gelmiş zahnıştır. Böyle ob:na~a beraber yalnız ?eri .kaydedilmiştir. _ 
ve Sirkeci garında dostları tarafından kar fazla rnevrudat dolayısıle yalnız buğday Fıatlar: Oğlak 12:>-130, Kara.hisar, Kü .. 
şıılamnıştır. Yeni Tahran Büyük Elçisi fiatlannda bir düşüklük ıkaydedi.lıni§tir. tahya ayarları 110-112, Ankara ayarları 
İran Şahı Pehlevi Hazretlerine takdim BUGDAY : Hafta içinde piyasaya 107-110, Gerede, Çerkeş uy<ırJarı 100-108, 
edeceği itim.ad mektubunu almak üzere Trakya, Anadolu ve limanlardan yeni Kastamonu 110-112, Konya damgalı 107-
bu akşam An.karaya gidecektir. mahsul buğday mevrudatı fazla olmuş ve 108, Konya ova 90-92, Çeng~lli 100, derl 

Suad Davaz dün kendisile görüşen g~ 
zetecilere fU beyanatta bulunm~ur: 

- FJ-ansadan ayrılırken şahsımda 

memleketime ve Cümhurıyet hfrkfrmeti'
ne kar.şı !büyük bir sevgi e...c:ıeri gösterdi -
ler. Çok samimt ve hararetli tıeızahürat 

yaptılar. Bundan fevkal.8de mütehasfils 
oldum. HllA bu unutulmaz dostluk ha -

bunun ıneticesi olarak fiatlar bir miktar mallan 70-75 kuruştur. 
düşmüştür. Yumuşak buğdaylarda dü - YAPAK: Alman ve Sovyet alıcılan ile 
şük 4-5 para miktarında ise de Trakya yerli fabrikalar ehemmiyetli faaliyet sar
sertlerinde daha fazia göze çarpmakta - fetmektedirler. Sovyetler hesabına mu
dır. ayyen müddet zarfında teslim şartile ıo 

Geçen yıllar sert buğdaylara dış piya-. bin balye Anadolu, Trakya ve İzmır tipi 
salardan vukubulan talebler henüz baş- yapak taahhüdüne girişibniştir. Piyasaya 
lama.Inl§tır. Piyasaya 3422 ton buğday 331 ton yapak gelmiş, 2000 balye satı§ 
gelin~, cinslerine gore piyasa hükmü ı;a.. muameleleri olmuştur. 

reketinin intı~arını olanca hararet ve tılmıştır. Fiatlar 1_2 çavdarlı ekstra eks· Fi.atlar: Trakya, Bandırma, burma 
kuvvetile muhafaza ediyorum ve bundan mali 64 66 ç tra Polatlı mallan 6,10-f.,17, 4-6 93vdarlı arı - , anakkale, Gelibolu, İz· 
derin biT bahtiyarlık duyuyorum. · t 't l"' Ankara ayarları 5,28-5,35, 9-10 çavdarlı mır, :mı rna ıarı 60-62, Karahisar, Kü'1 

FTallsa ile ~nberi dostane olan mü Konya ayarları 5,20-5,26. 15-16 çavdarlı tahya ayarl.arı 52-53, orta Anadolu mal .. 
!Wmebetlerimiz, Cümhuriyet hükfuneti - Eski~hir mall.irı 5,15-5,20, 9-10 çavdarlı ları 50-51, Yıkanmış yün 68-70, debağ 

Ticaret gemilerimizden biri mizin. iki memldtet arasındaki Hatııy Trakya sertleri 4,25-4,35. 14-15 çavdarlı yünleri 50-55 kuruştur. • 
Devlet Şürasınca, ticaret gemilerinin Vapur1arda buıunması mecbur'I ıutu • J.nzılca 5,20-5,30 kuruştur. DERi : PUiyasa normaldir. Yerli fab ~ 

Eehir.li gazlara kartı korunmasma dair lan gaz eşyası şu.nlanhr: ARPA : İhracat kısmen azalmış o.ı - rikalar mübayaata devam ediyorlar. Keçi 
tanzim olunan nizamnamenin, tatbilta.tı - ı _ Kil'eç kaymağı dökıMk için biri- malda beraber rekoltenin az olduğu hak- derisi çifti 190-205, oğl~k 140-150, kuzu 
na geçilmek üzeredir. Iet. · 1 kında:ki kanaat piyasadaki istikrarın mu• 150-165, sığır kuru kilmm 62-68, salamu 

Bu nizamnameye göre, gerek biltün H- 2 _Urun saph müteadd1d lrurekler. lhafazasında Amil olmaktadır. Dün Al • ra 40-42, koyun hava 'kurusu 60-63, tuzlu 
manlanmız, gerekse bilumum tiearet ge-

3 
_ Kireç kaymağını balletmeık iç:in man permi dairesinin arpa fiatlarına 5 47-48 kuruştur. 

mflerimiz gazlara karşı koyacak btr ta - tertibat. para daha fazla verdiği ve yeni talebler- Keçi kılı kırkım malları 53-55 ve debağ 
kım tesisat ve teşkilat yapacaklardır. de bulu1*iuğu şayi oJmuştur. :Aiyasaya mallan da 25-26 :kuruş aralarında satıl .. 

Limanlar büyüklüğüne göre; bulun - 4 - Kireç kaymağını tat'btk için buna , 234 ton ar.pa gelıni§ ve dahili istihlak maktadır. , 
duldan yerin hava kurumu lromisyonlan mahsus brçalar. .iç.m satılmıştır. Av derileri üzerine muamele olma .. : 
tarafından bir veyıı. birkaç elim.an gaz 5 - Dört buçUk kilo (Parafin). Fiatlar: Anadolu malları dökme Hay- mıştır. 

memuru· tayin edilecektir. Harb zamanında, vapurlaııın vinç~ - - da.rpa.şa teslimi 4-4,02, MRrmara ve Trak- Macaristanın bug"day ihracatı 
Gaz memurları ve müdürleri milmkün sair makinelerini örtmek için yelken beız ya malları çuvallı iskele teslimi 4,08-4,10 

olduğu kad&r kimyager, ddktor, eczacı leri, muşambalar, geminin içine havaı ve- Suad Dııva.z Türk • Fransız dcstluJo kuruştur. Buda peşte 6 ( A.A.) - cPesti Nap ~ 
ve diş tabibi gı'bi kimselerden tercihan ~ deUk~ri örtmek için H1zumlu vası • muahedesini imzalarken SUSAM . H fta · · d · lo» gazetesinin bildirdigıv'ne göre, bil _ . . . a ıçın e susam pıyasası v ~ 

seçilecektil'. Bunlar bulunmadığı tak - talar, kireç kaymalı tozu veya parafin meselesini halletmesi üzerine son dereee ıhararetli geçmiş, yerli fabrikalar ve spe- k~et, bugday mahsulü fazlasını ec "" 
dirde sahil sıhhiye işlerinde burunmuş f~r~lan, YQ1culann ·gaz ve yanrk tedavi- samimiyet k.e.sbet:miştir. İki memleketin külatör1er clıemmiyP.tli mübayaat yap - nebı memleketlerine satmağa muvaf • 
sıhhat veya dezenfekte memurlarından Sl ıçın m:uzemt!, mfiı~ettebata mahsus gB2 bu dostane münasebetlerı sullıün tıemıni ımışlardır. Bu sebeblr fiatlarda 15-20 para fak 01?1u?tur. A • 

istifade edtlecektir. maskelerı ve rnaskesı bulunmıyan yolcu- için büyük bir zhnan teşkil ediyor. Tür- bk' yükseliş ·kaydedilmi§tir. ı Dahılt ıstihlakı tecavüz eden mik ~ 
Temizleme memUTları ile teşriki me _ lara verilmek üıere yedek maske, mil - k.iyenin sulh ceph~sine iltihakı Fransada Yeni çift çuvallı mallar 14,30-l4,35 ku· ta~ 1 

O m.il~on. kentaldır. Bunun 8-9 
aai edecek olan bu gaz memurlan için rettebata mahsus gaz elbiseleri, v eldiven ve sulhün devamını isteyen bütün cüğer nı.ştur. ~ılyo~u ıkı mıhver. devlet~ne, takriben 
her liman bir motör ile temizlenme eşya- ve başlıklar~ fırb.ne fapkalan, yaglı gam- memleketlerde fevkalade meınnun-iyeıtle PiRiNÇ: Piyasaya az mal gelmekte ol- ~~~t~ıJyonu da İsVJçreye ıhraç edile "'I 

uh f . . bil ak ~· se1eler, denızde giyilen lastik botlar, lb ır.,....,..,1 .,.......,,,... B ''t'h kl ı.ı.. . ....ı. ınasına rar.-.~- · 0 1 :ı- • 11nı m a aza 19m sa e y ın ,,ır ye;r- _,._.~.__.,..,~.ır. u u ı a a sunı cel' .. e - 5uMC.&ı, ınevsım o ayıs.ue sarfi- B ~d h 
ııı. b t ta 1 ug ay ma sulü, yapılan son resmt de bir da!N! tahsis edecektir. Limaın ga7. trl\. el iseler, temizlemek için kaynar .!JU, sin.in 90k Jcuvvetlendiği muhakkalrlır. ya az o duğundan tiatlarda bir deği- t hm 

bi ,.;.ı..uk a inlere göre 30 milyon kental ka. 
koruma ~kilatında vaziıfe alacak olen _ ·r ~tü veya tebhir ocağı bulunması mec Sovyet Rusyanın da bu bl<>ka girece- 91-"' Y~~- dardır. · 
lann gaz genel komutanlığının açacağı burı tutulmuştur. ğine şüphe etmiyorum. Fakıat ben Pa • Orhangaz:ı mallan 30, 5-31, birinci Tos-
kurslara devam ederek bu hususta!rl bil- Bunlann kullanılması hususunda tec- risten hareket edincey~ kadar bu husus- ya malları 26,5, Me~in ayarları 21-21,5 Macar - Yugoslav ticareti 
gileri arttınlacaktır. rübeler yapılacakbr. ta.ki anlaşmanın parafe edildiğine dair .kunl§tur. Belgrad 6 (A.A.) - Macar - Yugos· 

Diğer taraftan gemilerde de gazlara Harb zamanında hariıçden gelecek va- malfunat gelmemişti. TIFTlK: Al'manya hesabına mUbayaat lav ticaret itilafı Yugoslavya ve Maca. 
kal"fl baı.ı tertibat alınacaktır. Bu terti - pur.lar .gazlardan !ti o1duklarma datr bi- Yeni vazifeme biran evvel lbaşlamak devam ~kte, alıcılaı doğrudan doğ - ristan maliye nazırları arasında tea~· 
bat ve tesi9at bizzat vapw- kaptanlan ta- rer şahadetname ibraz edecekler, limana için mümkün olduğu kadar süratle !rana nıya istihsal. nuntakaları~~8 da fa.a~yet edilen bir nota ile 31 İlkkanun 1939 a 
rafından idare edilecek. büttin mesuliye.... girmeden evvel direklerine (temi1Jdir) h k . sarletmeld:e<iirler. HaftA ıçınde İngılız ih kadar temdid edilmiştir. 

. are et etmek i$tıyorum. Bu dost ve kar ==:~~~:=======~~=~;;;;;~.,;;;;;~~~~~======-
ti de onlara aıd olacaktır. Gemilerde te- levhası asacaklardır. deş memleketin büyük hükümdarı Şe • Po/l•le : 
mizleıne takunı altı kişidt-n mürekkeb o- Bundan başka limanda lbuhınan ro _ ı..;,.. ..... ı.. . . .• • • Mahkemelerde: 
ı k bu ~ tt bat kA~· lm di~ k .. ~ ....... ~~ Hazrefüm nezdinde Cümhurreısı-aca , mure e w.ı ge e 6 • ta - morkor kayık ve mavna sahiblerinin & . Milli . . . . . 
d.iroe güvertedeki yo1cu1ardan bir 1ruımı gazlara 4rarşı bazı tedbirler almaları ni - mız Şefi.mizı temsil ıetmek şerefi be Vince parmaklaruu kaptıran Ayakkabı lastiği ç.alnn iki delikanlı 
çalışmağa mecbur tutulacaklardır. zarnname ahkfunmdan<hr. nim için pek büyüktür. Bundan fevka - deliknnlı mahkfun oldu 

Mde memnunum.. Küçükpazarda Mekteb sokağında o- Ahırkapıda ayakkabı ökçesi lastiği 
Bir otomobil Maarif Vekili tura~ Akif .?ğlu Cezmi, dün İnebolu • imal eden bir fabrikada çalışan Meh'.. 

Bir ihtiyara Trakya.ya Yusuf izeddinin ya gıtmek uz~r~ ~rhan vapuruna bi- med oğlu Mustafa, fabrikada su taşı • 

Ç Ü 
nerken sol elim vmçe kaptırm:ı.ş, par. yan Rizeli Salih ile anlaşmış çaldlğı 

arparak IJldilrd Gidiyor Çİftf ig""inde makıarını .~ybet~ir. bir sürü ıastiği dışarıya ka~ırmışt11'1. 
Sultanahmed meydanından geçmekte Şehrimizde bulunmakta olan Maarif Kanlar ıçınde duşup bayılan Cezmi, Salih sw tenekesi içıerisinde saklayıp 

olan 3654 numaralı Vehab Ahmedin ida. Al defı"ne ar Beyoğlu hastanesi~ kaldırılmıştır. kaçlrdıgv• lastikleri M""'tafa d da 
resi!Ildeki otomobil San'at mektebi soka - Vekili Hasan i Yücel bugün Tra.kyaya anıyor M • · irk ~ ~ a ın 

'd kt' M 'f V lSlr pışır en yangın çıkaran kadın başka bir gence satmış ve J«ızand~ 
ğına girerlken Osman adında 60 yaşla - gı ece ır. aan ekili Trakyada köy Üsküdarda, İnhisarlar İdaresi bekçi- Dün 17 sularında ~mdar sineması paralan aralarında paylaşmışlardır. 
nnda bir ilıtfyara fıddetJe çarpmış, yere öğretmen dku. lunu tefttş edecek ve şeb - lerı·n..:ı-n M h.dd' Ak M hm d k d k' d d . .. ~ u ı ın say, e e arşısın a ı me resenin yanın a bu - Yakalanmış olan suçlular sattıklaN 
yuvarlıyarak ağır ~rette yaralanmasına rirnize döndükten sonra İzmire gidecek • Taşkın i~ inşaat kalfalarından Ah - lunan bir barakada yangın çıkmıştır. 600 çifte yakın !kundura Hlstiklerile 
sıebcb olmuştur. İhtıyar kal&.nldığı Cer· tir Hasan Ali Yücel İırnirdeki köy AA ......... d y ldız . . d 3 k' . d r· b 

• "lS • .... "" ı ısmm e ışı ~ ıne ara- Derhal haberdar edilen itfaiye yan • eraber adliyeye verllmişlerdir. 
rah~aşa hastanesind~ birkaç saat 10nra retmen okulunu da gezecek, Anka.naya mak t1zere Vilayete müracaat etmiş - gııtın 1büytfunesine meydnn vennl!den Yapılan tahkikat sonunda bu gay .. 
alınüştür. Suçlu §Oför yakalnnmıştır. d ı· d Kft-' . ı · b ed .. d · 1 ı · sö av e m en sonra ~~amonuya gıdeırek er ve ıca en musaa eyı a mı~ ar. a~ ndürmüştür. rim~ru satışa daha ı O kişinin dahil 

Bir amele başına düşen kalasla orada da köy öğretmen okulları üzerin - dlr. Definenin Kandilli ile Hekimba- Yapılan tahkikat neticesinde yangı. olduğu anlaşılmıştır. 
yaralandı de tetlkik.ler yapacaktır. şı çiftliği arasında eski Veliahd Yusuf nın barakada oturan Sıdıkanın mısır Yap~lan duruşmada ~kim Reşi~ 

Evvelki gece Orozdibak mağazasını üç gün evvel Ankaraoon şehrimize ~- İzzeddine aid çift11ğin müşternilAtın • pişirmekt.E iken sıçrıyan bir kıVllcım- ,Mehmed oğlu Mustafa ve Rizeli Sa • 
boyamakta olan Alinin başına yukarı- len İktısad Vekili Hüsnü Çakır da bugün dan bir mahzende gizli bulunduğu dan çıkhğı tesbit ıedllmiştir. Kadının limin tevkifine ve lastikleri satın a .. 
~an bir kalas düşmüş, başını yarmış- Ankaraya avdet ecterekür. ve bu definenin Roma hükümdarların- bir yatak, bir kilimden ibaret olan ~- lan1arın serbest bırakılmasına karar 
tır. - dan birinin hazine~ri olduğu iddia e- yası yanmadan kurtarılmıştır. vermiştir. 

Alinin yarası tehlikeli bir hal aldı. Bir evin çatısı yandı dilmektedir. Bir genç kız deni~ düştti Duruşmadan sonra Tıevkifaneye gtS .. 
ğından hastaneye kaldırılmıştır. Samatyada komisyoncu Fredin e • Define arayıdlar bugiln hl!friyata İngiliz h.arb gemilerini ziyaret et _ t~ıi.i~.üı'ılerlten st(çlu'.lardan Mustbfa 

K d başlıuıncaklardır. :ı- .. bi and 1 b' Ali Rızeh Salime: <Hep senin yüzünden uyuya üşen amele vinde diln atılım bir sigaradan yan • .1- mel\. uzere r s a a men ye a - b be d . . . 
Bakıırld5yünde İstanbul caddesinde gın çıkmış, evin çatısı tutuşup tehli- dmda bil' kn talebe deniz ortasına gel u 

1 
lara @rdım!» dıyerek saldır 111 

oturan Şükrü adında bir amele, kaz • keli bir hal alırken zamanında yeti • Şeker çuvalı altında imlan amele dtği sırada müvazenesini kaybetmiş, ~ •• ~:.~!:~~-~--~~~~--~~~1:::1.':~~~:.· .... 
makta olduğu 2 5 metre derinliğinde bir . tf . ta fındruı ön dürül U Limaru.mııtia bu!unan Mekedooya denize d~üştür. E G E T 1 y AT R o s U 
kuyuda tutunduğu tel koparak düş ... {un 1 aıye ra . 8 m ş - vapurunda çalışan Şükrü adında biri, Ayni sandalda bulunan Askerl Trb- Nurettin Gençdur 
milş, belinden ve vücudünün muhte • r. dlin ambarda bulunduğu sırada vinç. biye okulundan Ahmed, derhal deni • ve arkadatlnrı 
Uf yerlerinden ağır surette yaralan - Asıl ev sahibi olan Virjin adındaki t.En kurtulup düşen şeker çuvallarının zıe atlıyarak kızı ~r. Kızın Bu aqam • 

Bıkırk5y Salo:ı:a~ocı Miltlyadl 
mıştır. kadın polise müracaat ederek kiracısı altında kalmış, kasığından ağır suret- bir müddet sonra içerisinde 60 lira bu bahçcAinde 

Şükrü, teqavi edilmek üzere Cer • Şükrüden tazminat istediğini ve do. • te yaralanmıştır. Yaralı Beyoğlu has- lunan çantasını denizde kaybettiği an. SÖNEN OCAK 
rahpasa hastanesine k.aldınlmıştır. vacı olduğunu söylemiştir. tanesine kaldınlmıştır. laşıılmış~ır. Miçe Ponçof varyotemı 

, 
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Zaralılar bir orta 
mekteb istiyorlar 

lier yıl ilk mektebden çıkan talebelerin fazlalığı bu 
ihtiy~cı daha geniş mikyasta arttırmaktadır 

... -· 

Çaycumalılar 
Zonguldak valisinden 

yol istiyorlar 
Bu yol un temin edilmesi 
ile birçok imkansızlıklar 
ortadan kalkmış olacak 

Bi.r lise açılacağı haberi 
lzmitlileri sevindirdi 

Yeni bir lise binası yapılıncıya kadar mevcud orta 
okulun liseye tahvili mümkün görülüyor 

İzmit, (Hususi) - Maarif Vekale- kü orta okul, meşrutiyet devrinde sul4 
ti yurd dahilinde yeniden 13 lise aç • tani olarak bu vazifeyi mükemmelen 
mağa karar vermiştir. Açılacak lise ifa etmiştir. Yapılacak bazı tadilatla, 
mıntakaları arasında İzmit de bulun- bugün orta okul olan bu binayı lise 
maktadır. haline ifrağ etmek mümkün olur . 

Bu sevinçli haber, büyük bir müj- Muallim kadrosuna gelince, orta 0 -

Zonguldak (Hususi) _ Zonguldak de halinde, halkın dillerinde dolaş - kula bu seneden itibaren bir sınıf ilıi. 
Valisi Halid Aksoy Ereğli ve Alaplıda maktadır. Zira lzmitte bir lise olma • ve edilecek olursa 3 sooede tedrict bir 
ki teft~ seyahatinden dönmüştür. va. y~ı, en ıztırablı bir şekilde, kendisi- şekilde tamamlanacak İzmit fübsinin 
li bu seyahati esnasında bilhassa yol ni her an göstermektedir. .. öğretmen kadrosunda, orta okul öğ _ 
ve imar işlerile meşgul olmuştur. Kağıd ve sellüloz sanayii muessese- retmcnleri vazife alabilirler. Yatılı ol-

Bu münasebetle Çaycumalılar, her }erinin kuruluşundan sonra bu, zaru- rnak vaziyeti de, müteakıb senelerde 
gittiği yere yolu da beraber götüren ret halini almış bulunmaktadır. ikmal edilir. İzmit de pratik bir şe -
Halid Aksoyun kasabalarına Zongul • Yavrularına lise tahsili veremedik • kile,• liseye kavuşmakla bahtiyar 0 • 

dak - Kırat • Çaycuma yolile gelme • leri için, üzülenlerin sayısı gerçekten lur. 
sini beklemektedirler. çoktur. Bu sebebledir ki İzrnitte lise Büyük ve geniş bir çevreyi kaplıyan 

Zonguldak - Kırat • Çaycuma yolu, açılması haberi, vilayetin her köşe - Kocaeli Vilayeti hududları, bu sene -
değerli Valinin enerjik bir himmetile sinde bir sevinç doğurmuştur. den itibaren İzmitte kurulacak liseyi, 
temin edildiği takdirde, vilayet mer - Fakat, yurd dahilinde açılacak 13 sonsuz bir sabırsızlıkla bekliyorlar. 
kezini Çaycumaya 2 7 kilometre ile bağ lisenin hangi tarihlerde faaliyete ge - Kurulacak liseler arasında, İzmitin ön 
layan en kısa ve fakat ehemmiyeti en çeceği kat'i olarak bRlnnememektedir. safta tutulmasını temenni ediyorlar. 
büyük bir yol olacaktır. Yeni bir bina yapılması, yatılı olması, İzmitliler, lisesiz1iğin ne dernek ol _ 

Sitıas V z· . M 1 t Ak Z tı~ h tt b l ;ı: • • • d Bu yolun İstiklal savaşının en ka • muallim kadrosu gibi, esaslı noksan - duguw nu bütu··n vu"'zuhı"le ı"çten go··ren v·e a ısı u ı ar ·man araya yap gı seya a e e e-ye reısı, 3an arma 1 k .. 1 . • . b lisele -
k t k h .k . . et .. d .. .. . 1 b" d ran ı gun erme uzanan tarihı bir ha- lar ikmal edıldikten sonra u sezen Maan'f Vekı"lı'mı"z Hasan A-11• Yu··-omu anı, azcı a ımı tıe emn ıy mu uru ı e ır ara a t -..l ed . ta b ı acagıw f S ırası van.ıır. rin peyderpey t rısa aş ay • 

ıvas, (Hususi) - Zara Sıvasın en gü- turam da kasabada bir orta okul açılacak Zonguldaktak" . 1 k ti . d 1 ri .... 1 kted" celin bu büyük ve hayati derdlerini 
teı v .. f k b k . ı ışga uvve enn en e suru me ır. 
l> e nu usu en ala alı bır kazasıdır. olursa ~ yıllık bina icarını karşılamak kaçınlan silahla t k lb" h ı İ "tt 1. dJmacm her bakımdan ön1iyeceğini candan bir inanışla bek. 
~asabad b ·· k • b" . b .. ,_ d" 1..-'t .1 ahh"dd r va anın a ıne ep zm1 e, ıse 0~ l a ugun as ·en ır garnızon u- uzere 11\en ı şaıı.:> parası ı e ta u e bu yoldan gö d ·ım· z ld • b"' .. k b" b"na vardır. Bugün- liyorlar. 
~tn~~~H~km~ttilre~pyı~~~~~nıda~~~~~~A~i~mı·ıaı·dar bn!ln k~ .. ~Lp al~uy_~gu~n==u;~==ı=r=ı=~=~~E~~~~~~~~=======~ 
~n 1 .... • . e~ ~~a i~n~~mu ~ ::==~~-~~~~~~·=-~~-~~~=-----~~ yı a artan çok buyuk hır alB.kası manda Zaralılar okulun diğer ihtıyaçla· bu olda · 'Ik h k t k · . ( • • K ki I" ) ~Vcuddur. Kasabadaki ilk okuldan her rını da her zamaıı kar~tlamaya hazır bir Çay nd geçıp 1 are e mer ezını Edirne muhtehtı - ır are 1 Halkspor maçı 
hl . . ycuma a kurmuşlardır. _ 
d tnuntazaman talebe mezun olmakta- vazıyettedırler. G ld'"· ·· d be . . h d /r. Bugün vasati bir hesabla söyliyebili- Bunun için yalnız Maarif Vek!letinin ki ~ ı:gı tf n z:n ~ ığıma~ sa asın a~ 
k:ıı. ki Zaranın hariçte orta okullarda ')· bu yıl yurdda açacağı orta okullar ara- k d a J~.ı ~ nf:.ut k n:;ı;ııyaca 
ıı ~Yan 150 den fazla talebesi vardır. Bu sın da nüfus ve tlllebe nisbeti üzerinde h ~ ~r . eb~ş bı.r~n, i u n 

1 
as: ~ a~. na. 

~shet haricinde kaian daha birçok tale- büyük bir kesafet gösteren Zar aya bir or- ~);: ~~: {;. Çır er ne şose ;r e 
1 
ag a~an 

ı si ınevcuddur ki bunlar mali vaziyet- ta okul temin ederse büyük bir ihtiyacı a 
1 

l ~a w\d.ayc;~a~ a yo by~p ır
ker;nin imkansızlıkları karşısında Uk o- karşılamış olacaktır. ~amış1 egı 

1 
ır. dıea .8 ~evt~~~ 8 s.~

d u dan çıkhktan sımra orada tahsillerJne Değerli Valimız Muhtar Akman bu :; .. ~ evv~ 00
• i Çışare e ıgı~ ~-hl 

evaın edememek mecburiyetinde kal- h ft . . . d Z "d k t ftJ 1 aye mer ezın aycumaya şım ı 
Ilı.ışı a a ıçerısın e araya gı ere e ş er- yolun yansından da az bir mesafe ile 

l(:~ır. . de bulunmuş ve bu meyanda bugüne ka- bağlamış bulunacaktır. 
hada hır orta okulun bulunma- dar hariçte okumakta olan 150 den fazla n·gver ta ftan H k'" ·· k 

llıası .. .. .. . . . . ı ra avza omur oca -
ll" YtiZUnden bugun Zara gcnçlığı - orta okul talbesi olduğundan burada b:r lannın en ehemmiyetltsi lan Gelih 
~ ve çocu~ babafarının endişelerinin orta okul açılması hususunda teşebbüste mmtakasının amelesi tama~ile Ça • 
)> [dana getırdiği orta okul ihtiyacı çok bulunacağını vadetmiş ve Zaranın bu o- cumadan ve havalisinden gidip ge/ -
~:ı ından hissedilmekted:r.. Kac;abanın kula şiddetle ihtiyacı olduğunu da yakın- 1 B b kı d . ırd 
!....._ lŞkan ve genç belediye reisi Faik Öz- dan "rmü tür. er. u a m an ve aynı zaman a 
--~~~~==~~==~~=~=~;F~~ş~~====~~~=- Zong~dak.Barlınkaray~unu da~ 

C K 1 ""'ıı min edecek olan bu yol tamamile ikti-
andı ra - zmit yolunda tamirat faaliyeti J sadt bir yoldur. 

Çaycurna1ıların bu dilekleri mevcud 
şartlarla irnkAn altında ise, değerli Va. 
limiz Çaycurnalılara önümüzdeki aylar 
içinde bir sürpriz hazırlayacaktır. 

Bursa meb'uslarmm tetkikleri 

.. 

Kırklareli (Hususi) - Gegen hafta E- ci hcd'tay:mda rüzgarla beraber oyruyan 
dirneden ziyaret maJtsadile şehrimize Halkspor rüzgardan istifade edem~ 
gelen Edime muhteliti ile Halkspor ta - ancak 2-1 haftaymı bitirmiştir. İkinci 
kum arasında hususi mahiyette çok sa - haftay.mda Halkspor havadan tutturduğu 
mimi bir maç yapılmıştır. Edi:rnıe takı - oyunile Edirnelilere ksrşı haklın oyna -
mında Boncuk Ömer Halkspor takımın- mış vıe oyun Halksporun 6..3 üstünlüğü 
da Tahsin 2.2 oyuncu arasında üstün ve ile nctiıcelenaniştir. Resim iki takımı 

teknik oyunu ile göze çarpıyordu. Birin- bir arada gösteriyor. 

Bir askeri öğretmen kafilesi 
Erzincam ziyaret etti 

Kızılcahamam Cezaevi 
tamamlandı 

Buısa (Hususi) - Meb'uslanm1zdan 
d"ort zat şehrimize gelmişlerdir. Fazlı 

Güleç, Sadi Konuk ve Nevzad Ayas; vi
IAyeti, belediyeyi, partiyi ve Ha1kevini Erzincan (Hususi) - Askeri lise - Kızılcahamam (Hususi) - Kızılca -
ziyaret etmişlerdir. Gene Bursa meb'ns- ler müfettişi Albay Adilin riyasetinde hama~da . gayet. ~avadar ve geniş b~r 
!arından Muhiddin Baha Parsla, Atıf süel liseler ve askert orta okul öğret - sa~a uzennde ıkı seneye yakın hır 
A~güç eı 'veloe şehrimizde bulunma!Jcta menlerinden otuz kişilik bir kafile A- ~uddetten'beri bü~ük bir ihtimamla 
idrıer. Bir rneb'us grupu daha geleceği nadoluda yol uğraklarında bulunan il- ı~şasına deva.m edılmek.te olan ve tak.-
haber verilme&tcdir. Me~'uslar gerek se- .. . tetkikatta sımat ve tertıbatı son sıstem ve mo -
hirde, gerek kaza ve köylerde dolaşarak mt muesse~_elerı gez~ek ve . dem bir halde bulunan Cezaevinin 

I<a d . h Ikla t edecek dilekl . l d" r bulunmak ur.ere Erzıncana gelmışler - bütün inşaatı ikmal edilerek cephesi -
)°ol n ıra (Hususi) - İzmit - Kandıra ı memleketi, kasabadan itibaren 300 met- . a . emas ' · erı~ ın ıye- dir. istasyonda parlak bir surette kar- ne bayrak ~kilmiştir. Bu cesim bina-

lltıda 'tr • • • erk b" lukt k am1 . ceklerdır. Burada mevcud mebuslar bu- . firl · · 1 ~ 1 Adl" \T • • ~- , n.andıradan ıtıbaren 15 kilo - r ı ır uzun a a ş arı pıy.asa ve _ . t d k şılanmışlardır. Sayın mısa enmız nın p an arı ıye ekaleti sermü -
.~"~l"k . . . gun baroyu zıyare e i;Ce , avukatlarla . . 1m la _ .. F h . On 1 ~ ı kısmında tamirata başlanmış - gezı yapmak maksad1le 9 metre genışli- b" h bih 1 ~"1klard askeri orta okulda mısafır o uş r hendısı a rı ursa tarafından tan-
'"'· 'l.':ı,.,.,,: ği d k' . . . . . ır as a yapa\.G' ır. . d"lrn" ı· K c·· h . M-d 
\t -uırat hummalı bir faaliyetle de - n e ı şosenın ortada vesaıtı nakliye ı- dır. zım e ı ış ır. aza um unyet u 
te<ttn. etmektedir. Mük~llef başına 8 met- çin 5 metrelik kısmının şose ve kenarlar- Trakyanm yeni pancar mahsulü Burada kaldıkları iki gün içi~de şeb deiumumisi H~_yati Yeşilovanın n:za -

Uzunıuğund 50 t' tr d . da rı,.;..,,.r metrelik kısmının da beton ,.,. Ed" (H ., y . 1 rin muhtelif yerlerini ve Erzıncanın ret ve kontrolu altında muvaffakıvet-
liğ· a ve san une e erın - ~, v- ırne ususı - enı yı pancar . 1 1 "k 1 a·ı b • . • 

ınde taş k"l k d" B t ı bi larak yapılmasını kararlsı.~tı'"""'•clır. E _ ah ı·· Trakyanın her taraf da ·· meşhur Kirlevik şelalesini gezmış er • e 1 ma e ı en u asrı cezaevı Ankara 
l.A. çe ı me te ır. u aş ar - -s ... .....,,. m su u ın so - .. .. Ord . d vilayetinde ilk nu""mune nL>. "d" 
~are .. külm ğ b .... ı d Yeni 1 ah - a· Şelaleden donu.,..e uevın e şe- '"'"'zaevı 1r. b\i nıukellefler tarafından istenilen ğer bu 300 metrelik kı..c;:mının şose, ke - e e .....,anı ı. yı m sulun ır. . s• . . · A k Ge d Bol Dil H 

Yüklükte k 1m d . t . k idraki münasebetile merasim yapılmış reflerine bir çay zıyafetı venlrnış ve n ara, re ~' u_. zce, en-
ti hayu . ırı .' ~ta ır. ~enın amı- narlarının da i işer metre ve beton ola- ve ilk mahsul süslenen arabalarla fab - bu ziyafette komutanlar, Vali ve bir ~ek,. Adapazarı, Izmit, Istanb~l _şosesi 
l't ilerlemıştır. Bu tamırattan son- rak yapılmasına muvaffak olunursa, ak- "k nnnderilmiştir. k d tl'ler de hazır bulunmuşlardır. uzerıne kurulmuş olan cezaevınm ço· 

otob·· 1 i . . . rı aya 6 -· ço ave ı k .. . 1 . . hh k 
r\.., Us er mnıt - Kandıra mesafesını şamları tozdan geçilmiyen yolun piyasa Alpullu şeker !abrik~ faaliyete g - M' fi l . ·z samimi ve gu·· zel in - cu mucnm er ıçın ısla ane olara 
-na s · eç ısa r enmı k 11 l t k ·· ırn· t" B 

e~ bir surette katedeoeklerdir. ve geziye açık bulunacağ! KandıraWan miş olup birkaç güne kadar yeni yıl şe _ tıbalarla memleketimizden ayrılnuş - u anı ~ası e arrur e ış ır. u. se -
~ntn tamirinden istifade ed-en fevkalAde memnun bırakacaktır. kerini piyasaya çlkarac\ktır. lardır. beble bır çok yatak, karyola, ve 1aşe· 

ye mahsus mutfak takımları vesair le-

~ liasan l:sey bir mec -
l'\th·da okudum.. birçok 

1
Yat ınütclıassısları, •• 

Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

Asık suratın ınsana 

daima fena fikirler, ve iç 
sıkıntısı verdiğini söyliye
rek .•• 

. . . Gülmenin ruhi bil -
yük bir ıhtiyac olduğunu 

iddia ediyorlar... Acaba 
bol bol kahkaha atmak için 

ne yapmalı? .. 

Hasan .Bey - Ya !tal -
y.an gazetelerinin palav -
ralarını oku. yahud da ka
dın kıyafetlerini seyret a _ 
zizim!. 

Edirnede Şap hastahğı ile 
mücadele 

vazımat gelmiş ve yerlerine yerleşti -
rilmeğe başlanmıştır. Dahili te.frişat1 
ikmal edilir edilmez buraya ilk kafil~ 

Edirne {Hususi) - Vilayetin bazı mın- olarak Edirneden yüz elli mücrim ço. 
takalarında b~ göstercljğini evvelce bil- cuk nakledilecek ve yerleştirilecektir. 

dirdiğim şap hastalığı He yapılmakta o- Resim yeni cezaevini göste.rrnekte · 
lan mücadele bütün şiddetile devam et- dir. 
mektedir. 

Alınan çok sıkı sıhM tedbirıer1e hasta- Edirne meb'usu Osman Şahinbaş 
lı:k hafiflem:i§ bulunuyor. Edime {Hususi) - Burdur - Antalya

Isparta mıntakası C. H. Partisi müfetti-

ErdUn Emirinin oğlu Bursada şi Edirne rneb'usu Osman Şahinbaş dfm 
akşam şehrimize gelmiş ve birçok zevat 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde bulun- tarafından karşılanmıştır. 
makta oKı.n, Cüınhurreisimizin fahri ya- Osman Şahinbaş şehrimizde birkaç gün 
verleri Erdün Emirinin oğlu Prens Naif kalacak ve arıcılık kongresinde bulun . 
dün Karacabey harasına gitmiştir. duktan sonra Burdura hareket edecektir 
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J Hadiaelcr Karşısında f 

Bu nasll genç kızı 
~ ( _____ s_ı·_ N_E_M_&--JJ 

Otuz sene evveldi: ıbeltar erkekrer, bekir erkeklerin kendi-\ 
Oğullarını evlendirecekler; sağlık al - lerine talib olmalarını bekliyen genç kız

dıkları kızın evine gitm!şlerdi. Kız birn lar vardı. Bekar erkeklerden biri bu genç 
lOnTa elinde kahve tepsi.sile göründü. kızlardan birini görmüştü, l>eğenmişti .• 
Boymıa bosuna baktılar.. kendini de beğendirmişti. İlci genç evlen-
- Otur klznn! mek tkarannı verdikten «>nra, genç erke-

Dediler, kız oturdu, yüzüne baktılar.. ğin 'babası, annesi, genç C:ızın evine git. 
- Biraz güler mi.:;in? roİileıdi. G->_nç .kız yanlan.na geldi. 

Kızım dediler, kız güldü.. Dişlerine - Otur! 
baktılar; sordular: Dediler, oturdu. Şuradan buradan ko-

nuşurl1ırken sırası gelmişti, sordular: 
- Kızını yemek pişirmesini bilir mi- _ Kız:ı:m :yemek pişin:rı~ni bilir mi -

dn? 
- Bilmem! 
Dedi, gene sordular: 

- Kızım dilrlş dikmesini bilir misin? 
- Bilmem! 
Dedi, gene sordular: 

- Kınm çamaşır yıkama'k, ütü yap -
tna~ nakış işlemek elinden gelir mi? 

- Gelmez! 
Dedi. Şaşınnışlardı: 

- Bu nasıl genç kız. biz böyle genç k,:ıı: 
Jimdiye kadar .görmedik! 

~ Seneler geçmişti. Geni! evlenecek olan 

sin? 
- Bilirim! 
Dedi, gene sordular: 
- Kızım dikiş dikme.sini bilir misin? 
- Bilirim! 
Dedi, gene GOrdular: 
- Kızım çamaşır yıkamak, ütü yap -

ma:k, nakış işlemek elinden gelir mi? 
- GeHr! 
Dedi, şaşırmışlardı: 
- Bu nasıl genç kız. ib~ böyle genç kız 

şimdiye kadar görmedik.! 

FJ •flnttt :/iuJMi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:] 
Dünyada ne kadar kakao 

sarf ediliyor? .• 

Orumcekler kokudan 
hoşlanmazlar 

Bir Amerikalı 

\ 

5.lim örümcekle -
rln k0'1ruya karŞl 

olan hislerine dair 
tetkikatta bulun -
muştur. Bunun 

Her sene dünyada sarfolunan kakao 

nıühim bir yekdn tutmaktadır. Yapılan 

hesaba göre, bu sarfiyat 700,000 tonu bul-

maktadır. 

* .. 

için i'ki cins yağ 

kullanmıştJr. 

Birinci cinsi lavanta. badem, berga -
mut yağlan gibi tahrif etmiyeeek yağ -
lardan mürekkebdir. 

İkinci cinsi karabiber, hardal yağlan 
gibi tahrif edici yağlardır. 

Örü.mcdkler her iki cms yaad'.an da ka
çuımışlarc:hr. 

* 

Yazlık ucuz 
olmalıdır 

Holivudun Daşnasihatçısı 
yıldızlara neler söyler? 

r;::~··;:;::;:;:··~:··::;:;;~:;··~:~:~:·:::::~·::::::::-~·~~~ 
~ ainema san'atlı.Qı-ı ona abone olmuftur. Ve o da onların suallerine göre 
~ ceoablar vermektedir. Jfeaela Siman Simonun bir maline: «Daha az 

Temmuz ve Ağustos için pk bir kape
Un. Modelin yapıldığı matyeri burada 
btdruruyacakısınrı.. Ayni tesiri bırakan 
ucuz !hasır vesaireye bakmalı. Ucuz ol
.sun, çünkil: Tamamile yaz.lıktır. Mevsim 
geçer geçmez bir yana bırakılacaktır. 

Fakat şu iki ay için en f1k. en genç bir 
ıapka sayılabilir. Renk renk grügren bu 
§lklığı bilifuütün arttırıyor. Herhalde 
cinsi ne olursa olsun bu mDdeli yapınca 
böyle renkli bir grügrenle süslemeyi ih
mal etmemelidir. Sonra tesiri yarıya iner. 

Şık bir caket 

/ 

E fettan olmıya çalııınızl» cevabını vermiıtir. ! 
'-. .. ·-·-· ··-·-·--- _ ..... -........... - ....... ./ 

Holimıdun MdhcıtcibafU' tamfında.Tı doğro yola 8evkedilenlerden: Alice Fay 

Hollywoodun meşhur nasihatçi bajlsı olduğu ve onlarca neşri mahzurlü görül· 
:tnn adı Jameı Marlon Fidlerdir. 0, bu miyen nasihltlerin bir kısmını aşağıya 
sıfatı kendisine resmen vermiş bulun- derıcediyoruz: 
maktadır. Alice Faye'e: Sıhhatinizi kollayınıı. 

Fidler 191g .enesinde Hollywooda git- doktorunuza gidiniz, biçare Jeıın Har
miş ve o SlIBda birçok filmlerde rol al- lowa da bu tavsiyelerde bulunmuştum. 
mıştır. Greta Ga.rbo'ya: Biraz tenevvü olsun 

Favormin ne de Billbare RwkM Valantino, Vallace diye senaryolann müdüriyet tarafından 
mek olduğunu ta- Reid., Gloria Svanson gibi büyük san'at- seçilmesine muvafakat edmiz. Daha iyi 

~ 
bii biliyorsunuz _ Urların ilQnat tefi olml.J,ftur. olınası ihtimalleri üstündür. 

DUnyanm en uzun favorileri Futbol ve kilometre hesabı 

dur, bilmıyenlcr Sesli :filmler çıkınca rol yapmaktan Simone Simon'a: Daha az fettan olnıa-
vars:ı anlatalım: r.--=- _;...0 :- Tam mevsimi geliyor. Siz orunceye vazgeçmiş, ilbat şefli~ işini genişlet- ğa çalışınız. 

~ ~dar havalar serinlcmeğe başlar. Se- mic:tir. Bing Crosbt"yc: Daha iyi giyı·niniz! •• 
Favori yüz.ün yal- 1 d -s 1:1 nn emese e ~n işini2le ""K Nihayet bu ·'- ile de iktifa ey1emiye- Ccırole Lombard'a.: Digw er sinema yıl· 
nız sağ V::? sol ta - Şıkt 

11

- -"Y raflarında bırakı _ lngilterede, bir meraklı bi:' futbl')l o - yarar. ır. Gençtir. Pratiktir. rek sinema an'atlm:rlanna muhtelif na- dızlarının arkadaşlarına göz dikmeyiniz! 
yunu csna.gnda ov. uncuların koc:Tnalan - Ör~~ü: .. Bu·ğuml·w-.. .u. la.stik örgü... Le. sibatler verm~ kalkışmış ve pek bü- Kendi arkadaşlarınız size kMi gelmeli-

ian sakaldır. Dünyada en uzun fnvon1eri '$... are g b g d mn .kaç kilometreye muadil olduğunu . 1 ı or ugunuz çızgiler yüz ilmik yük bir muvaffakiyet kazanmıştır. Şim- dir! ... 
olanlar Hans Longseth ve Zach WılcO'>: lerdır Öte taraflar t "lmikl M M h R ' anlamak .istemiş ve tetkiklerde bulun - · . . . ers ı. er.. o- di haftada iki defa radyoda cllollywood art a aye c: Barlara daha az gicli-
ıadında iki adamdır. Bunlar favorilerini muştur. ~ldeki .. gı.?1 .. rengı açan bir eşarpla ne ve Hollywoodlular. hakkında konferans- niz. Şerefinizi koruınağı kendinize bir 

Kaleciler ve geri hatlar oyuncuları da- guzel gorunur. lar vermektedir. Haftalık radyo ltonfe- vazife edininiz. 
hil olmamak üzere, bir futbol oyuncusu- yemek bahsi: ranslarından 3500 dolar almaktadır. Bu Jeanette Mac Donald ve Nclson 
nun bir ıbuçuk saat süren oyun esna - parayı ise bir tuvalet sabunu fabrika- Eddy'e: Öyle her vakit birbirinizle kav· 

omuilarının üzerierinr~ dolarlar. 

Hans Longsethin favorilerir.in uzunlu

sında 12 kilometre yol kateyledığı anla- . Sade kaygana sından almaktadır. Fabrika birçok sine- ga etmeyiniz, sakin olunuz. Herkesin 
Zach Wilco:x'unki de 3,33 metre! şılmıştır. ma yıldızlarının sabun ihtiyaçlarım te- gözlerinin sizin üzerini7.de dikilmiş ol· 

--········-······································ .. ···············-··········-············· .. ·~················· ....... - Kaygana da revani gibi yapılır: 6 ki- min eyleınekte olduğundan her hal ve duğunu hiç unutmayınız!. 
~ 5,20 metredir. 

Bir "aile,, tipi ..•• 
Suadiyede oturan Bayan cB. s., bir 

kaduıın kocası üzerinde malik olduğu 
bakimyiefın sebebi:ıi anlıy~mamış, 

lbcnden soruyor, ben dl• onun kendısı
ııe taalluku olmıyan bir nokta üze -
rinde teccss·.ıs gostermesin:n scbebmi 
enlıyamadmı. 

Bayan <B. s., diyor kr 

- Bu kajın hiç tc güzr.l değıldır, 

fakat göze çarpacak derecede hoy&nır, 
boya sayesinde dt! biraz ckaıbili hazım» 
garüniir, ah!aknn da, karakter bakı -
mından da fenıırlır. Serbe.ı;t b:r rnc., • 
1ekte çalışmakta olciuğu:ı1ı bılıyorum, 
bu itıôa!'la tabii sab:ı.h!:ı-1 akşama ka
dar evinne deği!d!:, bı ser~.stiyi ise 
kocasını aldatma'iı: iç:'!'l kullanı:, Jki ta· 
ne aşığı oldu.~unu ben bilıyorum. Ken 
disini dahrı yaknıda:-: tanıyanlar aşık
larımn sayısını dörı..!> çıkarıyorlar. Fa
kat beni1n asıl merak cttığ!m nokta 
§Udıır: 

Adam karu.ını ikı ü~ :fefa yarı suç 
üstü tutmuş. gene af!ctmışti:-. Kr.c.imın 
üzerin~ ti•.rer, istechl!ir.ı yapar. Onun 
ikarşısında sankı bir esırdı?. Hıç dPjtil· 
se kansındun gcrmekt-? olduğu saca • 
katsizliğiıı yalnız kend:.si t:ıraf ındc:ın 

d 

bilindi~ıni sansı gene iyı. Fakat ha . 
disenin dal burl;ıl{ sah!ığtP.l emınrJir, 

halk arasrna çıkmaktan Çt?kınır. utn 
rur. am~a gene karısın!lı esirdır. 
• Sebeb n~? Bum.& anlamayı size bıra. 
kıyorum., 

* 
Bayan cB. S.o in mektubunu ayı~rn 

okumadınız, size su:ıduğum s;ııırlar 

ceseri cedid:ıı deniien şu koca çızgıl: 

UğMllardan dördünü d0Jduran biı 

mkctubun küçük bi:- h\\!isasıdır. Yok· 
sa mektubda vak'a vardı, tafsHat var. 
dı, isim, hüv.yet vardı, tabıi onları 

çizdim. 

Vereceğ:m cevaba gelince, Ç('K kısa 

olacak: 
Bu ai!e~'l bu kaaar yakından 

tetkik etm~ zcıhrr.et:ne katlanmış 0 • 

lan okuyurum elbette ara:iığı sebebi 
keşfetmiş, hıç değiise üze:inde tahmin 
yürütmüş olacaktır, onu da süylı>me 
liydi. 

* 
Kadık,)-µde Bay Feride: 

- Klrsıhkh anlaşmıya tabJdiT. Bu 
fıususta herites için rnüka~eme, umıım1 
bir kaide olduğ•ınu bilmiyorum. 

TSYZE 

şilik kaygana için 15 yumurta, bir bu- karda onun teveccühünü kazanmak az- Lupc Vt:fez1e: Mücevlıerat ve -:-oblan-
çuk kahve fincanı nişasta kafi gelir. mindedir. nız için çok fazla para sarfediyorsunuz. 
Yumurtaları bir kaseye 'lnrınız. Tel James Marlon Fidler Amerikanın 120 Sinema yıldızlan ve san'atkarlan Fid-

V€ya çatal ile iyice çalkalayınız. Nişas- gazetesine H-ollywood hakkında makale- lerin nasihatlerine büyük ehemmiyet 
tayı da ilave ederek tekrar çalkalayı - ıer yazmaktadır. atfeylemektedirler. Onlar ayni zamanda 
nız. Nişasta tamarnile yurnurtava ka - Sinema yıldızları ve san'atkarlan sık bu adamın cefkan umumiyenin tercü-
nşı~ca kıvamına. g~lmiş demektir. ~k ona müracaat ederler ve ondan nasi- manı» olduğuna kanaat getirmişlerdir. 
Bır tava~a elh dırhem tuzsuz sade hatler isterler M W ıı 1 · yağı koyup yakınız. Yumurtaları ıçine Fidler halk. arasında san'atkarlar hak- aA. ecf. . ~narafor Ç9 

boşaıtarak aıtmı ve ustünü kızartm1z. kında sövıenen sözlerden mülhem 01a- Katarma,, F ılm nı çevirecek ... 
Kaygana kabarır. Delikli bir kefgire rak onlara icab eden na.c;ihatleri vermek-alıp yağını süzünüz. Kıvamma ~elmiş tedir. Halen Amerikada büyük bir tiyatro 
ı k turne.sinde bulunan cC'ir:ısi cazibe Krali .. 

ı l seker kestirmesine atınız. Biraz Bu nasihatleri bedavJ\ veriyor sanma- çesi> Mae Wcst, tumımin ikmalinden 
bırakınız. Sonra tabaQ-a alarak seker;n '\'lmz. Her san'atkar ona abone olmakta- sonra· (Kraliçe KaterinaJ ad:ında bir filJJl 
artanını da üstüne dökünüz. Şekeri çe dır. O ~a abonenin şeraitine göre onların çevirecektir. Filmin :::-ej?sörü Eduva.rd 
ker sünger gibi olur. Bıçakla dilim di- sua1~erın: cevab vermektedir. Sutherland'dır. Mae West'in bu filini me-

~~~~_::~!::~ .. ~::~_v! •• :!:~ı_:_ Fldlerın başlıca san'atkArlara vermiş rak ile beklenmektedir. ·······························---····-----···········---··-·· ·-___ s_a __ c_a_k_s __ ız_ı_n ___ ,,, __ a_s_k __ a_r_a_h_k_l_a_r_ı_~ ________________ __:K~ı~ık~i~a~t~a~k~ü~d~i-' 

• 



7 Aiustos 

Yarışlar çok kalabalık bir seyirci kütlesi ön ··nde 
yapıldı, birçok sürprizler oldu 

Dünkü koşulardan heyecanlı bir 14fha. 

. At yartışları.nın üçüncüsü Veliefon.. j 
~ Yarış sahasında dün çok kalabalık 
ır seyirci kütlesi önünde yapıJmı.ş • 

tır. 

Koşular gayet muntazam bir şekil
~ neticelenmişse de bahsimüşterek i. 
Şı. iyi olmadığından birÇıOk merak~r / 
gı~elerin önüne sokulamamışlardır. ü. 
lhıd ederiz ki gelecek haftalar için bu 
gişeler meselesi halledilir de bütün 
nteraklılar tatmin edilın11 olurlar. 

Birinci kOfU 

Üç yaşındaki haliskan. Arab erkek 
\'e dişi taylara mahs~ olup mesafesi 
140() metre, ikramiyesi 190 lira idi. Bu 
k<>şuya yalnız Diker ismin~ki hay • 
\ran iştirak etti ve ikramiyeyi kazan -
dt. 

SON POSTA Sayfa 1 

r ..... -----··-·-·--···----············································································· ., 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Müsabakalar gene karışık 
ve tatsız olarak geçti 

İstanbul atletizm birincilik müsabakıı-
1&.rı dün Kadıköyünde nihayet buldu. 

Müsabakalar, malfun şeıkilde karışık 
devam etti~ için son dakikada klüple -

1 rin birbirine itirazı do!cayısile puvanla 

1 
birincil»c alan ta:k1m belli olmamış ve i§ 
At!etiı.m Federasyonu teknik heyetine 
havale edilm.4fıtt. 

Müsabakaların bidayeıtindeniberi hız -
lanan klü~lerimiz çok müs~!dka: vazi - i 
yetlerden istifade ederek k1uplerı hesa • i 
bına her sınıf atleti koşturmu.şlar ve son ! 
dakikada birbirleri aleyhine protesto 1 
yağdırmak ~retile ijl bilsbütün karış - ı 
tınnışlardır. 

Esasen hiç bir sur~tle bir p.mpiyona : 
denmeğe laylk olmıyan bu müsabaka - ! 
!arın nihayetinde böyle bir cpatlak• ve- ! 
rooeığini tahmin ediyorduk. ! 

Nihayet çelik öl~ ve kronometreye 1 
istinad eden bu camm sporu da masa b:ı- ı 
şına havale etmenin yolunu bulmuş ol -
du~ ; 

F utbolon ana vatanında son 
hadiseli maç nasıl karşllandı 1 

Atletizmi de futbole henzeıtmeğe alış - l 
mak işin Akibetinin neye varacağını ya- i Dünkü posta ile gelmiş olan İngiliz me olan taarruzunu, polisin de bu o • 
kında meydana çıkaracaktJT. i gazetelerinden Daily Express ka.led - yuncuyu soyunma od:ısına. kadar gö -

Futbolde milli küme şampiyonluğ'.ı nin hakeme taarruzu ne hiç beklenml- tünneğe mecbur kaldığmı.. yazmakta 
haDedilmeden İstanbul atletizm birın - yen bir şe'kilde neticelenen son De - ve bu hususta hiç bır mütalea &&det-, . 
elliği de ikinci bir mesele olarak ortaya mirspor - Galatasaray maçına aid yu - memektedir • 
çıkmıştır. karıdaki resimleri neşretmiştir. Hadisenin İngiltereye kadar akset - İ 

Bu hal atletizm tannimizde ilk defa İngiliz efkarıumumiycsine kadar ak- miş olmasını biz teessürle karşıladık. 
vu'ltu bulan acı bir hld;sedir. setmiş olan bu müessif hadise, dost Fed'erasy()nun 5se bu husustaki hassa -* memleket spor muhitinde de herhalde siy:eıtini bilemeyiz. Anca:ır hala tam ve 

Dünkü müsabakalarda zaman zaman hoş karşılanmış değildir. mutlak bir disiplin altına alınamıyan 
güzel ve heyecanlı yarışlar takib ettik.. Büyük Britanya topraklarında eşi- futbolümüz, eğer bu gibi hadiselerle 

Günün en mükemmel .siırat koşucusu ne tesadüf edilmemiş bir spor hAdise- yuvarlandırılıp götürülecekse, bu spo -
1 Ge.Iatasarayh Fikret yaparak mükemmi?l sini hayretle sütunlarına geçirmiş 0 _ ru büsbütün lağvetmek daha faydalı 

bir derece elde etti. lan İngiliz gazetesi: cK:ılecinin, hake - olacaktır. 1 
l yü.!0~~!: ç:t;~ ~~~: \. ....................................................................................................................... .! 
ı::~~~~:~~~~ı:;rr:~ Dünkü kürek yarışları 
I etmek için ciddi bir rekabet yaptılar. k •• ı ı d 
\ 4X400 de Galatasarayla, Fenerbahçe co guz e 0 U 
1 
arasında büyük bir heyecan doğuracağı- ~ 

m zannettiğimiz bayrak yarışı, Gal.ata -
aarayın daha bidayette fazla ağı• basma- Yarışlara etti. 

İkinci koşu (centilmen koşusu) 
KofUlan heyeocınla Htl'eden bir grup aı yüzünden ümidlerimizi boşa çıkardı. 

lzmit kUrekçileride iştirak 
Beykoz birinciliği aldı 

Üç ve daha yukarı yaşta ve bu ko • 
~~Ya gelinciye kadar kazançları ye • 
tunu 1 5 00 lirayı geçmiyen haliskan 
ngiliz at ve kısraklara mahsus olup 

~esafesi 2000 metre idi. Bu koşuya • 
r?Y\ran iştirak etti. Kaya birinci, Pa
ısta ikinci, Şıpka üçüncü oldu. Gan-

Yan l 35, plfıseler 100, 15 O verdi. 

Müsabakaların teknik neticeleri şun
Ganyan 13S, pl&seler 100, 1 OS k~ • 1erdır: 

rUf verdi. 
Dördüncü ve beşinci. ya~taki çifte 

bahsi tutturanlar da 10 lira kazandı • 

ıar. 

50 - Fikret (Galatasa.ray) 6. MelLlı 
(Fener), Neriman (Fener). 

200 - Fikret (Galatasaray), 22.9, Me
lih (Fener), Cemal (Galatasaray). 

400 - Melih (Fener) 52.6, Zare (~la
tasaray), Füruzan (Fener). 

Ankara bölge güreş birinciliği soo - Rıza Maksud (Fener) 2.02, Reccb 
(müsabaka harici}, Vi:ıdmir (Doğan -

Ankara 6 (A.A.) - Beden Terbiye- çor). tİçii11cü koşu (Conkbaym koşusu) 

1 
'Bu koşuya gelinciye kadar kazanç • 

Üarı Yek\ınu 3000 lirayı doldurmıyan 
k ç "~ daha yukarıı yaştaki yerli yarım 

si güreş federasyxmunun tertib etmiş 110 - Yavru (Galatasaray) 17, Hrisa- . 
olduğu Ankara bölge 1:1irinciliklerine f.upolis (Kurtuluş), Polat (Galatasaray). 

an lngiliz at ve kısraklara mahsus 

~~ rnesafesi 1600 metre idi. Prens 
~· h.rnin Poyrazı birinci, Mavzika i -
ıncı. Nirvana üçüncü geldiler. Gan • 
~~n 1 3 5, plaseler 100, t 5 O verdi. İ · 
~~i koşu ile bu koşu arasındaki çifte 

18 de 175 kuruş verdi. 

. Dördüncü koşu (Handikap) 

k Dört ve daha yukarı yaştaki halis • 

1 
an Arab at ve kısraklara mahsus o • 

yu.p rnesafesi 2200 metre idi. Bu koşu
d~ 4 hayvan iştirak etti. Hiç ümid e -
t"ıltnediği halde Karakuş birinci, Bah

.,1:ar ikinci, Alderviş üçüncülüğü ka
-.qndı. 

Canyan 980, plaseler 290, 120 ku • 
l'tı.ş Verdi. 

l' 'Bu koşuda ikilibahis de vardı. Ka -
ltakuş, Bahtiyar çifti tutturan t0.80 
Utuş kazandılar. 

.--.-· 
})" Beşinci koşu 

it ort ve do.ha yukarı yaştaki ha Us-

ı:n. Arab at ve kısraklara mahsus o • 
•a p rn~afesi 1 800 metre idi. Bu yarı. 
tal da 4 hayvan iştirak etti. Geçen baf
t~r . gibi gene İnci birinciliği, Ünlü 

Ctliği kazandı. 

bugün 'd-e devam edilmiştir. Muhafız • Uzun - Melih (Fener) 6.32, Yavru 
•. (Galatasaray), Atinaos (Kurtuluş). 

gücü saha~ında yapılan bu gureşle~e Yüksek - Pulat 1.81. 1/·2 (Galatasa • 
saat 9 da başlanmış, 12 de sona ermış. ray), Süreyya (Boğaziçi) 1,72. 
tir. Disk - Arat (B~lkta,) 39.77, Yavru 

Takım birinciliklerinde Ankaragü • 
cü 22 puvanla birinci, Demirspor 9 pu 

vanla ikilldi, Muhafızgücü > puvanla 
üçüncü, Güneş 3 puvanla dördüncü ol 

muşlardır. 

(Galatasaray), Hayri (Kuleli). 

Yunan ~i - Arat (Beşiktaş) 35.22, 
Yavru (Galatasaray), Sabri (Kuleli). 

5000 - Rıza Mak$ud 16.10.4 (Fener), 
Hüseyin (De.mirspor), İuın (Galata.sa -
ray). (Devam1 10 uncu sayfada) 

Dii.nktl ka,pk ya.r~lan galib'l#ndcn birine birincilik bayrağı ııeriliyer 
İstanbul su sporlan a.janlığının ter -Pz.ınit (m:isabaka harici), 3 - Galatua • 

tib ettiği 2 inci kürek t.efv1k ~sabak•- ray. 
lan dün Yenikapı.da yapıldı. M~baka- Beşinci yarlf 

'ar, dörtlü öğleden evvel, sekizi .ölleden İ1d çifte bayanlar - ı _ Güneş. 2 - Ga-
sonra oI.ınak ü.Tıere mecmuu 12 dir. latasaray. 

Bu yar~lara, Beykoz, Gilnef, Galata- Alt:mcı yanş 
saray, Beylerbeyi. 1''enerbahçe, Altınor- Tek çifte kıdemsizler - 1 - Galata~ 
du klüplerile İzmitliler lftirak ettiler. ray, 2 - Beykoz, 3 - 1zmU (müsabaka h 

Umumiyet itibarile zevkli ve heyecan- nid), 3 _ Güneş. 
ıı olan müsabakalara İzmitlilerin girme- yedinci yarış 
leri ayn bir =e~wdiyordu. İıki çifte ik.ıdermıizler: - 1 - Bcyko?:. 

2 - İzmit (müsa.ba.ka harici), 2 - Güneş, 

l Tek çifte mühtediler - 1 - Galata - 8 _ Fenerbahçe. 
,.aray, 2 - Beykoz, 3 - İzmit (müaaba-
.,... Sekizinci vııınc 
ka barıiıci), 4 - Beylerbeyi. ,3-~ 

İkinci Tarif Dört tek kıdemaizler: - 1 - Beykoz, 
tki çifte mühtediler - ı - Gnnet. ı _ a - İzmit (müaabaka harici), 

Beyıkoz, 3 - İzmit (müsabaka harici), Dokuzuncu yarış 
4 - Galatasaray. Dört tek bayanlsr: 1 - Galatasaray 

"Üçüncü yarq (raklbsiz). 
Tek çifte bayanlar - 1 - Güneş, 2 - İz- Onuncu yarış 

mit (müsabaka harici). Tek çifte lademliler: - ı _ Güneo. 2 -
Dördllneö Y'Ulf ~. 3 - Altuıordu. 

OOrt ta mübtediler - 1 • 00net. Z - (Devamı 10 uncu aa:rfada) 
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BeMarıa r nicin euıenmiuorsunuz 7 
Erkekler diyorlar ki Kadınlar diyorlar ki 

1 DENiZ VE DENiZCİLİK 
T1.ld1.r1.m 

don.an.mas1. 
" Gençlerin evlenmemelertne yegane sebeb, 
analar ve bab•lardır. Bir erkek bir kıza talib 
oldu mu, kızın alle•I insafsızlığı ele alıyor,, 

"Bugünkü Türk kadını, 
kadınlığın en yüksek ve 

en asilidir ,, 

Denizler sulh cephesi elinde... Böyle bir cepheyi 
yıldırım ordusu değil, yıldırım donanması kırabilir, 
yıldırım donanmasını ise mihver nereden bulacak ? 

e lamel Kutlar (Buna, Altıpar
mak, Okul •akak numara 7): 

öbür dala konmakta devam ediyorlar. Ben 
neden evlenmedin diyecek.siniz? Yaşım 96; 

e G. l. (Konya): Donanmaların ilk hedefi 
aylık gelirhn 60 lira .. Bir müessesede memu- . Anketinizi muntazam surette okuyorum. 

cBazı bekAr arkadaşların yazdıkları ce - rum, kimsesiz olduğum için cesaret edip te Iki taraflı düşünUıp te bitaraf karar veren 
Tablara mUJ:ıterem bayanlar hiddet buyu - evlenemedim. Fakat evlenmemekte de hak- okuyucular pek az. Sütunlar iham meyda -
ruyorlar. OOya, bizler korkak, rtyaUr ve ha-- Iıyım. Zira, kazancım istikbali garanti ede- nına döndil, şunu unutmamalıdır kt, her 
nt imişiz. Eğer böyle vasıflarımız mevcudsa, cek kadar yüksek değll, hastalık, sağlık bl- şeyin lyl ve fena tarafı olduğu gibi cemi -
bunlo.ra kendilerinin sebeb oldutıannı ha- zlm için .. Ahlli.kım temlz, oldukça yakışıklı- yetıerln de tyt. ve fena uzuvları olabilir. E -
tırlıı.tırım. Bir erkeğin rlyakii.rlığma, kor - yım. Fakat ne çare ki, zlkrett!ğim sebeb, be- ğer bir buğday tarlasını ot kaplamışsa suç 
kaklığı.na kadınlar setıebiyet verirler. Biz nl evlenmekten menediyor.» sa!hlblndedir. Burada suç ne kı7.larımızın, ne 
onlardan bir şey bekliyoruz: Sadakat .. mo- ~ de erkeklerimizlndir. Jan, Jak Rosonun de-
dayı çıok goörmilyoruz. Süslerine ıha:t verlyo- diki gibi: 
ruz. Fakat yorgana göre ayak uzatmak şar- cQocuk yaradılıştan temiz ve saf ~ar, 

tııe .. Hırlstlyan kızlarını nümune göstersek bunu bozan cemiyettir.» 
kız.arlar mı? .. Gece gündüz çalışarak, ıstık- e Rilat Fatura (Balat): Cemiyet te aUe birliklerinden teşkil et _ 
balde kuracakları yuvanın temellnl sa~lam- e.Oldukça kıdemli bir beki\.r olduğum tçın tlğlnden suç, 'Ç®Ukları.n lteribiyestnt veren 
Ja.ştırmak için eşlerine sermaye hazırlıyor- ben de ankete birkaç satır yazmaktan ten- ebeveyindedlr. BekA.r erkeklerin söylediği gl
lar, Drahoma namlle eşlerine para veriyor- dimi alamadım. bl genç kız tipleri, kızlarımız modern olacak 
lar. Böyle olduğu halde lhlç bir ge\)lmslillk Kadınlar, bize (Son Poota) sütunlarında diye başıboş bırakan veya sonradan görüp 
husule gelmiyor. Maazallaih bizim kızlarımız verlşth1p duruyorlar; mütemadiyen kadının te ne yapacağını şaşıran ailelerin kızları -
bize para vermek suretlle evlenseler, en u- gururundan baıhsecUyorlar. Kuzum bu gu _ dırlar. Keza kızlarımızın züppe, ıhereaı sa _ 
fak bir münakaJJa sonunda bizi ka.pıdışarı rur denen şey yalnız kadında mı vardır? dakatsiz diye tavsif ettikleri gençler de bu 
ederler. Ben kendi lhesabıma bugünkü şart- Erkekte gurur yok mudur? Bir de hafdk) tlptendirler. 
~r ~aziyet !cinde evlenmemeği tercih e - erkekten bahsediyorlar. Hakiki erkek nasıl Bazı ·baylar, Jnzlar, kadınlar ıtıarnfından 

yo '1 şeydir? Tarif etseler de anlasak. beğenilmek için çıok güzel olmak, kılıbık ol
mak, mevkii iyi, ıparası c;ok olmak gibi va
sınara malik olmasının lö.zım geldiğini &öy
lüyorlar. 

Öyle zannediyoruz ki, erkekte güıelllk a.-
• Nuri Ural (Safranbolu): e Nuri • Güzeloğlu (Ankara A • rıyan kadın ve kız pek azdır. Erkeklik ev -

cıAnadolunun ıbirçot yerlerini geunJ.4, do- nalartalar caddeai H. Hamamcı ti- safı aranır. Sonra hangi kadın kılıbık er -
laşmış bulunuyorum. Elde ettlğlm intıba - ") kekten hoşlanır? 
lara göre, söyliyebllirlm kl, gençlerin evle - caretevı : Tabiat kadını idare edUlcl ve erkeği de Umumi Ha.rbde Alman. denizaltılanndan biri ta.rafından batırılan bir. İngiliz 
nememelerine yegft.ne se'beb, analar ve ba - c28 yaşındayım. Evlenmeğl, güzel bir eşe, idare edici yaratmıştır. Kadın hükmedll -
balardır. Ve elt!.n devam ettirdikleri • kibar mes'ud bir yuvaya kavuşmağı düşünmediğim mesinl sever. Kadın himayesine muhtaç, kı- ticaret gemisi 
soygunculuk - diyebileceğim (başlık) Me - lııbık erkeği hangi kadın beğeneblllr. Para- Kara kuvvetler.inde ordu muharebe • lan lehine, kara yolları aleyhine bir ta, 
tidlr. Bir erkek, evlenmek için bir kıza ta - bir dakika hemen yok gibidir. Lakin nasıl? .. nın saadet gettrmiyeceğlni bilen birçok kız- ler yaparsa kazanır. Fakat denizde do - ilave etmektedir. 
llb oldu mu, kızın ailesi, insafsızlığı ele alı- Blr senedir katlblik ettiğim bir ticaretha - !arımız mevıcuddur. Bilhassa orta Anndolu-
:ror, ka.rpıındaklnln malt vaziyetine bak - neden net olarak ancak 4-0 lira kadar aylık da .. Az para lle ev geçindiren ve geçlnd1re- nanma1arın Uk gayesi muharcb~ etmek Bu esası canlandırdıktan sonra bir ha-
mıyarak tutturaıblldtklerine istiyorlar da ıs- alalblllyorum. İçki ve sigara kullanmadı~ım. cek kıymette kadın, kız ve erkek çoktur. değildir. İngihz donanması B:.iyük Har- ritay.a ıbaka'lım ... En b:ısit bir haritada 
tı10rlar; dayatıyorlar da dayatıyorlar .. Der- eğlence yerlerine 4rftrnediğim halde tendi _ Birçok baylar aile facialarını gazete sü - bi tek İskajarak muharebesile kazanmış- bile iki mahpus devlet görürüz: 
meyan ettikleri ~yler yapılmazsa kızı al - - tunlarına 'Yazacak kadar boşboğazlaşıyor - tır. Gerçi orada düşman imha edilmemiş- Kanal ve c:irnal denizinin hapscttiğj 
nıanıza JmkA.n yok. Bu vaziyet dahlllnde bir mi guç idare edeblllyorum. lar. İ "' 
erkek nasıl evlenmeğe cesaret eder? .. Evle- Ankara gibi bilha&.'la kiraların ateş pahası Bir bekAr bay çok masum zannettiği ve tir. Fakat ngiltere gene galib gelmi~tir. Abnanya... Cebe1ilttarı'k ve ~üveyşin 
necektlm. Bir kıza tallb oldwn. Ailesi ben - olduğu bir yerde kırk llra maaşla yuva kur- e:lenmek istediği bir kadının biraz sonra Fen terakki ettikç-e donanmaların ı.k hapsettiği İtalya ... 
den üç bin Ura istedi. Bu parayı taş çatlasa manın mümkün olamıyacağını, olsa blle bek bır başka erkeğin kolunda görüyor ve ta- hedefi düşman donanmasını imha değil Eğer bu yollar açık olmazsa bu dev .. 
veremezdim. Teklifimi reddettiler. Kız sö - lenllen aaadet yerine elem ve hüsranın kaim dınlardan derd yanıyor. Fakat tıu bay bu de memlelret iktısadiyatını korumak olu- T tI · yıla rdus k b" <:Py ya .. 
ıründe durdu, benimle evlenecdinl söyledi. . kadını lhangt muhlt'te tanımıştır. Yoksa so- B ,._, "k b'lı.. • M•lı d ı t e erın ınm 0 u pe ır r 

olacağını bildiğim 1çin ıstemlyerek böyle bir kakta ? H bl yor. u ae;.r yu 1 ·~as:.a • ver ev€ - pamaz Bizzat döv'jşme "le muzafferiyet 
Ailesi vermemekte ısrar diyordu. Kızın bana mı . em r genç erkeğe bu kadar 1 . b d b ' k"b 'b" d• kt • • 
bç.masına tarar verdtk. Fakat gene bir pa- mahrumiyete katlanıyorum. Diğer bazı oku- çabut rand~ veren ve gelen kadın evlen- enn aşm a ır a w gı ı :.ırma R - meydanlarında resmi geçidler yapmak a.. 
tırtı çıktı. Muvaffak olamadık. Bu patırtıda. yucularınız gibi, kadınların ht1)6ine birden meğe lAyık mıdır? dır. rasında büyük farklar vardır. Eğer deniB 

yolu açılmazsa ordular, ancak, resmi ee-ı 
çid meydanında kalır, yıldınm kendiM 
çarpar ve para1ize olur ..• 

gene ben yandım. Elimden bir kaza çıktı. Bir süs, moda çılgını deımlyeceğlm. Bu bir hak- Bu tadına itlmad edlllr mi? Bence değil Gerek Almanya ve gerekse İtalya çar-
tız yüzilnden altı sene ih~ mahldlm ol- sızlık olur. Onlar, - bazıları müstesna - dün yeni tanıdığı, en itimada lA.yık 'bir aile doıs- naçar donarunahrım ortaya atmak ve ik
dum. ~~a~.t kız~ aenelerdlr yolumu bekll- olduğu gibi, bugün de sadakatli bir et, iyi tu ve hattt\ en yakın akraba bile (dayı, 
70r. Oördunuz mu? .. Yazdıklanmda birkaç amca müstesna) randevu vermek ve bera- tısad yo11annı korumak mecburiyetinde-
tara.flı ibret alınacak noktalar olduğunu tas- bir ana, yuvasına merbut bir aUe kadını ol- ber gezmek l:çin seçilecek şalhıs değildir. E- <lirler. Belki Al?r.a;-1 ve İtalyan orduları 
dit ederalniz değU ml?ı> mak mazharlyetlnl muhafaza ediyorlar. İç - ğer bu bay bu kadınla evlenseydi, bu bir kuvvetlidirler, belki de bu memleketlere 

e Doğan Günay ( 4nkara): 
cOazetenlıde binbirlnlze çatan bay ve ba

J1Lnları ayn! derecede haksız buluyorum. Ka 
ba.hat hem kızlarda, lhem de erkeklerdedir. 
Niçin &Tlenmlyorlar?_ Evvelemlrde şurasını 

llÖylemellytm: Şimdiki bayanların başlıca ar 
susu, yüksek talhsll görmüş, zengin, güzel bir 
erkekle evlenmek!- Beklir baylar da ayni fl
tirde ... 

İşte böylesini bulamıyan bay ve bayan -
Jar, bula.cağız ilmldlle, saçlarına aklar sa -
çıncıya tadar bir yaz kelebeği gtl)i o daldan 

tlmat ve ailevi terbiye.si noltsan bazı yosma- faciayla neticelenen lblr izdivaç olacaktı. aid tayyareler mütbış bir kuvvetle harc
ların hal ve tavırlanna bakarak asli cemi- Bir bay da kadınların musikiden, oku - ket edeceklerdir. Fakat onlar ·~rıldırım 
yetimizde a.hlO.kın, aile rabıtasının gevşekll- maktan, mantıki fikirlerden, bilmem neler- . . , . . 

den hiç anlamadıklarını söylüyor. Acaba bu harbı1 dedık.len bır harbe karar verme-
ğlne hükmetmek doğru değildir. Mahkeme- bay karısını bir musikişinas, blr Alim, bir den şunu dUşünmelidirler: 
lerl dolduran boşanma taleblerinin sebeble- d'"' e ... e. veya şu, bu olrruyacnğı için mi evlen- cBugünkü harbler insan harbi değil, 
ri tetkik edilecek olursa, ek.seri.sinin yekdi - ~~yor? Kendisi bu şeylere vAkıf mıdır? Eğer malzeme harbidir ... Aya'k, yerini motöre, 
ğerinl iyice tanımadan, yalnız za.lılrt görü- dunya kadınlığını batırmak için yazmışsa, .. . . . . .. f 6 • • 
nüşe kapılarak kurulmuş olan temelslz aile anketten hariç şey yazmış. tüfek yerını makınelı tu e::.c vermıştır. 

Kadınlarımıza gelince, sekiz, dokuz mll- Bundan başka ga!, alev makinesi, tank, 
ocakları arasında 'VUkubulduğu anlaıplır. 

Bazı kadın okuyucuların, alle arasında.t.ı. ge 
çimsizllklere ekseriya erkeklerin sebebiyet 
verdikleri, yarı gecelere kadar barlarda, mey 
hanelerde vakit geçirdikleri, karılarını ib -

(Uevamı 10 uncu sayfada) 

yon Türk kadınının ht'IJ)Sl mi boyanıyor, hep. kara Iağıımları gib~ yeni silahlar da ca -
si mi süse düşkün!. Bunu daha ziyade İstan- ba ... > 

bul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden 
mektub gönderen bekarların yazısında oku- Bu değişme memleketlerin denize olan 
yoruz. Ya diğer yerlerin kadınları. Kocası bağlılıklannı cskısine nazar:ın pek çok 

<Devamı 10 uncu savfada! arttırmıştır. Geçen her bir gün deniz yol-

Şu halde Mihver donanm.aTan denize 
açılmak ve harbetmek mecburiyetinde .. 
dir. Etmezse Almanyanın 1918 akibethrl 
tekrarlamış olurlar. BöyJe bir harbin ne 
ticesi ne olur? 

Alman ve İtalyanların hazırlığına (*) 
ba:kıhrsa onlar da sulh ticaret yollarını 
paralize etmek azmindedirler. Yani Bü
yük Hal"bdeki Alman denizaltı harekatı
nı tekrar edeceklerdir. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

<•> Bu hazırlıktan maksad deniz inşaatı 
yanı fazla denizaltı ve uzun mesafeye g1 • 
decek krüvazör yapmaları. 

Ellerini minimini mendili ile kurula- Yüzüme baktı. Mor kayaların akis - - Mükemmel. Siz uyumadınız galiı 
makla meşgul görünüyordu: }erile daha koyulaşan kurşuni gözleri ba? Erkencisiniz? 

- Latifeye cesaretim yok. Genç ya- büyümüştü: - Bilakis iyi uyudum. Fakat burada 
şınızda inzivaya çekilmeye karar ver. - Siz, dedim, siz çiftlikten ne zaman sabahın ilk saatleri o kadar güzel kl 
diğiniz için söylüyorum. ayrılacaksınız? kaçırmak istemiyorum. 

- Siz fikrimi nasıl buluyorsunuz? Başını batan güneşin kana boyadığı - Haklısınız. Tıpkı (Göl sabahlarıi 

Edebi tefrikamız: 38 

CKÖYlDElli IDOST-
·--23ut!h an Calıid Omuzlarım ve kaşlarını kaldırdı: .çiftlik yoluna çevirdi. Yüzü tıpkı bir gibi. 

Beni çiftlik meselesi, Osman beyi de !Yalak her taraftan taşıyor ve bol su 
kızın1n meselesi dü.şündi\rdüftü için bakımsnlıktan kendi açtığı yollardan 

_ Ne diyebilirim. Saiahiyetim yok. hafta evvel büyük haında kahve içtiği- Güldiim: 
- Bir dost ve arkadaş gibi söyliye. miz akşamki gibi toz pembe bir renk - Beğendiniz mi? 

bilirsiniz! aldı. göğsünün kabarıp indiğini fark 
- Beni öyle kabul ederseniz söyli- ettim. Kısık, kırık bir ses cevab verdi: - Çok. Babamın size tabiati daha bugünümüz iyi geçmedi. 

Akşam üzeri genç kadının bu yakın
lardaki Deveçeşmesl denilen su başı • 
na gitmek teklifini kabul ettim.Osman 
bey adamlarla meşgul olacağını söyli
yerek gelmedi. 

Otomobilıl.e Kanlıdere kıyısındaki 
yoldan gidiyoruz. Ağıllara dönen ko
yun sürüleri artık kurumıya başlamış 
meralarda büyük, beyaz birer yama 
gibi görünüyor. 

Akşam güneşi kırlık yerlerde top -
rağa, çayıra, tarlaya ve ormana öyle 
zıd renkler ve gölge veriyor ki tabiatin 
çehresi çabuk çabuk değişiyor. 
Deveçeşme yüksek ve ağaçlıklı bir 

dağın dibinde kayalar arasından bilek 
kalınlığında fışkıran bir su. 

Vildan taşlara basarak büyük bir 
mermer yalağa akan suda ellerini yı
kadı. Fakat su o kadar kuvvetli geli
y<>"rdu ki üstü t>aşı da ıslandı. Ondan 
2wi kalmamak için ben de sokuldum. 

geniş bir sahayı çamur ve batak hale 
getirip göle akıyor. Buz gibi tatlı bir 
su. 

Yerin manzarası da o kadar haşmet
li ki! Birbiri üstüne yı·kılmış granit ka
yaları korkunç bir kale bedeni gibi 

yükseliyor. Aralarından yabani ağaç

lar, otlar fışkırmış. Vildan elile karşı
da bir koyu yeşil noktayı işaret etti: 

- İncirli kaynak~ 

Güldüm: 

- Orası sulak bir yer olacak-

- Tabii. Babamla geçen gün geldik. 
Av yeri imiş, liveyk kuşları orada vu
rulurmuş. 

Cevab vermediğimi gıarünce flaw 
etti: 

- Siz bunları ve buraları ogrenme
lisiniz. Yarın öbür gün (Rostan) gibi 
şatonuza çekildiğiniz vakit ne ile vakit 
geçireceksiniz? 

- Utifeniz çok keskin değil mi? 

lm. b' çok sevdirdiğini söylemiştiniz; ben de 
yeyim Cevad bey .. sizi sonradan şehre - Bilmem. Benim de veri ış ır 
ve remiyete dönmiye mecbur edecek karanın yok. itiraf edeyim, bu romanınızla tabiate 

bir hadise bir tesadüf olmazsa inziva Birbirimizen ancak iki adım uzakta aşık oldum. 
kararı mükemmel bir fikirdir. gün~in ağır ağır dağların arkasına çe- Ve bu bahis üzerinde konuşacağını 

_ Ne gibi hAdiselere, tesadüflere kilip gittiğini seyrettik. Ovaya ve ka- anlatmak ister gibi ellerini pencereden 
ihtimal veriyorsunuz? yalara korkunç bir esmerlik çöktü. çekerek ilave etti: 

Ciddi konuştuğunu anlatmak ister Gök alçaldı ve yerin bütün hatları, ha- - İki dakika müsaade ediniz. Yanı-
gibi önüne bakarak cevab verdi: reketleri, renkleri silindi, kayboldu. m'la geleyim. 

- Bütün ihtimaller yaşınızın böyle Kalbe hüzün ve korku veren bir dağ Mistenget kahvaltı- sofrası hazırlı -
bir inzivaya mukavemet edip etmeme- gecesi başlıy<>rdu. İki göl~ hareket yor. 
si üzerinedir Cevad bey. Şehirle, cemi- etti ve iki ağız ayni kelimeyi ayni sa- Vildandan evvel kapıdan Osman be' 
yet le bağlarınıZl k.esti~niz a~da bu ra. niyetle. te~ ... rar .~ttn:r: göründü. 
bıtalar ara~ında s1zi bırdenbıre hare • - Çıftlıge donelım! y ... bı'r atlet gib · aşına ragmen genç 
kete getirecekler ... de buluna ... bilir. Na:ıl * sağlam ve neş'eli. 
anlatayım bu dogrudan dogruya s1zın . . .. i' 
hayatıınıza, hatııralarıruza, temayülle- Bahçeye ilk inen ben oldum. Daha uzaktan aslan g_ıbı gukr~. · e

4 

rinize aid bir mesele. Havuz başında baba kızın inmelerini - Bravo Cevad bey. Istanbulu ozl 
Ne demek istediğiıni anlamıştım. bekllyerek dlişünilyorum. din galiba. Bu kadar erken .• 
- Teşekkilr ederim Vildan hanım, Vildanın penceresi açıJdı. Altın baş - Yanlış beyefendi, dedim. İstanb~ 

dedim. Fikrinizi tamamile anladım. uzandı. lu özlediğimden değil, burayı daha Ço 
Müsaade eder misiniz ben de siıe bir - Bonjur Cevad bey. görmek istediğimden ... 
şey sorayım~ - Bonjur efendim, nasılsımz? (Arkası var) 
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Vorspayt Yavuzun önünden eeçerek Maımaraya açılıyor 

, lncms ve Türk amiralleri vedaJaşırlaıken ve Amiral Kaııiıam htanbul Vallaile 

-

İn(iliz destroyerlerinden birine Yavuzdan re smiselim 

VOl'Spayt ve i\ng:iliz dc6troye rleri Marmaraya açılırken Vorspaşt ve btr destroyer 

Sayfa 9 

( Seyahat M:ektubları ) 

İsviçre her ihtimale 
karşı hazırlanıyor 

Hinihacette 500 binden fazla asker 
se/ erber hale konulacak 
Yazan: Ercumend Ekrem Talu 

\. Benle ı Atastos 939 
İsviçre daiınt bitaraf biI' dc\f?ettir. 

Devletler arası hukuki ba!kımından gayet 
nazfk olan onun bu vaziyeti Milletler 
Cemiyeti kuruld~ aonra biraz başka-

~ır. 

fsv.içreliler her zaman bitaraf olma -
mışlardır. Tar.ihierinin bama.c;et dev:re -
sinde İsviçre oe:ngaverforini muhtelif dıa
v.a.Iara kanşm19 buluruz. Fransa ve İt.al -
yaya mü.teaddid akınlar yapan İsviçre 
Avrupa siyasetinde faal bir rol oynama
mağa ancak XVI inci asrın başında İtaı. 
yanlara mağl:(fü olduk-tan sonra karar ver 
mfştir. 

Bu sırada din milnaZ3alan memleketi 
ıiçinden keınir.mekte bulunuyordu. Bu 
yüzden illa uğrıyan İsviçre devletler 
camiasında memi ve bitaraf bir vaziyet 
takınmayı muvafık gördü. Böyiece 30 yıl 
hID'lbin<le, XIV Uiinin muharebelerinde, 
~spanya tahtı için vukubulan harbde ve 
7 yıl harbinde tıaınamile seyirci kaldı. 

BU- İsviçrelt hudud muhafızı Ancak Fransa ihtilAli esnasında Avru
pa müvazenesinin birden hozulmasUe İs
viçrenin dstildA.l!i tehlikeye girmjşt!. N aı- zaya. u.ğnyan efrada bu suretle tazminat 
polyon Bonapartın iJtUAsına uğnyan 1.- verilir. 
viçreliler, onun ordular.nın &afları ara _ 1936 kararnamesi muc-ibince, İsviçrede 
sındıı ~orla yer aldılar. Bitaraflık suya bedeli nakdi usulü ihdas edilmiştir. As-
düştü: ve bu yüzden memleket muhtelif kerlik hlmıetini be.r ne sebebe mebni ifa 
devletler tarafından defatla çiğnendi. etmiyenler 20 ilA 32 yaşına kadar senede 

20 Mart 1815 tar.ihli V~yana ve gene 20 6 frank. 82 ~ 40 yaşına kadar dn 3 
Teşr. · ni 1816 tarlhl'i Pari muahe<l _ frank vergi verirler. Bundan başka §Sh· 
lıeri :sa dabnt bitaraflığı ah~ bir te~de si servetleri üzerinde~ g~e senevi 1000 
~d tt"l de 1,50 ve kazançhaı uzermden de ayn-
""".P e . 1 er. . . ca yüzde bir alınır. Şahsi sc.rvcti 1000 
Harbı Umumi keşmekeşının bile riayet frangı geçmiyenler verginin bu kısmın • 

eylediği bu bitaraflı~1n gelecek harbde dan muaftırlar. 
i:h.1&1 edilmesin~n lmçreill& bugün * 
korku~rlar. Burada kiminle görüştü Halen İsviçrede taiim devresi ba§la • 
isem. bu en<Hfeyi benden htmetmedJ. mıştır. Deveran eden kuvvetli şayialara 
Ancak, devret her ihtimale karp iyiden göre, şayed Avrupanın siyasi vaziyetin
iyi~ hazırlanmıştır v~ _hazırlanmakta - de bir gevşeme m~ahde edilmiyecek o -
dır. Resın1 mehafll, hını hacette 500,000 lursa, bu dvrenin uzan):rnası çok muhte
den fazla aSkerin tam .t~chizat ne sefer- ~l imiş. 
ber hale konulabil~ğim beyan ediyor - Deminden, ordunun oldukça mücehhez 
lar. bulunduğunu söylemiştim. Bu tcchizat 

Umum! rıüfusun onda birinden fe.zla ,bilhassa memleketi müdafaa bakımından 
olan bu yanmmilyonluk kuvvet üç koloır- ikmal edildiği cihetle 1svıçrenin hava kuv 
dtı. dokuz !ırka, üç müstakil daı livası, vetleri nisbeten zayıf kalmıştır. 
hava ve müdafaa kıtaatı wsair askeri HattA, buna dair, Alınan menabiinden 
teşkil'Ata ayrılmıştır. uydurulduğuna şüphe olmıyan şöyre bir 

Kolorduların mevcu.iu hep ayni de - he>§ f1kra dinledim: cHitfer günün birin
ğild'ir. Mevcudlan 2 ne 4 !ırka arasında- de, hatırlı ıbir misafirini ağırlamak için 
dır. Her fırka 15,000 ill 17,000 mEvcud - ~end~ne bi~ hava ~anevrası g~st_er:mek 
ludu.r ve fa.ala olarak mıntakası dahilin - istemış. Lakin kendi t~yyarelennı bu
deki budud muhafaza ta burlannı ihtiva na . k~fi addetımediğindcn müttefikı Mus-
eder. eolı~ı~e ~ür~caat edip. t~r:are gönder • 

tsv· ask . f ka1Ade atıcıdır. Ek- mesını di~em.ış. Mussolmının de, tesadü-
ıçre erı ev ağa fen, kendi tayyarelerine o aralık ihtiyacı 

serlyetle dağlı ~nta~_aı:ırda ya~ varmış. HiUere, özür dilemekle beraber 
alışmış o1duğıı ıçın munaatı aırazıyeye k + _ _, b ' 

uk vi:mdi omşu ı.svıçreye aş vurmasını tavsiye 
çok m a r. . . ~. Hitler, İsviçre müdafaa nazırı Min-

Son yedi senedenben ordunun techı - gere telefonla arzusunu bildirince Min-
zatı en modern tekniğe göre ikmal edil- ger: ' 
melde buhımnuştur. Bl~assa dağ top. - - Hay hay! demiş: takdim edeyim. 
çoluğuna pek ehemmıyet verilmiştir Kaç tane istersiniz? Bir mi, iki mi yok-
Memleket zengin olmakla beraber, bu sa iher üçünü d mi ·· d · ? ' 
teclıizatın istilzam eylediği masraf 325 . . e gon ereyım. 
mil on İsviçre franklık dahilt bir istikraz 1:1akıkat hıç te böyle değildir. Güzel 
.
1 

~enmiştir. ~vıçre bö~le ~ydurma fıkralara kıs kıs 
ı e gulerek, bir taraftan da istik!Rlini son 

1936 sen~de neşredilen ka.rarn~ raddesine kadar müdafaa için ne lüzım 
mucibince mumtaz sınıfa meısub efrad gelıfyorsa yapıyor ve her gün de yapmak
her yıl piyade w süvariler için 11, topçu tadır. Ona taarruz edecek olanların kar • 
ve tayyareciler için de 14 giln süren bir Şl&na dikeceği en kavi silah ise İsviçre 
talim devresi geçi.rmeğe rneobordurlar. milletinin vahdetidir! 
Diğer sınıfLara mensub olanlar içi.n bu ta Ercümend Ekrem Talu. 
lim rlli.1ke1Iefiyeti iki aened.e bir<tlr. _ ........................................................... . 

Küçillc zabit olm!lk hususi mektebden /zmir • /sfanbııl 
çıkmağa mütevakkıftır. Alaydan küçük Doğru hava seferleri 
zabit yet4Jnez. Süvariye ayrılan efr.ad 
bindiği atın yan bedeHni devlete öder, BugiJn başlıyor 
yahud ld a'tını kendi getirir ve o zam.an İstanbul ile İzmir arasmda doğru tay
bu atın yarı bedelini devlet ona öder. Be- ya.re seferleri bugünden itibaren başla -
delin öbiiT yansına gelince devlet bu pa- maktadır. Bu.günden itibaren her sab:ıh 
rayı her sene % 10 nisbetinde muayyen saat 7,10 da 1zmirden bir tayyare kalka. 
taksitlerle askere tesviye ederek, on yıl ra'k bir saat 50 dakika sonra istanbula 
hitamında ona maleder. Zabitlerin atla - gelecek ve hergün :ıkşarnları saat 16, lO 
rına gelince bu kend"llerince temin olu - da İstanbuldan bir tayyare İzmirc kal _ 
nur. kaca'ktı.r. Ankara - İzmir seferleri de es-

SilMı altındaki bUfunum asker hasta - kisi gibi hergün yapılacaktır. 
hğ-a ve ıkazaya karşı devletçe sigorta <.>ı<H- Samsun - Ankara hava hattı da pek 
lir. T-ali:m veya manl'vra esnasında ka - yakında başlıyacaktır. 
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Kıymetli tarihi bir vesika Erkekler diyorlar ki 
(B~ta.rafı l mci nyfa.daJ yı Belletenimizin bu nüshasında neş • 

i\nnem, ilAhilerJ.e mektebe başlama • rediyorum. 
mı ve mahalle mektebine gitmemi is • Os:manh tmparatorluğuınun büyük 
tiyordu. Rüsumatta memur olan ba • bir siyasi buhran geçirdiği sırada Se
bam, o zaman yeni açılan Şemsi Efen- lanikte birkaç vatanseverin teşebbü -
für in mektebine devam etmeme ve ye. sile tesis edilmiş ve memlektetimizde 
ni usul üzerine dkumama taraftardı. bu nevi milli teşekküllere örnek olmuş 

Ankara Radyosu 
DALGA tJZVNLUÖ'U 

1848 m. 182 Kes. 120 Kw. 
'l'.A.Q. 19,7' m. 11195 ite& IO Kw. 
T.A.P. 11,ıo m. H65 Kc.:. 20 Kw. 

N "hayet babam işi mahirane bir suret. olan Selanik Asakiri Milliye taburu, Pazartesi '1/1/39 
te halletti: Evvela merasimi mutad ile ilk kanunu esasinin itam gününe te - 12.30: Program. 12.35: Tlirk müziği - Pl 

(Ba.4Jtarafı 8 ind sayfada) 

mal ettikleri 1ddlalarma; hak vermiyorum. 
Yun71 Japan da, 11tan da kadındır. Erke-
ğin huyuna göre hareket eden ve onu her 
cLhetle tatmin etmesini bilen bir kadın az 
bir zamanda erkeğini fena huylarından vaz 
geçirtmeğe, onu yuvasına bağlamata mu -

!ardan vergi almak defU, ltolayea evlenebll
melerinl temin etmek, bazı kötü AdeUerl. 
düğün masranarını, a~ırlıkları kaldınnalt 

11.zmı geldiği tanaatlndeylm.• 

Cevablar: 
e Oaman Yücel (Ufak): 

va.ffak olur. - Reflkanız da, siz de haklısınız. 011zel 
Çok şükür, bugünkü genç kızlarımız, sa- temennllerlnlze biz de ~tırak ederiz. 

yısı her giin biraz do.ha artan enstltlllerde, mahalle mektebine başladım. Bu su - sadüf eden 23 Birincikanun J 876 ta • 13: Memleket saat l\yan, ajana ve meteoro-

1 loji haberleri 13.15 - 14: Müzik (Beetıbaven'ln az masra1la iyl yemek p~lrıneslni, dikif dik-
retle annemin gönlü yapılmış oldu. Bir rihinin ertesi günü stanbula gelerek Do minör plaıııo mnsertoou op. 37 - PL> meslnl, çocuk bakımını, ve1ıhaml iyi bir &v 

e Hakkı Kdıç (Kadıköy): 
- İldncl mettubunuzu aldık. İyi amma 

bu mektubda da niçin evlenmediğlnlz1 yas
matı unutmuşsunuz. 

kaç gün sonra da mahalle mektebin - halk tarafından büyük tezahürlerle 19: Program. 19.05: Müzik coans m~ -
Cien çıktım. Şemsi Efendinin mektebi. karşılanmış ve alkışlanmıştı. Bu tabu- PU 19.30: Tür.it milzlti <İnce saz faslı.> 
ne kaydcdildirn. Az zaman sonra ba- run İstanbula geldiği gün Babıaliye 20.ıs: Konı...,ına <Mlılll müslkllere dair - ia-
b f d d. · kandln&T muıslklsl - Halli Bedi Yönetken.) 

am ve at etti> emişlerdir. de uğrıyarak, binek taşında ken ısıni 20_
30

: Memleket saaıt A,ya.rı, ajans Te m.ete-

kadını olmak için 1Azım gelen her şeyi ö~
reniyorlar. I.Akln nedense böyle blr mekteb
den çıkan ge~ kızlar, .bizim gi.bi orta halli e Behçet ltman (Kırıkkale): 
gençlerle yuva kurmap pek yanaşmıyorlar. - Mektubunuzdan ~ blr şey anlama -
Saadetin parada ol.dulunu zannediyorlar. dıt. 
Beklrların evlenm~inl temln için, beUr- Nusret Safa Coıkun 

Atatürkün pederleri Ali Eferu:lhnin istikbal eden Sadrıazam Mithat Paşa- orolojl haberleri. 20.50: Türk m~ (Saa e
l 8 76 da Selanikte teşekkül eden Sela- yı şiddetle alkı'1aması Abdülhamidi serlert ve şarktıan.> 1 - Num&n atanın -
nik asakiri milliye taburu sübayı kıya- fena halde kuşkulandırmıştı. Bu tarih- Şevk&tza peıJrevi. 2 - Said dede - Şevlcefza 
fetiJ..e bir fotoğrafı bulunması, Ali E- ten biraz önce İstanbulda teşkil edil • saz semalst. 3 - Kemani rıza - Taıhlr pme
f d. · h lllc peşr6'vi. 4 - Sebufhun - Hleazklr 81.rtnsu. en mm aya tının bir safhasının ay. miş olan ve müessisleri arasında Maa-

5 
_ Arif bQy1n _ Mtihawer ~: Human Kadınlar diyorlar ki 

dınlatılmasına jmkan verdi. Ali Efen. rif müsteşarı Ziya Bey (meşhur Ziya yuk. 11 _ Arif beyin _ Muha3'Yer fal'kı: İltl-
Cii ~rhumun, Belletenimizin bu sayı- Paşa) ile Namık Kemal gibi büyük mas etmete. ı - ......... - Muhayyer kürdi (Ba~tarah 8 inci sayfada) do~ru değlldlr 'Ve olamaz. Çünkü bugünktl 

Türk kadını, kadınlık en 7iiksek ve en a.-
slldir. Ve onlar hakkında bu gibi lA.tlar söy
lemete kimsenin lhakkı yoktur. 

sında 1 r-şrettiğ.hniz resmi, kendisinin vatanseverler bulunan Hediyei Aske- şarkı: Efam ~ eller 8Ö'ZÜne. 8 - ·:····· .. - ve çoculcları için tıatıtl\ gençliğinden fera -
arkadaşı merhum Hasib Beyle birlik- riye Cemiyetine, müessisleri tarafın - Muhayyer kurdl şarkı: ~vi~ önü han- ~at eder, koca kan hayatı ceçlren kadınla
te 1876 da çıkarttıkları bir fotoğraf - dan Selanik Asakiri Milliye taburuna dır. 9 - ......... - Halk türküsü: Esmer bu - rımız az mıdır? 

gün ağlamış. 10 - .... ..... - Halle türkü3ü: ~- T7 il ini Türk kadını, evine, yınrasına ve yavru • 
tan alınmışbr. Bu fotoğraf merhum benzer bir <ıPkil veıilmesi ve c~miye - Kara.nfll oylwn oyhım. 2ı.3o: Konu~ Beku.ı: ~aylar: n.ocası as m&8JJ e &v ge-

r suna dü.şkündür. Bunun aksini iddia eden· 
Hnsib Beyin Ankarada Cebecide ika • tin gönüJiü asker toplamagva başlama- (Dok.torun saaıtl.l 21.45: Neş'ell pl!ldlar - R. çlndirmete çallŞU'ken kansımn süsün.den 

ll dJ"' lddJ dil aııeı ld ıh. gibi ler yanılıyorlar veyalhud hakikat olmadığını met eden gelini Bayan Şahnazın evin- sı müstebit ve evhamlı hükümd~rı 21.50: MÜZllc <Opera aryaları - PU 22: Mü- geç me &• a e en er 0 u& ... 

e ctnı sa ı ı ıye a urun 2 _ Franz Ldhar _ Eva operetinden potpu-

bile, blle sırf evlenmemelerlne ye61le olsun 
diye bu gibi ba.'haneler icad ediyorlar. Fak.M 
bu büyük bir düşiln.cesizllktır. 

de bulunarak 1935 te Atatilrke takdim büsb'ütün kı?.ıd.lnnışttı. Abdi1lhamid, zlk (Küçük Orkestra. - Şef: Neclb Aşkın.) karısını el ka.pmnda çalıştu1p aldığı parayı 
edilmiştir. Fotogrw afı Büyu-k Kurtarıcı- S ı• "k A k.ri M"ll' t b u fs- ı 1 - Emlle Walrlteufel - İkl kere iki ('Vala.) elinden rıorla alarak meyhanelerde lçen er-

ya takdime tavassut eden sabık Çan- tanbulda ancak bir hafta tuttuktan rl. 3 _ n.-ı-. _ Arlekenln ~11---ıarı No. 4. kekler de pek az değlldir. 
,..,.&&" ,... • ....,..,.. v b nl kad d ke"' de ce lyet Bu gibi şeyleri se'beb tel!kkl edip tc evlen-

kırı saylavı merhum Mustafa Önsay, 1 S 1" · v .. dertfgv · gibi j 4 - Hans Löhr - Memleketten memlekete e u ann ını a er &• m -sonra ace e e anıge gon ı ı . .. ten atılması lA.zım gelen fena uzuvlardır. mlyeceklerini iddia edecekleri yerde sadece 
vaktilc Selanikte merhum Ali Efendi. İstanbul-da Asakiri Milliye teşekkülü- muhtelif memleketlertn melodileri UU!rine evlenmesinler, fakat bu gtbl düşünceleri de .. w · .. .. _ rapsodi. !5 _ Ml.a..'ıell _ İtalya şarkılnrı _ pot- Bir bay bazı nıownarın kadın aleyhlnde-
yi şahsen tanımış olanlardan hayatta nu dagıta:a~ gonullu ~sker. toplanma- purl. 23: Son ajans haberleri, zlraa.t, esham, kl yazılarını yazmJ11, kadın lehlnde yazı yaz- kafalarındcı.n silsinler. 
bulunan birkaç :zata bu fotoğrafı gös- sının da onune ~eçmış, bır taraftan tahvU!t, kambiyo _ nukut boımısı (fla.t.) mış olan Ra.blndra _ Na.t _ Tagorenln ve Fakat ben anlıyamıyorum, acaba bu be
tererek bu hususta onların hatıra ve da Abdülazizin hal'i hAdisesinde mü • 23.20: Müzik Ccaiıba:nd - Pl.) 23.55 - 24: Ya- da'ha birçok fllozonann yazılarını okuma _ Urlar bir iki sokak kadını görüp te bütün 
mütaleasına müracaat etmiş ve bu mü him rolü olduğundan dolayı çok kuş- rınkl prQgram. 1 d ,_ B~"-· Türk kadınlarını da oy-ıe mı tcıA.kkl edl -

1 1 Jı ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••-•••··-·•· .. -·- mış mı? Bu ba·ya tavs ye e eruu. c C;S..La.çıva-ta eaları yazı i e tesbit ederek kendi. kulandı(n, İstanbı,l °Hhdiyei Askeriye nı. okusun! yorlar? Yoksa işlerine böyle konuşmak ge-

lerine imzalattıktan ve kısmen de mü- Cernivetile de münasebeti olduğunu Dunku kürek yarışları Şunu da söylemek l.ı;terlm kl ebeveylnler llyor da bunun için mi böyle söylüyorlar? 
hür1ettikten sonra VleSikayı Atatürıke bildiği askeri mektebler müfettisi Sü- iyi birer mürebbi olsunlar ve gelecek nesil - Onlar ,bunu da kat1 olarak bllmelidlrler 
takdim eylemiştir. Ebedi Şefin peder. l~yman PaşayJ müşiıfülde ve Hersek çok güzel oldu ler içinde iyi gençler yeti.ştlrslnler ve bizim ki: Türk kadınında bulunan vasıf 1ı1ç blr 
!erinin resimlerile beraber Türk Ta - kumandanlığile, Ziya Paşayı da vezir. neslimizi harab eden bu yara gelecek nesil- kadında yoktur. Türk kadınının yük.sek ru-
rih Kurumuna tevdi buyurmuş olduk- Jikle ve Surive valiliğile İstanbuldan (Baştarafı 7 nci sayfada) ler içinde derinleşerek kanamasın. hu herkesçe şayanı takdir bir ıvarlıktır ki o-
ları bu vesikayı bu makaleye zeyletti- uzaklaştırmıştır. On birinci yarış e M. B. ( Ankara) : na Türk kadınlanndan başkası muhar ol -
ğ~m ilaveler arasında ne~rediyorum. 8elanik Asakiri Milliye taburunun, İki çifte kıdwıliler: - 1 - Galatasa ~ cBelrlrlar niıçin ıwlenmlyorsunuz?ı anke- mamıttır. 
(Ila~ No. 1) vesikanın tetkikinden 129'4 senesi Devlet Salnamesi ile o se- ray, 2 - Beylerbeyi, 3 - BE~ykoz. tı beni de bütün genç kızlar gibl allkadar Ey bekAr erkekleri 
an1aşrJ.acağı üzere Atatürkün babası nenin Seianik vilayeti salnamesinde On P..inci yarış etti. Da.ha uıc gtmlerdenberl. Ankete yazı Evlenmeyinlz, fakat Türk kadınl~ını, ya-
'.Ali Efendiyi tanım~ olanlar, bu res- neşrolunan kadrosunda sübaylardan Do··rı çı"fte kıd.,.mliler: 1 _ Gün,,..,, 2 _İz yazan tıekA.r erkeklere karşı içimde bir kin ni analarınızı, kız kardeşlerinizi böyle çir-

. Al' Ef d' " -y kin iddia ve ithamlarla Jekelemeğe kalkıt-rnın ı en ınin resmi olduğunu ve her birinin hariçteki memuriyeti ile mit (müsabaka harici), 2 _ Beykoz. uyandı. Genç kızların da onlara cevab ver-
1\ii Efendinin Selanik Asakiri Milliye taburda haiz olduğu rütbe tesbit edil- Umumt tasnı"fte·. 26 puvanla Beykoz mesi üzerine iddia ve ibhamlarını büsbütün ma~ınız. 

kızl Hem bu surette devamda 81z de zararlt çı-ta burunda si.ibay olarak bulunduğu - miştir. Bu kadroda Selanik Evkar ka- birinci, 24 puvanla Gli.neş ikincı,· 19 p11- arttıran bekA.r okuyueuıann genç arımı- tanrınız, çünkü nihayet bizlm de sa.brımıs 
t ·d t l d' E .. · ·· 1" za yapmış olduk.lan lrtıralar bana da lkl sa-

nu eyı e miş er ır. zcumle keres - tiblerinden Ali Efendi, birincı mu a - vanla Galatasaray üçüncü, 4 puvania tır mektu.b yazmak isteği verdi. biter, sizin bütün kusurlarınızı yazarız. 
teci Bay Abdüş •gördüğüm bu resim, zim olarak görülmektedir. Atatürkün Beylerbeyi dördüncü V<' birer puvanJ:ı Hayır!" Hiç bir zaman, onların iddiaları o zaman da lşln sonu gelmez. 
merhum Ali Efendinin kendisidir. Bi. bu taburda sübay o1duğu muhakkak Fenerbahçe ve Altınordu beşinci oldu -
zim dükkan komşusu idi. Evin~ gider- olan babasının bu suret1e o zaman 1 . ar. 
dim. Hatta evini yaptırırken yapıya Evkaf katibliğinde bulunduğu da mey Öğretmen okullarına 

parasız talebe ahnacak 
Deniz ve denizcilik 

çıkıp zokzo'kları ( Arab oyunlan) sey- dana çı.kmak1adır. Filhakika SeMınik 
rederdik. Odur. Ne iyi ve akıllı bir vilayetinin sözü geçen salnamesinde 
adamdı> diyor. Marangoz Bay Os - Evkaf dairesinin memurları ikinci Ka 
man: •Kereste tüccarıridan Ali Efen - tib Ali Efendinin adına tesadüf edil • 
di merhumu çok iyi bilirim. Gördü - mektedir. 
ğüm resim kendisidir» demiştir. Ka - Merhum Ali Efendinin Seliinik Ev -
badavı Abdullah da resmi görünce •ta- kaf katibliğinde bulunduğu bu suretle 
nıdım. Kereste tüccarı Ali Efendi mer tahakkuk edince oraya ne zaman ta • 
humdur. Babam ile çok görüşürdü. yin edilmiş ve bu memuriyette ne ka
Kahvehanede birleşirlerdi. Daima gö. dar müddet kalmış olduğunu arastır
rürdüm. Bazan hayvanla Lapra çiftli- mak için bir taraftan İstanbul kütub -
ğine giderdi. İnce ve güzel bir adam - hanelerinde me\•cud olan Selanik vila
dı. Bu resim, onun kendisidir» diye te- yeti salnamelerini tetkik ettim. Diğer 
yid ediyor. İpekçi Bay İsmail de gör- taraftan Vakıflar Umum Müdürü sa. 
düğüm bu resim sahibini tanıdım. Fa- yın Bav Fahreddin Kiperin llıtüf ve 
kat ismiı1i hatı11 ıyam •yorum. Millivc <lelllletledle Selanik Vakıflar dairesi
taburunda zahitti. Orhaniye gemisin- nin İstanbulda bulunan dosyalarını 
de beraber yanımda bulunurdu. Ay - tetkik ettirdim. Selfınik Vilayeti sal -
nen gözümün önündedir. Bize talim namesinin neşrine ilk defa o'arak hic
ettiren bu adam idi» diyor. ri f 28 7 de başlanmıstır. Gerek bu yı-

Selanik Mektubi Kalemi katinli~inde ıın, gerek ertesi 1288 yılının salname. 
bulunmuş olan hamamcı Bav Mehmed !erinde Selanik Evkaf dairesi memur
de «kereste tüccarından Ali Efendi farının ad1arı yazı1marmştır. Se'lanik 
merhum dle Abdi Hafızın mektebinde vıitavetfn~n ~özden ~irdifüm 1291, 
beraber okuduk. O tarihten sonra av - ı 292, 1293 ve J 294 salnamelerinrle 
rıldık. Ali Efendi bir aralık Katerin'de Sc!anik Evkaf kalemi ikinci katibi 
bulundu f 293 te ben Asakiri Milliye olarak Ali Efendinin kavıdlı olduE!u 
taburunda onbaşı idim. Orhaniye zırh. ı:törülmektedir. Selanik salnamelerinin 
lısı ile İstanbula gittik. O zaman as - ı 295 ten 1298 senesine kadar olan 
kerlik etmiş olanları ve yüksek vazi- nüshalarını elde edemed~m. 1299 sal
felerdı<! bulunanları zabit vaomıc;lardı. nam~nde ~1anik Evlrnıf ~alemi.nde 
Mektubcu Mustafa Rükneddin Bev ta- baskatib Hayri ve ~fiki Pertev Efen
burumuzda kola0ası idi. Ali Efendinin dilerin adları [.fe<:mekte ise de Ali E
bu taburda ne rütbede bulundu~unu fendinin adı j?Örülmemektcdir. Bun -
hatırlıyamıynrum. Y~mz kend)c;i Is- dan sonraki salnamelerde de merhu
lahhanede Emir Bostanında ve Nu - mun adına tesadüf edilmemektedir. 
manpaşa camisi a\11usunda Asakiri (Arkası var) 
Milliveye askeri talimler yaptırmakta 
idi. .. . .. > demiştir. 

P~nerlcrinin Setanik Asakiri Milli
ye tahuru sübavı kıyafetinde fotoğraf. 
ların•., meydan::ı cıkması üzerine bu 
tabu,.ıın mahiv.oti ve ovmını~ı rol ile 
Ebedi Sefin al~lc::ıdar o'ı'luaunu haber 
aldıiY•l'YI vakit. bu mese10,·i tetkik ede. 
rek bir muhtm\ vazmıs ve }.nkara 
savla''! savın F .,1ih Rıfkı At:ıv vasıta
sil ~ Atatürke ta1<dim e ·1 "miştim. o 
;- • 1'lll" Atatürki1rı nesredilmek üzere 
r-urumumuza "•:•·dikleri bu muhtıra-

Atletizm birincilikleri dun 
nihayetlendi 

(Baştarııfı 7 nci savfada) 
4X400 - Galatasaray (Fikret, Cemal, 

Gali'b, Zare). 3.33.2. Fener ikinci. 
Müsabakaların nihayetinde kazanan -

lara madalyalar verildi. Üçüncü katego
ri ile dördüncü kategori birincil<'ri olan 
Kuleli ve Haydarpaşaya birer kupa he
diY" edildi. 

Ômer Besim 

Beykoz kHibüne birmdilk kupası ve -
rildi. 

İzmitlilerin aldığı puvan vaziyeti Ge
latasa.rayın aldığı puvan miktarı olan 19 
dur. Öğretmen okulların:ı alınacak talebe 

M ·• hakkında Maarif Vekaleti bütün villyet .T.O. 

Top!an~ılar: 
kültür direktörlüklerine bir tamlın gön -
dermiş, bu hususta alakada.darın tenvir 
edilmesini emretmiştir. 

Yüksek iktasad ve Ticaret mektebi Bu tamime göre; geçen yıllarda oldu~u 
mezunlarının toplantLc;ı gibi bu yıl da öğretmen okullarına kad-

Yüksek İktısad ve Ticaret meı'ktebi ree ro boşluğu ni.c;betinde parasız yatılı ta -

zunları cemiyetinin evvelki akşam saba- lebe ahnaca:ktır. Öğretmen okuluna gi -
ha kadar Boğaziçinde Küçüksu plajında recek talebenin bilhassa ulusal duygu -
tertib cttrği yemekli toplantı çok eğlen _ larının sağlamlığı, karakterinin düzgiiTl
celi geçmiştir. lüğü, mesleğe 'k:arşı sevgi ve ehliyet dıe-

Bu toplantıda bu sene yüksek iktisad recesi ehemmiyetle nazan itibara alıruı. -
ve ticaret mektebinden mezun olan bü - caktır. 

tün gençler ile eski yıllarda ayni mek - Ruht ve bedeni sağlığı rnekteb d.okto
tebden mezun olan iklisadcılar şehrimi - runun vereceği raporla taayyün etmiyeın
zin mali ve iktisadi mehafiline mensub Jer mektebe kabul edilmiyeceklerdir. 
bir çok mümtaz zevat da hazır bulun -

Müracaat edeook talebenin bütün va -
muşlardır. 
Yemeğe başlanmadan evvel cemiyetin ziyetlerini tetkik ve leshit etmek üzıere 1 

emektar reisi B. Tahsin Hamdi genç ar- Eyhllde öğretmenler kurulu toplanacak-

kadaşlarına hitab eden bir nutuk söyle
miştir. 

Tahsin Hamdi nutkunu bitirdikt<'n 
sonra Ebedi Şef Atatürkün aziz hatıra -
!arını taziz için hazırunu üç dakika ayak
ta sükute davet etmiştir. Cemiyet reisin
den sonra bu sene mezun talebelerimin -
den bir bayan söz alarak eski mezun :ır

kadaşları ne bir arada bulunmak şerefi
ni bahşeden bu gecenin onlar için Ç<'k 
kıymetli olduğunu söy!emiştir. 

tır. Liseler 3, öğretmen okulları meslek 
kısmı 5, vilayet merkezinde lisesi bulu -
nan orta okullar 2, diğer orta Okullar 4 

namzed seçerek bunların adlarını dere -
celerine göre sıralay:ıcak, fişlerini dol -
durup imzalayacaktır. 

Seçilıecek namzedlerden şehid çocuk -
lan tercihan kabul edileceklerdir. Öğ -
retmen okulları tedrisata başladığı gün 
okula gelmiş, ve kabul edilmiş yeni tale-

benin açık künyelerini parasız yatılı ta -
lebeye mahsus cedvellcre geçirerek Ve -. 
kalet orta öğretmen dairesine göndere -
ceklerdir. 

(Ba~tara(1 8 ind sayfada) 

Böyle bir harbin muvaffak olup olamı
yacağını hesablamak ıçin tki noktayı dü
şünmek liizımdır. 

1 - Hava silahı, 

2 - Üsler. 

Büyük Harbde bunfP.rın ikisl de noıt -
sandı. İngilizler, ellerinde hava silAhı o1-

ırnadığı için, Alman gemileri peşinden ay
larca koştular. Fakat 90l1 yapılan İngi -

üz manevratannda bu gibi korsanlann 
pek çabuk yakalandıkları görülmekte -
dir. 

Üslere gelince bunlar da bugünkü İn
giliz donanmasının kudretini tamamla -
maktadırlar. Bu üsler hem taarruza uğ -

ramış ticaret gemilerinin kaçmasına kar
şı bir ilticagfilı olacak ve hem de düş -

man gemilerini avlıyae!lk İngiliz filoları
na temel olacaktır. 

Şu mukayese bize İogili-zlerin, ticaret 
yollarını daha emniyetle koruyabiTecek
lerini gösterir. Sözlerimizi hülba eder
sek: 

Donanmada: Sulh cephıeei üstün. 

Deniz ticaret yolları: Sulh cephesi da~ 
ha eımin. 

Denizdeki geçidler: Sulh cephesi elin
de. 

Üsler: Sulh cephesinde çdk. 

Bu dört maddenin hülbası: Denizle! 

sulh cephesi elinde ... Böyle bir cepheyi 

yıldırun ordusu değil, yıldırım donan -
ması kırabilir. Yıldınm donanmasını ise 
Mihver nereden bulacak ... 

F. L. 

Genç talebeden sonra Maarif VekiHnin 
toplantıya gelmediği için gönderdiği tA?l
grafı okunmuştur. Maarif Vekili bu tel -
grafta gençliğe onu davet etmekle gös -
terdiği nezakete teşekkür etmekte ve ha
yatta muvaffakiyetler dilemekte idi. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : ........•..................................................... 

ErtuGrul Sadi Tek 
(Halide Pi11ci11) 

• ittirakile 
Bu eqem 

8oylwı: - lıkele 
ıre:ı:inoıaudı 

FATOŞ 
nd vil 11 perde 

1 - Kuru:mumuz eczahanesi ile enstitü lAboratuıvarlannın bir senelik ihtiya. 
cı olan şartnamede yazılı (125) kalem eczayı tı!bbiye ve baytariye ve kimyevi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - MMu.haınimen bedeli (2451) ve muvakkat teminat (183,82) liradır. 
3 - 8/8/939 tarihine raslayan Salı glmü saat 11 de Rektorlük binasındaki 

komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha tada imhaı ve paraaz prtname almak i.vtiyenlerin enstitü daire 
müdürlüğüne ıOOracaatları. (5471). 

1 



7 Ağustos 

• 
Dost lngiliz filosu 

sularımızdan ayrıldı 

SON POSTA 

Milli Şef dün Boluda 
çiftçi ve esnafm 

Sayfa 11 

"Danzig Polonyalıdır 
Polonyalı kalacaktır,, 

Çarşamba sabahındanberi İstanbu- mötör ve yelkenlilerle Malayayı sevgi dı• lek 1 erı• n ı• dı' n ledı' (Başta.rafı t inci sayfada) !erin bütün millet t.arafından tasvib e-
lun misafiri bulunmakta olan dost ve tezahüratı ile uğurlamışlardır. lonyanın istiklali için mücadeleye gi. dilmekte olduğuna şüphe edilmiyor. 
müttefik İngilterenin Warspite Amiral Malaya kumandanının beyanatı rişmek üzere ~lsu<ity'nin ikumanda- Çünkü Polony.anın siyasi hatu hare. 

İ (Baştarafı 1 inci sayfada) k tm• ı b" · · k ı· · gemisi ve dört destroyerden mürek - zmir 6 (A.A.) - Malayada dün ge- sı altında hare et e ış o an ırmcı e mı aynen göstermektedir. 
keb filosu dün sabah limanımızdan ceki süare esnasında cYeniasır> baş • Baştan'başa bayraklarla süslenmiş 0 

- Polonya Jejyonunun hareketinin 25 in Pq1ctnya ordusu oo~1mmandanının 
Akdenize hareket etmiştir. İngiltere • muharriri Hakkı Ocakoğlu_ kumandan lan şehir sevinç içindedir. Cürnhurreisi ci yıldönümü münasebetile söylemiş azimkar ifadesi ayrıca tebarüz ettiril• 

· d k. hükumet dairesini, belediyeyi parti ve .ın · p 1 l •iır kt d" nin Akdeniz filosu başkumandanı A- Tower'den Izmir ziyareti hakkın a ı oaduğu nutku, .-vanzıg, o onya ·• • me e ır. 
d b Halkevini t""'rif edeTler.ken yollarde top- k "d l ·ı l D ıniral Cunningham hareketten evvel ihtisaslarını öğrenmek ricasın a u • ~ Polonyalı kalaca tır• nı a an e a anzig Nazi reisinin sözleri 

lanan binlerce halk tarrıfından coşkurı 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, lunmuş, kumandan şu cevabı vermiş - kışlamıştır. Londra 6 (A.A.) _ cDaily Express> 

bir surette alkışlanmıştır. M S 1 ·· lı fik·r or Donanma Komutanı Amiral Şükür O· tir: areşal mig Y• uç esas 1 - Danzig'e aıönderdigıw · hususi muhabiri 
t Milli Şefin yarın ('bu:rlr.) Boludan ay eı. 

kan, İstanbul Komutanı General Ha • htisasımı ~oruyorsunuz. Bunu ifa - taya atmıştır: Delmor Danzig Nazi reisi Förster'le bir 
nlınaları, yollarda tetkiklerine devam e- 1 ka 

lls Bıyıktay, İngiliz sefareti erkanı ve de edebilmek çok güç bir meseledir. h 1 - Şiddete karşı, şiddete mu • müiakat '-'apmıştır. derek akşam Ankaraya dönmeleri mu - J 
yüksek rütbeli deniz ve kara sübayla- Karaya ilk ayak bastığımız gün karşı- bele etmek Muhabirin, Danzig ile Almanya a • temeldir. " ~ 
rımız tarafından uğurl!anmıştıı.. İng1- }aştığım manzara ve şiddetli alkışlar 2 - Polonyanın kat'iyyen tecavuzı rasında bir gümrük birligıw · tesisi tak • 

. V Ziyaretler d · k liz Amirali Vali ve komutanlara Is - beni çok müteheyyiç etti. Bilhassa a- Bolu 6 (A.A.) _ Dündenberi şehri _ niyeti yoktur, fakat ıken isme arşı: dirinde Pdlonyanm Danzlig'e asker 
tanbulda kendilerine gösterilen çok iyi linin ziyaretinden çıkarak kumandana anizin misafiri bulunmaktı:ı. olan Cüm _ doğrudan doğruya veya dolayısile ya- göndereoeğini Polonya makamatının 
kabul ve alfıkadan fevkalade mütehas- giderken se18m vazifesini ifa eden as- ! 1 d - pılacak her türlü taarruza mukavemet kendisine temin etmiş olduklarını söy hurreisimiz nonü bug~n öğ e en onca 
sis olduklarını ve güzel İstanbuldan u. kerlerin karşı~ındaki halkın candan refakatinde Veli Naci Kıcıman olduğu edecektir, lemesi üzerine Förster gülerek şunlan 
nutu~maz hatııTalar'la ayrıldıklarını sevgi tezahürleri itiraf edeyim ki beni ha1dc belediye, parti ve Halkevini ziya- 3 - Polonya i-ktisadiyatının akciğe- söylemiştir. 
bildirmiş ve t"'~kkür etmistir. adım atmakta müşkülata uğrattı. Mü- d. t ri olan Danzig, Polonya için hayati Burada, Danzig'de bulunan k1taatı 

'"'1- ' ret etmiş ve yeni yapılan bele ıye o e • 
Misafir İngiliz Amirali limanımız - teakib ziyaret ve gezintilerimizde gör- bir zarurettir. gördünüz. Adedce o kadar çok degı· ·ı • lini gezmiştir. 

dan aynlırken intıbalarını şu cümle - düğüm çok dostane ve candan hüsnü • Milli Şefin tetkikleri Smigly, PoJonyanın istikUıl devre - cljr. Fakat bu neviden herhangi bir 
lerle ifade etmiştir: kabul bizi kendi evimizden farksız bir M. 11• ş f .. w1 d a da Bolu kap- sinin mebdei olan 6 Ağustos tarihini hareketi durdurmağa kafidir. Bun -

h 
. d" ı ı e og e en sonr ,. .. .. 1 d · 

- Güzel Türkiyeden ayrıldığımız - muhitte bulundu~uz issmi ver ı. lıcalannı görmüş ve kereste fabrikala _ t~ ıdle soze başlamış ve şoy e emış- dan başka Hitler, Danzig'e karşı yapı. 
dan dolayı çok müteessirim. Memleke- Şurasını da ilave edeyim ki bu te - rını gezmiştir. Bu fabrikalan geziş1erf far: Jacnk bir taarruzu doğrudan doğruya 
linizden güzel intıbalarla Maltaya dö zahürat yalnız şahsıma mahsus ka lm1ş esnasında Cümhurreisimh fabrikaların Şiddete karp verilecek cevab Almanyaya karşı yapılmış bir taarruz 
nüyoruz. Dost Türkiveden aldığımız değildir. Her akşam gemiye geldiğim ihtiyaçları ve ~ereste imalatı işleri üıe- Bu devre ile bizim tarihimizde ye • addedeceğini de kat'i olarak beyan et. 
intıbalar, her türlü tahminimizin fev. zaman gezintilerinden avdet eden ne; - rinde tetkikatın bulunmuş, bu mesele - ni bir fasıl açılmıştır, bu fasıl olma miştir. 
kindedir. Ankarayı görmek ve Reisi - kerleri, erbaşlan ve zabitleri isticvab ler üzerinde a1Akadarlann mütalealan - saydı zulmetler içinde kalacaktık. Bu Eğer Polonyalılar bize Polonya top 
cümhur fsmet İnönü tarafından ka • ettim. Hepsinin ayn ayrı bana bildir • nı ve dilekforini dinlemiştir. gün çok mühim neticeler vermiştir. raklarında piyasa bt.~mak hususunda 
bul edilmek bize ayrıca şeref vermiş • dikleri benim gördüklerimden farksız- Bunu ta'k.iben Milli ş,,f, Heben oıman- 1 _ Polonyanm istiklaline müteal • muahedelerin \!\erdiği haıkkı tanımaz. 
lir. İstanbulda ve Ankarada genç Tür dı. Dost ve misafirperver Türk milleti larını tetkik buyurmuşlar ve Bolu orta lik olan müsbet neticeler, larsa ve iktısadi mevcudiyetimiz teh-
kiyenin kıymetli sivil ve askE>ri erka • bilaistisna bütün İngiliz denizcilerine mektebini gezmişlerdir. 2 - Polonya millet ve devletinin e- likeye düşer$€, bizim için Almanya ile 
nile tanıştığımız için büyük bir mem - sev~i tezahürleri göstermekte birbir - Halkın diJckleri sas haklannın vücude getirilmesi. birleşmekten başka çare kalmaz. 
nuniyet duyuyonız. krile yarışa çıkmışlardı. Size şunu söv Şehir ve civanndaki bu gf'zintilerin - Hatib, şöyle devam etmiştir: Herhalde, Polony.a,lJ;arın KoITidor-

Biz Maltadan eski dostlarımızı gör- liyeyim ki burada dört gün kaldık. Ew den ve tet'kiklerinden dönüşlerinde doğ- Şiddete karşı mütearnza cmed:ni • daki askeri vaziyetleri bir harb tak • 
tneğe ge1dik. Burada birçok iyi dost. ğE:'r daha dört gün kalsaydık, bu sevgi ruca hükumet konağına teşrif eden İs - yetrlniz sayesindıe kazanmış dldu!tJ - dirinde ümidsizdir. Birkaç günden faz 
lar bulduğumuzdan dolayı k~ndimizi bağlnrından kurtulup gitmek bizim i • met İnönü, Akçakoca. Düzçe ve Gerede muz bir takım meziyetlerimiz vardır• la mukavemet edemezler ve bir kaç 
bahtiyar addederiz. Türk matbuatı, çin havli müşkül olacaktı · kazalarından gelmiş buhınan heyetleri demekle veyahud diğer milletlere mü- hafta içinde de bütün Polonyayı ele 
bize layık oldui!umuzdan fazla bir te. Bueün spar sahasında İzmir halkı - ve Bolunun çüiçi ve esnaf!arile görüş - racaat etmekle müdafaa edilme:z. geçiririz. 
\1e<!cüh gösterdi. Bilhassa Türk gaze - n•n centilmenlii?ine hayran oldum. müşler ve Bolu viH'lyetinin her smıf hal Şiddete verilerek bir cevab vard1T: 
lecilere müteşekkirim.> Kendi sporcuları kadar bizim oyuncu- kını temsil etmekte olan bu heyetler bü- Kuvvet ve şiddet. Bu kuvvet ise as • 

Leh Hari<-'iye Nazın geçid resmine 
bilfiil iştirak etti İngiliz filosu limandan hareket e - Iarımızı da heyecanla teşci ediyorlar - yük ŞeflC'rine dileklerini .açı'kça ifade kerdedir. Bunun için vıatan uğrunda 

derken top atmak suretile şehri se- dı. Bu, spor terbiyesinin centilmenli • eylemişferdir. dövüşmesini ve ölmesini bilen askere 
lfimlanuş, Yavuz zrrhhsından at·lan P.inin canlı ve güzel bir tezahürüdür. l\fuhteJif meseleler göriişiildil ma1ik olmak lazımdır. 
toplarla buna mukabele edilmiştir. Bu kıvrnetli zivaretin unutulmaz ha • Rcisicümhurumuzun büyük bir a - Mareşal, Polonyanm sulh ve muka-

Tiirk donanmasmfüıkıi bahriveliler ttraln;ını kalblerimfade saklıvacaifız. Jaka ile dinlediği ve muhtelif mevzu. vemetten ibaret olan muazzam arzu 
l!emil~rin giivertooi~e sı..,.alanarak İlk fırsatta sizleri tekrar görmek, ziva- lar üzerinde muhatablarına sualler ve iradesine işaret etmiş ve şöyle de. 

Varşova 6 (A.A.) - Mareşal Smigly 
Rydz'in nutkundan sonra büyük bir 
geçid resmi yapılmıştır. 

dost filoyu selfunlamıslardır. İngiliz fi ret etmek bizim için bahtiyarlık ola • tevcih ettiği bu görüşmeler arasında miştir: 
losu torpitolarımız tarafından Marma- caktır. İzmir makamatma ve centil • dilek sahibleri, maden ve odun kömil. Diğer mil1etler gibi biz de sulhü tak
ta açıkJarma kadar teşyi olunmuştur. men İzmir halkına ~ekkürlerimizi i · rü işleri. Bolu ~ civarı yollarile Bo • dlr ediy-0ruz, fakat hakkın bazıları i
İngiliz flıoım doğnıc.a Maltaya git - fade icin kelime bulamıyorum dersem Iuyu Ankaraya ve Adapazarına bağ - çin almak ve bazılan için vermek ma-
~ktedir. buna inanınız. lıyan ana yollar, orman sahalannda nasma gelmekte oldu{tu:na bizi ikna e-
Malaya 7.ırhlıSt da tzmirden ayrıldı Sarsılmaz bir kuvvet devlet orman emanejman işleri ve dev dccek hiçbir kuvvet mevcud değildir. 
İzmir 6 'A.A.) - Dört günden beri Muharririn, bu tezahürlerin tarihten let ormancılığının biran evvel faali • Derin bir ~mnuniyet hissile beyan 

limanımızda bulunmakta olan Akdeniz. hız. alan bir dostluğun ifadesi olduğu- yete geçirilmesi, tütün alım satımı ü • ederim ki dostlarımız bizi anlamışlar 
İngiliz donanmasının Malaya saffıharb nu söylemesi üzerine kumandan To - zerinde durmuşlardır. Ge~ bu arada ve bize karsı hareketlerini açııkça tes-
Zırhlısı bu sabah tam saat 10 da lima- wer, gördüğü manzaralardan sonra Gerede heyeti, tiftik ve orman işleri- bit etmişlerdir. 
nımızdan ayrılmış ve Ege denizine a - Türk • İngiliz dostluE!tınun asla sarsıl- le kiiçük san'at1ar ve yün ipliği mese- Danzig .••• 
·<'ıhn1ştır. maz bir kuvvet oldu~nu beyan ede - lelerine, Düzce heyeti de ziraat mah. 
_!zmir halkından binlercesi sanda], rek sözlerini bitirmiştir. sullerinin satışı, harman ma'kinıeleri 

Takas Limited şirketi kuruldu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

tan takas muamelelerinin ahenkli bir 
tarzda cereyanını temin maksadına 
lnatuf bir kararname 5 Ağustos tarih
li resmi gazetede intişar etmiştir. 
k 1'Iuhtelif memleketletle yapılan ta -
d as :muamelelerine aid primleri iç ve 
kış konjonktür icablnrına, yani hare -

1 
etlerine göre tanzim etmek maksadi

~· bu kararnameye tevfikan Ziraat 
ankası, İş Bankası ve Etibankın işti

~~kile. merkezi İstanbulda olmak üzere 
O hın lira sermaye ile bir ctakas li -

lnited şirketi• kurulmuştur. Şirket ge 
~.n Cumartesiden itibaren İstanbulda 
d~:aat Bankasında ay.nlan muvakkat 

ırede iŞe başlamıştır. 

k· Üç büyük milli banka tarafından teş 
ll ıJ edilen takas limited şirketi heyeti 
t llluıniyesi Ankara Ziraat Bankasında 
OJ>lanarak şirket müdürlüğüne Mali. 
~e Vekaleti İstanbul kambiyo müdürü 
idalih Banguoğlunu seçmiştir. Şirıketin 
" are heyetine de Türkiye Cümhuri -.,er rn .. 1 Ziraat Bankası İstanbul şubesi 
1 ~dür muavini Reşad Aksan, Etibank na nbul şubesi müdür vekili Hikmet 
ilt ~f Sarperve, Türk tütün limited şir 
0

: ı :müdürü Saffet Baştımar intihab 
un~ıardır. 
ti· Kararnamenin hükümleri 

1tın ıllt bankalar tarafından bir takas 
tu itecı şirketi teşkiline ve diğer hu -
~ta dair resmi gazetede intişar e -
tu~, kararnamenin başlıca hükümieri 

•ııardır· 1 . 
1lltı, - Mer~ 2/8099 sayılı kararnameye 

tenid talimatname hükümlerine 

tevfikan yapılan takas muamelelerin -
de ihracattan evvel ithal salahiyeti 
2/11541 sayıh bu "kararnamenin neş
rinden itibaren münhasıran takas li -
mited şirketil'le aiddir. 

2 - Sermayelerinde devletin doğru
dan doğruya veya dolayısile as"aıi 
yüzde 50 nisbetinde iştiraki bulunan 
müesseselerle yıanm sat~ kooperatif. 
leri birlikleri tarafından takasla yapı
lacak ihracattan mütevellid ithal hak. 
ları primi olarak bu kararnamenin neş 
ri tarihinden itibaren takas limited 
şirketine devrolunacaktır. 

Kezalik 3018 sayılı 'kanunun 7 nci 
maddesi mucibince müteşekkil ctüccar 
birlikleri> tarafından takasla yapıla -
cak ihracattan mütevellid ithal hakla. 
n bu kararnamenin neşri tıarihinden 
itibaren takas limited şirketine dev • 
redilecektir. 

3 - Takas limited şirketine umumi 
kon.1onktüre göre icab eden umumi 
direktifleri vermek üzere Ticaret Ve
kaleti dış ticaret dairesi reisinin tahtı 
riyasetinde Ticaret Vekaletinde bir 
heyet teşkil olunmuştur. 

4 - Umumi, mülhak husus! bütçe
li idarelerle belediyeler, imtiyaz ve -
ya inhisar işleten veya sermayesinde 
yüzde 50 den çoğu devlete aid olan mü 
esseseler ve şirketlerin yabancı mem
leketlerden yaptıkları ve yapacakları 
mubayaalar için mukaddema aktedil
miş olup yabancı memleketlerle tecli
ye hükmünü muhtevi bulunan mtika
velenamelerin buna dair olan maddele 
ri bu kararnamenin Defli: tarihinden 

ihtiyacı, ayçiçeği, pancar ekimi mev . 
zularına ve Akçakocalılar da fmdık is 
tibsalat ve ihracatile yol işlerine te • 
mas eylediler. 

Akçakocalıların dilekleri 
Akçakocalı1ar dilekleri arasında ad 

Jiyc teşkilatına, Ziraat Bankasına ve 
kazaları içinde yaoılacak resmi bina -
}ara Cüm'hurreisimizin yüksek alaka
larını bilhassa rica ettiler. 

Boluluların dilekleri 

Milli Şef ile görüşmek şerefine nail 
olan ve vilayet merkezimizin muhtelH 
sınıflarını temsil edenler ise, hemen 
bütün vilayetin başlıca bir çalışımı. 
mevzuu olan orman emanejman işile 

möbelcilik ve mensucat meseleleri ü • 
,;eerindeki dileklerini bl1d5rdilm- ve 
Boluda bir mensucat fabrikası kurul. 
ması istirhamında bulunurken vilAye
tin baslıca ihtiyaçları arasında bulu -
nan iplik işine temas ederek iplik fab
rikalnnmız da 6, 7, 8 ve 10 numaraya 
kadar iplik çıkarmalarını istediler. 

Cürolıurteisimiz Bd'lu VJ1 ayef~ hal
kının bu dilelklerini geç vakte kadar 
dfnlemişler w hükfunet konağından 
aynlırken de Boluda ve Bolu vilA -
yetinin muhtelit yerlerinde yaptlacnk 
olan binaların mAketlerini yakın bir 
alaka ile tetkik buyurmuşlardır. 

itibaren 20 gün zarfında Ticaret Ve -
kfiletinde müteşekkil ve 3 üncü mad. 
dede adı geçen heyete bildirilecektir. 
İşbu kararnamenin neşri tarihinden 

sonra yukarıda zikri geçen teşekkül • 
}er tarafından yabancı memleketlerden 
yapılacak mubayaalar içln yabancı 
:mıe:mleketlero tedi~yı.i mutauınımın 
mukavelelere aid tediye şart ve hü -

Danziğ, asırlann bağlarile !>olonya. 
va bağlı bulunuyor. Danzig Polonyanın 
tkhsadi ciğeridir. Polonya noktai na • 
zannı hiçbir şüpheye mahal bırakmı
y~ak surette apaçık tasrih eylemiş -
tir. Enternasyonal taahhüdlerimiz -
den kaçınacak biz değiliz ve Danzig'e 
karşı bütün hareketlerimiz karşı tarafın 
hareketlerine bir cevabdan başka bir
şey değildir. Bizim vatan aşkımızın 
bize yüklediği hakların ve vecibelerin 
ba!ikalarınm vatan a larının onlara 
yükledil{i hak ve vecibelerden daha az 
olduğunu zanneden bir kimse bulu -
nuyorsa. onu böyle bir hataya düş -
mekten tahzlr ederim. 
Maresalın nutkunu bitiren ve açık. 

ça Hitleri telmih eden bu sözleri «Dan
zig Polonyalıdır, Polonvalı kalacaktır» 
ava1.Rlerile karşılanmıstır. 

Müteakiben hak ellerini kaldırarak 
şu yemini etmiştir: 

cPolonyanın ebedi kudreti uğrun -
da, harbde 1..afere kadar sarsılmaksı • 
zın çarpışacai!ımıza ve sulh zamanın -
da da feyizli mesaide ve herkesin iş

birlii!inde bütün gayretlerimizi sarfe
deceğimize yemin ederiz.• (A.A.) 

Nutkun akisleri 
Varşova 6 (A.A.) - Mareşal Smigly 

Rydz'in bugün Krakovi'de ylediği 
nutuk siyasi mehafilde derin bir mem 
nuniyetle karşılanmıştır. Söylediği söz 

kümleri kezalik 3 üncü fıkrada adı ge 
çen heyetle bilistişare tesbit olunacak 
tır. 

5 - Yukarıda zikri geçen işbu ·21 
115-41 sayılı kararnamenin mer'iyet 
mevkline girdiği tarihten evvel baş -
lamış olan takas muameleleri eski hü 
kümler dahilinoo intaç ve tasfiye edi-
lecektir. (A.A.) 

Hariciye Nazın albay Beck birinci 
hafif topçu alayı lkı~aatııun arasında 
geçmiş ve halk tarafından tezahüratla 
karşılanmıştır. 

Satiye tahkikatı 
sona ermek Uzere 

Satiye binaSl meselesi etrafında bi:r 
müddettenberi müddeiumumilik maka • 
mınca yapılmakta olan tahkikat sona c>,r
mck üzeredir. 

Maznunlardan 12 sinin muhakemesi • 
ne ve birinin men'i muhakanesine karar 
veren rnüddeiumumUiğin mütaleası ken
dilerine tebliğ olunmuştur. 

Maznunlar bu hususta !hazırlamış ol -
du'ltları müdafaalarını bu akşam müd • 
deiumumiliğe vereceklerdir. Diğer taraf
tan öğrenildiğine göre, Denizbank sabık'. 

umum müdürü Yusuf Ziya Öniş, unnun 
müdür muavini Tahir Kevkeb ve •yapı ve 
binalar servisi şefi Neş'et KaSlm tek -
rar kefaletle tahliyesi için müddeiumu -
miliğe müracaatta bulunulacaktır. 

Dördüncü sorgu hakimliği hafta içe • 
risinde Satiye binası hakkındaki karar -
nameyi yazmış bulunacaktır. 

Belgrad~a hava hucUm'arma 
karşı müdafaa talimleri 

Belgrad 6 (A.A.) - Dün Belgradda 
halkın iştirakile hava hücumlarına kar 
şı pasif müdafaa talimleri yapılmış • 
tır. 

Dün akşam saat 21 de ayni talimler 
tekrar edilmiştir. 

Amerika meclisleri tatil 
Vaşington 6 (A.A.) - Kongrenin hita

ma eren içtima devresi, bilhassa son aY" 
larda Roosevelt'in tcşbebüslerine karp 
yapılan isyan hareketlerine şahid ol -
muştur. Bununla beraber ~ongre, Rei -
sicüırihur tarafından istenilen bütçe kre
dilerini 'kabul etm)ştir. 

Vaşington 6 (A.A.) - Ayan meclfsl -
nin tatilinden biraz evvel yeni bitaraf -
lık kanununa şiddetle taraftar olan Ayan
dan Pepper ile ayni kanuna aleyhtar o • 
lan birçok ayan arasında şiddetli bir mü· 
nakaşa olm~tur. 
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1 Herkesin sözile 
~U .. UÜUllll .. llUllHUI .... Çeviren • • Faik 

Virjinide beyaz evimiz yandığı vakit, kabili inkA.r olduğu söylenen yeni bir 11A-ı Soğuk çarşaf dahi nezlemi bir santim 
aile ocağımı, saadetimi demir gibi sıhha· cı tecrübe ettim. Fakaı nezleyi söküp a - olsun azaltmadı. Bunun üzerine tecrübesi 
timi ve bütün bunlarla beraber de ba • tacağına bu sefer göğsüme indirip yer - bol ihtiyar bir kadın göğsüme ketentohu
vulumu kaybettim. Aile yuvası ile saa • l'e~irdi. Müthif bir öksürüğe tutuldum. mu lapası koyat"Sam, öksürüğümün, şıp 
detim neyse o kadar ehemmiyetli değil Dumıadan, dinienmeden öksürüyordum. diye kesiteceğini söyledi. 
amma. ge~gelelim sağlam bir vücudla bir Sesime gelince kısılmış ve tahtessıfıra in- Tatbika hazırlandım, emindim. ki bu, 
lbawldan ohna.k müthiş bir talihsizU:k.ti. ın.işti. birebir gelecekti, şayed dostum Wilson 

Yangın günü pek tabii olarak öteye Vaziyetim beröadlaştı. Su katmadan bu işe burnunu sokmasaydı. 
beriye koşmuştum, işte bundan dolayı cin iç dıediler. Aı·kasındaıı bir §Urubla Fakat gece lapa yok oldu, tahkikat ne
nezleye yakalanarak sıhhatım berbad ol- kan§tırıp viski a!, dediler. Onu da zık - ticesinde lapayı Wllsonun yediği anlaşıl
du. İlk aksırdığım gün. bir arkadai a - kım.landım amma, 0 da tesir etm~di. So- d.ı, mübareğin iştihasına diyecek yoktu 
yaklarınu sıcak suya soktuktan soma ğansuyu ile ıka)'!lalılrr.ı~ cin iyi gelir, dt>n doğrusu .. Şayed ben de kabili ekil bi.r 
yatmam lazım feld\ğini söyledi. di, hallıni tasavvu• ediyorsunuz değil madde olsaydım, mutlaka beni de yu -

Bunu müteakib diğer bir dostum ya- mi? ~arlardı. 

taktan kalkıp soğuk bir duş yapmamı Bel!kl seyahat derdime derman. olur, Bil.ger ~1ünde bir hafta kaldt!ktan 
tavsiye etti. Bu tavsiyeyı de yerine ge - dedim. hem arkadaşım, hem me.cılekda - sonra, ılıcaları ile meşhur bir kasabaya 
tirdim. Üçüncü bir ahbab, nezle tedavisi şı.ın ve hem de canciğer dostum olan Wil- gittim. Muhakka;c orada iyj olurdum 
için en iyi çare beslenmek, ateşi düşür- son ile Bigler gölüne gittik. Allahın gün\i amma hergün yuttuğum ilaclara rağmen 
mek için ise oruç tutmaktır, dedi. Bu • balık. kuş avladık, dansettik. Geceleri de hastalığımı büsbütün berbad!a§tırd1ğ1m 
nun üzerine nezleyi geçirmek niyetile nezle tedavisi yaptık. V.:irjiııiye dönmek mer.buriyeti olmasay-
midemi tıka basa doldurdum. Ateşi in - Orada da ıslak çarşaf tavsiye ettiler; o dı. 
dirmek için de bir müddet yatağa seri! - vakte kadar bana tavsiye edilen herhan- Nihayet San-F'ransiskoya gitmek çare
dim. Şunu ilave edeyim, ki midemi dol- gi bir tedavi şeklini reddetıniyeoeğim icin sitliğinde kald1m. Orada bir b1yan her 
durup nezleyi kesmek için o gün resmi iyilik ve fenalığı hakkında hiç bir fikrim yirmi dört saatte blr, bir litre viski iç -
küşadı yapılan bır lokantayı seçmiştim. yokken bunu da tecrübeye kalktım. mekliğimi tavsiye etti. Diğer bir dost ta 
Lokanta sahibi, derin bir huşu içinde Gece yarısına doğru matlt1b çarşafı ayni rejimi takib etmemi teyid etti. Öyle, 
nezlesini besliyen yağlı müşterisini sey- hazrrlad'ı?ar. Buz gibi suyb ıslatılmış ki her biıri birer litre tavsiye ettiği için 
:retti. Ondan sonı:a Virjini ahalisinin sık ~a göğsüm ve arkam iyice, sıkı sıkı bu hesaba göre günde ikı litre viski içe
stk nezleye tutulup tutulmadıklarını sor- sarılöı. İliklerim titredi, kalbim duruyor ceğim demekti. 
du. Benden evet cevabını alınca ellerini gibi oldu, e! ı:ledim, gidiyorum. Bu - Onu da içtim.. Ne dersiniz? Halft ya -
oğuşturarak uzaklaştı. nun arkasından kurtuluş yok. şıyorum. 

Yazıhaneye giderken yolda, çocukluk 
arkadaşlarundan birine rastladım. Beni o 
halde görünce: 

- Yahu ne yapıyorsun? diye bağırdı, 
ııez!eyi böyle sürüncemede bırakmak 

doğru değil .. Eve gidince yarım litre ka
dar ıhk tuzlu su iç, yirmi dört saate var
maz nezle defohıt, gider. 

Dediğini yapcım, yaptım amma öğür
mekten içim dışıma çıkıyor sandım. Mi
demin bu yüzden uğradığı fırtına biraz 
dindiği vakit yiikümden bir hayli kay -
lbetmiştim. 

Doktoru ender olan bu yerde gelip ge
çici hastalıkların tedavisinde iktidar sa
ıhibi olmuş bir kadım sağlık verdiler. İs
ter istemez ona baş vurdum. Hatun hona 
150 yaşında gibi geldi, zira pek derin bir 
bil.giye malikti. 

Hemen çiçek suiarı, tcrementin vesair 
ilactarla kaynatılmış bir macun yaptı ve 
macunu bir bardak Bordo şarabı ile çey
rek saatte bir içmemi tavsiye etti. 

Satdık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İş1etmesi Karabük Revir Amirliğinden 

1 - Büyük düz bölgesi katiyatından Karabilkte istasyonda istifte mevcud 
(809) aded muadili (623) metre mikab (449) desimetre mikab köknar tcmruğu 
açık arttırma ile satılacaktır. 

.2 - Tomruklar evsafı yüksek budaksız olup aynca baş kesme payları mevcud 
,.e kabukları soyulmuştur. Hacim orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde 

Ankara, İstanbul Orman çevirme Miıdürlüğünde ve Karabükte devlet orman iş
letmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır. 

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

İsta!lbul L:manı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimiz ambarında mevcud 2 pus kutrundaki 410 klio ve 216 mttre
lik halat pazaTlık sureti!e satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher kilosu 40 ilruruştan 164 liradı:-. 

3 - Bu işe aid şartnam~ merkezimiz levazımından parasız alınır. 

Ağustos 7 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

7 Ağustostan 14 Ağustosa kadar muhtelif hatlara 
kalkan vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhhmlar • 

Karaclenb hattına 

Bartm hattına 

lzmit hattma 

Salı 12 de (CUmhuriyet), Perşembe 12 dle (Abu), 
Pazar 16 da (Tarı). Galata nhtımmdan. 
Sah 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). Sir
keci rıhtımından. 

- Salı. Perşembe ve Pazar 9,30 da (Uğ~r). Tophane nh
tınundan. 

Mudan7a hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8,45 de (Marabız) si.1-
temi vapurlardan biri. Cwnartesi ayrıca 13,30 dıa v. 
Pazar 20 de (Trak). Çarşamba postası Tophane nhtı
mından ve diğer postalar Galata rıht!mından. 

Bancl:ırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8, 15 d-e (Trak), aynca 
Çarşamba 20 de (Antalya), Cumnrteı.i 20 de (Bursa. 
(Trak). Galata rıhtımından. diğerleri Tophane nh -

Karabfıa hattmn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

tJmından. 

Salı ve Cuma 19 da (Bartın). Tophane rıhtımınclıan. 
Paz.ar 9 da (Tayyar). Tophane nhtımından. 
Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de (Saadet). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Mersin hattına Salı 10 da (Konya), Cuma 10 da (Anafarta). SiMecf 

rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü maltlınat aşağıda telefon numara. 
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Galata acenteliği - Galata rıhhmı, Liman- 42362 

Galata acenteliği 
lar Umum Müdftrlühn binası albnda 

- Galata, l.tanbul Mıntaka Liman 
Reisliği binaıı alhnda 40133 

Sirkeci acenteliği - Sir~eci, Yolcu aalona 22740 
(4963) 

Maarif Vekilliğinden: 
Ankarada Kız Meste!<. Öğretmen okulunun biçki - dikiş, moda, çiçe~ ev ida

resi - yemek pişirme, nak1ş. çamaşır ve resim ihtisas §Ubelerme Kız Enstitüsü 
mezunlarından 22 yaşını geçmemiş olanlar arasından ve Ktz EnstitüsU bulunan 
merkezlerde yapılacak bir müsabaka sınavı neticesinde parasız yatılı, paralı 

yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. 
Müsabaka sınavına kabul edileceklerin mezun oldukları Kız Enstitülerince 

' namzed gösterilmeleri gerekli o!duğundan isteklilerin en çok 10/8/939 Peqem· 
be günü akşamına kadar mezun Qlduklan Kız Enstitülerine bir dilekçe ile mü· 
racaatları ve hangi ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istedik
lerini tasrih etmeleri. (5893) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sahnalma komisyonundan : 

A _ Merkezimizle mülhakat için 25 ton çubuk küıkürt alınacaktır. Kükül"
tün beher kHosunun tahmin bedeli (15,5 !kuruştan) wnumunun tutarı (3875) 

liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C _ Eksiltme 15/ A.ğustos/93!l Salı günü saat 14 de Gala tada Karamustafa-

paşa sokağın.da mezkur merkez satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
D - Eksiltme açık olacaktır. 

Bu mükenunel ilacdan ancak bir bar
dak içebil'dim. eğer kadının tavsiyesinı 
yerine getirip çeyrek saatte bir içseydim, 
aklım başımdan gittiydi. Zira bu o kadar 
acayib bir ilaçdı .. 

İki gün sonra, vereceği şifanın gayri 

• - Pazarlık: 12 Ağustos 1939 Cumartesi günü saat 10.3(J da Ga!atada K:ıra·· . 
musta!apaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapı ~C'aktır. 

E - Muvakkat teminat parası 280 lira 63 'kuruştur. 
F - Eksiltmeye girP.ceklerin 1939 sıen esi Ticaret Odası vesikalarını gösterme

leri şaııttır. (5735) 

Bana karşı gösterdiği nezaketle nazarı 
öikkatimi celbeden bu kııza dikkat e • 
dince onun benim düşündüğüm gibi 
hakiki bir genç kız olduğunu anladım. 
Moda ile m~gUI olmıyan; tabii, iyi yü
rekli sevimli güzel, istidadlı ince bir 
kız. 

Herkes.şaşkın gözleıTle Emineye ba
kıyordu. Hadi Aziz: 

5 - Bu pazarlığa aid kat'i teminat m~kdarı 24 lira 60 kuru§tur. (59G~) 

Eıninenin Sevgilis:ı. 

- Eminenin sevgilisi, ismini almış Nakleden: Hatic« Hatib 

şimdi yatağının üzerine yüzüstü uuın .. 
mış bir vaziyette görüyordu. Yüzünü 
yastıklara saklam.1§ bir çocuk gibi hıç. 
kırıyordu. Emine yavaş bir sesle: 

- Osman bey: 
:Diye se slendi. Bu sesi duyan Osman 

başım yastıklardan kaldırdı. Ne kadar 
perişan bir hali vardı. 

- Siz :tnisiniz; dedi.. Ah bilseniz ne 
bedbahtım! •• 

olmama rağmen ben buTada Eminenin - Zannederim; dedi; hem de bütün j Şaziye hanım. 1 rak etmek üzere başını· onlara doğru 
desti izdivacına talih olmıyacağım; bu- kalbimle teşekkürler ederek. - Ne memnun oldum; derken, ne- çevirdi. 

- Haydi Osman bey, §imdi bırakınu 
bu sözleri kalxınız beraber aşağıya "i . 
deceğiz. 

na ne yaşım, ne de kendisini gördü - Otelin salonunda bullunanlar kıs • rede ise hiddetinden hıçkıracaktı. Emine yerinden ka'lktı, ağıı:r, ağır 
ğüm gündenberi ona karşı hissettiğim kançlıkla adeta sararmıştılar. Hayri bey: salonun kapısına gitti. Ve dışan 
muhabbetin şekli müsaiddir. Ben yal. Delikanlılar bir taraftan Hadi Azize - Şimdi bize bir an evvel nişanları- çıktı. Otelin kapıcısı bulunduğu yerde 
nız varis olarak Emineyi seçtim. Ev- bir taraftan şu taşralı kızcağıza yap - manı temenni etmektıen bru;ka yapa - adeta uyukluyordu: 
lendiği gün; tabii istediği, intihab etti. mış oldukları kötü muamelelerden cak şey kalmad!- - Osman Tezcan nerede?. Dişarıya 
ği insanla evlendiği gün benim bütün mahcub ve pişman bulunuyorlardı. Diye şaka etti. mı gitti. 
servetime malik olacaktır. Dün akşam Nereden bileeeklerdi. Nasıl böyle Bir müddet daha salonda bu mesele Kapıcı arkasına dönüp anahtarlara 
baba~ile görüştüm. ;ı-ere?d~d etti o k~- bir şey akıllarına gelebillirdi. etrafında görüşüldü. baktı: 
dar nca ve ıs~ar .~ttım kı nıhayet bu rı. Emine Hadi Azizden ayrıldıktan son. Herkesin plajlara gitme saati gel • - Yukarda odasında; cevabını ver-
camı kabul lutfunde bulundu.w Ben .. e- ra Hayri amcasına yaklaştı ve: diği halde daha uzun bir müddet kim- di. 
sasen burada el falına baktıgım gun _ Amca dedı' go"rdu"n mu" olan bı·•~n1· Emine asansöre yaklaştı 

~ se yerinden kalkıp gitmeği düşünme- . . . · k~ndisine .zen~in, çok ~eng~n ~1a~ağını Va1lahi ben hata bir şey anlamıyorum. mişti. Fakat yavaş yavaş sa1on tenha- - ~ıncı kat. 
soylemem~ vadetmemış mıydım. İşte Gene sersem mi oldum. Ya sen? laştı. Yalnız Eminenin babası·, halası, Dooı. O~man Tezcanın odasının ne.. 
sözümde duruyorum. _ Ben çok memnun oldum yavrum. Hayri bey ve Hadi Aziz salonda kaldı . . rede oldugunu b.fü.yordu. Halasının o. 

Emine kendisi m~vzuubahsolunca Fazlı Şakir genç kızın yanına gel • Belk' A 1 d . gı'tm k ı'çı'n 
0 

dasmın yanında ıdı. 
k 1. h ıs, yse , enıze e - .. . 
ıpKırmızı olmuştu. 1 tiyar dostuna mişti: dalarına çıkmı$ardı. 0 kazadan beri Asansorden bomboş bır koridora 

bir söz söylemeden bakıyordu. Olan _ Hadi Aziz bey efendinin büyük denizden soğuyan Kadriye ise salonun çı.ktı ... Açık bir pe~c~r:~en.. m~s~a~i 
şeye inanmıyordu. servetine varis olarak sizin gibi... bir kö esinde derdli derdli oturuyor _ b!.r ~ok parçası gor.unuyor; neş elı bır 

Babası: Salih sözünü kesti. d ş ruzgar bolfarbalı bır perdeyi şişiri • u. 
- Emine; dedi. Hadi Aziz beye te • _ . .. Bu kadar faznetli, bu kadar yordu. 
kk .. · ? Bir ara Emine başını kaldırarak şe ur etmıyor musun . meziyetli bir genç kız. Emine kapının önüne gelince içerisi· 
İhtiyar adam ona bakarak: Doktor Oğuz!. Senin ağzından sözü Hayri be~. nini dinledi: 
- Kabul ediyorsunuz değil mi Emi· alm1'§tı: - Osman Tezcan nerede diye sordu: _ İterim. 

ne hanım dedi. Size en büyük bir zevk. - İntihab etmesi, hayatında kazan- Hayri bey gülerek: Diye yüksek sesle söy!~ndi , • 
le verdiğim şeyi lfıtfen kabul ediyorsu. dığl' muvaffakiyetlerin bütün sırnnı - Senin büyük servetıe varu oldu- ve 'kapıyı vurmadı. Tokmağı. hafifce 
nuz değil mi? bize öğretiyor. İyi ve isabetli hareket ğunu işitir işitmez kaçtı gitti. çevirerek içeri girdi: 

Emine yerinden kalktı . Ona yaklaştı. etmek.. muva!fakiyetin sırrı işte bu Dedi ve Sami beyle Hadi bey ara - Evet Osman Tezcanı büyük bir yeis 
Güzel yüzünü öpmesi için uzatarak: değil mi? sında devam eden ciddt bir bahise işti- içinde bulacağından emindi. Ve o.nu 

- Nereye gidece~iz?. Ne yapacağız?. 
Diye mınldandı. 
- Aşağı salona •• size bir şey slSylemell 

istiyorum. 
- Salona mı •• bu kılıkta, bu vazıyette 

ben nasıl salona gıder o kadar insanur 
karşısına çıkarun. Ne halde oldulwnu 
anlıyamaz, tasavvur edemezsiniz. 

- Görüyorum. 
- Gördüğünüı hıssettiğlm azabın 

binde biri değildir. Onun için anlıya -
mazsmız! 

- Osman bey. Haydi gözlerinizin yaşı
nı siliniz .• kendinizi toplayınız baka • 
yım. 

- Niçin bana eziyet ediyorsunuz? 
- Çünkü aşağıya inmeniz ldzım; ıı .. 

zım değil elzem. 
- Niçin? 
- Size söyliyecek bir şeyleri var de • 

dim ya!. 
- Kimin bana bir söyilyeceği var? 
- Benim! 
- Söyleyiniz ... Yanımda değil misi • 

niz? 
- Allah .• Al!R.h burada söyleıniyece • 

ceğim salonda söywyeceğim. 
(Arkası var) 
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7 Ağustoıt SON POSTA 

Yeni baltacıbaşı 
Pusuya yatmış canavar gibi homur- [ Kabakçı Mustafa, ne yapacağını ve ı dı. Bundan sonra, sen bir tarafa.. ben 

danarak elindeki dürbünü yanındaki- ne söyliyeceğini şaşırdı. Eli, yavaş ya- bir tarafa ... Kaltak, dağ gibi kardeşimi 

Sayfa 13 

1
18 nCI asırda lstanbula gelen Bohemyalı 1 

~--- Baron Wratislaw'm hatıraları: 31 r-
Türkçeye c;evlren: Süreyya Dilmen 

ihtiyar çavuşun gönlü 
lere verir: vaş belindeki palaya kaydı. Birdenbi- elimden aldı. 

- Bakın, hele ... Şu rezaleti temaşa- re yerinden fırladı. Kabakçı Mustafa, sıkılmış olan diş- Zamanı gelince evlara gittik, 
Ya can dayanır mı? (Halifei Resul) Fakat o anda Turna Mehmed, onun !erinin arasından bu sözleri söyledik- kaz, ördek vesair su kuşları 

Kız, karşısındaki adamın yüksek 
mevki sahibi, ihtiyar bir Türk .çünkü 
bu adam o vakit seksen yaşında idi -
olduğunu görünce ürkerek kadınların 
arasına kaçar ve cevab vermez. Fakat 
kendisine· refakat eden kadınlar key
fiyeti olduğu gibi -ve kemali ihtiramla. 
bu saray adamına anlatırlar. 

lllakamım işgal eden zat, huzurunda bileğinden yakaladı: ten sonra, çıkıp gitti. ve adalardan birinde çokça bulu. 
hu rütbe rezalete nasıl cevaz verir... - Ağa!. Sana elim kalkmaz. Vuruş- * nan ada tavşanları avladık. Bu suretle 
Başımıza taş yağsa gerek. mak istemem. Eğer bir günahıpı varsa, Turna Mehmed, talhin büyük ve Iü- tam bir yıl her türlü ihtiyaçlardan aza-

Diye, söyleniyordu. saraydan çık. Beni tenha bir. yerde tufkar bir cilvesine uğramıştı. Birkaç de, en mes'ud krallar gibi ömür sür-
Ralbuki Ata Molla, böyle sebeblerle bekle. Oraya geleyim. Cezamı, orada gi.in sonra, sırma işlemeli dolamasını diik. 

gökten taş yağacağına hükmedecek bir çekeyim ... Tek, sultanın sarayını, kar· giyip giimüş tokalı kemerini kuşana - Binaenaleyh bu güzel şartlar içinde 
budala değildi. Onun maksadı, muhi - deş kam ile 1ckelemiyelim. rak, sarayın dehlizlerinde dolaşmıya geçen hayatımız bize kendi memlekc-
tinctekileri bu tchdidkar sözlerle deh • Diye, mırıldandı. başlamıştı. timizi adeta unutturmuş ve oraya dön-

Bunun üzerine herif, kızı· daha iyi 
görebilmek kastile, kendilerine hama
ma kadar refakat edeceğini söyler ve 
kimse de onu böyle hareket etmekten 
menedemez. Kızın yanında, bu kadın 
kafilesine katılmış olarak, yürür; yü. 
rüdükçe de gönlünü yakmasının önü. 
ne geçemediği aşk ateşi alevlenir. 

Şete düşürmek.. butilar vasıtasile de Kabakçı Mustafa, makul sözleri din- . Saray a~aları, onu gördükçe manalı mek arzu!arını bile içimizden gidermiş 
hancteki dedikodulara bir kat daha Jiyen bir adamdı. Derhal öfkesini ye- bır tebessumle gülüyorlardı. Boğaz olduğu gibi ömrümüzün hep böyle 
tevac verererck, sultan Selim aleyhin- nerek kardeşinin yüzüne baktı. Şim- tabyalarının koğuşlarında, genç ya • zevk ve sefa içinde geçeceğini umarak 
~ki cereyanlan kuvvetlendirmekti. di, Turna Mehmed.:n kirpiklerinin maklar ise, şöylece söyleniyorlardı: burada kalmamızın ölüm günümüze 

arasında titriyen birer damla yaş var- - Deh gidi dünya, deh.. ulan, şu kadar sürüp gitmesini temenni ediyor-
dı. Turna Mehmedde ne talih varmış.. üç duk. TALİHİN CİLVESİ 

Kabakçı Mustafa, sık sık Hatice sul
~~ın sarayına geliyor; artık günden 
gune ifakat bulan biraderini ziyaret 
ediyordu. 

Turna Mehmed, büyi.ik biraderinin 
her gelişinde, daha şen, daha memnun 
Ve rnes'ud görünüyor. 

- Ağa!. Sultanın bu iyiliklerini na
sı~ ödeyeceğiz?. Eğer o olmasaydı, şim
dı kara topraklara karışıp gitmiş ola
Caktırn. 

Diye, sövlenivordu. 
le ~hakçı Mustafa, kardeşinin bu söz
f" rıne mukabele etmiyor.. onun bu 

1
1krine, hiç bir taraftarlık veyahud a-
eyhtarlık göstermiyordu. 

b Kabakçı Mustafanm bu si.ikCı.tu, se
~ ebsiz deği1di. Şuradan, buradan kula-

tgınka bazı sözler çalınmıştı. Hatta bazı 
e lifsiz k ar adaşları: 

lı.ı - Hay Kabakçı .. maşallah. Turna 
b' ehrned Hatice sultanın sarayına öv le 
~ Yanlay:ıoş yarıladı ki, deme gitsin ... 

1
. Yle yaralanmıya can kurban ... Ga
l:~a ~u .~idişle senin birader, damad. 

kurkunü giyecek ... 

il~~Ye rnanah sözler söyliyecek kadar 
l"i varmışlardı. 

T3u .. 1 gib· . s?z er, Kabakçının kalbine bir ok 
~~~· ışlıyordu. Fakat, biraderini oradan 
di~.1~ ~~arak, Hatice suntanln göster. 
~gıb ıyılıklere nankörce bir mukabele. 

ulunmak istemiyordu. 

* SU~bakçı Mustafa bir gün gene Hatice 
rıa ~nın sarayına geldi. Kardeşi Tur
Odad ehn;-edin o gün yataktan kalkarak 
Son ~ agır ağır gezindiğini görünce, 

ereeecıe sevindi: 
dil; .. Buradaki iş bitti. Hadi bakalım, 

beod~ürne. Beraber gideceğiz. 
ı. 

'l'u-. 
&U ·ua Mehmed, manalı bir tebes 

lllle sordu: 
- :Nereye? 
- :Ne-.. . lıin b •-.:ye olacak?. Hısara .. vazife .. 

aşına. 

ita~ Ağarnı. Arbk benim Hisarda işim 
adı. 

~~s~:arib cevab karşısında, Kabakçı 
bir a a derhal kaşlarını çattı. Sert 

lllir tavrı ile: n· :Neden?. 
~e, lllırı!J.dandı~ 
~~ ~a Mehmedm duıda1'1arındaki 
"in"tsurn bir kat daha genişledi. Se • 

ı en n . _ A. ı nyen bir sesle, cevab verdi: 
hah rtık işim, bu sarayda ... Bu sa-
..ı. ' SUitan ha tl . . . . b'l 1.1ırdil zre erının emrını ı • 
ba.ıtac~r b Bugüne bugün, bu sarayın 

Bu zeki adam, Turna Mehmedin şu beş yaranın 8~.yesinde, koskoca saraya 
andaki vaziyetini derhal anladı. Ona, kapıl~~dı . .'.' Boyle bir nimete kavuş • 
bir adım yaklaştı. Kulağına eğildi: mak ıçm. uç beş yaraya değil.. canımı 

- Doğru söyle, Mehmed .. bu kadın- kaybetmıy.c bile razi olurdum. 
la aranda ne var? - H~y, YQldaş., bıi1.inden aşağısın~ 

D d
. kaybettıkten sonra, ne ise varardın. e ı. . • 

Hatioe sultanın sarayının, kapısından 
Turna Mehmcd, inler gibi bir sesle bile bakamazdın. 

cevab \'erdi: 
- Seviyorum, ağa .. onu, seviyorum. 

Bu saraydan çıkıp gidersem, delirece
ğimi sanıyorum. 

Kabakçı Mustafa, fena halde ser • 
semledi. Dımağmı sarsan hiddet ateşle
rini dağıtmak istiyormuş gibi, elini al
nında gezdirdi. 

- Ya, o .. o da seni sevivor mu? 
Dedi. ~ . 
Turna Mehmed, öniine baktı. tek bir 

kelime ile cevab vermedi. 
O zaman, odanın bu delfin sükutu 

içinde, cana\•ar sesini andıran bir ho
murtu işitildi: 

- Mehmed! .. Gayri, yollarımız ayrıl. 

T. C. ZiRAA 

* 
İSTANBULA BİR KUS BAKIŞI 

Sene 1222 ( 1807) .. Rebiülevvel ayı
nın ilk giinü ... 

Farzedelim ki, bir tayyaredeyiz. İs. 
tan bulun muhtelif köşe\erini sıörüyo

ruz .. ve oralarda konuşulan sözleri işi
tiyoruz. 

* Sultanahmed meydanında.. çınarlar 
altındaki kahvede .. yere serilen hasır
lara bağdaş kurmuş oturmuş olan beş 
altı kişi... 

(A.,.kası var} 

BANKAS•~ 
Kuruluf tarihi: 1889 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajanJ adedi: 262 

L.irat ve Hcari t.er nevi ba.Lu ıı.~a nl ,. ı~i 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat B•mk~ında kwnbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirast bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
l(ab aşısıyım. 

ı~akçı Mustafa, evvc!la bu sözlere 
~an a~ istemedi. İçinde şi~ekler ça
clutti· gozlerini, kardeşinin gözlerine 

4 " 500 " 2, 000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " bed~Sah mı söylüyorsun, Mehmed?. 

'l1t ı. 

~<ığı~a :Mehmed cevab vermedi. Par
~as1 '!Jın ucu ile, duvarda asılı olan ya. 
~ı ( ı ) e ~enleri sırma işlemeli dolama. 

......____ gosterdi. 
.. _(])~ 
veıı it ;vulanıa ezne 

1 
• eara.y baltaeilannın giydiği 

r 1 bir nevı cübbeye derler. 

120 Q 40 " 4,800 " 
160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 

DlKKA'i': Hetablanndald paralar bir sene içinde SO liradan ııalı 
düşmiyenlere ikramiye çıldığı takdirde ~ 16 fazlaslle verilecektir . 

Kur'alar Hınede 4 defa, 1 Eyli\l, 1 Blrlncikinun, 1 Mart ve ı Haman 
tarihlerinde çekilecektir. 

* Nihayet hamama gelinir ve ihtiyar 
Şimdi, karilerime, bizim istanbulda aş.,~a ayrı".mak duşar. O vakit kızın 

bulunduğumuz sıralarda cereyan etmiş elini sıkar ve: 
bir aşk macerasını anlatmak ~ bu ve- - Seni Allah saklasın! Ruhum, ca .. 
sile ile Türklerin bazı adetlerini teba- nım! .. 
rüz ettirmek arzusundayım. Diyerek atına atlar ve yoluna gi -

Bu aşk dıram:, İstanbul şehrinin kar- der. 
sısındaki (Galata) beldesinde başlamış Ertesi günü, sabah olur olmaz, bu ak 
~e (Kumkapı) denilen yerde acıklı bir saçlı adamın ilk işi atına atlıyarak bu 
şekilde sona ermiştir: güzel kızın babasının evine gitmek o~ 
Galatanın belli başlı Rum tüccarla- lur. Babasından kl'zı kendisine nikahla 

rmdan birinin çok yakışıklı ve herkesin vermesini rica ederek ve bunun için 
teveccühünü kazanmış genç oğlu ev • kl'za yüksek bir (mühür) vereceği va. 
lenmek arzu eder. Bu delikanlı bir dını ortaya sürerek kendisine en fay
müddettten bcri gene o beldenin tacir- dalı bir dost olmuş bulunacağını ilave 
}erinden başka bir Rumun on altı ya. eder. 
şındaki güzel kızile sevişmektedir. Baba hiç ummadığı ve beklemediği 
Evle~me kararı verilince. dostl:ı:r a- bu teklif karşısında dehşetle titrer, 

raya gırerek kızın ebeveynıne mura • renkten renge girerek kızı.mn halen 
caat ~dil.ir v~ kendilerinden bu husus- yavuklu olduğunu ve evlenme günü -
ta musaıd bır cevab alınır, evlenme nün tesbit edilmiş bulunduğunu müte. 
gününün tarihi de tesbit olunur. vaziane ve ihtiramkarane bir tavırla 
Delikanlı alacağı bu güzel kıza yakı- söyler, sözlerinin sui telakki edilme .. 

şacak derecede parlak bir düğün yap- mesini rica ederek kendisi gibi adi ve 
mak ve ?~yl:_ce arka~a.ş ve ~ostıa:ını basit bir adamın kızını verme yolile 
d.a .da?a ıyı agırlma~ ıçın mal.~ vazıye. böyle yüksek bir şahsiyetle sıhriyet 
tını. bıraz daha ge~ışletm~~ luzumuna peyda etmiye değ€ri olmadığını ilave 
kanı olarak (Kandıye=Gınd) adasına eder. Bu özürleri işiten ihtiyar: 
gitmiye ve ayni za~~nda düğü.n i~in - Fakat, der, onun sonsuz güzelliği 
oradan ş~rabın ~ alasını . getırmıye yalnız benim tarafımdan değil bizzat 
karar verır: Kendı ebeveynıle vedalaş. padisah tarafından da sevilmiye Iayik
tıktan ve nışanlısım da Tanrıya ısmar- tir!. Binaenaleyh sana yalvarıırım .. kı
lndıktan sonra hiç bir gönül üzüntüsü zını bana ver-. 
duymaksızın bir gemiye atlar ve deni- Zavallı baba, tekrar özürler dile • 
ze a~ı!~:·.. ~ .. . rnekte devam ederek kızının başkası
. Dugu?un yaklaştıgı gunlerden bı • nın nikahı altında olduğunu ve hıris-

nnde bı~ Rum kad~ın grupu, ha.mama tiyan adetince bundan geri dönmenin 
gitmek uzere, sokaga _çıkarlar kı bun- imkanı olamıyacağmı sövler. Bu ce • 
ların arasmda bizim nışanlı kız da var. vahtan fena halde asabİfi~en ihtiyar 
dır. aşık: 

Şurasını hatırlatmak isterim ki bü-
tün Türk kadınları, nereye giderlerse 
gitsinler, sokağa çıktıkları zaman iyice 
örtünür]er, yüzleri de siyah bir yemeni 
veya peçe ile mesturdur. Yalnız göz
lerin bulunduğu kısımda iki parmak 
enlilikte bir açıklık vardır. Bu takdir
de bu kadınlar herkesi görür ve tanıya. 
bilirlerse de kimse onları tanıyamaz. 
Rum kadınları da Türk kadınlarının 
giyindiği tarzda giyiniyorlarsa da yüz
lerini setretmiyorlar. Yalnız başlarına 
ince bir tül geçiriyorlar. Şu halde bu 
kadınların yüzlerini herkes gfüebhl • 
mektedir. 

İşte bu bedbaht gelin namzedi, yu. 

- Pekala, der, bakalım imkanı 0
1Pr 

mu olmaz mı? 
Çavuş, bu tehdid cümlesini savur -

duktan sonra sarayın yolunu t:ıt.ıır. 

Hünkardan bir Rum kızile evlenmek 
müsaadesini aldıktan sonra kızın ana 
ve babasının derhal hapse atılması, kı. 
zm ise bulunduğu evde sıkı bir muha .. 
faza altına alınması emrini verir. Bun
dan sonra da düğün hazırlığına başla. 
narak kızın evine yüksek değerde par. 
lnk ve göz alıcı elbiseler ve sair tuva
let levazimile birlikte rnütcaddid ka .. 
dınlar gönderir. 

Bu kadınlar, ne yapıp yapıp, kızı bu 
saray adamı ile evlenmiye razi ederler. 
Bunun üzerine hapse atılan ana ve ba
banın hürriyetleri iade edilir. 

karıda bahsettiğim, kadınlar arasında, 
pürneş'e ve şetaret, kendisine yaklaş. 
makta bulunan fetaketten bihaber, 
hamama gitmekte ve güzel yüzünü (Arkası var) 
örtmek bittabi aklına b1le gelmediği -·-····--·········-· .. •••••••••••• .. •••••••••••••• ......... 
gibi her genç kız gibi fıkırdayarak sa
ğa sola bakmaktadır. 

Tam bu aralık saray çavuş!larından 

biri, ardında hizmetkar ve bahçıvan • 
lardan milrekkeb kalabalık bir mai • 
yetle (sarayı hümayun)dan çıka gelir. 
Bu, Venüs kadar güzel kızı görünce, 
adamcağız derin ve tatlı bir heyecan 
duyar ve kızın güzelliğini alenen tak
dirden nefsini menedemez ve yüksek 
sesle bağırır: 

- Ne güzel kız!. Aman yarab ne gü
zel?. 

Ve derhal atından aşağı atlıyarak kı
za el verir ve kimin 'kızı. olduğunu, ne
reye gitmekte btıjlunduğunu sorar: 
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crSon Postau 

~~-.,. poSkoısoz ısmanm· maceraıan ı 22 Temmuz tarıhlı 
Yazan: 7jya Şakir 

Püskülsüzün peşinde 
Tabancamın namlusile önümde otu. 

ranın omuzuna temas ettim. 
- Sen k alk. 
Derfm. 
Mukadderata tabi olmaktan başka 

çare yoktu. Buna binaen, o efendi ses
sizce kalktı. 

ikinci emri verdim: 
- Dişarı çık. Silahını teslim et. 
Dişan çıktı, silahlarını teslim etti. 
Silahlarımızın tehdidi altında bu a-

dam' arını kollanru kuşaWlariıle bağlı. 
yarak gösterişli bir alayla nokta daire
sine götürmek, bizim için hakikaten 
büyük bir zafer oldu. Çünkü, mütead. 
did sabıkalarile zabıta sicillerinde mü· 
him sayfalar işgal eden.. çocuk yaşla
rından beri bu koca ve medeni şehirde 
bütün hayatlarını anıcak bıçakları11a 

dayanarak geçiren bu namlı delikanlJ. 
ları en küçük bir hadiseye meydan hald'M? 
vermeden ele geçirmek, ellerimizi yak- ğına tamamile kaniydim. Ve bu adam, ruri efendiler yarumda olduğu 
madan ateşle oynamıya benziyordu. herhangi şekilde olursa olsun, Bursada Şükrünün sözlerini dinledim. 

Nokta. dairesinde, hepsini ince bir is- yaşadıkça, askeri inzibat kuvvetinden Şükrü, aynen şu sözleri söyledi: 
ticvabtan geçirdim. Püskülsüz İsmailin dalına rahatsız olacağına kat'iyen ka- _ İsmail, bizim çocuklarla haber 
nerede olduğvnu öğrenmek istedim. naat getirmiştim. göndermiş. Artık gelip teslim olacak-
Cidden büyük bir merdlik gösterdiler. Püskülsüz, benim şubeye adam yol. mış. Fakat, uzak bir ~re sevkedilece
Hemen hepsi de, müttefik bir lisan ile: ladığınn ve askerlik muamelesini yok- ğ inden korkuyormuş. Kendisini bura-

- Bilmiyorum. }attığımı hususi vasitalarile öğrenmiş da alakoyup maiyetinize almanızı rica 
Dediler. olacak ki, ertesi gün Ethem çavuş bana ediyormuş. 
Püskülsüzün, bu yaman delikanlıla· geldi. Ben de Şükrüye aynen şu cevabı 

ra b ir mihver teşkil ettiği belli idi. Ve _ Küçük Şükrü, sizinle görüşmek verdim: 
anladım ki, onun yerini bu adamlar - istiyor. -k .. 
dan öğrenmek, mümkün değildi. - Sen dıe ona haber gönder, Şu ru ... 

Dedi... Küçük Şükrü, Saman pazarı İsmail için, gelip teslim olmaktan baş-

F k t b ff*k. ı· . P" k"l vak'asının en ileri gelen kahramanla- ka, çare yok ... Kendisi, cahil bir deli -
a a u muva a ıye ımız, us u • . . Pü" küls" .. .. d S · k 

.. 1· .1 'Jk d ı.- · . d' a· Çu"n rından hın, ve s uzun e en can- kanh değil. izi buraya getıren uvve-suz smaı e ı ar~yı ın ır ı. - . . 
kü, en güvendiği arkadaşlarının kAmi. dan dostu .. ı~. (2) . tin, günün birinde onu da a1ıp buraya 
len ele geçmesinden sonra, artık tsma- -~a~ı _mulahazala~a bı~~en, odamda getireceğini pekala takdir edebilir ... 
il tek başına tutunamıyacak •• ya, şehri Şukru ıle hususi bır mulakatta bulun. Burada kalmak ve maiyetime almak 
tcrkedip köylerde bir kö~ye sinecek, mak istemedim. Aşağı indi1:1. Dai~e • meselesine gelince .. bunu, evvelce de 
veyahud (Kanun kuvveti) kanşıısında min karşısında bulunan sıevkıyat daır~- söylemiştim. Bu hususta, h iç b ir kudret 
aczini idrak ederek (Vatan borcu)nu sine geçtim. Nöbetçi ça~şu .?la~ ~.Su- ve salahiyebe malik değilim ... Ayni za
tatlılıkla ödeyecekti. ruri efendi) ( 3) vasıtasıle Şukruyu ~- manda şunu da ilave edeyim ki, asker-

Yakalananları, isticve.btan geçirdik- raya getirttim. Başçavuş Ethem ve Su- lik, vatan borcudur. Lakin, pazarlıkla 
ten sonra, derhal şubeye sevkettim. (l) Daiıstanlı Şükrü de derler. Çok merd ödenmesine imkan olmıy.an bir borç ... 
Hepside kaçak ve sahte veli.kah idi. -ve oc.ıc cesur bir adamdı. Milli mücadelede, Bu borcu ödemek için tatlılıkla gel -
Binaenaleyh, he.psi asker edildi. Ve KncWl mı.Jhltı.nde, kıymetli hizmetler ıra miyenleri, yakasından yapışıT buraya 
ikmal efradı arasında sevkolunmak ü. eden (Oök'bayrak> mftfrezesine lltlhak et - r · 1 p·· skülsüz efendinin, böy. 

d ld (t titr -t• .. mazideki 0ünA·"''annı, vatan hizmeti - ge ırır er_. .. u zere, tekrar bana gön eri i. s a - .ou.oır ~ ""u -
1 n1n. terefini kazanmakla 8ilmlştir. lece malumu o sun. 

ten '"Unu da arzedeyim ki, şubelerce m Me$ıur meddaıh Süruri .. . Bıışçavuştu. Dedim. 
aske r edilen efrad, müretteb mahall~ ve bir aralık:, benim refaka.tlmde bulundu. (Arkası var) 
rine se vkedilinceye kadar benim neza· c::::ıı:ı:::m:::============================= 
retim altında bulunuyordu ve ekseri-
ya bu efradın adedi, yüzleri geçiyor -
du.) 

Saman pazarı vak'asının kahraman
larım da, serbestce bu efrad arasına 
koyuverdim. Şayi olan şöhretlerden 
endişe etmiye ve sevk olununcaya ka. 
dar aynca bir yerde hapsedilmelerine 
lüzum görmedim. Her gün, istedikleri 
znma11 ve saatte, ailelcrile serbestce 
görüştürülmeleri için, sevkiyata me -
mur olan (başçavuş Etem ekndi)ye 
( l) emir verdim. 

Bu hareket, onları memnun etti . .. 
Derhal, asker ocağına ısındılar. tık 
geldiklıeri gün, diğer sevk efradına so
kulmadıkları halde, ertesi gün, onların 
arasına karıştılar. 

* Şimdi ben, bütün kuvvetim1e Püs
külsüzün üzerine yüklenmek.. onu da 
kanun kuvvetinin kıahir darbesi altın
da ezerek diğer asker kaçaklarına par
lak b ir ibret dersi vermek istiyordum. 
Fakat, İsmailin askerlik muamelesinin 
şu anda ne vaziyette bulunduğunu bil
miyordum. 

Bunu tedkik etmek için, arkadaşlar
dan birini şubeye gönderdim. Aldığım 
cevab, şu ... 

. - Püskülsüzün elindeki raporun 
rn i de ti yirmi günü geçmiştir. Kendisi 
de ıbeye müracaat etmemiştir. 

a ... 
::! rhal faaliyete geçtim. Evve1a, ar

tık ıu raporun bir daha temdid edile
ınt .esi için, bütün şahsi nüfuzumu is
ti1 .ı ettim. Çünkü İsmailin, (Esrar -
J • ik) tıe (Kumarbazlık) tan başka 
h · bir derd ve illete müptelA olmadı-

(J) Bunsadn, Uzu~arşıda bir manifatura 
mağazasının saıhlbt. 
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SOLDAN SAÖA ve Y(J][ARDAN AŞAÔI: 
t - İnsanların yed.111 papağanın yeme -

diği ot. 
1 - Bayatı - S~ürge De beraber kulla -

nılan. 

3 - İki on - Elin 1Q1. 
f _ Rakı - cK.a.hltdıa» nm sondan lkl 

hecesi. 
6 - Sıhba.t. 

6 _ Sonunda bir cR.» olaa bir meyva - Tec 
rübeslzlllı:. 

7 - Ekin biçme A.letL 
s - zwvaıımm tıall. 
9 - Şen. 

a.o - Araba vaı>urunun iki yanındak:l - Ba-
tında saç olmıyan. 

Geçen bulmacanın ha.Hei!llmif tekil: 
SOLDAN SAÖA: 
1 - Hadisat - As. 
2 - Ariyet - La. 
3 - Vazife - K. - N. 
' - Ay - S!bhat. 
5 - Devir - Rey. 
6 - İri - Emine. 
7 - Asld - Aldbet. 
8 - Ay - İ. - Ki. 
9 - Yalatlc~ - Em. . \ 

10 - Akın - ısa - Sdi. ' 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ,ece nöbetçi olan eczaneler şunlar
dır: 

lstanbal clhetindekller: 
Şehzadaba.şında : (Ünhrerslte>, Emlnö -
nünde: <Yorgl), Aksarayda: (Ziya Nu -
ri), Alemdarda: (Esad), Beyazıdda : (A
sador>. Fatihte: (Vitali>, Bakırköyün -
de: <Merkez>, Eyiibde: (Eyübsultnn>. 
Beyoğ'lu cihetin dekiler: 
Tünelbqında: (Matkovlç), Kalyoncuda: 
(Zanrapulos), Taksimde: (Kemal, Re -
bul), Şlşllde: (Pentev), Beşlktaşta: (Vi
din l . 
Bofazlçi, Kadıköy Te Adala.rdaJtiler: 
Kachköyünde : (Yenlmoda, Merkez), Üs
küdarda: (Sellmiye >. Barı yerde: (Nuri), 
Adalarda: (Şinasi Rıza) . 

\lan Tarifemiz 
Tele s\ltun santımı ·························· 

ıahile 400 
ıahile 250 » 
ıahile 200 • 

Dördüncü ıahile 100 » 
J, ıahileler 60 • 
Son ıahile 40 )f 

Muayyen bir müdde' zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırac.ık
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam. yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpİf edilmtftir. 

Son Posta'nm ticarl illnlanna 
aid ifler için fU adrese müracaa• 
edilmelidir: 

lllımlık KoDeldtt ŞlrkıU 
~llAD 

Allbn eacl .... 

bilmecemizde kazananlar 
2 2 Temmuz tarihli bilmecemizde ka

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul
da bulunan talihli okuyucularımızın 

Pazartesi, Perşembe günleri öğleden 
sonra hediyelerini bizzat idarehane -
mizden almalan IA.zımdır. Taşra oku • 
yucularımızn hediyeleri posta ile ad
reslerine gönderilir. 

Bir kol saati 
İstanl>ul 61 1nıCl Ulr:okuldan 533 Sedad. 

MUHTIRA DEFTERİ 
(Son Posta hahralı) 

Balikesir te~a.f memuru Fehmi kardeşi 
Nihal, İstanbul Akısaray Hamam sokak 6 
numarada Cihad, İzmit Taşçılar ıbaşındn 
maranıgoz Rlza yanında İsmail, İstanbul 
Beyoğlu Aynalıçeşme Süruri cami sokak 1 
nwnarada. Türker, Bursa Bahçe ~aıhıı.llesı 
B~ı sokak 10 numarada Hüsrev, Istanbul 
Şl.şll Terakki lisesi sınıf 2 de 1244 Hasan. 

YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ 

vi Jozef Kanson, İstanbul Boğaziçi lisesi sı· 
nıt 2 de İhsan . 

BOYA KALEl\fİ 
Tekirdağ ıbeledlye baytarı oğlu İlhan, İs

tanbul Samatya Arapkuyusu Cami karşısın· 
da 4 numarada Zehra, Akşehir inhlsar mü · 
dürü Seyld kızı Kadriye, Şehremini Melek • 
hatun mahallesi Dingil sokak No. 13 tt 
Cevdet, istanıbul Cağaloğlu NuruoomaniYe 
caddesi 58 No. da Mehmed. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul 4r4: üncü okuldan "388 Sllheyli 
İstanbul 61 inci ilk okul sınıf 3-c de 531 Ne
jad, İstanbul Tophane örıtmeaıtı sokak 1 nu· 
marada M. 'IleımlzsoY. \stanhul Veznecilet 
Zeyneb Klmll sokak 23 numarada MuCLm • 
mer. 

KİTAB 
Kütruhya Selvl Mahallesi Çatal sokak 6' 

numarada Yaşar Şaşmaz, Ürkup İnkılfı.p o· 
kulundan 314 Nurten, İzmir Suluhnn civarı 
26 numn.racla Fahri, İstanftlul Raydaı:paş• 
lisesinden 1715 numarnlı Hüsnü Söyleme• 

(Son Posta hatualı) oflu. Konya Avut.at Mustafa Fevzi KaraaRaÇ 
İstanbul Hayriye lisesi sınıf 5-A da 156 oğlu Adil, ~kara Çocu~ s~a!ı caddesi ~! 

Muammer Yolga., İstanbul Karagüınrülı: Nu- numarad_a Ömer, Uzunkqprü dış tabibl oA 
reddin Tekkesi caddesi Sami Aytekin, İstan- ~enan, Istanbul 45 in.el okuldan 375 Ek~ 
bul 44 üncü ilk okul sınıf 4-A da 228 Şükran Istanbul Galnta;sarny lisesi sınıf 5 de 7 a 
Çakmak İstaııbul Yeşllköy t1mraniye mahal- Vedad, Konya lhsanlye mahallesi t num 
lesi Se~e sokak G numarada Sabahat, İs - rah evde F~tma: . . 
tanbul Yüceülkü lise.si sınıf 9 da Sabahad- RESIIULI EL İŞi MODELi 
din Gökçe. Alpullu Uk okulu sınıf 5 de 111 Şakir, ür-

YAPI TAKIMI 
i .:;tanbul Beyoğlu Bursa Anadolu eokak 4 

numara<itl ismet. istanbul ikinci olkulruın 
214 Himmet Gonca, İstanbul Sulıtanaıhmed 
Yerebatan caddE."31 Hacı Süleyman a.partı -
manı birinci katta Fatma, İstanbul 44 üncü 
okul sınıf ı~ da 11>4 ZülaJ Öııgiray, İstan
bul Atikal~aşa Der3ilı.m aokalı: 8 numarada 
Hasan Gü1sel,. 

kfiJ> İnkılil.p okulundan 6G numaralı Nihal 
Güleç, Qorlu bakkal .Achmed Kft.şlf kızı Ne -
zahet, Bursa posta memuru Fehmi kızı Ra· 
na, Bulvadln mahkeme başkatibi Abdur -
rahim oğlu İibrahim Dumlu, Ankara Cebeci 
Tanyeli soknk 27 numarada Meral, İstanbul 
Şişhane caddesi mekt.eb sokak 31 numarad• 
Ahmed, İstanbul Davucfıpaşa orta okulundaıı 
128 Ekrem, ZOnguldak: hususi mubaseb' 
mü'tredat k§.tlbi Mehmed lcarde.şi Fııae&. 
ZOnguldak: seyyar tahakkuk memuru N!yatl 

DİŞ FIRÇASI oğlu ~det, Kırklareli fstanbul cadde51 
(Son Posta hatıralı) Kulecaml sokak 10 numarada TürtA.n, Vizt 

iŞie çavuş ma.hallesinde Vasıf Erdem ya- 52 inci tümen 2 inci şube müdürtl yarbaf 
nında Berin, İstanbul Fatih Sarıgüzel Bat- Cel.A.l kızı Nuran, Qorlu 'hwıust muhasebl 
talg'azl ma'halleısl 39 numamdı:ı Müeyyet, tahsildarı Süreyya oğlu Muzaffer, İstanbul 
Kayseri Sümer.bank fabrikası kazan dairesi Yu ıl kü lisesi sınıf 10 da S12 numaralJ 
ustaıba.şısı oğlu Hamdi Coşkun , Şile Ça~uf Husnü, Samsun Hançerli mahallesi Müftl 
mo..hallesi Tahir Şllenln ~nde Nükhet, Is- Hamam .sokak 29 numarada Fehmi Aydlnol• 
tanbul Vefa erk:elı: lisesi sınıf 5 de Kemal ıu Ahmed. 
Özbay, 

DİŞ l\IACUNU 

Eski Fuça nüfus memuru Galib kızı Jale, 
İstanbul Beyazıd Veznecller Harikzade so -
kak 40 numarnd.a Sami. Konya İstasyon şu
be 61 şefi Emin oğluVartürk, İstanbul Bey
oğlu Şık sinemasında Sevim, İstanbul Sul -
tana.hmed Ak.bıyık Değirmen sokak 30 nu
marada Süleyman. 

ALOl\fİNYOM BARDAK 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Aksaray Eşsiz apartıman btr nu
marada Sadık Yazgan, İstanbul 4.4 üncü o
kul sınıf 4-A da 408 Ergun Sezişli, İstanbul 
ırüçü:ltayasof'ia KD.leci sokak: 1 numarada. 
Ülkü, İstanbul Vefa erkek lisesinden 433 
Muammer, İstanbul İstikW llsesl sınıf 10 da 
CelAl Sözer. 

KOKULU SABUN 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul Hayriye llse&i 410 Enıver Oökhan, 
İstanbul İstiklAl Ugesl sınıf 10 da Hüsnü. 
İstanbul Gedllu:>a.ta Hamam caddeal 23 

numarada Sedad, İstanbul 44 üncü 1llt okul 
sınıf 4-B de Nan Süer, İstanbul Haydarpaşa 
lisesinden 1711 Nusret. 

ALBÜM 

KART 
Zile İstlkla.l okulundan 10 numaralı RU.· 

tü, Çatalca tüfekçi ustıuıı Adem oğlu Adnaı:ı. 
Ankara ko<iı>eratlt arknaı NUoter cadde-' 
Meçhul asker sokaık 12 numarada Sadiye• 
İstanbul OsmCLnbey şaralı: sokak Foskolo •· 
partımanı birinci katta LM.lfe, Ankara ın·· 
cıbayram Ünyay sokak 4 numarada Reyhaı:ı. 
İstanbul Hayriye llsesl mnıf 9 da ff:2 Mll.t" 

tafa, Sarayönü tüccardan M. Hllml o~lu R~ 
fad, Bursa İntizam maihallesi Değirmen SO" 

knk 26 numarada cemil, Samsun Bağdad 
caddesi 21 numarada Sadeddin Bfizgilntl'• 
Diyarbakır İzzet.paşa. caddesi Çubukçu sd' 
kak 24 numarada Gültelcln, İstanbul gut" 
tuluş Barutıhane caddesi 100 numarada or
han, İstanbul ~ inci llk okul talebesindel) 
822 OI1han Uçman, SSnsun po6ta teli~ 
§eft tızı Melet Sevtekln, Turhal şeter fa~ 
riırtası elektrikçi Hfıseytn, Klayserl H:alkıl 

civarında Ülkil sokak 1 numarada Nej,6. 
Mana Tekkeyi Zlmyıuı mahallesi SiS nu; 

maraqa Haluk, Antalya pa;tane arta.!1 
numarada Mehlika, Susığırlık b:l.'kkal Şevke' 
folu Cevdet Demiralp, Zllı İstlkW oıcuııı 
talebesinden !O numaralı Turgud Boydaıt• 
Tekirdağ Muradlı caddesi 64 numarada Si" 
niıba, Mu~la ı>OOta telgraf müdürü otıu 8'' 
mi, Kartal Maltepe Çam sokak 15 numarad11 

(Son Posta ha.tınlı) Hasan Tetik, Diyarbakır Cihan eczanesi ,.. 
Niğde Kayabafl 80kalı: US numarada Emin, hlbi Ro.ğıb ~lu Fikret, l!l&k1 Fuça battal ~ 
İstanbul BeYotıu birinci olı:uldan 171 Be- Tev1lk o~u Necdet ~kun, Qorum asterII 

dia İyen, Tokn.t Posta telıgraf memurların - tube.ti altında berber Hamdi oğlu oşliZ' 
dan Ltlttı oğlu Fevzi, Buıguada Paı:ıclri e- Bayrak. 

lstanbul Defterdarlığından 

Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 14/8/9-'9 

tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldtklan derece sırasile lise Jllt?

zunu olanlar: 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya kadar ücretli memuriyetıereı 
Orta mekteb mezunu olanlar: Tahakkuk ve talısil tebliğ memurluklarına tayitı 
edileceklerdir. 

İsteklilerin aşağıda yanlı şartlan hab. olmaları ıazundır. 
1 - Askerliğini ikmal etmi~ veya tamamlle alakası kesilm~ buhmmak. 
2 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyed olmamak. 

3 - Hükftmet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde 788 sayılı meJllO"' 
rin kanununun dördüncü maddesinin (V) fıkrası mucibince ihizmete elverişli ol"' 
duklan anlaşılmak. 

Yukarıda yazılı gtiıı ve ıaatte daktiloluk için de imtihan yapılacaktır. Dakti
loluk imtihanına iftirak: edeceklerin memurin kanununun lbeşinci maddesind' 
yazılı şartlan haiz ol.malan l!zımdır. 

İsteklilerin mlfus, hüviyet cüzdanı, mekteb şehadetnamesi, askerlik vestkıı~: 
hüsnühal ldjıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 "b'adında ~ kıt'e fotofrafını bir d: 
lek;:: ~ b::.ğlıyarak 12/8/989 tarihine kadar ~~t-erd:ırlığa r.:::n-:::.::.:: ::. · ::= .. ' 



7 Ağustos 

-•---... TÜRKiYE 

KIZILAY CEMİYETi 
UMU Mi MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak verem pavyonu 

bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli (142432) lira (41) kuruştur· 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 
C - Umumi fenni ve hususi şartnameler. 

D - Keşif cetveli. 
E - ı - adet 1/500 vaziyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikit planı 
(Cepheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de -

posu Müdüriyetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme J O. 8. 9 39 tarihli Perşembe günü saat 1 1 de İstanbul Kızıl· 

ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil ihale 

komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 83 71 lira 62 kuruş muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt· 

me komisyonuna göstermesi Iazımdır. 
A - En az bir parçada 100.000 liralık bina i~aatmı iyi ve tamam 
bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilayet ehliyet 
komisyonlarından alınmış fenni ehliyet vesikası. 
B - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 

6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu Müdiriye· 
tinde müteşekkil ihale kom.isyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 

Cinsi Miktan Muhammen fiatı Muvakkat teminatı 
Lira Lira Kr. 

Can kurtaran filikası 1 aded 650 48 75 
Mektebimize lüzumu olan ve muhammen fiatı, miktar ve muva:ıdtat teminatı 

Y'Ukarıda yazılı can kurt<ıran filikasının 9/8/939 arşamba günü saat on beşte ac;ık 
ehilıtme SU1'€tile mübayaa ve filıalesı yapılacaktır. 

Talihlerin eb'ad ve evsaf ve şartlarını öğrenmeık üzere mekte'b muhasebesine 
Ve 2490 sayılı kıanunun 2 ve 3 :ınaddelerinddk.i şartlan haiz olmalan lazım gelen 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını 1stan

bu.ı Yüksek Mdktebler Mufrıasebedliği veznesine yatırdıklarını gösterir mak!buz· 
larue veya barika mektublarile ve Ticaret Odası yeni yıl belgesini hamil oln· 
~alk belli gün ve saatte mektebde müteşekkil komisyonu mahsusuna ımiracaat-
arı. c550h 

Anbar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden 

1 - San<hklı istasyonunda yapılacak anbar idıare binası fle buna müte.ferriğ 
~l~ götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İşbu inşaatın 
~ıf bedeli 54579.20 liradır. 
~ - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Qfjs Umum Müdürlüğünden. İstan· 

ve İz.mir şubelerinden alınabilir. 
t 3 - Eksiltme 16/8/939 tarihinde saat 15 Ankarada Ofis binasında yapılacak· 
ır. Te-klif lllE'ktubLannı havi zarflar mekbuz mukB!bilinde Ofisin muhaberat 

&ef'Visine teslim edilecektir. • -
4 - Muvakkat teminat mı'ktan 4093.44 liradır. 

aid5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıkları bu gibi işlere 
lı: vesikaları ve eksitlmeye girebilmek için Ofisten alacakları ehliyet vesikasını 
0Yacaklardır. (5823) 

Maden Mühendisi Alınacaktır .. 
İktisat Vekaletinden : 

alı 'l'll§ra ve m~rkez teşkilatımız için 250 - 400 iira ücretli maden mühendisleri 
n~caktır. 

r 'l'alıblerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlüğüne mü-
~rı. c3537:. c5885> 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstanbul Levazım 
" Amirliği satın alma komisyonundan • 

ı 
2:.A ... _- 306 çift erkek kolcu fotinile 20 çift kadın lknlcu iskarpiııinin H/8/939 Pa
--~si giinh 

2 
u saat 10,30 da açı!k eksiltmesi yapılacalktır. 

8 
- Tasın1anan tutan 1499 lira 60 kuruş ve ilk teminatı 113 liradır. 

4 
- Şartname ve evsafı komisyonda dır. Göriilebilir. 

~ ~ İst<!'klilerin gün ve saatinde ilk teminat mak!bu.zu ve kanun! vesikala
g~.,__ ibırlikte Galata RJhtım caddesi Veli Alemdar han lkat 2 deki komisyona 

-ııeler· 
~· cM35.1> 

~nkara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
(!lbis ~~ları cnstıt- den verilmek üzere yaptırılacak olan 126 takım hademe 

2 esinın malzeme ve işçili~i açık eksiltmeye konulmuştur. 
a = Muhammen bedel c819, ve muvakkat teminat c61,50:. liradu-. 

laratın S/8~939 Salı giinl saat 10 da Rektörlük binasında müteşekkil tomigyon 

4 
dan ihalesi yapılacaktır. 

-nah ~l.;;J:.:'-a f~a izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin enstitü daire 
~une ıwraıcaatları. c3232t c5470t 

• 

SON POSTA 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

doöru atılacak 

JADIM 

8ul'\l9uklar 
izale e:filebillr. 
Viyana Ünivcraiteainden bir Proft'ııör
Bioeel - Tabir ettikleri Gençligin ca· 
aip bir UDIUnıDu ke9letmiıtir. Bu 
eevber halihaıırda peııbe renkteki To· 
kalan Krtmi lerkibfode mncut1ur. 
Cildin bu yeıine un.urunu aktamları 

J•tmaıdan evvel tatbik edinız 
ııiı uyvrkea, o ; cildiuiıi 

JIJM:;i"-...., beller" ıeaç!etlirir. 

u, nennin •• 
kadife Jibi yumı;plt ve ıriyab aokta• 
lardau kurtarmak ic;iu her Mbab be· 

JU Renkdeki Tokalon 

Semeretİ 
ıayet emin n 
memouoiyet babt<tır. 
40 yatlarında JÖriİaebiUrler. Yaf~D 
izlerini aıdirerek bir Geııç kı~m rı· 
&el dltlini ikame eder. Cildin unl'Ur\I 
olan Tokaloo kreminin semeresi ta· 
yaoı hayrettir. Mcmoun kalmayanlar 
paruıoı geri alabilirler. 

lJuıÇ&:. Lruc..1f ~"'''< 
Oreıdner Bank Şubcıi 

:Merkezı: Derlı..:ı 

Türkiye ~b~leri: 

Galata • lstan bul • İzmlr 

Deposu: bt. Tütün Gümrı.iğil 

* Her türlü banka iti * • 
,.. Doktor. 1. Zati Oget -c~ 

1 Belediye karşısındaki muıweneha
nesinfle Oğleden sonra hastalannı 

' • kabul eder. __ ................... .....-.....-...._.. ____ __ 

son Posta 
Yevmi. Siyasi, Havad1a ve Halit ıaute.I! -····-

Yerebatan, Çatalçeşme aotat. 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. --TÜRKİYE 1400 760 400 150 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peıindir. Acirea 
değiftirmek: 25 kuruıtur. 

Gelen •oralı geri oerilrne:. 
ILanlardan meı'uliyet alınrntı%. 
Cevab için mektublara 10 kuruf).uk 

Pul ilAvesi lAzımctır. 

··············································-... 
( Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
İ Telgraf : Son Poata ! 
• Telefon : 20203 i 
'-···················· .. ····-····-············'' 
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TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUM1 MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Heylbeliadada inşa olunacak verem pavyonu 
ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira ( 77) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Umumi fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 
E-1 aded 1/200 vaziyet pH\nı, cephe ve maktalar dahil 24 par-

ça 1/50 tatbikat planı 
fstiyenler bu evrakı 1 3 lira 2 7 kuruş bedel mukabilinde Ankara

da Kızılay Genel. Merkezinden, İstanbulda Kızılay sabş deposu mü
diriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme ı 0.8. 9 39 tarihli Perşembe günü saat 15 te İstanbul Kızı -
lay hanında Kızılay deposu müdiriyeti nezdinde müteşekkil ihale 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt. 
me komisyonuna göstermesi Hlzımdır. 

A - En az bir parçada 200,000 liralık bina i~aatını iyi ve tamam bitir
miş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilayet ehliyet komis
lanndan alınmış fenni ehliyetvesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Oda:A vesikası. 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu müdir.i
yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi. 
Iecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazı1ı saate kadar gel -
rniş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ıa
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

, 
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme şekli 

iyot 
Muhtelü boy çivi 

100 Kg. 
50000 > 

Lira Kr. Lira Kr. saati 

780.-
7000.-

58.50 Açık eksilt. 15 
525.- Kapalı Z. 16 

ı - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yaZllı 2 kalem malzemt 

hizalarında ıg66terilen usullerle satın alınacaktır. 
2 _ Mu'hammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hi. 

zalannda yazılıdır. 
3 _ Eksiltme 8/Vlll/939 Salı günü Kabataşt.a Levazım ve Mübayaat şu.besin. 

deki alım kumisyıonunda yapılacaktır. 
4 _ Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
5 _ Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mülhürlü teklif mektubu kanunl 

vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzuveya ibanka teminat mektubunu ihtiva 

edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına 
makbuz mukalbilind~ verilmesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler ~;, 7,5 gf\. 

venfue parasile e'ksiltme için tayin edilen günde mezkur komisyona müracaat. 

ları. (5515) 
f//llıNlıl 

ı _ 14/Vll/939 tarihinde yapılan müzayedede 45 bin kilo hurda çuval ıçın 
tekli! olunan fiat haddi layık görül~iğinden arttırma müddeti uzatılmıştır. 

n _ Arttırnıa 11/VIH/939 Cuma günü saat 16.30 da Kabataşta Levazım ve 
Müıbayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Mallar hergün idaremizin Paşabahçe ispirto fabrikasında görülebilir. 
ıv - istıekliler % 15 miktanndakı güvenme ıparasile arttırma için tayin olu-

nan gün ve saatte mezkiir komisyona gelmeleri. {5749) 

Devlet demiryollırı va limanları işletmesi Umum idaresi il~:Jlan 1 
Devlet demiryolları 5 nci işletme müdOrlüğünden 

ı _ Fevzipaşa - Dıyarbakır hattı üzerinde .Antçadağ - Maln.tya istasyonları 
arasında kilıometıre 2,3:3 + 500 - 234 + 800 de 10,000 ve Şefkat Yolçatı istasyon
Jan arasında kilometre 337-339 da 10,000 ki cem'an 20,000 M3 balastin şartname 
ve mukaıvelle projesınP. tevfikan kırdınna, hat ken.anna Figüre ettirmek sureti
le iıhzar ve te.sıimi kapalı zarf usulilc eksilıtmeye kooum!uştur. 

2 _ Eksilbne 15/S/939 d:a Salı günü saat 11 de Malatya işletme binasında ya-

pılacaktır. 
3- M~ammen bedel 30,000 lira, muva'kkat temin~ 2250 liradır. 

4 _ Bu işe girmek istiyenlcrin kanunun tayin ettiği vesaik ve bu işe girmc
ğe m&nii kanunisi bulunmadığına dair beyal'lllame, muvakkat teminat makbu· 
zu veye. banka mektubunun mukave~e ve şaırtnan:.eletıe birlikte müihürlü zarf 
içinde tayin edilen gün ve saatten hır saat evvelıne kadar k.:mılsyon reisliğbıe 

verme1erl Ibmndır. 
5 _ Bu işe ai:d şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Haydarpaş~ 

ışı.etme veımelennd<;! Diyarıbakır, Elazığ, Narlı, Eloğllu istasyonlarında istekli-
lıera 150 k1l.ll"UfJ bedel mukabilinde verilir. (3322) (5580) 

Muhammen bedeli 675 lira olan 50 aded hasta sedyesi (torbasllc birlikt ) 
17.8.1939 Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dr
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 50 Hra 63 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunu 1 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme giinü saatine kadar komisyona müracaa . 
lan ıazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan pnrasız olarak dağıtılmaktadır. {5795 ı 

Onlverslte Rektörlttğttnden 
Türk !nkıle'bı 1Brihinin ikmal imtihanları 8/VIII/939 Salı günü saat 9 da Edie-

biyat Fakülftesindıe yapılacaktır. Alakadar talebeye ilan olunur. (6794) 



Sayfa 

16 Sayfa SON POSTA 

'. . . /"' 
· ... " . .. ·. . Ti · 

ile Sabah - öQle - akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazam dişlerinizi fırçalaymız 
' ' • 1 

~ . • < . • "" ,.. ,. . .. 1 
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Satıcılarına: 
Bira fi ılının yakında indirileceği düşüncesile bazı 

bayilerin kafi miktarda sipariş vermek 
istemedikleri anlaşılmıştır. 

Bira fiatı indirildiği zaman 
BAYiLER EliNDE BULUNACAK ŞiŞELi BiRALAR 

iÇiN FARK VERiLECEG i CiHETLE 
Her bayiin hiç bir zarar endişesi olma~an devamlı 

bir surette sipariş vermesi tavsiye olunur. 
inhisarlar idares · 

'' 

POPULAR PORTRE 
., BRAUNI" 620\ 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

' .... 

"KODAK VERiKROM" 28° Film ile . 

8 pozdan 8 gOzel resim 

~ütün KODAK satıcııanndan arayım• 

"e ya şu adrese müracaat ediniz 

KODA K Şirketi - 8eyoilu. lstanbul 

Üniversite Rektör~üğünden 

6 25 
lira 

Son Posta Matbua 

, 
1 

Türk·ye Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesinden: 

F abrikalarımu ihtiyacı için 30/8/939 tarihine kadar tulim edil· 

mek ıartile 2J ton y~nmıı "Magnesit satın alınacakhr. 
Bu husustaki evaaf 1ame müesıesemizden bedelıiz alınabilir. 

Vermeğe talip olanların 10/8/939 tarihinde Karabfikte mlleAeae 

müdürlüğüne müracaatları ilAn olunur. 

Doktorl;r, ... Bankacı.iar, KQtibler, Mektebliler, Mnheııdisler 
velhasıl bütan mUrekkepl\ kalemle yazı yllzanlar, mnrek· 
kebin ceplerine akmı· emdan, kurumasından, ve 
ucun bozulmasından kurtaran yegAne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Anupıda tasdik olunduğ\1 ıibi tıntnn 
l'tırkiyede de uınrekkebli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde 
olan halkı hakiluıten bu 
eziyetten kurtarmıştır. 
TlKU ucu aşınmaz, 
bol mtıtekkeb aıır, 
kuvvetli basılır· 

Açık bırakıl· 

dığı halde lier ne 
şekilde dururaa dur

sun mtırekk~b akmu n 
kurumaz. TlKU eıı ıatlan 

n en kullanışlı kalemdir. 
Slyl\h • yeşil - mavi n Kırmızı 

renkleri nrdır. Her bOytık kırta
slyectde bulabilirsiniz. ltrarla TIKU 

ıa 3 ·i kopya 
çıkanla bilir. 

markasını isteyiniz. 
Markaya dikkat: .Kırmızı halka Qıerine 
TlKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat : Acentamız bulunmadJ.tı memleketlerden blr aded ıtparif 
edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - MOcevherat ve RADYO Tlcarethaneai. 

Üniversitenin bütün fakülteJerlleı onlara bağlı mcltteblerde kayıd ve kabul 
muamelesine 15 Eyluld~ ikmal ve mazeret imtihanlarına da EylUl sonunda bat-

Neıriyat Müdürü: S•lim Raglp B!R't 
S. Ragıp BMBÇ SAHİPLERİ: 4t. ftrem UŞAKLIOll. \. ____________________ _, 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEYi 
l:macaktır. Taliblerin fakfüteler dekanlıklanna müracaatları. (5914) 


